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Sa:t-ıaı S Kuruı 

'l'arlbl kıymet alan 
81rdostlak 

lea Birkaç gündenberi Moskovadan ge 
~lgranar başvekil Ismet pa~a 
llQa tleriyle maiyetindeki heyetin 
)~Yada gördükleri çok samimi dost
•it l'e misafirpenerlik tezahüratına 
d tafsilatla doludur. Türle • Rus 
k:i;-11uğuna hakikaten tarihi bir şe • 
~ "e mahiyet veren bu misafirper • 
~~lik tezahüratı tabii olarak bize 
ıt. it mücadelemizin ilk günlerini 
ı.:ır}atJyor. O günler ki, büyük Mus 

11 
a Kemal Türk milletinin varlığı

~ blüdafaa etmek için bir a\·uç kah· 
lıı ltlan arkadaşıyJe birlikte Anado· 
'tt it.un. ortasında yüksek, vatanpen·er 

ki, bu gün dünya yüzünde Türkiyeye 
düşman olarak gösterilecek tek bir 
memleket kalmamıştır. Bilakis on 
bir, on iki sene evvel karşımıza en 
amansız bir düşman olarak çıkmış o· 
lan memleketler bile şimdi en sa • 
mimi dostlarımız arasına geçmiştir. 

Şüphesiz bütün bu dostlukların 

ayrı ayn kıymeti vardır. Fakat bü • 
tün bu sulh ve dostluk alemini göz 
önüne getirdiğimiz zaman onu orta
sında olan Türk • Rus dostluk levna
sının •tarihi kıymetini takdir etmemek 
mümkün müdür? Onun içindir ki, 
İsmet paşa hazretleri Mösyö Molo • 
tof'un nutkuna cevap verirken: 

- Memleketlerimizin tesis ettiği 
yeni rejimlerle birlikte doğan dost
Juğumuz tarihi bir mahiyet kazan • 
mıştır. Bu dostluk haklarını tanıttır
mak, hayatlarını yo.ni esaslara göre 
tanzim etmek, arzu ve menfaatlerine 
uygun olan idare tarzını kabul et
mek ve dünyada layık olduktan mev
kii ele geçirmek uğrunda ·miJJefü~ • 
Timizin giriştikleri kahramanca mü
cadeleden doğmuştur.,, 
Demiştir. Ve bu sözleri ile Türk 

milletinin en samimi hissiyatını ifa· 
de etmiştir. 

azımkar sesini yükseltmişti. O 
~lerki vatan topraklarının mühim 
~ k.ısmı ecnebi kuvntleriyle işgal 
~dıkten sonra Türk milletinin mu· 
d des mevcudiyeti dünya haritasın
le~ kaldırılmak için düşman devlet
~ tarafından merhametsiz \'e aman 
./ bir imha programının ta.tbikma 
~İŞilmişti. O günlerde ki memlekc· 
'l' fark, garp, ve cenup ufuklarında 
-:klük için hiç bir ümit n istinat 
ı. tası lialmamıştı. O günler ki l:aş· 
'ca b. başa kin ye husumet bulutıarıyle 
~ l'ar~ış olan bu ufuklar karşısında 
~ lnız şimal ufuklarında parlıy:ın 
, I' kutup yıldızı gibi Rus dostlu~n-

llrı ilk ışıkları Mosko,·a'dan belir • 
"lfttı. 

Fakat dikkat etmek icap eder 
ki, Türk • Rus dostluğunun kıymeti 
yalnız iki memleketin mütekabil mü

h... O günlerle bu günler r.rasında nasebetleri noktas:ndan bir sulhü 
~"Çllft zaman uzun değildir. Arada sükun amili olmasında değildir. Bu 
'-d~ee on bir, on iki senelik bir me· dostluk beynelmilel sulhil sükOn için 

ft vardır. Bununla beraber bu kı · de büyük bir teminattır. On iki sene
~ tarnan zarfında muhitimizde ha . lik maziye ait bir tecrübeyle kıyme
~olan tebeddülün derecesi inanıl· ti bütün cihanca anlaşılmış olan bu 
1.f derecede büyüktür. Türk nul-· teminat istikbal için ehemmiyeti.ti 

i\ı'i;:ri!k Gnzin;n v:ufottiği haHir:n muhafaza edecektir. Bu noktayı bil· 
,~r olmuştur. Şarkta, g'Arpta ve yftk emniyet ve aynı zamanda mem
" tıpta görülen bütün kin ve husu ...-... iı·••&. iWt• ..tebtHrlr:. 

'-bulutlan dağılmıştır. Bir halde Mehmet Asım 

Türkiye masonları 
ikiye ayrılıyorlar ! 

~~r nııiracoal iizerine. ( Jlüstakil Türk masonluıju 
't'Y'ük aziın mahfeli ) isnti alt111tla hir iknu·i mn~ou 

,.enziyetiuin ıeşekkiilüne ıuiisaadc edihniştir 

~ liaber almdığma göre bir ta· mabfel teşkiline karar vermişler· 
~Ilı hususi ve gizli tutu!an se· dir. Yeni teşkil edilen mahfel, 

~i PltrJen do~ayı Türkiye Me~ri· tamamen müstakil olacaktır. Dün 
.. ~ı, n Mason teşkilitma men- yapılan bir müracaat üzerine 
~p Tü hükumet bu ikinci cemiyetin te· '-td rk ve Müslüman Mason· şekkülüne resmen müsaade et· ,•n bir kısmı, ayrıca ve ara· mittir. 

''- il gayrı müslim hiçbir aza Söylendiğine göre, bu ayrılık 
~llıak fartiyle müstakil bir ı Alttarafı 5 inci sayfada l 

ilk stenografi imtihanı 
~----,._ -..... --· -

ZavaJlı vazife şehidi ser ko
mi.ser Şakir beyden sonra arlca· 
daşı İsmail Hakkı bey de esra
rengiz şeririn kurıunuyla aldı· 
ğı yaradan öldU. lıu elim neti· 
ce karşısında kalplerimizde his
settiğimiz deri, istırabı teskin 
etmek mümkün değildir. Çünkü 
Cümhuriyet zabıtasının bu ittl 
fedakar memuru, eli silahlı bir 
serseriyi bile takip ederken ken· 
di silahlarını kullanmamak gay
retine kurban gitmiştir. Çilnkü o 
serseri yaptığt caniyane suikast· 
la bu tarzda bir muameleye 
katiyen layik olmadığını gös
termiştir. 

Bu hadise bizim için bir ib· 
ret dersi olmalıdır. 

Kanun ı:ıaınına vazif edar bir 
memur tarafından süale maruz 
kalan bir adam hakikaten ma
sum olsa bile itaatsizliği halin· 
de derhal mticrim vaziyetine 
geçer. Bahusus bu itaatsizliği 
silahlı bir mukavemet şekline 
getirmekle artık her tilrlü mü
sameha hududunu geçer. Bu ha
kikat, yalnız kanundan ve ni· 
zamdan korkmıyan serseriler 
tabakasının değil, bil,hassa zabi· 
ta memurlarımızın zihinlerine 
tamamen yerleşmiş olmalıdır. 

Kibrit kıraJının en 
çok sevdiği kadın ! 

Madem lnkeborg Ebet 
- Yazısı Beşinci sayfada -

Akisler: 

Uygun UUlmler 
Birkaç gün evvel, gazetelerde blr 

ölüm telgrafı çıktı: Arzın cazibesi 
hakkındaki meıaJsigle manıf Amerl • 
kalı ôlim Louia Bauer apartunamnın 
altıncı katından düferek vefat etml§· 
tir. 

Ömrü, cazibe kanunlarını ve ec.a
nun sukutunu tetkikle geçen bir adam 
için bundan uygun ölüm olamaz! 

Hafızamı yokladığım zaman, buna 
benzer dalıa bir çok ölümler hatırlı
yorum: 

(Adabı mua§eret) mütehas11uı ve 
(Salon köfelerinde) nwharriri Saffe
ti Ziya bey, bir kaç sene evvel Yat 
kulüpte verilen bir baloda ve bir sa
lon kö,esinde vefat etmiıti! 

Piganista Mösyö Hege, üç yıl ev
l'el bir konserde, son nefesini musil.:i 
nağmeleri arasında ııermiıti! 

Çocukluğumuzda, haznesindel.i al
tınları 11ayarken ölenlerin masallan
nı da t:ok dinlemişizdir! 

Kızıl ordu evinde verilen ziyareı 
" Büyük 

sulh 
inkılap ve 

mef kiiresine 
meclup olan Türkler 

ve Sovyetler 

na mağlup-

turlar 
" 

BugUn Moskovada yapılacak geçit resmine iştirak edecek Rus tayyarecileri 
ea,vekillmlzin Moskova seyahatine alt dUnkU tafsllAt 

6 ancı -yfamızdadrr 

• ki 

Facianın başlayış şekline dair 
yeni tafsilat veriyoruz 

Babçekapı fa· 
ciasında meçhul 
serserinin kurtu · 
niyle karnından 
yaralanan tabar· 
ri memuru lsmail 
Hakkı B. Sıhhat 
yurdunda yapı· 

lan tedaviye r•i'· 
men maalesef 
dün sabah ba-
yata gözlerini 
kapamıştır. Ev
velce de yazdı
ğımız gibi ağır 

yaralı bir halde 
Sıhhat yurduna 
kaldmlmıı ve 
kendisine derhal 
ameliyat yapıl
mııtı. Kurıuo, 

t -

ikinci kurban lsmall Hakkı Beyin cenazesi 
98tUrUIUrken 

Eğer, hcrkC!tJin hayatı, aonunda M h Ş 
mesleğiyle uygun bir neti . er um aklr B.I~ zavalh alleal 

ceye varsay l lşaretlı Hanım zevcesi. 

Seririn dün Morgta alınmış bir resmi 

tuttuğu memnuniyetle görlllmüı, 
fakat sabaha karşı lsmail Hakkı 
beyin hararet derecesi birden• 

dı, doktorlann. ba§kalanna fifa da· di~er üçgenç çocuklandır] 
ğıtırken ölmeleri; avukatların, lcatU- bajırsakları 25 yerinden delinmit 
leri idamdan kurtarmıya çalıprken bulunuyordu. Yirmi beş delik, 
lıayata ~özlerini yummaları, kaptan • büyük bir dikkatle dikiJmitlir, 
ların dünya 11eferi yaparken ahret bir aralılc hastanlD iyiliğe yüz 

bire yükselmiş ve vaziyeti veba· 
met kespetmiştir. Nihayet sabah• 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 
seferine çıkmaları; aygaflann. bir kc 
re 11ınp bir daha ııyanmamalan icap 
ederdi! 

Bu taanile göre, acaba muharrirle 
rln, müellUlerln, ediplerin, ıairle • 

Kitabın ve gazetenin bu kadar rağbet- r----------...---• 
ten düıtüğü bir zamanda, onlara ya- Doktorlar ve 
laf'UI en güzel ölüm, yazı yazarken 

rin ölümleri n1111ıl olmalıdır! 
Mantıki teulılU burada 6ozulu110r· 

- Jkinci sayfamızdadır -

değil. yazdıktan •onra açlıktan ;;1 • Mecburi hizmet 
mektir! -

·-Yusuf Zira 
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590 No. Iu Kanun ~;.~1 elgral Haberler Almanyada 
8 inci maddesi makabllne şa· IM1e~~~-•-'-----=-----=:-.------------------=--•!!!!ıs• Askeri şeklldelII 

mu~:~~:~!~l'~~~:.:~:~:n~i~:~'. Doktorların mecburi hizmetleri kaldırılıyor s·~~=~blrt:&~:~B~~~.: 
haz edilen 590 No. lu kanunun menedllecektlr 
8 inci madde inin makabline teş- 932 senesinden evvel fakülteden çıkan doktorlar Berlin, 30 (A.A) - Alma~Y" 

b b h b d 1 nın askeri şekle ifrağ edilnııf ~ 
mil edilip edilmiyeceği hakkın- yalnız ir şene mec uri izmete ta İ İr er lan bütün siyasi teşekküllerıD~ 
dal<i tefsiri bütçe encümeni tet- reisicümburun isdr edeceği ~~ 
kik etmiştir. Tefsir şudur: Yalnız Tıbbı adlt yurdundaki talebeler, mektepten doktor olarak kararname ile yakında men'euır 

Deelet memurları maaşahnın çıktıkları zaman Yurtta geçirdikleri milddetin iki sillttsü meleri muhtemeldir. Bu kar•r 
tevhit ve taadülüne dair olan hizmete mecburdurlar name, ayni zamanda Hitler fır 
1412 No. lu kanunun 5 inci mad· katarına karşı neşredilmiş oı: 
desinin umumi hükümleri mülhak Ankara, 30 (Vakıt)- Sıhhiye Mecburt hizmeti taahhüt ede- )anlardan kendileri için yapılan hususi memnunıyet kararını 
ve hususi bütçelere dahil bulu- vekaletince hazırlanıp Bütçe rek masrafı devletçe deruhte mllddetler tahsil edilecektir. iptal edecektir. eri 
nan maaşlı ve daimi ücretli ted- · d k"k d'J T edilen leyli Tıp yurduna kabul Yeni Uiyıhayla hizmet mecbu- lmparelorluk bayrağı, .. ask encümenın e tet ı e ı en ıp b teşkilatını derhal dağıtmış bır 
ris hizmetlerine ve asıl vazifesi fakültesinden çıkacak talebelerin edilmit olan tale e, herhangi riyeri hakkındaki 469, 1298 nu- Junduğundan bu kararname ıb-
ücretli bir vazife olan müstah- mecburi hizmetleri hakkmdaki bir Tıp fakültesinden tabip ola- marala kanunlarla 1229 numaralı kamından mütessir olmıyacaktat• 
dimlerin deruhte edecekleri ma· Jayıha meclis ruznamesine alın- rak ncşctlcrinde talebe yurdun- kanunun 4 üncü maddesinin Nazis'ler, her tOrlil askeri ııı•' 
aşlı muaHimlıkler maa~larına Ye mışhr. da geçirdikleri znmanm iki ıülüsü doktorlnrm med:uri hizmetine hiyeti kaldırmak şartile, tağ"" 
asıl vazifesi maaşlı olursa daimi Buna nazaran lstnnbul Tıp kadar bir müddet vekifetin ait fıkrası kaldırılmaktadır. dilmi' bulunan teşkil!tlarını yl' 
ücretli bir muallimlik deruhte f akültesioden, eczacı, dişçi mek· göstereceği yerde hizmete mec· 932 senesinden evvel tıp fa. niden ihya edebileceklerdir. B6f 
edenlerin hizmetlerine şamildir. teplerinden çıkan kadın, erkek burdurlar. Ancak bu kabH tale- kültesinden ve ecnebi darülrü- le bir kararname, Naziı'ler ıçı~ 
........................................................... doktorların tabi bulundukları iki benin yurtta geçirdikleri zaman nunlarmdan çı~~ın doktorlar, inkarı gayrikabil bir muvrff~kl' 
leyin saat yedide bütün gayret· ne, oluna olsun mecburi hizmet yalnız bir sene mecburi hizmete '"'et teşkil edecek ve 24 nı,.O 
lere ragw men, strserinin mel'un &en elik mecburi hizmet kaldml· dd . b' d 1 t b' t t l ki d J k 1' 

mü etı ır sen en az o maya- a ı u u aca ar ır. intihabnhnın ilk neticeıini ı 
kurşunu bize bu memurumuzu mıştır. caktır. Sıhhi mazereti olmadan mec· delmiş olacaktır. ..ı 
da kaybettirmiştir. 1237 numarah kanunla liseler- Mecburi hizmetini bitiren dok- buri hizmetini ifadan istinkaf Yeni Prueye kabinesinin teri&.., 

Zavallı memurun ıevcesinin de meccani leyli olarak tahsil torlar serbest mesleğe girebile- edenler iki sene icrayı ean'attan Berlin, :;o (A.A) - Merke• 
hamile bulunduğunu teessürle eden, yüksek tah5illerini kendi ceklerdir. menedileceklerdir. fırkası zimamdarlarının bugiin ,ı. 
haber aldık. hesaplarına olarak yapmış olan- Leyli hp yurduna kabul cdi- Yalnız leyli tıp talebe yurdu- Brüning'e bildirecelderi müta~ 

Cenaze merasimi Iara ltanunun tahmil eylediği }enlerden tıp tahıillerini terke· na dahil olarak tabs'le devam alarmın şunlar olması muhtem 
Dün lsmnil Hakkı B. için de mecburi hizmetler bu hllkümden den ve bazı sebtpler haricinde etmiş olanlar bu hükümden dir: 

büyilk bir cenaıe yapılmıştır. müstesna tutulmuştur. fakülteden da;mı olarak çıkarı- müstesna tutulmuşlardır. "Merkezin müsaadesiyle PrUf' 
Cenaze öğleden sonra, vazife ya'da iktıdar mev!.tiini sağ ceD•i 

uğrunda canını veren muhterem Meclisi tımumiler Ankara belediyesinin Hilmi B. hın alması IAıım geldiği takdirde 
1 1 k b. 'h 'f il k ld 1 9 b l bunun Nazislerin de hilkumetiıt 

ö üye ayı ır ı tı 3 
e a m • 3 2 iltçes lıarckfü ve mes 'uliyetlerini taşıııı' 

mışhr. Merasimde vali Muhittin Bazı selahiyetleri Ankara, 30 (Vakıt) - Anka· Naflaa veldlim·zın ları şartiyle vukua gelmesi li' 
B., vali muavini Fazlı B. , polis ı b · d 

B ık• kaldırı·yor ra belediyesi umumi mec isi u Pederi vefat etti zım ır.,, 
müdürü Ali Rıza ., mü ıye gün toplanarak 932 bUtçesini Hlndenburg sayfiyeye gidlıol' 
müfettişleri, fırka reisi ve arka- Ankara 30 (Yakıt ) - 145~ 1,169,000 lira olarak tastik et- Ankara 30 (Vakıt) - Nofia Berlin, 30 (A.A.) _ Her seDe 
daşları, fırka teşkiUihnın kaza ve numaralı Maarif vergısı miştir. vekili Hilmi B. in pcdui vefat Bavyera alplaranda Dietransyel'• 

h . . 1 . k '- ' d" kanununun 1,2,3,4 inci maddele· Veraset ve lntlkal vergisi etti. Cenazesi bugün Hacı bay- ·ı .. l . . . k .. e ..... na ıye reıs erı, nyma.,.amıar. ı· d C b k ld ld C tatı gun ermı geçırme uz •_j 
l rinin hilkümleri ıerahaten ilga lallmatnamesl ram an e ecıye a m ı. e. d M ,. ğer büyük memurlar, yüz erce naıede bUtün vekiller, meb'us- gitmeyi itiyat e en aref 

polis Ye halk hazır bulunmuştur. edilerek sayım ve kazanç vergi· Ankara, 30 (Vakıt) - Vera- lar ve erkanı hükumet hazır bu- H indenburg, ihtimal verildiğiD• 
C f Jerine yüzde elli, erazi va mii- set ve intikal vergisinin sureli lundu. " B 1 1 dahi" enaze olayı, caddenin etra ını gore gene avyera n p arı . 
alan halkın göz yaşları arasında sekkafata yüzde 20i kadar kesri tatbiki hakkında maliye vek5leti - (Vakıt) Hilmi B. e samimi lınde Bnd Rayşenhale civarın· 

munzam tarhı hususunda meclisi bir talimatname hı-t.ırlamıctır. · b d l,a·ın olaıı Nann 1.-aı:a.b:uı~:J 
D. 1 Ç b l't t 1' tazıyetlerini eyan e er. ' ıvanyo unu ve en er ı aşı a- ·1 ·ı · ı ı·h' dece'-.tır. Reı'sı'cümhur Dietr .... '- k B · · · umumı ere verı mış o an se a ı· zı,. et mr:ıklnelerlnde kullanden ..-. Kip edere eyazıta gıtmıştır. ı· ı b' ı "h ı lsp .... u 1 ı · d ...ı yet, mec ıse ge en ır ayı aya enyava n may Şer yoD ve gazollnler syell'i bırakmak ıstemesın elJI 

Merhumun vasiyeti kaldırılmıştır. Granata, 30 (A.A) - Motril Anl<ara, 30 (Vakıt) _ Bütçe mana pek iyi anlaşılmaktadır. 
Bey~z:ıt camisinde cenaze na- Bu suretle kesri munzam bu r.ümayiıçiterini dağıtmak için da- encümeni, ziraat makinelerinde Filhakika Mareşal Hiodenburf 

mazı kılınmıştır. Namatı mütea- vergilerin asıllarile mezcedilmesi vet edilen sivil muhafızlar taş kullanılan ağır yağ ve gazolinli Bavyera köyünde intihapta g~ 
kip tabut bir cenaze otomobiline olmak itibarile bu vergilerden darbeleriyle ve silah ateşiyle traktörler için mahsup edilmel' niş bir surette mağlup ediJmıf 
yerleştirilmiş, merasimde haıır ilk hisseler devlet varidatından karşılanmışlardır. üzre iktısat vekaleti emrine ve· ve her iki rey devresinde el• 
bulunanlar da otobiislere binmiş- olmak itibarile mahalli olan biz· Muhaf:ılar mukabele etmişler- rilen 3 milyon liralık salahiyetin Hitler mutlak ekseriyeti kazaO' 
Jerdir. Alay, Ç3kmakçılar, Sultan- met esastan ayrılmış bir hisse dir. Bir kiti ölmUş ve bir kişi de 3,5 milyon Jiraya çıkasılmasını mışhr. 
hamamı, Bahl{pazarı, Unkapanı mahiyetini iktisap eylemiştir. yaralanmıştır. kabul etmiştir. Almanyanın harici ticareti 

•••••ıııııaaaııaaııııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııııı••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııııs•••••••••••••aıııııııı B 1 30 (A A\ Al •• 
tarikile Eyüpsultana geçmiştir. der ''e muhterem ölüleri acl!mlanm.,, anlamadığı ~ir lisanda bir hay· düğü fCkJinde bazı ihparlar er in · 1 - maoy. 

l k d' ·ı dd nın içinde bulunduğumuz seneoıd Merhum ölmezden evvel, Eyfip· En nihayet heyecana ge en ırı~ Ye göğse in ırı en şi etli yapılması üzerine bu civar· ilk 
3 

ayındaki jhracah itha]it• 
sultan mezarlığında yatan baba· Eyüpli bir zat, hükümetin kadir bir yu~ruk ?!muştur. V~ru~ 0 da bulunan bu kabil lcahve- karşı geçen 3 ayın yekunu ol•d 
sının yanına gömiilmesini vasiyet şinaslığına halk namına teşekkür kadar ııddetlı olmu~tur kı, me· hane sahipleri müddeiumumilik 908 milyona mukabil 362 mily~ 

l t • t" b"d' D b' mur rnllvuenesini kaybetmiş ve ,.., ettiği için, buraya gömU müştür. e mıt ır, e ı ın mezarına a ı· M . tarafından isticvap edilmişlerdir. marklık bir fazlalik gösterme~-
c k ı· r klil r d'~ k 1 yere düımUstür. eçhul serserı 

enazenin defnini müten ıp va ı ıye ve e ı ve ıger me am ar bunun üzerine cebindeki Alman Bunlardan lbrahim isminde biri tedir, -"' 
ır.uavini Faz.h bey, aziz ölünün namın~ çelenkler ~ooulmuıtur. polis tabancaları sistemindeki bu yabancı serseriyi kahve- ··;;;;1i··;;··~i;i~i~·;""";;~··dlkk~ti""c:a: 
mezarı başında, gözleri yaşara· Dahılye vekaletı gerek mer- brovningi eline almış ve kaçmı· sinde birkaç defa gördüğünü lip görülme~ tedir. Verilen !°~ 
rnk bir hitabede bulunmuş ve hum Şakir beyin, gerek Ismail ya başlamıştır. Osman Ef., bun· hatta bir defasında kavga bile lümata göre, cildi, elbisesııı1• 
kısaca ~öyle demiştir: Hakkı beyin ailelerine telifafla dan sonra yerden kalkarak ken- ettiklerini söylemiştir. Araların· pisliği nisbetindc temizdir. 1~ 

Akan yaşlar beyanı taziyet ve teessür etmiştir. diıini takibe başlamı~tır. Hadise daki kavganın sebebi de, serse· ninde, sık sık yık nan bir in•• 
- Aynı facianın kurbanı olııa bu Meçhul serseri kimdi? bu suretle baılamı§hr. rinin içtiği çayın parasını vere· temizliği vardır. Bu, onun kıY~ 

arl.adaşımızı da Şakir beyden sonra def· Müddeiumu~~lik v~ .z~bıta Serseriyi BldOren kurşunlar memiş olma•ıdır. fetini tebdil etmiş bir şerir or 
necmekle teessürlerimiz artı\'or, hizmet· meçhul serserını hilvıyetını ve H kk B " h l k l d" elı-n Serseri merhum a ı . ta· mssı i tima ini uvvet en ırm 
ferini ifa ~olunda h:ıyatlannı feda eden l' k d b"t • • d" • Ceset morgte t edı'r. me un ma sa ını tes ı ıçın un rafından ahlan iki kurşunla öl· C h d'I · M bu arknda~lnnn millet kar~ısında kazın· I hk eset ta nit e ı miştır. org- b&' 
dıklan mevkii ,.e vaı.::ının fecaatini izııhı de bUtün faaliyeti e ta iknta mllştür. MaktulOn her iki memu- ta teşhir edilmekte ve birçok Hulasa şimdilik serserinin it 
luzum yoktur. Bunu. ta hastahaneden clevam etmiştir. Dün salahiyet rumuzu vurduktan skonrda. taban- sabıkalıya gösterilmeldedir Bu viyeti h1udsusud~tn k~t'~ br!f!r 
burayı kadar, ı;eçtıgimiz yolda ntandaş· sahibi bir zatlan öğrendiğimize casının namlusunu en ıne tev. emare e e e ı ememıştır. . 
ların gözlerinden nkan yaşlar beliğ bir göre vak'a şu suretle başlamıştır: cih ederek kendini öldürdüğü sabıkalılardan biç birisi bu ada· hul adamın bir sui lrnstçı, bit 
surette ıınlatıyor Binaenaley kendimi faz. Osman Ef. nln vazifesi şeklindeki ihtimaller dün de yaz- mı tanımamışlnrdır. Yalnız dün komiteci olduğu da söylenili'' 
la soz söylemektrn miıstağni addeder \'e Taharri memuru Osman Ef. dığımıı gibi katiyen varit görül- eskiden polis memurluğu yaptı· Fakat bu ihtimal çok zayı ~ 
merhumun gerek meslektaşlanna, gerek .. b h r h t memektedir. Hakkı beyin ilk ğını söyliyen Servet EF. isminde Çünkü böy!e bir adam, zab bO" 
ailesine taziyet beyan ederim 

0 
gun azıb şup e 

1 eş ;sı a~as- sıktığı kurşun serserinin avurt- biri cesedi tanıdığını iddia et- nın daimi kontrolü altında 
Heyecan ve teessUr sut ve 28 ıtamn ~ra. ıgı azı tarın parçalıyarak çıkmış ve onu · · B l •· · lunan sabıkalılar yatağı Y.eni~ 

hırs.az. .ve y_ankesec. ılerı bulmak yere yıkmış, ı'kı"ncı" ı_urıun bey· mıştır. u za a gore serserı, d h 1 ar Fazlı beyi Polis müdürü Ali t\ K" t ı· M ·ı S l · · d mi meı divenlerin e şüp e ı " ~-
vaııfesıle mukelfcftı. Memur, ak- nı"ne •aplanmııtır. Yapılan mua· os ence ı arsı yos o on ısm•n e 1 l b' b" k' t rııı'' Rıza bey takip etmiş, ve büyük ., b' d' S Ef b 327 yet er e ıç ır va ıt o u ı...--~ 
şam üzeri Yenicami önünden yenede serserinin ölümüne ikinci ıri ır, ve ervet · unu se· Alelade bir hırsız, bir yankel""' 

bir heyecan içinde söz söyliye· · d b' h ı k 
geçerken, merdivenlerde oturan kurşunun sebep olduğu anlaşıl- neıın e ır ırsız 1 maznunu de olamaz 

rek milletin ve hükumetin gös- garip tavırlı, pejmürde kılıklı bir mıştır. olarak bizzat yakalamıştır. Sonra bir yankuecinin, ,.!'! 
terdiği kadirşinaslığın büyüklük- adam görmü~tür. Serserinin, bir Hall esrar Bu te,his üzerine dakliloskopi hırsızın kendisini takip eden 9b1t 
lüğünden bahsetmiş, ve demiş- elile agv zını ve çentsini, digv erile Meçbul serserinin· kim olduğu ve il<inci şube daireleri faaliyete lisi öldürmesi nadir görülen ;..-
tir ki: l'" t b't 1 d • "ld' 327 haldir. Esasen, Alman siıtelllpl"_ alnını gizleyişi memurun şilphe- e an es 1 0 unmuş egı ır. geçmiıler ve senesine ait 

·· - Dun mezarına bıraktığımız va· Serserinin hüviyeti hakkında bir b" .. ,_ k · 1 • • deki yep yeni tabancası, ce. uı ·r hldl ~ 1;:· b · k d ı · ı sini uyandırmış ve onu yanına utun evraKı, parma ız erım, 
1 

.,.. zı e şe ~a ır eyın aı ·ıı ışı smaı çok ihtimaller mevcuttur, fakat d l . d ft l . . rindeki dokuz fişekli şarjor er~ 
Hakkı Beyi de bugün hıbegAhı ebedisine çağırmasına sebep olmu~tur. zabıta ve adliyenin fizerir.de dur· osya arı ve ccral ımd eTer erkını adamın adi bir hırsız oJmadıs,... 
teessür ve teeısüfleı)e tevdi ediyoruz. Meçhul serseri çekingen hare- duğu yrglne hu•vetli ihtimal, tetkike başlamış ar ır. etki at göstermektedir. ,,.. 
Bu iki \'azifeşinns memurun cenazesi ketlerle memurun yanına yaklaş· bu adamın ecneci bir memleket· devam etmektedir. Eu iddianın Sui kastçi, komiteci olaPlİJit 
yollıırdan ~eçerken kafileye iltihak eden mıştır. Osman Ef. Serseriden te bir cürüm ikaından sonra bir ne dereceye kadar doğru oldu· Hırsız deg· ildir .. O halde ? .• 
halkın bilviik ve umimt tezahüran mem· d k k k d ) 

sormuştur: kulayını bulup memleketimize gv u son a i aya a ar an aşı· deli mi ? Belki ..... le ketin asayi~ 'e emniyetinden mes'ul ·• ... d r' 
olan bi.ı zabıta memurlan için bir teş· - Sen Kimsin? girmiş balunmasıdır. lamamiştır. Türk zabıtası çok yaktn ıı f" 
, ltır AIAka ıtösteren memleket hal~,n: Bir haykmş ve bir yumruk! Serserinin Tophanede bulunan Serserinin vazıyeti bu muammanın ip ucunu ele ile 
memur arkadaşlarım nıımına tcşekl..iir e· Buna verilen cevap, memurun bazı sababcı kahvelerinde görül· Diğer taraftan serserinin va- çirecek ve düğümü çözecekt 



~lcaret ve lktısat ı 
Tasarruf 
Cemiyeti 

" Y erıf ma--ll_a_r-pszarı,, 
lsnııne itiraz ediyor 
. 1rliuı İktisat ve Tasarruf cemiycti-

tıın sırf .. 1 . 1 !ft Yun ü mamuh\tın satı masına 
~ alunıs bir mağaza r.çmak tasa'V\'Urun 

a. olduğu yazılmıştı. 
Tasarruf cemiyeti açacağı mağa -

ta
1
1a "Yerli Mallar Bommarşesi .. is -Jb . 

S 111 verecektir. Fakat daha evvel 

1 
allayj ve Maadin bankası "Yerli l\lal-
•r Pazan., ismi altında bir mağnxa 
lttıfr için Tasarruf cemiyeti bun:ı iti
raz etıniş ve Sanayi ve Maadin banka
:llrn ıne,•cut fnbriknlariyle bütün mil· 

11 
.. sanayji temsil cdemiyeceğini ilerirt• 

1
.urerek bnnknnm mağazasından ''Yer· 

tiı :&!anar,, ismini kaldırmasını isteı:ıis-
~ . 

Sanayi ve Maadin bankası umumi 
:Udtir ınuavini Ali Sami bey dün bu 

Ususta şun lan söylemiştir: 
- r~ıı m:illıır paunndıı. yıı.lnrz. bıınkn
~ hleıuup olan fabrlkalann değil, diğer 
111111t bbrlkııJ.arm m:ımul!ltını ~ s:ıtryonn:. 
~ctddm paurda haur f'lbl!ıe, ~pkn, &önı 

r "" kravat da e:ıtılm.-ıkt:ıdır. 
~nra pu:ınn \1:.lntllcrlndc fr.brlluları -
ita 1slmleı1 ynUidığı gibi mIW fabrlkal:ır 

~dı da bulunduğu ısın Tasarruf cemiyetinin 
lası varit drğll:llr. 

Kahve fiatlarında 
lhtlkAr var mı ? 

. Ticaret müdürü Muhsin bey dün 
~•Yasayı gezerek kahve fiatlarında ih· 
~r l"apılrp ynpılmndığını tetkik et

"•otir. 

Muhsin bey bu tetkik netice!indc pi 
>'laada kahvenin ekseriyet itibariyle 
"0rınal fiat oJnn 200 kuruş üzerinden 
~trldığrnı görmüş, yaJnız bazr yer· 
;rde 280 kuruşa kadıır kahve satıldı· 

11ta ra!t gelmiştir. 

k kahveyi fazla fiatla satanlar lıak
fıtda takibat yapılacaktır. 

~Esnaf bankasında 
lıt )ı;snaf bankası hissedarlar umumi 

1 >'ti dün senelik konğresini yapmış • 
ltdır. 

d~çtiınada plan~o tefüik ve knbul edil 
({ ~n sonra Sezai, Tevfik ,.e Tahir 
'ttt'lkep beyler idare heyetine ilfLveten 

Çllrni<Jlerclir. 

lltıtun gazeteler 
ı\teybine dava açddı 

Müddei umumilik tarafından, 
ı;çenlerde Avrupada intihar 
: to kibrit kmılına ait nrşriyattan, 
1 '

111ıinin neşredilmesinden dolayı 
1

1
tanbuldaki bütün gazeteler 

'tyb· •ne dava açılmıştır. 

Ayrıca ''Jöför galiba beraet 
tdtc k 
ı e " ıerlavhalı yazıdan do-:Y• da Haber gazetesi aleyhine 
rı~"a açılmıştır. Hab.-r gazetesi
t~rı bu neşr:yatı, mahkeme ka-

td~ h~kkmda mütalea beyana 
tdılmiştir. 
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I ı oarüıfünunda 
1 Bulgar 

1 

Ml.ll"ı · · · · b. muvaf fakı·yetı· Misafir_lerimiz sanayıımızın ır 
Şerefine dün bir çay 

t"'eshane fabrikası müdürii tiftikle yünü karıştırarak ziyafeti v~rJJdi 
kumaş imaline muvaffak oldu iki gündenberi şehrimizde lu· 

Junan Bulgar muallimleri dün 
Saaayi ve l\faadin bankasına ait Nihayet bu işte muvaffakiyet ilk ne!aset ,·e tencvvlili temin P.de<".t'ktl. nu"'uı öğleden evvel Kız muallim mek-

F" f b "k d 'ili ·· · defa olarak bı"r Tu··ı·k fal>n"kasın.a na· için bir ııenedcnbt-rl tıılı:ııyorduk. esane a rı asın a mı sanayunıız Nihayet Fcs:ınc fnbrlkMı müdUrO Şc\ket tebi ve rliğer irfan müessescle-
namına büyük bir muvaffakiyct elılc sip olmuş, Fe ane fabrikası müdürü Torgut bey fabrikada ynptıtr tecrUbelrr ne- rını ziyaret etmişler ve Türk 
edilmiştir. Şevket Torgut bey uzun tecrühcl •r tlce.'llnde yllnle tiltlJU muhtelif nlsbctl~rdc maarifinin intizamını takdirlerle 

MalQm olduğu üzere bütün dünya neticesinde tiftilde yünü kanştırarak birbirine karıabrarnk Jmm:ış imaline muY:tf· 
mt!nsücat sana)inindc şimdiye kadar kumaş imal ettirmiştir. tak oımu~tur. karıılnmışlardır. 
tiftikle yünü karıştırarak kumaş ima- Bu hususta Sanayi ,.e Maadin fab- Bundan aonra p:ıltoluk, 7.:ıblt kaputluğu, Misafır mual1imler öğleden 

nsker1 kuma~ar, :rıı:r:l!.-ı ea:raıdnrr. pardr1111 • d D lf 
li yapılan uzun tecrübelere rağmen rikası umumi müdür muavini Ali Sa- lllk, kostummk ktıma,ıar, battaniyeler, yol sonra a atü ünuna gelerek 
1 abil olamamıştı. Yün. kumaşların mi bey dün bir rnuharririmize şu iza- klllrnlerl, kadife masa ısrtuıertnı bu aurctıe Edebi)•at fakültesi tarafından 
yarıyanya tiftikle yapılması hem ku· hati vermiştir: karışılc olarak yapmlllc ve flatbrını lııdinuc:< şeref/erine verilen çay zi-
maşın güzelliğini artıracağı, hem dt' - Tlltlk flııtınn lhr-.ıcat ıılmıı.dığı için '"ıı lmhll olac:ıktır. b 

Tiftiği ~ llnle knrrıtırar:ıl• i~emck kışlı yafetinde hazır ulunmuşlardır. tiftik daha ucuz 2Jduğu için fiyatım 7~-ı.manlnrda çok dü:ımU:ıtU. 
bıı~ınıı. bir muvatrnklycttır ve çok mUhlmlllr. Ziyafette Maarif müsteşarı Sa-

indirerck rekabeti kolaylaşbracağr İ · Tlftiklerlmln lnbrllaııarmuzda '1lnle l•:ı- TlftlkkrlrnJz bu ııııyedc l!!tlhlılk ıınluısr bııl:ı· , . I Ed b. f k . . 
çin ötedenberi cihan mensücat sanayii rı:ırlc olarnk kullanmak hem milli bir &enctJ uğı gtbl mnmnlAtımrzm nev'i "'O dnslcrl ılc lıh Zekı a. e c ıyat a ülteıı 
alemini çok nlfumdar ediyordu. mrardan kurtıırac;ık, h~nı de aWlıınmıı:ıfa yüksclmle ol:ıcaktır. müdcrris'eri bulunuyorlardı. iki Sa• 
., .. ,,,, .. ,,,, •• ,,, .. ,,,,,,,, ...... , ... ,, .......................... ,,,., .......... , ... ,, .. ,,,, ................. ,,.,,................ at de\•am eden bu çay ziyafeti 

Dikkate değer bir iddia Üzerinde ~:.ıı::~~7: ~::ı::,;.~:. ::::.: 
Ecza depoları sahipleri, fiatları artırmadık 

ihtikar yapmıyoruz, diyorlar 
Evvelki gün top;anan Etibba 

muhadenet cemiyeti kongresinde 
okunan cemiyetin senelik rapo· 
runda yerli ilaç fiatlarmda ihti
kar yapıldığı iddöasmda bu!uııul
duğunu yazmıştı~<. 

Raporda, hükumet bazı itha
latı tahdit ve bu meyanda müs
tahzar ilaçların ithalini menet
tikten sonra memlekette yapılan 
yerli ilaçların fazla fiatla satıl

mıya başlandığı yazılmakta, bu
:ıun bazı delail ve hadiselerden 
anlaşıldığı ilive edilmekteydi. 
Etibba muhadenet cemiyeti illç
larda yapılan bu ihtikar üıerine 
Etibba odasına da resmen müra
caat etmiş bulunmaktadır. 

Düa--.b•lkın aılıbatiylc altl<adar 
olan bu şayanı dikkat iddia kar
şısında ceza depoları sahipleri
nin ne söyliyeceklerini ogren
mek istedik. Depo sahipleri hal
kın sıhhati üzerinde ihtikar ya
pıldığı iddiasının katiyen doğru 
olmadığını söylediler. 

Hu arada, Hasan ecza deposu 

sahibi Hasan Bey şunları söyledi: 
" - Son günlerde yerli ilaç 

fiatlarının yükseldiğinden habe
rim yok. Böyle bir şeye de ib· 
timal vermiyorum. Sonra daktor
larm söylediği gibi Avrupa mUs
tahzarlarının memlekete girmesi 
men veya tahdit edilmiş değildir. 
Bunların ithali temamiyle serbest
tir. Yalnız bu ilaçlar ithal edi
lirken Sıhhat vekaletine malu
mat vermek mecburiyeti konu
şulmuştur. 

Yazan: Yusuf Ziya 

Yerli iliç yapanlar şimdi çok 
zavallı bir va:zıyettedirler. Onla
rı bu \•azıyetten kurtarmak 
için hi' t um etmek değil, ec
nebi mi:stahzarların memlekete 
girmesine mani olmıya çalışmak 
lazımdır. Depo sahiplerinden di
ğer bir zat da şunları söylemiştir. 

- Hülciımet ilaçları umumi 

tahditten istisna etmiıtir. Kon
tenjan dolayısiyle ithali menedi
len Avrupa müstahzarı yoktur. 
Yalnız pek az bazı müstahzarla
rın miktarı azaltılmıştır . 

Y erJi hazır Haçların fiatları 
Üzerlerinde yazıhdır ve bu fiat
larda esl<isine göre bir değitik
lik yoktur. ............................................... ----..................... -............ ·-··-------·· ... ···-·· 

Yerli malJarın vitrin
lerde teşhiri 

Yerli malların mağaza vitrin
lerjnde güzel ve cazip bir şekil
de tanzim ve teşhirini temin 
maksadiyle bu çarşamba günü 
tice.ret odasında bir heyet top
lanata'ktır. 

Ticaret ve ameli hayat mek
tepleriyle güzel san1atlar akade
m111 ve tasarruf cemiyeti 
mümessillerinin iştirak edecekleri 
ictimada vitrinlerin cazip bir şe
kilde tanzim edile bilmesi için 
neler yapılması icabettiği araş

tırılacaktır. Bu İf için Avrupaçlan 
bir mütehassıs getirilmesi düşü
nüldüğü gibi Avrupada tahsilde 
bulunan Türk gençlerinden biri
nin vitrin işinde ihtiıas sahibi 
olmasının temine çalışılması da 
düşünülmektedir. 

Seyyar köftecilik yasaktır 
Seyyar sergicilik evvelce men

edJidiği halde buna riayet edil
mediği anlatılmış, dün tubelere 
yeniden tamim gönderilerek bu· 
nun önüne geçilmesi hususunda 
ehemmiyetle alakadarların nazarı 
diklcatleri celbedilmiştir. 

Sis düdükleri güm
rllkte kaldı 

Limanda sisli havalarda gemi
lere i~aret vermek için tahlisiye 
umum ınüdiirlüğü Isveçten geti

rilen üç sis düdüğü kontenjan 
dolayısile gümrükte kalmıştır. 

Tahlisiye müdürlüğü düdükle
rin sür'atle gümrükten çıkarıla
rak yerlerine konulabilmesi için 
lkhsat vekaletine müracaat et
miştir. 

Nakil vasıtalarının 
Yazılması bugün 

Belediye, bugün şebrimizd( ki 
bilucrum nakil vesaitini yazacak
tır. Bu tahrir de, nüfus tahriri 
gibi aynı günde başlıyacak ve 
bitecektir. Bu sabahtan itibaren 
belediyece alınan tedbir muci
bince nahil vasıtalar1nın tahriri
ne başlanacak, akşam bitirile-
cektir. Atlar da nakil vasıtaları 
arasında yazılacaklardır. 

Bekçiler yeknesek elblse 
giyecekler 

Mahalle bekçilerinin beheme
hal yeknesak elbise giymeleri 
hakkmda kaymakamlıklara bir 
tamim gönderilmittir. 

Şeker Osmanın, bir an~a bütün 
iradesi, ipi kopmuı bir tesbih 
gibi döküldü !.. 

da dostluk ve meslekdaşlık esa
sına temas eden hasbuhaller ce

reyan etmiştir. 
Ziyafetin sonuna doğı u Darül

fünun edebiyat fakültesi reisi 
Muzaffer Bey Türkçe bir 
nutuk irat ederek Türk - Bulgar 
dostluğundan, harsından ve maa· 
rifinden bahseylem;ş ve misafir· 
leri Darülfünun namına selim
lam1ştır. 

Muzaffer bey bilahare bu nut
kunTJ Fransızcaya tercüme etmit 
ve çok alkışlanmııtır. 

Muzaffer beyin nutkuna Bul
gar muallimleri namına cevap 
verilmiş ve Türk milletiyle onun 
büyük reisi Gazi Mustafa Kemal 
namına bütün muallimler üç defa 

"Hurra,, diye bağırarak alkııla

mışlardır. 
Ziyafette Diıçi mektebi son 

sınıfında bulunan Bulgar talebele
rinden M. Georgi Vaıilef'te bir 
nutuk söyliyerek ezcümle de
miştir ki: 

- Milletdaşlarım , Tilrkleıle 

Bulgarların kardeş olduklarını 

bilirsiniz. Türkleri, burada kal
dığınız beş, on gün içinde bi· 
zim kadar anlamanıza imkia 
yoktur. Biz, üç sene içinde Türk
lerin ne kadar samimi, civan• 
mert insanlar olduklarını yakın
dan anladık. 

Halbuki biz buraya gelmeden 
evvel Türkiyeyi büsbütün başka 
türlü tasavvur ediyorduk. Bize 
Türkiyeyi öyle göstermiıler, ta
nıtmı,lardı. Yüksek mekteplerde 
katiyen milliyet farkı gözetilme
mektedir. 

Milletdaşlarım, Türkiyenin ar· 
(Lütfen aayfayı çevirin.iz) 

:i3 

O geceden sonra, kendi hak
kında hükmünü vermişti. O, ıe-

--.......- Tefrika : No. 4 
. OSMAN 

gibi nefretle yOzünfi buruştur

du.. Kendini gülünç buluyordu .• 
Kalbiyle kafası, iki dOşman gibi 
boğuşmağa batladılar.. Biri, di
vane bir Aşık feryadıyle: Gel, di
yordu, seni ben mesut edece
ğim!.. 

Ondan sonra ne yaptığını bil
miyordu .. Bir deli hamleyle bal-
kon kapısını açmış, küçük şark 
odasına girmiş, göğsü, zembere-

yircilerini gtılmiye ahştımııı bir 
komikti. Ne kadar ciddi role 
çıkarsa çıksın, ona güleceklerdi .. 
O halde gillsilnler, dedi.. Ağhyan 
yüzüne bir maskara maskesi ta• 
karak tekrar sahneye abldı: 

l<ttıdi kendine mırıldandı: 
..,_ij Zavallı Şeker Osman.. Za-
~k tlileoı maskarası! 

16r .t•nı, bir haftadır yüzünü 
ıc,..,"'1'Yen dostları onu hararetle 
llırı 1 ;dılar. Fakat, Şeker Osma-
1tb Udaklarıoda en ufak bir 

a~•llnı çizgisi bile yoktu. 
lcı.,at Yudurn rakıyle, neş'esi, 
l Cltrı düş - ) v "b" a ,., 

1 
DlUf ta aş yıgını gı ı 

"ııı a ~~ Şeker Osman, bu ak
lllak .2? nıUyordu.. Onu coştur-

ıçın l "6kt,1 •çı an bahisler, atılan 
S tr boıuna ~itti 

k tnelerd b . 
ltıı allld" en eri şu sofra hal-

ltce, bGuren Şeker Osmanı, bu 
d&tıııiy Uin bu sofra halkı gül
buct. e çalışıyorlardı. Ne bey-

lab11ıet 1 

Bu zahmetin beyhude olduğu
nu biraz sonra kendileri de an
lamışlardı. Arhk şeker Osmanı 
unuttular ve Mka arkaya içil-
miş kadehlerin neş' esi içinde, 
herkes kendi alemine daldı .. 

* * "' 
Şeker Osman, yarım saattir 

balkonda, renk, ışık ve rayiha dolu 
karanlıklar içinde, tek başına 
dolaşıyordu. 

Dekor, bir evvel zaman şam
nin hoşlanacağı kadar mükem
mel bir aşk sahnesiydi : 

Mevsim, bahar ..• Vakit, gece ... 
gökte, ablak suratlı, aptal bir 
ay ... Ve sahnede, sevgilisini dü· 
ıünen Aşık!.. 

Şeker Osman, bu manzara kar· 
şısında, fena bir ıey koklamıt 

Öbürü, ak saçlı bir hakim 
edasıyle: Sakın gitme, diyordu, 
perişan olursun ! 

Ve Şeker Osman, his ile fik
rin pençesinde sağa sola sende
lerken, ansızın balkona, renkli 
ışıklardan bir halı serildi : Kü
çük şark odasının allı yeşilli 
kandili yanmışh ! 

Şeker Osman., balkona serilen 
bu renkli ışıkları çiğniyerek ka
pıya yaklafh : 

Fahamet, vücudunu, genit se
dirin üzerinde yığılı küçük yas· 
tıkların yumuşaklığ1na gömmüş, 
dudakları yarı açık, gözleri yarı 
kapalı ve burun kanatları av 
kokusu almış bir kaplan gibi 
kabarık, yatıyordu.. 

ğinden boşanmış hıçkırıklarla 
sarsılarak Fahametin dizlerine 
kapanmıştı .• 

itte, biraz evvel, genç kızı 
kahkahalar içinde kıvrandıran, 
Şe~er Osmanın bu saf a~kıydı. 
Ona, acemi bir aşık taklidi 
zannını veren, Şeker Osmanm 
kendi halis aşkıydı. Salondakile· 
ri küçük odaya koşturan eğlen· 
celi sahne, zavallı Şeker Osma
nın perde arkasındaki hayatından 
bir parçaydı .•. 

• • • 
Şeker Osman, beyninin içinde 

kurşun taş1yan bir yaralı kadar 
muztaripti. Yüzünde tebessüm 
eksik olmıyan bu adamın, hafta-
lar var ki, dudakları pas tutmuş 
btr kilit aibi kapalı duruyordu. 

- Dün, şatafat zade Cabir 
beyle kızlarına rasgeldim. Hem· 
de nerede bilirmisiniz?. Tram· 
vayda! 

Şatafat zade, son günlerde 
sermayeyi kediye yükletmiş bir 
Ahır zaman %enginidir. Şimdi, 
her salonda onların dedikodusu 
var. Fakat bu dedikodu, Şeker 
Osmanın ağzında derhal bir sa
nat eseri haline geliyordu: 

- Beni görünce, bol kahka
halarla gülerek: "Şaştınız:. mı Os· 
man bey, dediler ... Artık otomo
bil çok bayağı oldu .. Ayda bir
kaç bin liracık kazancı olanların 
bile otom&billeri var •• Bizim ara-
bayı abçıbaşıya verdik •• Bakka16, 
kasaba giderken binivor!.. 

· qitmetliJ. 
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Romanyadan yeni Bir İngiliz Azaltılmalıdır rengiyi kafi surette tedavı 
Seyyahlar Filozofu ~~~u:~~:~~s~l~~ab:~i~:~~n·ettiği edecek fenn"ı usu" I bulunmuştur 
Geldi• Şehrimizde Dupniça kooperatifinin sent'lik 

içtimaında Bulgaristan Zıraat 

Dün Romanyadan şehrimize 

yeniden seyyah ve talebe kafi· 
leleri gelmiştir. 

Romanya ziraat mektebi lale· 
belerinden olan birinci kafile 
sabahleyin konvansiyonelle Bul
ıaristandan gelmiılerdir. 

Perofes6r Dr. Arva'nın riya
seti albnda 51 talebeden müte· 
ıekkil olao kafile Bulgaristanda 
aekiz gUn kalarak Sof ya, Ruscuk 
Filibe ıehirlerini ve buralarda 
bulunan ziraat ve orman mek
teplerini gezerek tetkikatta bu
lunmuılardır. Talebeler şehrimiz
de beş gün kalarak ziraat mek
teplerini gezerek tetkikat yapa
caklardır. 

Öğleden sonra da Regele Ca
role vapurile 170 Romen seyya
hı daha gelmiıtir. 

Mayııın altısına kadar şehri· 
mizde kalacak olan Romen sey· 
yahları arasında Darülfünun 
profesörlerinden M. Y aşi, M. Na
um. M. Dimopolu ve diğer yedi 
profeı6r, ceneral Doma, Bük
reı Posta ve telgraf umum mü· 
dOrl M. Carkes Romanyanın en 
büylik fabrikalarından M. Sta· 
fanesku, bangar M. Alemesnino 
avukat Mm. Gartenberg M. Ka
poae ve Hristesku bulunmakta
dır. Seyyahlar bu sabah Taksi· 
me giderek Cumhuriyet abide
aine bir çelenk koyacaklardır. 
Seyyahlar yarın, Üsküdar ve çar
ııyı Salı günil Eyüp ve T ,'tapı 
aarayıoı, Çarıamba günü r < foy
beli adayı gezeceklerdir. 

Bir Alman Alimi 
Amerika da 
Yaşıyacak 
Meıbur Alm·an ilimi Eins· 

tein · arbk bundan sonra Ame
rikada oturmaya karar vermittir. 
Amerikalılar kendisine büyük 
darülfünunJarından birisinde bir 
klnn vermişlerdir. 

Alman gazeteleri, ilimin bu 
kararından balı.ederken, buna, 
Almanyadaki mali buhranın se
bep olduğunu yazmaktadırlar. 
Fakat bazı gazeteler de, bu ka
rarda mlitemadi yen profesCSre 
hflcum eden sai cenah fırkala· 
rınm dahli olduğunu da yazıyor
lar. 

Umumiyetle bu havadis Al· 
manyada bilylik bir huzün uyan· 
dırmıtbr. . ····--··-··- ··········-······ ... hk eakiaioden blisblitün başka, 
yepyeni bir Tiirkiye olduğunu 
ıiz de yakından görmüş bulunu
yorsunuz. Size düşen vazife Bul-

gari.tana döndiiğiloiiz vakit mem
leketimizde yeni TOrkiyeyi oldu
ğu gibi tanıtmıya çalışmaktır. 

Ziyafetin sonunda kadın ve 
erkek Bulgar muallimleri hep 
birden evveli lıtiklal marşını 
sonra Bulgar milli marıını tegan
ni etmitlerdir. 

Çay ziyafetinden sonra miıa
firler Galatasaray lisesine git· 
mitlerdir. 

Bulgar misafirler bugiln Bursa
J& ,lderek iki giin kalacaklar 
Ye tetkikatta bulunacaklardar. 

Profesör Ernest Wood adlı bir bankası müdürü M. Sakazof Bul· Bu ustililn kAşifi Dr. Vernes isminde bit 
lngiliz filozofu bir kaç gündenbe- gar tütün müstahsillerinin meyus Alimdir ki Fransada yapılan tecrllbelet 
ri zevcesiyle birlikte şehrimizde vazıyetinden babs ederek ecnebi bil ilk bl ff k 
bulunmaktadır. memalike tütün ihracı müşküla- y r muva a ıyet neticesini vermiş 

Evvelki gün Beyoğlunda Y. M. 
C. A. Amerikan kulübünde "Mad· tının baılıcası her tarafta hüküm 
de ve zihniyet hakkındaki asri fi. süren iktısadi buhran olduğunu 
kirler,, mevzulu bir konferans ve· söylemiştir. Buhran iyi tütünlerin 
ren Profesör senelerce evvel Hin· yerine fena tütün alınmasını icap 
distanda yerletmit ve orada, biri ettiriyor. iyi tlltünler şimdiye ka· 
Bom bay' da Haydarabat Sent, di- d 
ğeri MadanapalJa olmak üzere i- ar şarktan ve bahusus Bulgaris· 
ki darülfünun tesis etmittir. tandan ve Yunanistandan alını· 

Mr. Wood dün bir muhaririri· yordu. 
mize tunları söylemittir: ihracatın durması neticesi ola· 

- 24 senedenberi Hindistanda yer- rak bir çok senelerin mahsulü 
leşmiş bulunuyorum. Şimdiki halde depolarda birikmiştir. Avrupa 
Madras'ta oturuyorum ve Hintlilerin rejileri bundan istifade ederek 
felsefe lisanı olan Sanskrit'le yazılmış 
eserleri İngilizceye tercüme ediyo • tütünleri hiç bahasına almaya ça

lıcıyorlar. Bundan başka dahili rum. Y 

Şimdiye kadar "Fikrin temerkü • sarfıyat yüzde on ila otuz azal
zü .. , "Zihniyetin terbiyesi., ve "lr:ıde., mıştır. Bu vazıyet karşısında But
gihi muhtelif felsefi fikirler üzerine garistan Zıraat bankası müstah
bir ~ok e!lerler yazdım •• • silleri himaye için so:ı derece 

:10 memleket dolaşarak bu mevzuu-
Iar üzerinde konferanslar verdim. gayret sarf ediyor. Faiz miktarı 

lstanbula gelmeden evvel Triyeste yüzde yediye indirilmiş ve ban
Zağrep, ve Sofya şehirlerini ziyaret kanın saf varidatı fevkalade 
ettik. Oralarda bazı konferanslar azalmııtır. Bu işin ıslahı için kre· · 
verdim. Zevcem de Sofyada bir kon - di kifayet etmez. Batka menabii 
ferans verdi. v:ıridat bulmalıdır. Mösyö Saka-

ı~tanbuldan .sonra Romanyaya gi - zof müstabsillere zeriyatın tahav
deccğiz. Oradan da Yunanistandan ge 
çerek 1\fısır yoluyla Hindistana döne- vülita tlbi tutulmasını ve mıo
ceğiz. takanın yegane istinatgahı olan 

Seyahatimiz sadece tenezzü mak . tiitün zeriyatiyle beraber asma, 
sadiyledir. Fakat gittikim yerlerde hububat ve meyva zeriyatiyle 
imkan bulursam konferanslar da n- de meşgul olunmasını tavsiye 
riyorum. etti. Muvakkat bir müddet için 

Kanlı bir hadise 
Sirkecide gQmrtik komisyon

culanndan Nesim E.f. le gümrftk 
hamallarından Sari arasında liav
ga çıkmıı ve Sari bıçakla Nesim 
Ef. yi bacağından ve kollarından 
ağır surette yaralamıştır. Mecruh 
hastaneye kaldırılmıthr. Sari ya· 
kalanmıthr. 

1\laslaktakl ceset 
Maslakta bıcakla 32 yerinden 

wrularak öldürülen cesedin hü
viyeti henüz anlaşılamamıştır. 

Bebek önlerinde denizde bu· 
lunan cesedin kime ait olduğu 
da beaUz belli değildir. 

Gayrımllbadlller 
Gaynmüba diller cemiyeti ida

re heyeti dfin toplanmıftır. içti
mada, bazı teşebbilsler için An· 
~araya giden heyetin Yerdiği 
ızahat dinlenilmiş ve yakında 
toplanacak olan kongre hakkın· 
da milzakere cereyan etmiştir. 

Gayrımübadiller kongresi ma
yısın ilk haftasında Halkevinde 
toplanacaktır. idare heyeti o 
zaman kongre ruzna mesini ha· 
zırbyacaktır. 

Konser 
Tanburi Refik beyle refikası ve am:ı 

tör musikişinas Cemal K4mil beyin işti· 
rAkilc IJilAliahmcr cemiyeti menfaatine 3 
mayıs 1932 Salı günü akşamı saat 21,30 
da Elbamra sinemasında bir konser ve· 
receklerdir ; 

Programlan iki kısımdan ibarettir. 
Birinci kısım 

1 - Musah:.bacı musiki ve (Refik 
Bey), 2 - Kdn nev (r:ıst) (Dede Efendi), 
3 • .~f eyle suçum (rast) !Refik Bey), 
4 • Umicsiz (sazin4k) (Mustafa ~:ıfiz 
bey), 5 • Mahur saz semaisi (Refik Bev). 

ikinci kısım · 
1 - Göğsümden kaçıp gittin (hicaz) 

(Refik Bey), 2 • Kıra koyun (h:ılk tür 
külcrindenı, 3 • ÜU\'nr saçın örmezler 
(Türkmen), 4 • Pencereden bakma ka· 
ram (Anadolu halk türkülerinden) 

tütün zeriyatı yüzde yirmi bet 
azaltılmalıdır. Bütün bu tedbirler 
faydala bir tesir gösterecek ve 
ıebatklrane çahııldığı takdirde 
neticede ıimdiki müşl(üJatla ba
şa çıkılabilecektir. 

Mösyö Sakazof Bulgar müs· 
tahsillerinin bu mücadelesinde 
kooperatif zihniyetinin ehemmi· 
yetini meydana koymuştur. 

Ahırlar meselesi 
Ahırların asrileştirjlmesi için 

verilen son mühlet dün akşam 

bitmiştir. Bugünden itibaren be
lediye hududu dlf ilinde sıkı bir 
teftiş yapılacak ve henüz ahır
larını belediyenin evvelce verdiği 
plin dairesinde tanzim etmemiş 
olanlar tecziye edileceklerdir. 

BORSA 
30 Nisan 932 
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Kambiyo 
Frnsız Frangı 
1 lngiliı lirası l\r. 
.. T.L. muk:ablll Dola .... 

• 
• .. . 
.. . 
• • ... 
.. . 

Liret 
llelga 
Drahmi 

la. Frank 
Leva 
Florln 
Kuron 
Şlllnıı 
Pczeca 
Mark 
Zloti 
Pengö 
1.ev 

1 Türk: llruı Uloar 
Çervoneç ı.:: urus 

Nukut 

Fransız f r:ıngı 
Dolar 
Ingiliz lirası 
Liret 

BorA harici 
Altın I' 93 
l\lccidiye 
Banknot lı 23 

"Rokfeller Enstitü" sü rüesasın
dan ve kimya, tıp Nobel mükafatını 

kazanmış olan meşhur Fransız dok· 
torlarından Aleksi Karel ahiren l'ra11 
sız gazetelerinde frengi hakkında 

şayanı dikkat bir makale yazmıştır. 

Tercüme ediyoruz: 
"Bir memleketin büyüklüğü banka 

larrnrn ve fabrikalarının sayıı~iyle 

hatta mektepleriitin çokluğuyle tayin 
edilemez. Bir memlel<etin büyükliiğü 
nü halkının bedeni ve fikri kıymet

leri teşkil eder. Kamilen atletlerden 
teşekül eden bir memleket garip bir 
şey olur.fakat garabet itibariyle kfımi 
len mütefekkirlerden mürekkep bir 
memleket te ondan daha iyi olmaz. 

Bugünkü cemiyette mes'ut bir tarz 
da yaşamak için, insanın bedeni ve 
fikri kuvvetlerinin ahenktar bir su
rette teşekkül etmiş olması lazımdır. 

Ruhla "·ücut, biribirlerinden ayn 
şeyler değillerdir. Onları, ayni şeyin 
muhtelif görüşleri gibi telakki etmek 
lazımdır. Binaenaleyh fikrin kıymet,i, 
adalelerin kıymetine derin bir şekilde 
merbuttur. 

Bir adamın uzvi ve fikri kıymeti, 
geniş mikyasta, babasının ve anasının 
rneHudiyetine bağlıdır. Bizim fikri 
ve uzvi teşekkülümüzü temin eden, 
kendisinden neş'et ettiğimiz dişi ve 
erkek hüceyrelerdir. Her şeyden ev
vel, biz, ensicemizin üzerinde yazılı 
irsi temayüllerin ifadesiyiz. Tabü hn 
temayüller cenin veya çocuğun teşek 
kül şeraitine nazaran değişebilirler. 
Fakat çocuğun hakikaten fena bir 

lebilir. Tam tedali edilmiş olan I 
gililerin çocukları tabii olurlar.B• 
ticelerin ehemmiyeti Fransız ır~ 
istikbali noktai nazarından hükil 
tarafından ciddiyetle takip edil 
trr. Mösyö Millerand, Doumerl 
Doumer bizzat bu mühim mesele 
alakadar olmuşlardır. Mösyö P 
Jeve uzun zamandır, bu tarz bir 
essesenin başındadır ve bu mü 
de yüz kırk binden fazla hasta t 
vi edilmiştir. Fakat Fransada I 
gililerin sayısı bir kaç milyonu 
çer. 

Daha yapılacak büyük işler 
dır. Yalnız kendi çocuklarının 
halleriyle meşgul olacak asıl h 
ların kendileridir; fenni bir ted• 
usulünün tatbikini onlar istemeli 
ler. 

Bugün bütün bir devlet hud 
içinde frengiyi kaldırmak için Dl 

deleye girişmek vesaiti elde me 
tur. Bunun için "treponeme"mik 
la musip olanlarr rasyonel bir sd 

te tedavi etmek kafidir. Bu takdl 
sirayetin önüne geçilir ve frengi 
kısmen olsun ortadan kaldmlnı 
bir ırkın bedeni, manevi ve maddi 
kamülü için büyük bir adım abbnrf 
lur. Fertlerin keyfiyetleri kemi 
]erinden daha çok ehemmiyetli 
Medeniyetimizin başlamış olan d 
ya ihtilali arasında muvaffak ol 
tekamül edebilmesi için, her v 
ya baş vurup ukm kuvvet ve 
nı arttırması lazımdr." 

menşei teşekkülü varsa daima cılız, s· k .. 
az akıllı, manniyatı zayıf ve beslen- ır roman aç gu 
d~ği maddeler,. içinde bü»üdü#il mu- de yazılır? .... 
hıt ne kadar ıyi olursa olsun has· • -
ta, deli, veya bir cani olacaktır: Görü tngiliz kadın muharrirlerinde' 
Jüyor ki, şahıs için olsun ırk için ol· Mis Bloom, meşhur ve müteyef' 
sun: ensic~m~zin kıymetine tesir y;~- fa Macera romancısı EdgarVa 
p~bılecek ırsı hastalıklar pek mühim ce'ın yerine geçmiye azmetmil' 
dır. Bu hastalıklar içinde en mühhi b · Ed V il f k ı.&, 
d f .d. enzıyor. gar a ace ev aı.-e rengı ır. .. 

Frengi, solgun, küçücük "trepo- de gozel çabuk ve çok roma' 
neme" denilen bir mikroptan olur. yazmakla metburdu. Mis Bloolll; 
Bu mikrop gayet ince bir tel şeklin- son romanı olan (Bir bahriye ~ 
dedir ve salyalar içinde, su içindeki bitinin kansının hatıratı) iıi111S 
balık gibi hareket eder. Fakat kuvve- Ed V il 'd dab' 
t . h ·ı 1.d d' . romanını, gar a ace en 

ı arı rn a e ır. Ilır defa vücude gir 1 • # 

di mi hiç bir mania ona karşı koya. ç~bui< ~azmış bulunuyor. Fılb• 
rnaz, hiç bir şeye hürmet etmez Dir kıka mıs Bloom bu romanı d8rl 
hükiimdarın ,·eya büyük bir ba~k<" · günde yazmıştır Sebebi de şudd 
beynine, bir amele ''eya bir bahkçrn•1. Mis Bi!oom romanı yazdıktaıt 
ıkine olduğu kadar kolaylıkla girehi- sonra müsveddeleri masasın.O 
Jir. Zengin veya fakir olsun, frengi- üstüne bırakmış. Sersem hizınet
ye tutulmuş kadınlar muhakkak fena ·ı d b. · · b M dd l .J .. . cı er en arısı u musve e eı• 
teşekkul etmış, aptal, hasta ,·eya sinir " ~. ı .. 
Ji çocuklar doğururlar En b'" ... k luzumsuz kagıt zannederek o•-
hanedanlar, en kuvvetli. ,ırklaru~~a kayla satmış, ve Mis Bloom bll" 

.karşı mıikavemet edememişlerdir. A- nu ogrenince deli gibi olm":" 
sırlar müddetince frengi, en uzun ve Fakat ne yapsın? Müsveddelet111 

büyük harplerin verdiği telefattan tabiine vermek için öoiinde dab• 
daha pek yüksek telefat vermiştir. dört gün müddet varmış otut' 
"Treponeme" in dünya yüzünden dM M . ' oJ 
kalktığı gün bütün milletlerin silah- mu~, ve ort gun içınde roma r 
Jannı terkettig~i günden daha b .. . ··k yenı baştan yazıp bitirmiş tab 

U} u • Mtü •. 
v~ mes'ut bir gün olacaktır. Maanıa· ıne ~o ~muş. . • . 

1 fıh bu kadar tehlikeli olan bu mahllık Mıs Bıloom kendısının gnod. 
üzerinde cıva, arsenik, ve bizmüt gibi 15,000 kelime yaza bileceğ'iol 
maddeler öldürücü tesirler yapmak- iddia etmektedir. 15,000 keli1111 

t~d.ır. l<'akat b.u maddeler, onu, içine demek, gazetemiz sütunuyle ot..S 
gırıp saklandıgı vücudün kinde güc ••t · it faoııl 
l "kl b · . ~ J su un yazı, yanı a ı say 
u e ulabılmektedırler. Onun için d kt' 

h. k d kt 1 f · · eme ır. 
ır ço o or ar rengının tamamen -=,,,,...-----------:öiiiım .. 

iyileştiğine kani değillerdir. GLOR Y A'da 
Bu itikada, bugün, bilhassa .. 

Fransada inanan pek yoktur. Doktor 5 Mayıs Perşembe akfamt 9 l · i ... 
Vernes isminde büyük bir insan ve 
alim olan bir şahsiyet frengi tedavi
si i~in yeni bir sistem bulmuştur. Bu MUniR nuRımn 
usulün esası, hastaların kan vaziye- daJI 
tini nühaişevki ile beyin etrafındaki Bey ve arkadaşları tarafın 

mevsimin son 

KONSERi 
Çok güzel ve yeni bir pro~ 

Bak1rköy LAie Sinem••"'.,_ 

Miıafirl•e Darillfnnun Ede

biyat fakDlteıi reisi Muzaffer Bey 

refakat edecektir. 

Bundan başka monolo6 söylenecek, 
ve sinemada Serseri Kral filmi gösrerf· 

Jccektir. 

S U R E Y Y A opereti 
2 Mayıs pazartesi akşamı Ka
dıköv Süreyya sinemasında 

ÇARDAŞ 
operet .3 perde 

mayii tam bir surette ölmiye matuf
tur. Bu vaziye bir karalama ifade 
edilir \'e nasıl bir hattın seyri hüm
manın artıp artmadığını gösteriyor
sa bu rakamın tehalüfü de gizli hasta 
hğın seyrini gösterir, ve tam bir İYİ· 
liğe kadar hastalık takip edilerek 
tedavi edilebilir. Bu suretle frengi ka
bili tedavidir, ve asabi ihtilatların, 
umumi felçlerin, cinnetin önüne geçi 

Reşit Rıza Tlyatrt18~ 
Mile ELENA HALl\USl işrirlı.i~ 

mayıs pazartesi akşamı 9,30 da Bl~ 
CE ve BiR H~YAT dram 3 perde-• 
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H a .. ie· .. ·-·Asar .. -Ha·n·i·m'in··-.. ·ese·rre-rr 
Pariste çok beğenildi 

"Genç Avrupa,, sergisindeki resimler arasında en çok bu 
«enç ve kıymetli ressamın eserlerinden bahsediliyor 

.. Undan bir 
llıt:dd et ev ve\ 
rahat 1 w d . sız ıgmı te-
avı tt' n e ırmek 
Zere p . . 

arıse gıt-

nı :ş o' .an güzel 
san' 

. atlar akade
llııı· 

r. 
1 nıualJimle

ınd li en ıessam 
., ale Asaf ha-
"ını p . 
G

' arıste 
~ e 
· nç Avrupa» 
ısrni l ' l a tında açı-
an b' 

ır resim 
•er()'· · 

• 6 sıne, eserle
rınd 
t en bir kaç 
ane · . . sını gönder· 
:~ş, teşhir ettir- Hale Asaf Hanımın eserlerinden biri 

fa~· ve çok yüksek bir muvaf-
'Yet kazanmışbr. 

g Bu haberi, muhtelif Avrupa 
.... ~~etelerinden okurken göğsü
•ı.ıuz 'f 'h 
8 

1 tı arla kabardı. Zira, bu 
k~:giye tabsis edilmiş olan ten
~ tnakalelerinde kendisinden 
A.rı çok bahsedilen ressam Hale 

saf Hanımdı. 
k ~ale Asaf Hanım henüz ne
A.a a.t devresini geçirmek üzere 
i"~~~Pada olduğu için kendisiyle 
t Otuşrnek tabii mümkün olmadı. 
~ansız matbuatında Hale Asaf 
§ anını hakkında rast geldiğimiz 
il satırları naklediyoruz: 

'<J' 
"'-<lberte,, gazetesinden: 

l"ı: llale Asaf hanım isminde genç bir 
.. ,.k 
~~ ressanunın tamamen şahsi, fev· 
lQ,. e .~il, {iayet &atl.e ''1\'atilr mort,, 
i'Q ı &ergide en çok na.zarı dikkate çar-
~ eserlerdendir.,, 

aris - Midi gazetesinden: 
et t«:enç Avrupa,, resim sergisi, lıcp· 
bi,.. ~ıı, fakat hiç birisi ihmal edilmez 

aç çiçek demeti arzediyor. 
•e,.~fl. Jneyanda Hôle Asal lıanımı.n e· 
e

11 
erın; de görüyoruz. "ili atisse,. nin 

tht ~41detli renk "Contraste,, larmın 
frıJıt ~esairindc olmakla beraber kendi 
bıt 8'Yetini tamamen tebarüz ettirerı 

artist .... ilah.. ilôh. •• ) 
''l' tııu ablettes de la Ouinzaine,, mec-
asından. 
"S • 

,.İ3i dergide eser teşhir edenlerden bi-

karı takip etmek ldzınıdır. Aynı za
manda, bugünün ileri gençleri, yarı -
nın da üstatları olacak istidatları bu · 
lup meydana çıkardığından dolayı 

tebrike lô.yiktır • ., 

Hale Asaf Hanım 

Avrupa gazetelerinden aldığı
mıı bu tenkit parçalarına biz, 
birşey ilave edecek değiliz. Yal
nız, şunu da söylemeden geçmi
yelim ki, Hale Asaf Hanım, Pa
riste eserlerini teşhir etmeden 
evvel, kendisi gibi kıymetli ar
kadaşlarıyla lstanbul ve Anka
rada da eserlerini teşhir etmişti. 
Ozamanlar, Pariste yabancıların 
bu genç Türk istidadma göster
dikleri sabrları, bizim matbuatı
mız burada esirgemişti. 

Şöhretin ve kıymetin bize mu
hakkak Avrupadan gelmiş ol
ması mı lazım? Biraz da kıymet
lerimizi kendimiz bilelim! 

telJh' e llale Asaf hanımdır. Bu artist, 
ltı"bıt· ettiği, manidar, iyi boyarumf}, 
telq::~ak bir surette yerleştirilmi::, 
kQd ı Qe icrası tamamen orijinal bir 
1Jiı.1c 'f.rt Portresiyle istikbal için çok bü
~ vadetmektedir. Bu san'at-

çok l<.i brit kralının en 
sevdiği kadın ! 

~0ııtunun mirasına konamadı • Fakat 
llun hayatını yazarak bin Sterlin alacak! 

hat~ahtekarhklariyle bütün dünyayı 
ete d'' ·· ~Ct"in uşuren kibrit kralı Iver Kreu 

ger hali hayatında, dostuna 10,000 ster 
lin vermişti. 

Fakat Madam Ebertin ortaya attı-dattt 
1 
enYakın kadın dostu olan l\fa • 

ltteyd tıgeberg Ebert de son günlerde ğı esrarengiz bir mesele de var. Ona 
ti Ve ana Çıktı. Kreugerin en çok sevdi göre Kreugeriu ölümünde gizli nokta
tl1.1. l( en Çok ithnat ettiği kadm buy. lar bulunuyor. Madam, bunlardan 

dttıa teuger vasiyetnamesinde bu ka - bahsederken, şöyle diyor 
\>e hıı <27,000) İngiliz lirası bırakmış - Ben, Kreugerin ölümünden şüp· 
lıah~~uretıe ona karşı hissettiği mu _ he ediyorum. Paristen lstokholme 

~'tltişti. ırıl\addeten de ifade etmek : .~ • gönderilen cesedin ona ait olması pek 
dosııu~ ladanı Ebertle Kreugerin şüphelidir. Çünkü ceset lstokholme 
'tltişrı. ı:,u 17 seneden fazla devam et • vardıktan sonra, onu ihtiva eden san· 

('ak t dık arıl~amış ve Kreugerin Parise gi-So a K · ..... ·· d y 

l\ra bUt· reugerın ° umun en den akrabaları da onun cesedini gör· 
l<ahuı tin ser"Veti borçlarına bile te· 
l" edenıed'w• ' r>e • ıg1nden Madam Ebert 

l'lelık h' . 
ltı~lllişf.i ızınetınin m iikafatmı gör-

~l'cle ı.e: . llalbuki Madam Ebert i • 
da koca ı:ın olacağını düşünerek 1930 
1" ~ sından d 
bağl'tten ~ a ayrılmıştı. Buna 
itıde bl~ adaırı Ebert, Krcuger aley

"' tek .. .. 
soz soylememiştir. Kreu· 

m<?mişlerdir. Onun için bu ölüm isin 

de kapalı ve esrarengiz noktalar bu • 
Junduğuna kaniim .. 

Madam Ebert, yakında Kreuger hak 
kında bir kitap yazarak onun hayatı· 
nı anlatacaktır. 

Kendisi bu kitabın teJif hakkı ola
rak 1000 sterlin almayı ümit ediyor. 

Mis Garbo 
Evleneceği haberi 
doğru değil mi? 

lsveçli genç , " Biz, birbiri· 
mize aşık olmadık ı " diyor 

Greta Garbonun evlenmesi şayiası 
etrafında kuvvetli ümitler devam et· 
mektedir. Şayia çıkar çıkmaz; Gretayı 
alacağı şayi olan Mister Sorensen, ga
zetecilerin hücumuna maruz kalmış -
tır. Sorensenin Berlinde olduğu an
laşıldıktan sonra, dünya gazetecileri 
onu aramıya kuyularak bulmuşlar \'e 
şayiayı tahkik etmişlerdir. 

(Deyli Ekspres) in Bertin muhabi· 
ri, Sorenson'la mülakatini şu şekilde 
anlatıyor: 

"Greta Garboyu alacağı söylenen 
genç, İsveçli Vilyam Sorensonu görür 
görmez sordum: 

- Nişanlandığtnız doğru mu? 
Cevap verdi: 
- Hayır, şayia yanlış. Ben ömrüm

de Mis Greta Garboya aşık olamam. 
de Mis Gret.a Garboya aşık olmadrm . 
O da bana katiyen aşık olmadı. Biz, 
yalnız çok iyi dostuz I 

- Fakat siz Mis Greta Garboyu 
senelerden beri tanıyor muşsunuz? 

- Evet, onu iki üç seneden beri ı~ 
nıyorum. ı 

Evvela onu lsveçte gördüm. Scınr:ı 
iki sene kadar Ilolivutta beraber bu
lunduk. 

- Buna rağmen ona aşık olmadı
nız mı? 

- Asla! Ben yalnız bu şayianın 
onu müteessir etmemesini ve dostlu • 
ğumuz üzerinde tesir icra etmemesini 
temenni ediyorum. Çünkü hazan bu 
gibi şayialar dostluklara fena tesir e
der. Onun için bütün ümidim, dost
luğumuzun devamıdır. Ah, bu Ş!IYİ· 
ayı çı·karan, elime bir düşse! ..... 

Çan kulesinde 
gramofon! 

Londra gazetelerinin yazdığı
na göre Londra cıvarında Her .. 
tordşayr kilise papazı halkı çan 
çalmadan kiliseye davet etme
nin çaresini bulmuştur. Bunun 
için çan kulesi içine bir gramo· 
fon yer leştirilmiştir. Bu gramo· 
fonda plaklar dünyanın en büyük 
kiliselerinin çanlarının sedasını 

vermekte ve bu seda ses çoğaltıcı 
bir aletle kilise cıvanndaki bü
tün kasabalara aksetmektedir. 

Türkiye masonları 
ikiye ayrılıyorlar 

l Üst tarafı I inci sayfada J 

ve istiklal kabildir ve esasen 
Almanya, Fransa ve Romanya
da da buna benzer ayrı ve müs
takil mason teşkilatları da vardır 

lstanbulda mevcut masonların 
sayısı iki üç bin kadardır. Bu 
masonların bir kısmını gayr1 müs
lim unsurlar teşkil etmektedir. 
Maamafih metriki azam mah
fellerine mensup Müslüman 
ve Türk unsurların kaffesi eski 
eski localarından ayrılacak de· 
ğillerdir. Yeni müstakil mahfeli 
tesis edenler, sah günü, Beyoğ
lunda tuttukları yeni binada top
lanacaklar, intihap yapbktan 
sonra da, bu hafta içinde mah
felin küşat resmini yaparak faa
liyete başbyacaklardır. 

Eski mahfele mensup Türk ve 
milslüman azadan arzu edenler
de bu mahfele iltihak edebile
ceklerdir ve bu yeni ( Müstekil 
Türk masonluğu büyük azim 
mahfeli) söylendiğine göre tama
men milli bir mahfel olacaktır-

Liselerin imtihanlar1 

Maarif vekaletinden gelen bir 
emir mucibince bu sene liseler
de imtihanlara 15 haziranda 
başlanacak ve temmuzun ilk gü
nü imtihanlara nihayet verile
cektir. 
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Maç yapılıyor! 
ikisi de birbirine meydan okuyorlar, 

ihtilaf kalmadı 
Dünkü sayımızda yazm>ştık; 

Rodos orta siklet şampiyonu Jo· 
zef Levi Ef, boksör Yorgos Ef. 
ye meydan okumuş, Y orgos bu 
teklifi bazı şartlarla kabul etti-

Boks8r Yorgo 

ğini bildirmişti. Bu şartlar hası
lat, eldiven, ravnt gibi teferrü
ata aitti. Jozef Ef. maç neticesi 
ne olursa oJsun hasılatın yüzde 
yirmi be4inin kendisine verilme
sini, diğeriyse hasılatın kazanana 
ait olmasını istiyordu. jozef Ef. 
dün Y orgosun kendi teklifini . 
evvelce kabul ettiği halde şimdi 
bundan caydığım iddia etmişti. 

Dün de Y orgos Ef. mat-
baamıza gelere rakibinin işaret 
ettiği teklifin pek eski of duğunu 
hasılatın yüzde 75 i kendine 
yüzde 20 iyide rakibine verildiği 
takdirde Organizatöre bir şey 
kalmıyacağım söyledikten sonra: 

- Ben bu maça parasızda 
hazmm. Kendisi istediği g ibi 
hasılatın yüzde 25 ini alsan geri
ye kalanıda Organizatörün olsun 

ben beş para almadan bu maçı 
yapacağım, dedi. 

Para meselesı böylece halle
dildikten sonra ortada maçın 

yapılmaması için bir s~bep kal
mamıştır. Duyduğumuza göre 
Jozef Ef. Selami B. i geçenlerde 
ilk ravotla yenmiştir. Y orgo Ef. 
d~ 2ene yanılmıyorsak Selamiyi 
dört ravntta nakavut etmişti. 
Yorgos Ef. bu neticeyi göz önü
ne alarak Jozef Ef. nin pek 
fazla ümide kapılması 11 doğru 
olmadığını, tahminine göre ma
çın o kadar uzu:ı sürmiyeceğini 

ima etmektedir ! 
* * "' 

Yorgos Ef. , bu işle meşgul 
olmayı üzerine alan boksör Fran-
ki Martenle birlikte Salı giinü 
4 buçukta matbaamıza gelecek-
tir. Jozef Ef. nin aynı giinde gel
mesini ve aralarında konuşarak 
hazırlıyacakları koııtratı imza et· 
melerini bekliyoruz. 

Atletizm 
Bebekte Kolej sahasında ya

pılması mutat olan beynelmilel 
atletizm müsabakalarının üçün· 
cüııü Haziranın üçüncü Cuma gü-
nü yapılacaktır. 20 M.1yıs Cuma 
günü sabahı aynı sabada seçme 
müsabakaları yapılacaktır. Mü
sabakalar şunlardır. 100,200,400, 
800, 1500,3000 metre l< oşularla 
110 metre manialı koşu. Yükse~, 
uzun, üç adım, sırık, cirit, disk, 
gülle ve bayrak yaraş ' arı. 

Müsabakalara g irecek at!et:e
rin isimlerini 15 Mayısa kadar 
tertip heyetine bi'dirme!eri Ja. 
zımdır. 

Şangbay'daki suikastın akisleri 

Japon ordusu, Çin arazi
sinden çekilemez! 

Japon harbiye nazır1 böyle söyledi. Oi§ar taraftan 
Akvam cemiyeti bUyUk meclisi, Çin aroz!sinin tam· 
amiyle tahliyesine alt projeyi, Japonya mUstenkif 

olmak üzere kabul etmiştir 

Şanghay, 30 (A.A) - 2Y Ni· 
san günü vuku bulan suika!ltta 
ağır surette yaralanmış olan Ja
pon tebaası cemiyeti reisi M. 
Kavabat ölmüştür. 

Diğer taraftan aynı suikasta 
maruz kalan Japon cenerali U
yeda'nın sağ ayağının baş par
maklarının kesilmesine mecburi
yet hasıl olmuştur. 

Suikastın faili olduğu zannedi
len Yanko Kitsu'nun 8 ay evvel 
Mançurinin Çienteto bavalisinden 
Şangbaya geldiği ve burada 
Fransız imtiyaz mmtakasında bir 
Çin çamaşırhanesinde çalışmakta 
o!duğu haber alınmıştır. 

Japon askerleri suikast ma-
hallinde infilak etmemiş ikinçi 
bir bomba daha buimuşl,.rdır. 

Amerikalı Hibbard. suikastı 
müteakip Hong Kev'de Japon 
askerlt:ri tarafından tevkif edil
miş, fakat Amerikan konsolos
luğu erkanının müracaatı üzerine 
serbest bırakılmıştır. 
istiklal farkasına mensupmuş 

Şanghay, 30 (Türkişe) - Po
lisçe yapılan tahkikatta, tevkifat 
hklkkında büyük bir k~lumiyet 
muhafaza t:dilmektedir. Uzerinde 
bir bomba daha bu!unan suikast
çınm Kora istıklai fırkasının aza· 
smdan bulunduğu söylenmekte
dir. Japon gazetecilerinin suikast 
haklunda haber vermeleri me-
nedilmiştir. 

Harbiye nazırının beyanat. 
Şanghay, 30 (Türkişe) - Ja• 

pon harbiye nazırı beyanatta bu
lunarak bu suikastın Çinde hü
kümran olan emniyetsizliğin bir 
delili olduğunu ve bu yüzden 
Japon kıtaatmın geri çekilmesi
nin mevzuu bahsolmıyacağım 
söylemiştir. 

19 lar komitesinin karar1 
kabul edildi 

Cenevre, 30 (A.A) - Şang
hay' da tanzim edilen mütareke 
projesinin tasvibine dair olan ve 
Cemiyeti akvamın dört Mart ta-
rihli karar suretini ancak Japon 
kuvvetlerinin temamiyle geri 
alınması suretiyle tatbili edilmiş 
olacağını tasrih eden 19 lar 1-\ o· 
mitesinin karar sureti projesi, 
Cem:yeti Akvam btiyük meclisine 
tevdi edilmiştir. 

Büyük meclis bu karar sure-
tini Japonyanın bir müstenkif 
reyine karşı ittifakla kabul et
miştir. 

Reis M. Hymans bir mütareke 
akti için Japonyayla ,Çin arasın
da anlaşma hasıl olduğunu bu 
vcızayetten anlaşıldığına dikkati 
celbetmiş, bu itilafm düri'' t bir 
surette tatbik edileceğini ve 
Cemiyeti Akvamın büyük mecli-
sinin fevkalade içtimaıoın devam 
ettiğini sözlerine ilave etmiş, 
komite azasiyle ınu~asım taraf
lara mesai iştiraklerinden dolayı 
teşekkür eylemıştir. 
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Kızıl ordu evinde Olünıiinden, yarun aslr so11ra : /Jarl'e11 ..--Takvim·--! 
Pazar Paz6rtesl ı 

~erilen ziyafet 2~ ~~~~ece 2! zı~~~==e !Oarven mezheb ·,mevkii 
Glln doğu§u 4 58 4,57 ? 
~::-::::.... '::: '::: mu haf aza ed ·yor mu . '•Bllyilk inkılap ve sulh mefkuresine mecltl.p 

olan Türkler ve Sovyetler namağltipturlar,, Öğle " 12, l 1 l 2, 1 1 d 
tldndJ 1603 t6.o3 "Bugün tekAmül nazariyesini kabul e 

l'tloskova, 30 (A. A.) - DUn Kızılı 
Ordu Harbiye halk komiseri M. Voı·o
.5İlof tarafından Kı7..rl Ordu evinde \'e- ' 
rilen öğle ziyafetinde başta. İsmet i 
Paşn Hazretleri bulunmak üzere bti -
tün Türk 'rnİr'lfirleri isbatı ,·ücut et .1 
mişlerdir. h ziyafette Sovyet Sos -
yalist ittihn.dı '-ömhuri}etlerinin harp 
inJulAp meclisi azaları, 1\1. Litvinofun 
riyasetinde hariciye halk komiseriiği 
koJlej erkanı ve So~yetler deniz \ ' C 

kara muhtelif şubelerinin yüksek rüt
beli zabitleri huır bulunmuşlardır. 

Yemek esnasındn hoşamedi nut -
Jmnu irat eden :M. Vorosilof 12 sene -
dcr.b<'ri iki rniJlcti birbirine hağlıyan 
dostluğun iki devlet nrnsmdaki mev -
cut, derin samimiyet hislCTiyle ter -
fik edilmiş olduğunu söylemiştir. 

.Mu maile) h İsmet Pnşa HaT.retlerinın 
del:iletiyle yeni Türkiyenin Büyük Re
isi Gazi Mustafa Kemal Hazretlerini 
elamlamıya muvaffak olduğundan 

1.t'ndini bahtiyar telfıkki eWğini ve 
muT.affer Türkiye inkılap ordusunun 
teşkilı\tçılanndan birisi olan kahr:ı • 
nıan Başvt>kil lsmct Paşa Hazretleri -
ni se!~mlamak talihine nail bulundu -
ğundnn ayrıca memnuniyet duydu -
ğunu ve M. Lifrlnofun terki tesli -
hat mücadelesinde silAh arkadaşı o -
]an Tevfik Rüştü be) efendiyi ve Mos -
kovaya gelmiş bulunan Türle misafir -
]erini ve Büyük Millet Mecfü:inin 
azaları Ye mebusları, Türk edebi) at
çı, gazeteci ve mutahassıslarını sernm
lamakla iftihar hissettiğini ifade et
miştir .• 

Harbı} e h Ik komiserinin nutku 
) a 'l~ın er.lcri} le karşılnnmışnr. 

Lmel Paşa Hazretleri verdikleri 
c:e-.·apta. M. Yorosilofa gösterdi :~i 

hüsnü kabulden dolayı teşekkür etmi 
Ye unları söylemiştir: 

"l\lüstcvlilere karşı inkıl!p mücıı -
dclcsi yoluna geçmiş bulunan mem • 
leketlcrimiz büyük sulh mefkQresl 
için mücadele eden iki memleket or • 
dulan arasında tabii olarak dostluk 
hislerini doğurmaktadır. Sulh mefl·Ci -
resi yolundaki bu müşterek mücade -
Je iki memleket arasındaki hissiyata 
başka bir samimiyet katmakta ve mil
Jetıerimizi mütekabil muvaffakiyctıe
:rinden memnun olarak kendi memle
ketleı;nin faaliyetİerini yorulmak -
sızın taldbe mecbur eylemektedir. 

Bu an'anavl hissiyat hali hazırda 
me,·cut olduğu gibi daima da muha -
faza edilecektir.,, 

ismet Paşa Hazretleri, iki memle -
ket ordulannın sulbü muhafaza için 
bir Amil olduklarını ve kendi memle -
ketlerinin inkılplarmı müdafaayı bir 
nzife bildiklerini ve kendilerini za
fere isal eden şeyin mefkurelerine 
merbutiyet olduğunu söylemiş Ye de -
miştfr ki 

''Ben kendim de eski bir asker ol· 
mak hasebiyle, teknik ve askeri te
kemmüirı.ta. bakmaksızın insanın a.c; -
ker işlerinde oynadığı başlıca rolü pek 

iyi bilirim. Büyük inkılap ve sulh Akşam " 1905 19,06 • d bl h "lfk d8 
Ya·- • 20,A 9 20,50 yoruz ve aynı zaman a r a a mefkuresine meclfıp olan Türk ve So-r- ...,, ~ 

yet insanı, bundan dolayıdır ki, nA- lmsıı.k " 3,03 3,02 fnanıyoruz ! " 
mağlüpturlar.,, Yılm geçen ) 
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İsmet Paşa Hazretleri, sözlerine hi- Gllnleri J 19 nisan günü, me~ur Tabiiyyntçı 

tam Yerirken Sovyet inkılabının bü- Yılm kalan ) Darvenin ölümünden yarım asır gı::ç-
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yük şefi 1\1. Stalini, Sovyet ittihadı GUnleri J 245 ~44 ti. Bu yıl dönümü, ortaya bir mesele 
reisi 1\1, K:ıJenine'i Kızıl Ordunun ~--- ,4 çıkardı: Acaba Dnrven mezhebi, mev-
yüksek teşkilfıtçısı M. Vorosilofu ve HAVA _ llul:'fin tınva ekeerlyııtıe ntık kiini muhafaza ediyor mu? 
hazır bulunan bütün Kızıl Ordu ku - olıı.cnk, rOr;rAr JodostH esecektir. Dünyanınen meşhur biyoloji ttlim
mandanlarını, selamlamıştır. DUnkO ımıklık "" fada 11• ea az 9 de- lerinden profesör Sir Arterhr Tomson, 

Yemekten sonra Türk misafirleri rceeydl. bu suale şu cevabı veriyor: 
harp komiserliğinin muhtelif fenni ~u-, RADYO ---- J "Darven mezhebinin mevkiini mu· 
helerini ve Kızıl Ordunun fikri mesai- 1---------Bugün- hafaza ettiğini söylemek doğru deı':ril-
sini teşhir eden Kızıl Ordu evinin dai- tSTı\NBUL _ 18 den 19 a kadar l'nımo dir. Bilakis bu mezhep değişmiş, te-
mi sergisini ziyaret etmişlerdir. ton, 19,SO dan %0,JO a k3dar Jlcdayll musl· kamül etmiş ve yeni hakikatlere müs-

Sovyet lnkllAp mUzeslnl kt saz heyetJ, aJanı lu\~rlerl, saat ayım, tcnit yeni fikirler kanşrnışhr. 
%0,80 cL.,.n %1 e kadıır grnmofonb Fnwıt o-

ziyaret pcrası, 21 den J% Y., kadar c~nnı-t ve ~- Darven, "uni tekamül .. naz:ıriyesi-
1\foskova, 30 (A. A.) - Türk gaı;e- ,·et Juuumlarm ı1tırak1ylıı alııtnrlta aa:r.. ni buldu ve "Tabit ıstıha,, nın es:1 slıl 

tccierinden bir kafileyle Türk mebus- vtvANA (517.ı m. ıo kUovat) - ıo.to bir Amil olduğunu söyledi. Dnrven, 
Jarı InkıJltp müzesini ziyaret eylemiş- Jconııc.r, 11,40 senfonik konser, l:t,4ıs Avı.ıs - bu suretle, haynta ait en derin suJa -
Jer ve ornda başta M. l\litzke\"İtch ol- turla dan!lıın, 14•115 taı;annl, tG,SO oda ımı rın ilmi tetkike açık olduğunu gös -
m .. )r u"zere mu"ze ı·d!'re he'-·et1' a"'alan IJ!kleJ, 18 konser, %S,ts dans. t d. O " ·ı · · .. 

" • 
0 

J " HE1LSBERG (%7ll.S m. 70 kilovat) - er ı.. nun, nen erın, menşeı .. un-
tarafından istikbnl edilmişlerdir. Mi· 1,so Dan:ı:lgden naklen kon!lt'r, 9 kat.olik nnh eseri, fildr hürriyetini ilan eden 
safirler müzede bir buçuk saat kal - mnsUtl!!l, ıo dlnl muaıtm, 12 mayıs bayra- bir dü,!Çturdur. 
mışlar ve avdetlerinde kendilerine mı, ız,so Lelp:ı.Jg'den nııkil, ıs knnser. l";,30 Sonra be~r ırkının tekamtil ~ı -
birer :ılbiim verilmiştir. Breslııu'dnn n:ıldl, 18,l& konser, %0 Berlln • 

den nakil, %3,SO dans. tiğini Öğrenmek te İn anlnr için ameli 
Türk misafirlerinin diğer bir ka - BO'KnEş (SDU m. 16 kllont - ı:~o mahiyette bir kurtuluştu. 

filesi de Lenine'in mezarını ziyaret .. ,_, muılkl. ıs konııer, l<l -uk, l9 Jufif 11m • b · "k · · ( 
...,.. r- Darvemn en iıyu · muarızı pro t!· 

etmiştir. siki, %O,lO kon!lt'r, %% operet. sör Vilyam Batcson, bu adamın bir 
M. Kalenlne'ln evinde RO'.\IA (441,% m. 75 kilovat) - tı,Jj 111-

't n t E ... d -•~ıı 1" ~o nazarive değil, fakat bir ilim duğur -l\losko\·a, 30 (A.A.) - Bugüıı M. rıt nm!llkl, 1- an c ~. n en n,... • ..... .; 
konser, 18 r>enfonlk konser, :n,.ııs ft:ıcb ı,on- duğunu söylemişti. Çünkü Darvenin. 

Knlenine'in ikametgahında Ismet Pa- aeri. %%.SO komedi, %S,15 konser. en·e1A nebatatla, hnyvnnata ve insn.ua 
a Hazretleriyle Te,·fik Rüştü beye - Blı"DAPEŞTE (650,ts m. ıa kilovat) - tatbik ettiği tekamül nazal'iyesi, daha 

fendinin şereflerine bir öğle ziyafeti 8 ı;igan mu!!lk.W Uc, 111,45 salon orlcestra -
sonra dimağa, cemiyete, lisana Y<! san' verilmistir. sı, 18 Amerlkadan l\Jlkll, 18,40 Operadı\n 

~ · o d k'I ı ata tatbik olundu. Bu ziyafette Hüseyin Ragıp bey, nnkll, :zo,so pera an na ı sonra o; !."11" 
musikisi. Bu nauıriye her kapıyı açan bir 

Recep bey, Ali beyle l\1, Stalin, 1\1, Mo· l\IOSKOVA (lSM m. 100 ldolvat) - 9 
• anahtardı. Onun &"\yesinde her şc -Jotof, M. V'orosılof, l\f. Enoukidse, M. dan 111 l• kad&r ı mayıs nllma~ mernsl-

Litvinof, M. Krestinski, M. Karahan, mi, %1 den %S e kadar fnuısır.ca neortyat, ye, makablinin tabii mahsulü olarak 
ile M. Stomoniakof ve l\L Suriç "e di· VARŞOVA (lUl m. 168 kilovat) - 10 bakabildik. 
ğer şahsiyetler hazır hu1unmuşl:ır - Vlln:l'dan naklJ, ıı Lemberg'dcn nakil, 13,lö Bugün bütün mütefekkirler tekiı . 

filarmoninin aenfonlk konseri, 1'7,%0 pl!\J; müliyecidirler. Fakat Dnrven dev -
dır. koll!l('rl. 18,<lfl konser, %1,lfl ı,onser, H,:;o \I• 

M. Lltvlnof'un ziyafeti yolon&el konııerl, u ~ns. ı·inden beri, dü~ünü~ tarzımız de -
Moskova, 30 - Dün akşam M. Lit- PAUlS (1726 rn. 76 kU01·at) - 8,~ run- ğişti. 

'inof, başta bmet Paşa Hazretleriy • siki, 9,:o Jlmnıuıtlk, 1a,20 dini musiki kon- Onun i~in ço~umuz hem tekamiil 
le Tevfik Rüştü beyefendi ve TürJ,j - ııert, 14•110 konser. 15 konser, l9.4li kon!licr, nazariyesine inanmak. hem de bir hal- , 

· "'I ı . ı· · ı:r ·· • R %1,80 kon!IP.r, %%,80 rat'lyo programı. 
yenın n os"'ova se ırı :ıuseyın agıp ka inanmak ta uyg·unsuzluk görme · 

Yann beyef enlli olduğu halde Türk misafir- mekteyi7.. 
'll"ANA - 1%,30 konııer, ıs,.u pllk, 16 

leri şerefine bir ziyafet ,·ermiştir. Zi· 1 .. k k rf 18 k .. 1 k t d" Çu"nku~, tek.t.mu"l 11azan'vesı·, heı· şe-r .. . ·on!K' • ·onser, • or ('!I ra \'e ... il J 

yafette Sovyet hariciye hnlk komiser- etto, %3,15 dans. yin bugünkü halini nasıl ihraz ettiği, 
liği mua,;nıerinden M. Krestiskiy•c HEtLSBERG (%76,6 m. 75 kUov:ıt) - ni Uısa\'VUr etmeyi j tihdnf eder. o _ 
Knrahan Ye aynı komiserliğin kollej 7 Jlmnutik, 0,30 kadmlııra Jimnwıtik ders- nun ,-azife..si, e.şyayı daha derin bir 

d 1\"' Sta · k • · · ıerı, ıı,•o konııer, l '7.!o nrest:u.'dıın nakil 
azasın an ı ı. monıa ov ve .ıancı- surette izah etmek deg·ildir. Tekfımii -konser, 18,45 Dandgden naktl, %0,85 Bcrlln-
ye komiserliğinin yüksek erkanı hazır den nakU, %1,15 oda muslkl•I. liyeciler, ölçülebilecek, tahkik edile • 
bulunmuşlnrdır. BtlKREŞ (S9i,! m. 16 kilovat) - 14 ........................................................... . 

TUrk mUtehas11uslar1 ve pIAk, 19 Jazbant, ıı,ıo Jaı.bant, ıı...ıo k11m, lsmet Paşa Haı.retleriyle refakatin -
Sovvet erklnı :zz Bdhoven'den, %3,06 tarannt, ıs.ıs or - rındaki ze\'at şerefine Moskova bu • 

Moskova, 30 (A. A.) - Türk sann- kestra. yük opcmsında bir konser Yerilmiştir. 
yi grupu, başta Şerif bey bu tundu· ROMA ('4l,% m. 75 kilovat) - ıs pftık, Konserde Türkiyenin Mosko,·a ~ · · 

111,80 kon!M'r, %3,10 konser. 
ğu halde Sovyet ağır sanayi halk BUDAPE~TE <1550,5 m. ıs kUo\&t) _ fareti erkanı, :!\!. Lih·inof, M. Kre · 'ns 
komiserliği tarafından tertip edilen 10,15 arke.oıtra ııe konter, 18,05 konııer, 18,30 ki ve Karahanla sefirler \'e So\'· 
ziyafette bulunmuştur. Ziyafet e~ • Balet mustkl!!l opera orkestraaı, ıo,to ylHt- yet hükümeti erkfını, halk komiserlr"İ 
nasında Sovyet sanayi komiserliği liol- sek mmılkl mektebinden naltU, %4 J:ızl>:ınt. ve Sol'yet mahafili müesseseleri hazır ı 
lej azasından M. D;n·tianla Şerif MOSKO\'A (lS0-1 m. lOO JtOo\'llt) - 8 bulunmuşlardır. Türk misafirlerin 

den %3 fl kadar ne,rlyat. ı 
bey arasında hoşamidi \'C mukabil 1c- PARIS 07z5 m. :z7 kUoutJ _ 7,,5 Jlru- hükümet locasında görülmeleri hara- ı 
şekkür nutuklan teati edilmiş n rnü- ııasttk, 8,45 Uluslkl, ıs,so mu,.lkf, ıı radyn retli alkışlarla karşılamıştır. M. l\fo· 
teakiben şeker sanayii fenni tetki • konseri. lotof birinci perde ara ında tiynt
kat enstitüsü ziyaret olunmuştur. ··;;;;~i,

0

üi'i;i~··ç"c;k
000

;;;u;;~~~Y;ri"ziy!
0

;;i roya gelmiştir. Tiyatro meydanın -
Türk gazetecileriyle Türk sıhhati etmişlerdir. da toplanan halk, ismet Paşa Haz -

umumiye mütehassısları da Sovyet Moakova bUyUk operasında retleriyle 1\1. Molotov cenaplarını hn -
Sıhhat umumiye halk komiserliğine l\foskova, 30 (A. A.) - Dün ak~am raretli tezahürlerle nlkışl:ımışardır. 

Kara All kimdir? 
Kara Ali, Mehmet ağanın cc

va p vermediğine dikkat etti: 
Ağ3m, ben celladım. Her kesin 

ve güıel kız kardeşimi sokak 
ortasına atmışlar .. 

bilecek şeylerle, tenevvü, 
ıstdayla meşgul olurlar. 
hiyet meselesini bilen ve 
bırakırlar. 

Bütün ehli ha'"''anlarımız ve 
len nebatatlarımı;,, nhşl ve yabaD1 

dattan tekamül etmiştir. D 
bu mevzun ehemmiyet \'erdi. f 
ancak bir knç şeyin tarihini mazbut 
şekilde takip edebiliyoruz. Da 
biı:c aynı işin milyonlarca sene e 
yabnnt tabiatta vuku bulduğunu 
terdi. 

Uz"i tekamül, ırki tahavvüller 
lunda vuku bulan tabii ameliyelt 
diye tarif olunabilir. Irki taha 
lcrle yeni hayat şekilleri peyda ot' 
yor. 
'futunuyor Ye payidar oluyor. Dll 
ne itirnz edenler; bu nevilerden 
nin tahm"·iiJünü veya başka bir 
almasını gösterebilir misiniz? di. 
lir •. 

Fakat bu ırki tahawüller bogü• 
vuku buluyor. Mesela son zant., 
tarda farelerin umumi nev'inden • 
zun kuyruklu yeni bir nev'i fare ıf 
redi. 

Darven, muhitte, gıdalarda, adet 
deki hu usiyetlerin canlı mahIOk• 
tahavvüller 'ücuda ~etirdiğini ,
m üş, bu tahavvüllere'' muayyen te 
vüler,, demiş Ye bunların \'eraset tt 
rikiyle diğer r.csle intikal ettiğine 
nanmıştı. Biyoloji alimlerinin çoğ 
belki en çoğuna göre, bu intilmli is 
edecek bir delil yoktur. 

Fakat Dan•en, tekamül malezeJ11 
nin ekserisini aynı muayyen tene 
lerde görmiiş, bunların nasıl vücut 
duğunu lulmc i inı itiraf etmıştı 

Wirmann, bu tenevYülerin "üt' 
dün içindeki höcrelerde hasıl olan 
humlardan ileri geldiğini gösterdi 
busuretle tene,·vüün içinde olduğu 
lnşıldı. 

Daha scnra Devris'le Batesoll 
biraz daha ilerlettiler. Bu tene~ 
lcrin irı-t bir kU\"\'eti haiz oldul' 
nu gösterdiler. 

Dnrvenin zamanından beri tabif 
tıfa, ölçmek vadisinde mühim tera 
ler elcle edildi. 

Sonra Darven. hayvani tekAlll 
hal\ktndaki ruht amili de ihmal etı'
di. Darven hnyvanlann tehayyüçlt -' 
ifadeyle alakadar olmuş, n bOll I 
hnyntı okumakta ne kadar mühirll 
dcğunu dn takdir etmişti.,, 

Mnetif VekAletlnln tekzibi 
Maarif Vekaletinin teb liği01 

göre nihari talebeden ücret alı" 
nacağı ve leyli meccani talebr 
den b' r kısmının meccaniliktell 
çıkarılacağı habcrlet asılsız~ 

z:::;,_ 

-11-
nefret ettiği, kaçtığı bir adam, 
lakin bize yaptığın iyiliği unu
tarak veli. nimetimi nahak bo· 
ğazlıyacak kadar cellat değilim. 
Ben padişah da, şehzade de Sul· 
tan da boğdum. Bana ekmek 

Or!ldan geçen bir kaldırım 
kabadayJSr, kulluğun Mısır ka
vurucusu anama bir tekme ata· 

rak kız kardeşimi kucaklayıp 
götürürken, sokcık başın
dan bir yiğit adam çıkmış, 

nimet, anama, kızkardeşime, ef• 
bana ekmek vermiş ve o sayedl 
biz mcyoaaa gelmişiz. Anam 61" 
dü. Lakin kızkardeşim sağdıt• 
Her dakika biz seni unutmaY1" 

Ben büyüyünce anam ve abl6_. 
hep sizi bana söylerler, daiill1 

müoasebet düştükçe gösterirlel"" 
di. Siz beni tabii tanıyamaz~~ 
nız. Lakin ben Mehter aiıesır 
kurtaran yaldızlı Mehmet ağ•f' 
tanırdım 

Edirne kapısına yaklaştıkları 

vakit Kara Ali heyvanın yularını 
yamakların elinden aldı. Terkide
ki edevat torbasını sırtlarına 

yüklederek : 
- Haydi, siz defolun, ben 

onu yerine bırakır, şimdi gelirim. 
beni bekleyiniz.! 

Dedi. Bir ağır yükten kurtul· 

muş gibi iki yamak işkence tor
basını sırtlayınca artlarına bak
madan savuştula!". 

Kara Alı, kapıdan çıktı. Diz
darağaları, ıki tarafta çubukları
nı savuran kulJukcular, Kara Aliyi 
iÖrünce ben:zleri attı. 

Kara Ali, kendisine biç kimse· 
Din •ela. •aemediğini biliyor
ch. K;mseırin ~zline hakam:ızdı. 
Süratle kapıdan çıkts, mezarlık-

hır arasına daldı. Bir müddet 
Davutpaşa altına doğru yüıüdü, 
yolunu kır< rak sol taraftan çıp· 
lak ve tenha tepelere tırman
maya başladı. Vakit gecikmiş, 

ha1e l.apıiarı kapanmak üzereydi. 
Kara Ali, llir bayırın dikenli, çap
raşık bir çatak yerine indi. Hay
vanları y.ere çakarak, çuvalı İn· 
dirdi. Ağzmı açarak yaldızlı 
Mehmet ağayı içinden çıkardı : 

- Sultanım, şimdi şehre gir
mek tehlikelidir. Siz burada ka
labilirsiniz. Ben alesseseher size 
lrnvvetli bir at , silah ve 
para getiririm. Hiç durmadan 
yola duşer, elbette sizce matlup 
bir yerde ihtifa edersiniz. 

Yaldızlı Mehmet ağa, kulak
larına inanamıyor, rüya görüyo
rum, zannediyordu. 

verenleri boğazladım. O bir emir
di. Lakin anamı açlıktan, kızkar
deşimi ırssızlıktan kurtaran ve 
beni büyüten adamı boğazlamak 
elimden g elmizdi. Nihayet beni 
bu ehremen kıyafetli kanlı ar· 
navut adamlarına öldürtürdü. 

Ben ona razı olurdum. Lakin 
sizin bir lnhoııa dokunamazdım. 

- Sebep? 
- Tanıyamadınız değil mi, a· 

ğam ? Aradan seneler geçmiş, 
unulmuşunuzdur. Benim babam 
Aslan pa~ mehter başıa1ym.ış. 
Malı müaader. etilcliji •kit b .. 

bwW'' '' -- -5 b 

bu taarruz onun kanına dokun
muş. Kollu kçuya kızı bırakması· 
m söylemiş, yerde tepinen, hay· 
kırıp ağlayan anamı yerden kal
dırmış, çamur içinde yuvarlanan 
küçük, üç dört yaşındaki bir 
erkek çocuğu da kucağına ala
rak anasına vermiş. işte o çucuk 
benim. Kııkardeş;mi kurtarmak 
isterlten, kullukçu tanımadığı bu 
:ıata kulaklıya davranarak saldı
rırken demir gibi bir pençe kul· 
lukçunun bileğini yakaJayınca 
bıçak bir tarafa gitmiş, 
bir çatırdiyle kırılan kolunun 
acısından danalar gibi böğüren 
kollukçu da öte yana devrilmiş. 

Ba kadar Ge&il. Soara bt1 v.ıt-

Bizim jçin siı her şeys·oİ" 
Cellatlığa başladıktan sonra d~ 
ima, daima sızi düşünürüm. I' 
tü zaman .. 

Bir gün parmaklarımın arıt~ 
yanlışlıkla düşebilmek ihti -
vardır, derdim Çok şükür, b~ 
sarhoş yapan bu işte bu bit 
ayık kaldım ve şayet siıe ~ 
ufak işı<cnce yaphktan soOi 
tanısaydım, mutbl<a baltaar• lıf'1. 
fama keaıdim vwurdım, inarH 

(Bıtnıed~) 
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kuk mahkemesinden: 11~3iiim ı 
ilERZURUM I~ 

•1111Cfan: 

eli Talllamına 35,000 lira kıymet tak
~ttdilen Hasköyde Sütlücede Malt -
des· ağa mahallesinin Karaağaç ca d 

l 
1nde atik :;3, 61, 63 ve cedit 83, s:: 

-s· "a i>, 97 - 1, 97 - 3, 97 - 4, 97 - :J n u 
ha ra1~. ınabahçe iiç bap hane ve iki 
~ ~Ukkı1n ve lıir bap gazinonun st-· 
~hısse itibarile üç hissesi açık art
t.ruı~Ya vazedilmiş olup 8 - :; - ~.3!! 
'4'l lllde şartname dh-anhaneye talik 
dJ; erek 24 - 5 - 932 tarihine müsa
laı:•lt günü saat 14 ten 17 )e kadar 
a knbul dördüncü icra dairesinden 
4.r,ı arttırma suretile satılacaktır. 
tı ~tırına ikincidir. Birinci arttırmn
k il a 3500 liraya talip çıkmı olup hu 
~re en çok arttıranın ibtünde hı
~acaktır. ATttırmaya Mirak irin 
1tru t yedi tazminat akçesi alınır. 
'- terakim Yergi, belediye rnkıf i· 
at~esı ~üşteriye aittir. Haklan tapu 
'lkHerıle sabit olmıyan ipotekli nla
lit hlarla diğer alakadaranın Ye ir . 
Ilı ilk hakkı sahiplerinin bu hakları
O)a ?e _hususiyle faiz ,.e masnrife dair 
itf n iddia kararını ilan tarihinden 
1' ~ten 20 gün içinde eHnkı müsbite 
"ı tile bildirmeleri ı:mmdır. Akı::i 

lde haklan tapu sicillerile sabit oJ
~lar satış bedelinin paylaşmasın
)f 11 han~ kalırlar. Alaliadaranın icra 

11 
fnAs kanununun 119 uncu madde

ltae htlknıUne göre tediki harel•et et . 
iattleri ve daha fazla malUmat almak 
il Yenlerin 930 - 21 numaralı dos~·a 
'lte .111em.uriy~ti.mize mürnc~at eyleme-
1' ti ve ışbu ılan varaka ı ıkametgah
• l'r meçhul bulunan borçlu l\lahmut 
~e h" ~ ıssedar olmak dolayısıyle alaka-
~ r bulunan Sa!ih heJ e ve Salih b<.'y 
'can alacaklı Mehmet beye tebliğ ma
l lntna kai:n olmak üzere ilan olu • 

tar. (2S'i-i) 

mut ve hissedar Salih ,.e nlacaklı 

Mehmet beylere: 
Mahmut beyin Nazım b<'ye 10200 

lira mukabilinde birinci derecede te
minat ir<ıe ettiği ve temamına 3:SOOOl 
Jira kıymet taktir <'dilen yukarı<la 

yazılı ma bahçe iiç bap hanenin iki 
hap diikkan ve bir gnzinonun 8 hiı;; -
se itibariyle üc )tissesi açık arthrmı
ya nzedilmi olup mayı 932 tari 
hinde şartnameler divanhaneye talik 
edilerek 21 mayıs 932 tarihine müsadif 
salı günü nat 14 ten 17 ye kadar da
iremizde açık arttırma ile sablacnğı 
ve arttırmanın ikinci olup hirind art 
tırma~ında 3:JOO liraya talip çıkmı~ 

olduğundan bu kerre en çok arttıra
nm üzerinde hırakılacağını natık i~bu 
ikinci arttırma il:im borclu ,.e hisse
dar Ye al{ılrndar olmanız hasebi~ !e 
9~0 - 21 dosya numarasiyle tararıarı 
nıza ilfrnen tebliğ olunuı·. (2S:ij) 

ğundan: 

Tamamına 770 lira kıymet tak· 
dir edilen Yeşilköyde Köyiçi mahalle
sinin Ayazma ciıddcsinde 19, 21 numa
ralarla murakkam bir sakaf altın

da tahtında diikk:lnları fevkinde 
odaları arkasında arsaları bulu
nan tevsiiJi işbu iki bap dük
ki1n açık arttırmaya vazedilmiş olup 
16 Mayıs 932 tarihindeşartanamesi di· 
vanhaye talik edilerek 9-6-932 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 ten 17 ye kadar lstanbuJ dördüncü! 
icra dairesinde açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde ) e.~i 1 
teminat akçesi alınır .. Müterakim ,·er
gi, belediye, vakıf karesi müşteriye 

aittir. 
lcra ve lflas kanununun 119 uncu 

maddesine tevfikan hakları tapu sicil-

lstanbul dördüncü icra memur- ]erile sabit ol mı~ an ipotekli alaca!\· 
ıu ~ uodan : Jı]ar ile diğer aakadarların ve irtifak 

Temamını 41651 lira kı) met taktir hakkı sahiplerinin bu hakları ve husu-
cdilcn F:ıt hte Fethhedc Must:ıfa çelebi silefaiı ve masarife dair olan iddiala-
mah:ıllec;ince l\or o~lu sok:ı~ında eski 1 rını ilin tarihinden itibaren 20 gün 
rnukerrer \ enı 19 numaralı kı\ den bir zarfında evrakı müsbitelerilt bildir-
b:ıp hane halen rna bahçe bir bap hane· meleri lazımdır. 
ııin tcm:ımının 5;-94;- hisc;e ıubarı) le Aksi halde hakları tapu sicillerile 
46747 hic:sec;i :ıçık artırmaya \'a?. edilmiş sabit olamıyanlar satıs bedelinin pay-
olup 2 5 932 tarihinde sarınamesi di\ an-
hane~ c talık cdılcrcl\ 28 5 932 tarihine ]aşmasından hariç kalırlar. 
mtisadıf ç:ıışamba p;ilnti saat 14 den 17 Alakadarlann işbu mıtddei kanuni· 

Anııstas Ef ile Deshina, l\1arika; A
nıscasya; tconosya hanımlar be}nindc 
mutcke\'Vin Ve bilmtiznyede forulını mu· 
kaırer babı caferidc ıhı celebi maba1lc 
sinde yumurtıcılıır scıkağrnda atik 3?'9 
cedit 85 numarnlı üzerinde bir bap oda 
) ı \C bir helayı derunu cimento döşeli 
sabit c:ımekAnlı yaııhane tavan1an ah!ap 
tamire muhtııç bir bap dükkAn müza} e
de~ e ı.onarak 14 6-932 salı p:ünü sut 
ı 5 de ihalesi icra kılın3cağından talip 
olanlar kı) mcti muhammin esi olan 1500 
Liranın r 0 IO nisrctinde pes ıkçf'sini 

müsteshibcn Sultanahmet sulh mahkemesi 
ikinci Hukuk dairesinde 9.~.? 88 dosya 
numarası~ le murıcaıt ~tmeleri ılln olu
nur. 12846) 

Kartal icra memurluğundan: 

Mehmet ağanın Zeliha hanım zim· 
metinde alacağı olan mebıligden dola~ ı 

mahcuz bulunan kurnada domuz \ita 
gında sekiz donum miktarında on beş 
!ıra ı.ı~metli (und:ılıgın on a tıda bir h·s
sesi 'e vinc kurnad:ı töle ham:ımı me\· 
!dinde )'lrmi dunilm mikdannda otu7. lmı 
~ı) meti muhammencli çalılıgın on aluda 
bir hi sesi ve ine kum:ıda ~ u~ ular me\
J..ilnde otuz lira kıymetli 26 donum tar· 
lanın on ahıda iki hissesi \'e \ine kur
nada u;ı:un dere mc\ kiinde otuı lira L:ıy

metli ~O donum mı dannds tarlanın on 
re kadar lstanbul dörduncü icr:ı daire· ye ahkamına göre te\'fiki hareket et-
sinde açık artırma ile satılacaktır. mel eri ve daha fazla malftmat almak altıda ıki hissesi 'e ) ine kurna kaıiyye 

Arıırm:ı iıdnc dir bırlnci artırma-;ında istiyenlerin 931-846 dosya numara:.i- Cİ\'arında otu7. lira löıymeıinde samanlıgın 
1000 liıay:ı c:ılıp çıkmış olup hu kerre le memuri}etimize müracaatları ilan on altıda bir hlsc;esi i'..clıha h:ınımın bor 
en çok :ırııranın iı tunde bırakılacaktır olunur. cundan dolayı açık ıırturma ıle 4 6·932 

icra ve iflAs kanununun 119 uncu cumartesi ~unü !;Ut on beşde sanlıca· 

:: vapuru p 1 • ii 2 Mayıs azar 881 ii günü akşamı Sirkcci'den hare
:: ketle (Zonguldak, lnebolu, .. H Samıun, Ordu, Giresun, Trab-
!! ıon, Sürmene, iskelelerine uğ· 
!f rayarak Rize) ye ıidecek ye 

.~.i gelecektir. 
H Fazla tafsilat için Sirkeci 

•• L.~ Yelkenci Hanındaki acentatı
•• ğına müracaat. Tel: 21515 
:: ........................................................ . ..................................................... ·-··· 
32 ncı mııddesine tevTıkan tarihi ilandan 
itibaren bir sene zıııfında mıballı ika
metini bılenlcr \ c hayat \'e mematı bale· 
kında malumatı olanlar gclup re~me11 
mahl.cmr} e h3bcr 'crmegc ve \'ermedik· 
lcri takdırdc ~aıplığıne hül..iım olun:acığl 

ilan olun ur 

Tokat asliye mabkcmcıioden: 
Tokatt:ı mukim mubadıl muhacirler

den t>ctan or;lu Mustafa ala ile Samsu

nun S&Ylt be" mahallrsinden tüccardan 
hacı Mcmet be) zade Rıza be,· me) •· 
r.clerinde mütehaddic al:scak da\ asındsn 

dolı\\ı muhalıemede müddeialeyh Rıza 
be) in il-amerg!hının meçhul olın:ısından 
ıl!nen ıeblığat Hası ve muhakemenin 
14 2 9!32 tarihine taliki kararlaşnnlarak 

maddcaıne te\ ril\:ın haklan tapu sicille· /stanbul 7 inci lcr:a memurluğun _ ğından talip olanl:ınn 'e ~artnamesini 
rivle sahıt olml\ an ıpotekli :ılacaklılar ile dan: gormek isti) enler in Kartal u h icrasına \'akıt gazetesinin 

5
0G

4 numrolcı nusha-
diğer alAkad:ıunın \ e irt fak l.ıkkı sa- mürıcaatleri ilan olunur. (~850) <İ} le ıl:lnal icra kılındıRı halde da\ eti 

Bir borcun temini i tifası için ı. ı '-- d ıt' d lı 1·k hiplcrinin bu haklannı \ e hususiyle faiz *'anun reve ıcaın:t etme ıf>ın en .. ın-
\C m:ı~:ırife dair olan iddialarını ilfo ta- mahcuz ve para) a çenilmesi mukar- Urfa asliye mahkemesinden: da gt} ar ı ararı \Crılmlş 'c esasa cevap 
rihinden itilmcn 20 giın ıçinde cHakı rer kanape takımı salon aynası ve sa- \ermek \C itıraıını bildirmek \e mubı-

Crfanın imam kulu m:ıh:ıllecindcn 
lıt bul d'" d mtisbltelcm le bıldirmcleri llzımdır ir eşyayı beyti) e 4 mayıs 932 çarşam- kcmede 1 olunmak üıre muhakeme Ilı an or üncü icra memurlıı - 312 doğumlu Oekir oğlu h:ıcı Şerıf har-
lldan Aksi halde hakl:ııı t:ıpu sicilleri\'le ba günü saat 11 den itibaren Gedikpa- hı umumide emc:alı misilli silah altına 28 5 932 tar.hine tel k kılındığından ta· 
8 k'· d s·· 

1 
sabit ol mı) anlar satış bedelinin paylaş· şada Hamam caddesinde 'Z1 numara- rıhi ilAndan ) irmi gün zarfında itiraz et· 

Ilı as oy e • üt ücede Mahmut ağa m:ısındıın hariç kııiırlar. alınauk hu gfüıe ı.:ıdır e'iine dönmcdi~i 
•hall .. ·ı·nd ... Karn 8~ dd · d lı hanede açık arttırma suretiyle sa- d d h h b mf'dill'ı' "'Urctte "'"al1en muh•keme"c d tılk· "'"' ç ,..aç ca e!!ın e ı\l:\kad:ır'arın işbu madde} i kanuniye - gibi hayat ., e memıtı:ı ın a 1 a er " hı• .. ı e-

l, ı 53, 61, 63 yeni 83, 83 - 1, 9:5, 97- ahklmını gôrc te' fiki hareket etmeleri tılacaktır. alınmamış olduğundan heilşircsi ı:miM vam olun:ıcağt ve gı\·ap lıararının mıh-
- 97 - 3, 97 - 4, 97 - 5 ~u~aralar- n daha fazla mılömat almak isteyenlerin Taliplerin mahallinde bulunacak tarafından· gııipligine hüküm olunması keme d1':ınhancsınc talik olunduğu teb-
~arıtkknm _hanede mukım ıkcn el- 932 69 dm\a numauo:;i\le memurh•eti memurine mürafantları ilftn olunur. talep ,e iddia rdılmr-si üzrrine cereyan li~ m:\kamını ı.ayim Q)mak uırre il:\ıı 
, , ı'Kamctgcthı meç1iıı1 borclu Mah mize mur:ıc!ıat'ıırr ilMr o'unur'. (~8531 (28:i6) ı tden ft"uhak~medc kanunun medeninin olunur 
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1eceii söyleniyor ve Osmanlı devleti hotbehot harekete geçmekten içti • 
"-ha davet olunuyordu. 

1
. Bu nota Oımanb devleti tarafından kabul olundu. Bu notanın kabu· 

1~tle Hünkar iskelesi muahedesi ve Rusyanın münferit himayesi ortadan 
q}lonıt oluyordu. Osmanlı devletine beş Avrupa devletinin bu mütte -
:!~himayesi ve müdafaa11 (1877) harbine kadar Osmanlı devletinin zo.· 
--•na olarak devam etti. Bu devir artık himaye devridir. 

Mıs1rın Osmanlı devletinden ayrllmaaı : 

'~Mısır meselesinin hallini bet büyük devlet Üzerlerine almışlardı. 
~· • aralannda, bir hayli noktai nazar farkı vardı. Fransa Mehmet 
lı •nın kuvvetlenmesini İstiyordu. Jngilterc Mısır valiliğinden bile a -
, llılıasını arzu ediyordu. (1840) ta Oımanlı ordusu ve İngiliz donanma· 
Cfd~ehmet Aliyi mağlup etti. Fakat hami devletler (1841) de Abdülme-

ın fermaniyle Mısırın mukadderatını tayin ettiler. 
>.! h Mısır valiliği irsi olarak Mehmet Aliye ait olacaktı. Buna mukabil 
ti. e lhet Ali her sene devlet hazint-sine 80,000 kese akçe vergi verecek • 

Bu hal sureti Mısırın Osmanh ölkesinden ayrılması demekti. 

Netice ı 

A) Mısır o~manb ölkeıinden nyrıldı, 
Qıild 8) Bet büyük Avrupa devletinin Osmanlı devletinin dahili itlerine 

•hale etmelerine yol açıldı. 
~ C) Ruayanın çok ilerlemesi ihtimali biraz daha kuvvetlendi onun için 
d-. ~lar ahkamını tesbit eden boğazlar mukavelenamesi 1841 de Londre.• 
tu.ı 17zalandı, bu mukaveleye göre Çanakkale ve İstanbul boğazları bü-

evletlerin donanmalarına karf ı kapalı bulunacaktı. 
Bu suretle Hünkar iskelesi muahedesi hükümden iıkat olunuyordu. 

i~I-.. E) Bu hareketlerde en çok istifade eden İngiltere oldu. Çünkü bo· 
~- 1 ve lstanbulu Ruslara kartı kapadı. Suriye ve Mısırı da Fransız • 
lrırn!'-rtı kapalı kapı haline koydu. Hindistanla Acem körfezi yollannı 

Freye açık bıraktı. 
llijı.._ ) Bu hareketlerden sonra lngilterenin lstanbulda ve yakın şarkta 

•uzu arttı. 

Şark meselesi : 

iatu .. On sekizinci asırda Avusturya ve Ruıya Osmanlı imparatorluğunu 
ı. c1:Yj ~a.tlamışlardı. Rusya gittikçe kuvvetleniyordu. Bir gün Osman
Lı .. ı: etı1nın de Lehistan gibi taksim edilmesi ihtimali vardı. Bu mühim 

eıe eydi. Şark meselesi budur. 

- GtilbaUe hattı -

tt llird~ekizinci asırda Rusyanın istila emellerinin tahakkuku için ile
eıas hıriıtiyan tebaanın fena vaziyette bulunması iddiaııydı. 
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Hıriıtiyanlar filhakika fena Osmanlı idaresinden, Osmanlı idaresi • 
ni meseli Eflak Buğdan beyliklerinde, tersane ve divan tercümanbkları 
gibi sahalarda ellerine geçirerek bu makamları kendilerine bir nevi iı • 
tismar, kazan, ve halkı soymak için va.arta telakki eden fena rom beyle • 
rinden, ve kilisenin malt tazyikinden fena bir vaziyete girmitlerdi. 

Mısır meselesi dolayrsryle o~manlı devletinin dahili ve harici itle
rine müdahaleye başlamış olan beş büyük devletten Avusturya, Fransa, 
İngiltere Rusyarun istilalarına mani olmak için Rusyanm tikiyetlerine 
mahal vermiyecek bazı ıslahatm yapılmasını açıkça istiyorlardı. 

1839 senesinde birkac sene Pariı ve Londra sefaretinde bulunup Js
tanbula dönen Mustafa ReŞit pa,a bu t".melleri tahakkuk ettirmek üzere 
Abdülmecidin isdar ettiği Gülh· ... hatbnı Gülhane bahçesinde okudu. 

Bu hatta göre, müslim ve gayri müslim tebaanın müsavatı ilin ve 
tebaanın mal ve can emniyeti hükUmetçe tekeffül ediliyor. Muhakemele • 
rin aleniyeti vadolunuyor, vergilerin mükelleflerin mali vaziyetine ~0-
rc tanzim olunacağı söyleniyor. Menıurların maata raptedileceği, rüt • 
velin kaldırılacağı da zikrolunuyordu. Bu esaslara göre yeni kanunlar ya• 
pılması da fermanda 7azılıydı. Bizzat paditah bu kanunlara muhalif 

hareket etmiyeceğini vadediyordu. 
Bunların vadedilmesi, bilhassa fermanın okunmasına sefirlerin da· 

vet olunması vaitlerde en ufak bir meselenin halledilememesi Avrupa 
devletlerinin müdahalesini talep etmekteydi. Ve nitekim bu hadisenin 
neticesi de aynı şekilde müdahalenin artma11nı intaç etmittir. 

Rusyanın fsttlA slyusetl, Avrupanın 
istismar siyaseti 

On sekizinci asırda Rusya ve Avusturya Osmanlı ölkesinde iıtili ıi· 
)'&seli takip ediyordu. Buna mukabil ta eskiden beri Osmanlı memle~e
tinde ticaret inhisarını eline almış olan devlet de Fransaydı. Fransa 
(1740) Belgrat muahedesinde Osmanlı devletine siy{lsi yardı.mda bulun
muıtu. Ve ona mukabil de yeni kapitülasyonlar elde etmiıti. 

On sekizinci asrın sonlanna :loğru Rusların istilası müthit bir hal 
aldı. Bilhassa Lehiatanın taksiminden ıonra Rusyadan ürkenler Osmanlı 
devletiyle dost siyasi münasebP.tler tesisine başladılar. 

İngiltere yakın ıarkta hakim olacak olan Ruayanın kıaa bir zamanda 
Hinde inebileceğini düşünerek Osmanlı dostluğuna döndü. 

Avuıturya, Pruıya bile bu noktai nazardan Oımanlı devletiyle doıl· 
luk peyda ettiler. Fransa on sekizinci asırda Osmanlı ölkesini bir po. • 
zar yeri haline koymuıtu. Liyon kumaı tezgahlarında dokunan kadifeler, 
Fransa timalinde imal edilen çuhalar ve lüks eşya11 Türk pazarlarında 
ehemmiyetli bir mevki almı§tı. Türk iptidai madde!eri Fransa bayraiı -
nı taııyan gemiler vasıtasıyle Avrupaya sevic:o1unuyordu. 

Dijer taraftan buharın sanayie tatbikı, büyük sanayi hareketleri • 
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1 Devlet Demlryolları ilanları 1 MUHiT 
Dnlet Demiryollannm Haydarpaıadaki ailolannda terakOm Türkiyenin ve bütün yakın prkın en milkemmel, ea bllyilk 

ecl• tahminen iki ton miktannda arpa ile kanıık buğday bil- (80 aayıfa), resimli aile mecmuası 
mlsayede aablacakbr. Talip olanların 7.V.32 tarihine milsadif A &.~ERı•KAYA 
camarteai gthın aaat 14 de Haydarpaıa mağazasına mOracaat et· .iTI.. 
meleri ilin olunur. (1732) 

1 5. K. Sa. AL Ko. elan 1 --------Dldm evinde Sirkecide Saraciye 
ambarmda mevcat 10,000 kilo köse • 
le kupmtnr pazarlıkla satrlaeahtır. 

lhaleal 2 - 6 - 932 pazartesi günü 
1&&t 11,5 yapılaeaktır. Şartnamesini 

a1ıuk latiyenlerin her gün ve pazar
Jıta lplrak edeceklerin de vakti mu
•YJ'elllnde komisyonumuza müraea
atlan. (238) (1698) 

• • • 
K. O. ihtiyacı fçin çubuk demir " P• boru pazarlıkla almacaktır. 

lhaleal 2--5- 932 pazartesi günfl saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin prtanmeeini görmek tizere 
her ı&a ve pazarbta ittirak edecekle 
?in nl1I muayyende komisyonumuza 
m8raeaat1an. (231) (1670) 

* • • 

llplerin p.rtnamesini almak fizere her 
gün Ye pazarlıia iştirak edeceklerin 
komisyona ve eşyayı görmek istiyen -
ler de ınakllye taburuna ve vakti mu
ayyende komisyonumuza müracaat · 
lan. (240) (1720) 

• • • 
61 ind fırka ihtiyacı için 120 kara

vana 10 büyük kazan ve 8 kUçllk ka
zan pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 4- Her Oç ıekildelci Krem Perte· 
5 - 932 ~rşamba günti saat 17 de ko- Yi cilde olan menafii itibarile kıı 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple ve yaz istimali ihmal etmeyiniz. 
rin prtnameslni almak üzere her gün --;:==========;--
ve pazarbfa iştirak edeceklerin de 1 1 
vakti muayyende komisyonumuza mü ___ z_A_Y_I_L_E_R __ _. 
racaatıarr. (242) (1722) 

• • • 
K. O. ihtiyacı için 3000 adet timar 

fırçası pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 

309 sicil numaralı şoför ehliyetname
mi zayı ettim. Yen isini çıkaracağlmdan 
eskisinin hükmü yoktur. Şoför : 

Hacı Mehmet 
4 - 5 - 932 çarpmba giin8 saat 16,.10 ------------
da komisyonumuzda yapılacaktır. Ta ı•-• YA I[ l T 

tahsis edilen fevkallde nliıhas101 mutlaka görünllz 

FiAT AYNIDIR 
Abonelerine nüsha11 yalnız 

,_ ____ 15 KURUŞA gelir. 

1 ıstanbul Belediyesi llAnları 

Emio&alO Belediyesinden: Darillflioun babçeainde batı bol 
olarak bulunup teslim ve tahtı muhafazaya alınan keçinin sahibi 
her kim iıe bir hafta zarfında almadığı takdirde alelusul aat•la-
cağı ilin olunur. ( 1731) 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan do!ayJ baeiz alhDA 
alınan Romolos lskenderidis efendiye ait bir adet mengeaeU 
makip tezgahı i!e bir adet mot6rlll makap tezgihı Mayısın 2iad 
pazarteai gOnll lstanbul Belediye mezat idaresinde bilmllzayed• 
aatılacağl ilin olunur. (1730) 

--------------------------------
Fatih Mal Müdirliğinden: Ordu 8111ahl7e ihtiyaeı itin 81 kalem 

balderJyolojf malzemesi pazarlıkla a
lmaeaktır. ihalesi 9 - 5 - 932 pazar
t.ı sini saat 15 te komisyonumuzda 
yapııaaıttır. Taliplerin prtnamesini 
almak hen her dil ve pazarlığa iş-

llplerin prtnamesini almak üzere her 
gln ve pazarlığa fttirik edecelderln 
de Takti maayyende komisyonumuza 

Adresı lstanbul .\nkara cadde ~ ı Edirnekapıda teffur sarayında çakır aia mahallesinin hançeri 
kilise sokaiında lciin atik 27 cedit 25 No. lı hanenin mllzayede 

Vatıt yurdu 

mtiracaatlan. (241) (1721) 
Telefon : Yazı ıeleri 2 4379 ve 

milddeti 29 Nisan 932 tarihinden 5 MayJ• 932 tarihine k•dat 
bir hafta temdit edilmiıtir. Taliplerin yeYmi ihale olan 5 Mayd 
tarihine mllndif peffembe ıl1nll Satq komisyonuaa maracaat 
eylemeleri. (1725) 

tfrü edeceklerin vakti muayyende ---8-a-tı_l_ı_k __ B_ft_l __ e __ _ 
ko~umuza mtiracaatlarr. (239) 

2.387 2 idare 2. 4370. 

(1719) 

Posta kutusu ı 46. 
Telgrafı lstanbul VakıL 

Gazel bir bOfe ve biıı eğer Abone '8rtlanı ====-== 
• • • talnmı aabbkbr. Kumbaracı JU· 1 3 f> 12 Aylık 

Tıbbiye Mp de mevcut '1 kalem kutunda camcı aokaiında HDse- Dahilde 150 400 750 1400 Koru, 
kölme ef1& aleni müzayedeye kon • yin pap aparbmaaında iki na· Harlçıe - 800 ı 450 2700 
mqtv. Jhaleei 21 - 5 - 932 cumar-
teel --• saat 15 te komisyonumu • maraya m&racıat. .J!.n prtlar11nızı 

•- Resmi Hususi 
da ;raprlaeaktıır. Etyayı prmek iati- 1 1 Sann 10 Kş 12,50 Kş 

Büyük Tayyare Piyangosu 
)'eDleda mnk6r Mp mtidtirUiğiine ve () J J Ü M Santim• 20 .. 25 4 üncü keıide 11 Mayıs 1932 dedir prtnameyl alacaklann komisyonu - Kaçak Hin prtlanmız' 
mali her sün ve ihaleye f§tirak ed.. Zellitch biraderler matbaaıı ı ~ .1 4 ı -ıo Uefalı 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
eekln de Takti maayyeninde komi&- sahiplerinin pederi M. Cbevalier A- Abonelerimizin her üç aylı 8010~ i~ramiJe 40,000 lira~" )"On .. na mllraeaa• • tla•n. (238) (1718) Gregoire A. Zelliteh perıembe it için bir defa meccanendir 

K - 4 saan geçen illnlann fazl11 
K. O. nakll,e taburunda mevcut 10nll 80 yapnda vefat etmiıtir. aun için 5 kuruş zammotunur, 

kllme n alem malzemenin fllalesi Cen:ıe merasimi bu p saat V AKIT Matbaası 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık bDyllk ikramiyeler 

Lirahk bir mllklfat vardır. 
c _ g _ 932 ~rpmba giinü saat 16 10 da Beyoğlunda Saint Antoine Sahibi: Mehmet Am ... umumi 
4& komisyonumuzda ya;>ılacaktır. Ta kiliseıinde yapılacaktır. nesth · t mUdürU: ffıefik Ahm•t 

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

-200----- T ARIH EL KlTABJ 
aha inkitafı bol ve ucuz iatihaalit meydana çıkardı. 

lnıiltere, Fransa, Prusya, Avusturya bu defa Oımanh ölkeaini aana• 
riJetmemif, ham madcle memleketi ve mamul etYa iıtihlik eden bir pa• 
sar 7M'i addediyorlardı. Bu pazar yerini elden kaçırmak aanayileıen · 
memleketler için bir tehlikeydi. Bunun için Rusyanm Oımanh arazisini 
iatilAu tahakkuk edene bu büyük pazar yeri Avrupa fabrikalarına kartı 
bpemnıı olacaktı. 

Fransa Oamanh memleketindeki menfaatlerini himaye için Oamanh 
Ülaparatorlujunun lanYetaWiiini ıördüğü umandan itibaren kendi iı • 
ti-•r aahalan üzerinde Mehmet Aliyi bir bekçi ıibi kullanmak iate
mif, fabt bunda mUY&ffak oJamamıfb. 

O.. dokuzuncu asır batından itibaren Türkiyede Rua iatili ve Avnr 
pa iltiamar ıiyaaeti döfütmiye bqla.mqtır. 

Anapanm iıtiamar ıiyaaeti inkitaf ettikçe on yedinci asırdan beri 
harap olmakta olan yerli aanayiini imha etti. Elde edilen kapitüliayon • 
lar, bilhaıu. ıümrük tahdidi Türk aanayiinin ölümüne sebep oldu. BunUD 
neticmi olarak memleket fakirletti. 

-Osmanlı• Avrupa ticaret mOvazenesl-

On dokuzuncu asırda Oamanlı ticaret muvazenesi Avrupa lehine 
liozalclu. 

On altı ve on yedinci asırlarda Oımanlı memleketlerinin Avrupa 
ile ticari münasebeti azdı. 

On Mkizinci uırda Avrupadan yünlü, ipekli kumqlarla Ruıyadan 
k8rldeı- ithal ediliyordu. 

HaOma ve ordunun ihtiyacı memleket içinden tedarik olunuyordu. 
Hatta on dokmuncu unn ortalanna kadar Oımanh memleketlerinden 
llaraf edilen maddeler ithal edilen maddelerden fazlaydı. 

Maliye bozuk bir halde olmakla beraber idare ediliyordu. On do -
lmmncu .. a sirerken eFlemenk •e lıpanyadan boç para abnmak iıtenmit 
buhmamamııtı. Fakat on dokuzuncu uır ortalannda görülen ti· 
c:aret muvazeneai açığı halkı ve devleti ıünden ıüne fakirlettirdi. Artık 
ald uaallerle maliyeyi ıılah etmek imkim kalmamqtı. 

Kmm muharebesinden enel de iıtikru yapılmak arzu edildi aonra 
ildi. .._,abt harbin yapılabilmeai için ordunun teçhizi lbımdı. Bunun 

iPn de paraya ihtiyaç vardı. 
Frama •• lqiltere borç •ermiye amadeydi. (1854) te ilk harid 

iltikru aktedildi. 
s.ma,..ıerini aanayie yatmnq, aanayiden kir elde etmiı olanların 

laa karlan nakit aermayeai olarak kullanmalan menfaatleri iktızuınclan • 
dr. YOkaek faiz alıyorlardı. Aynı zamanda iatikrazın mühim bir kıımı 
ulrerl teçhizata earfedili1orclu. 

----·--- TARiH EL KtTABT ----
y enlçerllerln kaldırll111a•ı ı 

il inci Mahmue devletin kuvvetlenmesi için bir çare dütünüyorduı 
Merkezi bükWneti kuvvetlendirmek, merkezi bükGmeti laınetlenclir ., 
mek için de hükümdann tahaına bağlı kuvvetli Wr ordu vüCude getirmek 
lizmıdı. .jJ)a 

il inci Mahmut (1826) da kanlı bir aokak muharebesinden ioma ... 
meydanındaki yeniçeri kıtlamu topla tahrip etti: Ve bir çok yeniçeri • 
ler katil ve idam olundu. Bu suretle bet asırlık bır asker ocağı ortadaO 
kaldmldı. Mahmut vilayetlerde ttiriyen derebeyleriyle kartı kartıya ıel• 
di kimini ıilibla, kimini ıiyaaetle yola getirdi. 

Mahmut merkezi ve mutlak ıH Bürokrat bir hükUmet ricude ıetir • 
miye çalııb. 

Mısırda Meh111et AH lafanı ı 

Kavalalı Mehmet Ali Muıra Bonaparb çıkarmak için ıönderilell 
kuvvetlerin arasında küçük rütbeli bir kumandandı. 

ili üncü Selimden Muır valiliğini almıfb. Vehabilere kartı Hicall 
müdafaa etmit ve iıyanı basbrmıftı. Mora ihtilllinde de hizmeti aö~; 
müftü. Fakat Rusyaya kartı muharebe için keadiıinden asker iatend••• 
zaman asker yerine para göndermekle iktifa etmitti. Morada oğlu lb~ ... " 
him paditah askerlerini merkeze aormadan çekmitti. Mehmet AliDil' 
15 .. 20 büyük harp gemiıi vardı. 30,000 kadar da ukeri.. Bu kuvvetler; 
iıtinat ederek Suriye idareıinin de kendiaine verilmesini iıtyordu. 183 
de oğlu lbrahm pqayı bir ordu Ye donanmayla Suriyeye aevketti. 

lbrahim pqa Halep ve Konya harplerinde muvaffak oldu._ __h 
Muvaffaloyetten ıoma Mehmet Ali taleplerini artbrdı. U......

ıülilesi yerine kendi hakimiyetini teıiı etmek arzuauna diiftü. 
Mahmut bu vaziyet önünde Çar Nikola tarafından teklif edilen _. 

aveneti kabul etti. Hünkar iıkelesi limanına 15,000 kitilik bir Rua lalf" 
veli çıkarıldı. Rusya bu fırsattan iıtifade ederek boiazlara ve I~ 
ıahip olmak iıtiyordu. ikinci emeli, Franunm letviki ve yardmuyl~~ 
rekete geçen Mehmet Ali hareketine kartı koymak Franaanm ~· 
hakimiyetine bir darbe indirmekti. _ L.J 

Mahmudun Ruayayla anlqması Avrupada büyük teair yaptı.~ 
büyük devletler İbrahim Pllf& orduıunu tevkif ettiler. Rusyayı da miof& 
rit müdahaleden içtinaba davet eltiler. • 

1833 de Rus ordusu lıtanbulu terkederken Hünkir iıkelesi muahÔ,. 
deıi imzalandı. Bu muahede mucibince Rusya ne zaman arzu edene 
manidar boiazlan açıp kapamayı taahhüt ediyorlardı • 

Avrupa devletlerinin tavıiyesiyle Anadoluyu tahliye eden lb 
Pllf& Suriyede biraz daha kuvvet.lendi. (1839) • 

Nezip muharebesi Oımanlı kuvvetlerinin mailGbiyetiyle neticeld 
di. lıtanbul yolu ıene Muır ordulan için açılmıı demekti. 

Bu defa Oımanlı devletinin İbrahim paf& ordusuna mukaveaael 
demiyeceğinden emin olan Avrupa devletleri müdahalelere mini o 
için nihayet Rusyanm da iftirald teıpin edilerek Babıiliye- bir nota 
diler. Bu notada, Oamanb me,..fiinln kentlileri tarafından müclafaf. 


