
F ransada parlamento 
intihabatı dün bitti 

Bu husustaki telgraflar 
~ Sinci sayfamızdadır 

:-::--= 

V AKIT 1932 kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep t:ılebesinden: 
50 C3.nesini l!;Ctirene 1inci sınıf 

60 ,, " 2 " 
90 " " 3 " 

210 " " 4 - 5 " 
kitaola rı idare tararındın hedive edilir. 

~~ci Yd • Sayı : 5139 Pazartesi, 2 MAYIS (5 inci ay) 1932 Sayısı 5 Kuruş 

İngiliz misali 
t ~0.n zamanlarda (Matin) gaze
t esının Londra muhabiri bir mek-
up göndermiıtir. Bugünkü (Ya

kıt) da tercümeıi neıredilen bu 
~ektubu, Türk efkarı umumiye
~ınin dikkatine arzcderiz. Çünkü 
u ınektup iktısadi ye mali buh

ran içinde kendi vazıyetini ıslah 
~~tnekle meşgul olan lagiltere 
f ukumetinin ve logiliz milletinin 
.. e'kalade gayret ve fedakirlı-
R'lyle bu gayret ve fedakarlığın 
aenıerelerini pek güzel hülasa 

etmiş, altı ay evvel dehşetli bir 
Uçurum kenarından aşağıya doğ
~ sürüklenmekte olan büyük 

~ınParatorluğun nasıl bu feliket-
1.en kurtulduğunu pek canlı de
ıUerte göstermiştir. 
d (Matin) muhabirinin izahabn· 
an çıkan mühim netice ıudur : 

~?gil~ereoin ikbsadi ve mali fe
aketın önüne geçmek hususunda 

Rôsterdiği muvaffakıyetin esası 
hlıuz bir hükumet meselesi 
Qe"·ı l &ı, daha ziyade millet mes"' 
esidir. 

b lngilterede iktısadi ve mali 
tthran patladığı zaman iktıdar 

llıevkiinde bir amele hükumeti 

~ardı. Makdonal'din riyaset etti
gi bu hükdmet o Z "' mana kadar 

bıernlek~tte tam ~ men değilse 
de kısmen bir fırka siyaseti 

~lbik ediyordu. Bilhassa işsizlik 
eseıesın e Jngiliz amele fırka

&ının noktai nazarını ~lcip -·°""' 
;uriyetinde ka!ıyordu. O vakit 
tıgiliz başvekili Makdonald yal

lıı:ı: amele menfaatiyle hareket 
~den bir hükumetin tehlike 

. arşısında muvaffak olmasına 
:!tıkan olmadığını anladı. Mem· 
tket yeni bir intihabata sevke· 

~İldi, Bu intihabat neticesinde 
~~ka hükumeti yerine bir milli 

1 
llkunıet tetkil edilerek sadece 

dllgiliz imperatorluğunu tehlike-
en kurtarmak maksadma müs-

~tnit milli bir siyaset takibine 

~~rar verildi ve bu karan bü-
lik bir azimle tatbik edildi. 

il 
işte lngilterenin mali ve ikb

ad· 
et . ~. buhran karşısmda elde 

b.t~gı büyük muvaffakıyetin 
ırın . 

d Ct derecede ıurrı bura-
adır. Fakat bu noktai 

:~Zardan daha mühim olan bir 
let e~ Yardır ki o da Ioiiliı: mil
tethıın Umumi vazıyetteki zaru· 
ed \'e ihtiyacı derhal takdir 
la erek hükumetçe tatbika baş
rn~an Yeni milli siyasete candan 
~ u:ı:aheret göstermi~ olmasıdır. 
es eınlelcetteki mali mükelleflerin 

asen .. kl . k y 1 tağ yu erı ço agır o masına 
hkırtıen bir takım yeni fedakar· 

ara s lı.111 eve seve katlanmış bu-
lllasıdır. 

&ö~a i.t~~arla lngiliz milletinin 
&a}j hrdı.gı büyük fedakarhk mi

akıkaten takdirlere layıktır. 
Mehmet Asım 

lnglJtere iktısadi ve 
ltıaıt ıniişktilattan 

kurtuluyor 
ıı.._ d·kk 

d .. 
1 ate ,ayan mekale 

Ordü •• ııcu sayfadadır 

1 Mayıs Moskovada 
tezahüratla tes'it edildi 

Geçit resminde bulunmak üzere Başve
kllimlzln kızıl meydandaki hususi tiribün fl 

çıktığını gliren halk, kendisini sürekli 
alkışlarla selamladı 

IWoskovan·rn umumr manzarası 
l\foskova, 1 (A .A.) - Daha 1 mayıs ve keza meydandaki halk tarafından 

gününün arifesinde Moskova şehri bir şiddetle alkışlalımışlardır. 
bayram manzarasını almıştı. Şehrin Deniz ve ıkara :harp komiseri l\f, 
her tarafı bayraklar ve faaliyet hali· Vorosilofun rat ettiği nutuktan ve 
ne gelen fabrikalar ve imaliitanelerin Kızd ordunwt genç muhariplerinin ye 
küçük mikyasta nümüneleri ve nıü • min rasime•:inden sonra piyade, sü -
cessem şekilleriyle donatılmıştı. vari, topçu, tanklar ve motörlü bölük -

Tiyatro meydanında Dnieprostroi leri büyük bir intizam içinde yaptık • 
su bendinin ve yatak bilyalan fahri • ları" geçit resmi göı ü!müştür. Bu sı
kasının muazzam birer modelleri ya • rada muntazam kollara ayrılarak uç
pılmııştır. Geeeleyin §ehir,zengin bir makta olan tayyare grupları meyda -
se.kilde d_ruıatılmIJ tı. Sabahm saat nm üzerinden gcçmişlerdfr. 
dokuzunda Kızıl meydanında askeri Bunu mütek.ip Tayyare cemiyeti, 
geçit resmi başlamıştır. M. StaJin]e kimyevi müdafaa, kıdemli muharipler, 
M. Molotof ve Sovyet hükumeti siyasi komünist gençliği ve talebe teşkilatı 
bürosu erkanınıın Lenfnin mezarı önün bölükleri de l'tL Vorosilofun kuman • 
de yükseltilmiş olan tribünde görül - dası altında diğer bir geçit resmi icra 
meleri, meydanda toplu bulunan lıalk etmişlerdir. Ilımdan sonra da işçi -
tarafından gök gürültülerine benzi - ferin Kızıl meydandan geçişleri baş. 
yen alkışlarla karşılanmıştır. lamıştır. Bütün sokaklar bayramlik 

Bütün sefaretler heyeti geçit ı·e...:; • elbiseleriyle dolaşan ve ellerinde Sov
m.inde hazır bulunmuşlardır. Husu - yet sınai teşebbüseriyle beş sen~lik 
si olarak inşa edilen tribünde başta planın ve ikinci beş senelik proğramm 
İsmet Paşa Hazretl~ri olmak üzere iktısaden muvaffakıyetlerini göst.e -
Türk misafirleri ahzr mevki etmi§ler ı Alttarafı 2 inci sayfada 1 

istenoğrafi 
imtihanında 

Birinci gelen Fevzrve H. 
Ticaret mektebinde yapilan Isceno 

gı afi imtihanının neticesi diln anlaşılmış 
ur. 

Imtihıına giren ı J talebeden dokuzü 
muvaffak olmuş, ikisi ikmale kalmıştır. 
Akşam kursuna devam eden Fevziye 
Ilanım birinci, lbrahim Bey ikinciliği ka· 
zanmışlardır. ikmale kalanların imtihan
ları on beş g-ün sonr3. tekrır edilecektir. 

20 Haziran 
MalOller cemiyeti Ankarada 

kongre aktediyor 
Ankara, 1 (Yakıt) - Ankara 

maluller cemiyeti, memleketin 
malul teşekküJlerini yirmi hazi
randa Ankarada umumi bir 
kongreye davet etmiıtir. 

Akisler: 

Cesaret 
Bir kaç gün evvel, iki polisin ölü -

mü lJe bir şeririn gebermesiyle neti • 
celenen bir vak'a oldu. 

Bu va~aya dai.r gazetelerde okll • 
duğumuz kıssalardan çıkan yegane 
güzel hisse şudur: 

Türkün cesareti! 
Hakikaten, bu iki vazife ô.şıkı me. 

mur, Dasitan kahramanlanna yakl.§ır 
bir feragatle ölümün karşısına çıkmıı
lardır. 

Yalnız meslektaşlarının değil, bü -
tün bir milletin kalbinde, yaralı hatı -
raları, lazarnuş iki göz gibi ağlıyan 
bu çifte şehitle Türk zabıtası bir daha 
öğünsün! 

Ancak, şunu söylüyelim ki, bir po
listen beklenen şey, yalnız kelleyi kol
tuğa amlış serdengeçti bir cesaret o -
lamaz. Tevfik Fikretin şu manzum 
vecizesini bir dalıa tekrar edelim: 

Vatan için ölmek de var, 
Fakat borcun yaşamaktır! 

Merhum Şakir ve Hakkı Beyler., bu 
haydut elindeki tabancayı, pervasız 
bir cesaretle tramvaydan önüne atla -
yıp, göğüslüyeceklerine, hesaplı bir 
maharetle arkadan çevirip, sustur~a -
lardı, kahramanlıkları, bugünkünıl-ıı 
dalta az şerefli olmazdı! 

Hiç bir Türkün hayatı, böyle kal -
dırım köpeklerinin ağızlanna atılan 
bir lokma et kadar değersiz değüdir. 

JJlahareti, cesaretten dalıa kıymet -
siz sanmıualını!. 

Yusuf Ziya 

- - - .-

Sovyet Rusyada 
. Aşk •.. 

Yazan : Lou · s - Cbarles Royer 

Rusy3ya giderek oranın aşk telakkJlerl 
ve aşk ahlakı hakkında tetkikler yapmış 
olan bu muharririn merakh ve eğlenceli 
yazılarını pekyakında neşre başhyaca§rz 

Türk Yahudi nasıl 
vücuda gelir? 

Münevver bir musevi vatandaşımız 
ne teklif ediyor ? 

Gazetemizin bir iki gün evvelki nüs
hasında "Akisler,, sütünunda dikkate 
şayaın bir yazı vardı. Muharririmiz, 
Yahudilerin her yerde bulundukları 

memleketin lisannu · ana dili olarak 
kullandık)Jl.nnı, bizim memleketimiz -
deki müsevi vatandaşlarımızın da ken· 
<li lisan1anm bırakartıklarmı, fakat 
yerine tüııkçeyi değil, fransızçayı ika
me ettiklerini yazmıştı. Bu pek hak
lı şikayet, memnuıtlyetle görüyoruz 
ki, Yahudi münevverleri arasında a -
laka uyandırmıştır. Şehbender mü -

tekaitlerinden Ortaköy müsevi mek • 
tebi sabık müdürü Nisim Sürüjon e "' 
fendi, bu münasebetle gazetemize mü .. 
him bir mek~up göndermiştir • 

N.isim Sürüjon efendi, yazımızı o .. 
kuduktan sonra büyük bir hicap duy"' 
duğunu, bu işin halline el bJrliğile ça • 
lişılmaSı icap ettiğini söylüyor, bu hu .. 
susta bazı tedbirler göst.eriyor. 

Nisim Sürüjon efendi eliyor ki: 
"Sekiz on seneden beri mektepleri

mizde mecburi olan türkçe tedrisahn· 
(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Camgöz şerir kimmiş; 
nihayet anlaşıldı! 

Yuryus SUpllk bir arahk Turkuvazda bulaşıkçılık etmişti 
Perşembe aktamı Bahçekapıda 

iki kıymetli polis mcmurmuzu 
öldüren esrarengiz serserinin 
hüviyetini tesbit için bütün gay
retile çalışan zabıta, nihayet dün 
müsbet bir netice ile tahkikatı 
bitirmiştir. Şu dakikada meçhul 
katilin hüviyeti tesbit edilmiş 

bu!onuyor. Polis müdürü Ali 
kıza beyin verdiği malumata 
göre serserinin hüviyeti şu su
retle meydana çıkarılmıştır. 

Ecnebiler defterinde 
bulunan resim 

Esraengiz serserinin cesedi 
tahnit ve morgta teşhir edilirken, 
polis diğer taraftan Galata ve 
HeyoğJu merkezlerjndeki ecne
bilere ait defterleri sıkı bir su
rette konholdan geçirmiye baş· 
lamışhr. Malum olduğu üzere, 
şehirde bulunan her yabancı, 
polisten bir ikamet tezkeresi al
mıya Ye kendisini ecanip defte
rine kaydettirmiye mecbur tu-

tulmaktadır. 
Meçhul katilin, takip edildiği 

sırada taharri memuru Osman 
Ef. ye Rusçaya benzer bir dille 
haykırışı, ve çehresinin hututu 
kendisinin bir Slav olması ibti· 
malleripi vermiş ve bu sebepten 
ecnebi defterlerinin tetkikine 
lüzum görülmüştü, tetkik uzun 
sürmemiş ve Galata polis mer
kezinin alakadar memurları, def
terlerinde bu hüviyeti meçhul 
adamın resmım bulmutlardır. 

Fotografır.m yapıştırıldıiı sayfa
da esrarengiz serser; hakkında
ki kayıtlara gore Yuryos Büplik 
ismini taşıyan bu adam 1895 se
nesinde Stonyanın Koc!ok şehrin
de doğmuştur. 340 senesinde 
memleketimize gelmiş ve lstan
bu:da yerleşmiştir. 

l::füplik,evvelaVenedik sokağındı 
29 numarada ticaret yapmıştır. 
926 da F eriköyünde papas Ara· 

[ Alttarafı 4 üncü sayfamızda ] 
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1 Mayıs ıl Hoaar:ıecu'r 1 ~elgral Haberleri ] Meclise gelen 
Moskuvada Tezahil- .. = layihalar 

r~~~~".!e::!! ,!~~·~1 Ankarada sanayi sergisi açıldı Çe~::r:::k~!v:::~.n: ~~=~iı 
ren grafikleri taşıyan nümayiş<;i halk iadei mücrimin ve ceza işlerin e 
kitleleriyle doludur. Sülhün muha- Bu''yu·· k bı·r rağbetle karşılanan sergiye adli müzaheret muahedesi, DaJJl' 
faf'Ası ve bütün müdahale teşebbüsh~ - markayla adli tasfiye ve bakelll 
ıinin reddini talep eden cum1e12ri 70 firma ie?tirak etmektedir muahedesi, ıranı. hudut battı· 
muhtevi çerçeveler her tarafta asıl - y nın tayini ve uzlaşma, adli ta•· 
mı§ bulunmn.ktadrr. Nümayişler ha - fl'ye ve hakem, lsverle uzlatıP' 
raretle akşama kadar devam etmiş ·- Ankara, 1 (A. A.) - Milli iktisat! Buna Ticard vekili Mustafa Şe -ı Milletlerin yeni mefhumu artık iktı - T bt' 
tir. Ye tasarruf cemiyeti tarafmd:ın ter - ret bey cevap vermiş: saden üstün millet olmakla kıymet adU tasfiye ve hakem mua 

tip edilen üçüncü · milli sanayi sergi - Cemiyetill actığı bu serginin büyük kesbetmektedir. Büyük istihsaıat Ye delerinin tastikı layihaları, 85' 

si bugün bliyük Evkaf apartmanı sa - bir kıymeti olduğunu ve serginin mem milli sanayiin tekamülü ve bunları re- keri mahkeme usulü ve ve 9$' 

Jonlannda açılmıştır. Küşat resmin - leket istihsalat ve imalatının sürümü vaçlandıracak olan hareketlerin d~ keri ceza kanununun ban ınad· 

BüyUk elçiliaimizln. ziyafeti 
Moskova, (A. A.) - Bu akşam Tfa. 

kiye büyiik elçiliğinde Başvekil Haz -
retleriyle Hariciye vekili beyefendi ve 
Türk misafirler şerefine bir ziyafet j 
nrilmiştir. 

1 

de sıhhiye , -ekili Refik, iktısat vekili d - -'--yt h · kendilerine mahsus ehemmiyetleri ba- li• 
noktai nazar an şayallJAd e emmı • · · delerinin tadili layihaları nıec Mustafa Şeref, Maarif vekili Esat, rizdir. Bu ehemmıyetı takdir eden 
yetle karşrlanmasının )azım geldigi - t kk l" d ld' Dahiliye vekili Ş li!.:rii l\:aya, Gümrük ktısat cemiyeti ilk teşe ü un en b~· se ge ı. 
ni söyledikten sonra ilaveten demiştir d .. 

Ziyafette Sovyet siyasi ricali, hü - ı 

ı.umet zima.mdarları hazır bulunmu :;; -1 
}ardır. 1 

ve İnhisarlar vekili Ali Rar.a beyler - ıi geçen müddet zarf~n a sanayıııt d 
le mcbu~lar Ye vekaletler erkanı ha - ki: ilerlemesi içiın şayanı şükran fa:ıJi - iki şerir yakaJaD •. 

- Biz Lozan ahitnamesiyle milli ti 1 kt ·· i neti l r ~lt z ı r bulunmuşlard ır. Milli iktısat ve ye e ça ışma · a, musm r ce e Adana, 1 (A. A.) - Kadirli hn' 
tasarruf cemiy~ti umumi katibi lzmir hukukumuzun istiklaliyetini temin et· aluımaktadır. Bunun içindir ki, ilçiin - ~Q 

Zjyaf eti müt.ea.kip siivarede de So' .

1 yet erkan•ı-. hükumeti, bütün sefirler, 
edebiyat, fikriyat, ticaret. maliye \'e · 
iktısat alemine mensup yüksek şah~i

yetler i~batr VÜ<'Ut etmişlerdir. 

r .. b F""'· d'~ ·1 f · sinde şekavet eden kürt Sahan ,·e mebusu Mustafa Rahmi bey bu nıii • m.ı.ı; ulunıuyoruz. """at 15er mı • cü Sanayi sergisiıni açmıya muva t al\ (Jl1~ 
l ti a'- a.d' b' et'- ı'ktısadı· ı T f · ti · bu n11o • Hasan namındaki iki şerir J'anda ' nasebetlc irat ettiği nutukta, üçüncü e er m'1.1K"m ı ır sur w o an asarru cemıye 11ın .. saı lt 

defa açılmakta olan l\fiJli Sanayi ser. hareketlerde bulunmakta ve iktisac!en ve muvaffakiyetini tebrikle karşrlar )arımız tarafından silah ve ceph311e 
gisiyle istihdaf edilen maksat ve ga - zayif milletleri istismar etmek ıçin ve sergiyı açarım. r iyle birlikte yakalanarak adli>eı' 
yelcıi izah etm i~tir. şayamkayt tedbirler almaktadırlar. Sergiye 70 firma iştirak etmiştir. verilmi~Ierdir. 

Cenevrede 
Bir tevl{if 

•••••••••• = •c•a•ı•ııı••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••,••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• • • • •••••• ••••••• --- - ------ -- t 
Ş ika g oda M .. . . ı ,.. . h Htndistanda tabrtk4 - - ·-- uvazene vergısı ayı ası devam ediyor 

Cenev.~e, .. 1 {A .A.) - Geçen ha~ta Bir tayyare caddeye • .. • ... • • • )· ~a~kü~, 1 (A. A.) - Yaraı.a11• 
pazar. gunu Italy~ ko~solosaı~esıne d ··ştü Malıye encumenı muzakeresını ıkına h~k1.'."ın .ıı:;m!. Douglastrr. Mumaıle), 
karşı ıkaına foşebl>us edılen camyanc U , hın uzerıne uç kurşun sıkılmıştır. 1 , 

yangını.n müteşebbisi olduğu zanno - Şıkago, 1 (A.(\) - Dün akşam ederek bu•• tçe enCÜffieDİDe Verdi zerinde bir tabanca bulunan Beng' 
lunan lt~lyan komünisti 30 yaşların . üzeri müthış ~ır tayyare kazası · Jeli bir genc, t evkif oiınmuştur. 
da Mercanti tevkif ediJmiştir. 1tfai - vuku bulmuştur. Şehrin en işlek Ankara, 1 (Vakıt) - Maliye encümeni muvakkat muvaıen'-' 
ye y~ng~na. s~r'atle hakim olmuşh~r. ve bel kemiği mesabesinde olan vergisinin müıakereşini ikmel ederek Bütçe encümenine verdi. 
~t~erc0anti~ gdızlıh~~a.raktih?~ubdutgedçnıışk- caddelerinden birine bir tayyare Biitçe ene meni bugün Jiyibanm tetkikına başladı. 

ı.r. . zerı~ e uvJy~ nı _•.s ~ e .ece düşmüştür. O sırada pek ~esif 
hı; hır nsıb.ayı hamıl degıldı .. s?ıka_st bir kalabalık teşkil eden halık, 
t~n ~onra İtalya konsol~aııesmın b~ - tayyarecioin geniş kaldmm üze· 
:rıncı katında bulunan sıyah gabardın rine inebilmek için sarfctmiş ol
pardesünün bir çok şahitlerin kafi duğu cansiparane gayret leri hiç 
meşhüdatına istinaden İtalyan komü - b' t muktadir olma-

Merkez bankası 
. t· . ld _ b' d' l . t' ır muavene e • nıs ıne aıt o ugu tes ıt e ı mış ır. k t · t' T are ma sızın seyre mış ır. ayy , 

caddeye düşmüı, parçalanarak 

Bankaya tekas esasına miist enit mukave
leler yapma sahlhlyeti ver i liyor 

MtUloo sergisi 
J\.filano, 1 (A. A.) - 13 üncü Mila· 

no panayırının kapanması münasebe
tiyle sergi reis i M. Pierre Puricelli, 
Düçeye bir telgraf göndererek 1.!~:56 
bin kişin.j sergiyi ziynret etmiş olduk· 
•arını n sergirle mal teşhir edenlerin 
haydedilmi~ olan iş adedi rakamları • 
nm ehemmiyetli bir yekuna baliğ ol -
duğunu müttefikan teyit etmekte bu • 
1unduklarını bildirmiştir. 

ateı almış. 
Tayyarenin her iki rakibi hiç 

bir yardım yapılmasma imkan 
kalmaksıım kömür haline gel

Ankara, 1 (Vakıt) - Vekiller heyeti içtimaıoda vekaletlere 
ait enakı tetkik etti. Mal ihracı ve ithali hususunda diğer dev
let bankalariyle tekaı esasına müstenit mukaveleler yıpmalc için 
Merkez bankasına sallhiyct bahşeden bir ka rarnameyide tetkik 
etti. mişlerdir. 

~~ ....... -------------------------~~-
Şanghayda Göte için -~~-

11 Koralı tevkif Sorbonda merasim 

·········-················································ edildi yapıldı 
dan, görülen acmere gayet zayif ve lıiç 
hükmünde denecek kadar azdır , Bu 
tahailde,· ne lisanın şivesi, ne telaffu::u 
düzeltmek ı·c ne de Türkleşmek has -
3a.3ı vardır. 

Şanghay, 1 (A. A.) - Bugün Fran- Paris, ı {A. A.) - Göte'nin yüz:in-
sız zabıtası tarafından imtiyaz mtn - cü yıl dönümü münasebetiyle Sorbon 
takasında ıı Corah tevkif edilm.i.ştir. darülfünunu ta.rafından tertip edi!en 

merasim dün öğleden SQnra Reisicüm
Şimdiye kadar Fransız ve Japon ma . hur M. Doumerin huzuriyle icra edil· 
kamatı tarafından tevkif edilen C'o - miştir. lıbu hedefe vasıl olabilmek için tek 

bir tedbir rardır: Mekteplerimizdeki 
tedrisat proğramiyle heyeti idareleri 
ba,tan başa değiştirmelidir. Bunların 
gcriM Türk resmi mektepleri proğra
miyle heyeti idareleri kaim olmalıdır. 

rahlarrn militan 15 e baliğ olma!\ta • ---------~-,---------

Bugünkü mekteplerimi.zin müdür -
le, muavinleri, muba&Sırlan, katipleri 
ve ötesi berni hepsi türkçeyi gayet az 
bilirler, bunların hiç biri türkçe taltif • 
fuz ve tekellüme müktedir degildir -
ler .. 

l lk mekteplerimiz, birer Babil ku
leıi gibidir. Buralarda türkçe, frau -

sızça ve arapça der.Zeri okuttukça mil
ıed cemaati hiç bir vakit ne Türklc§e· 
bUir, ne de lisan terkibini lazım oldu
ğu derecede cvldtlanna öğretebUir ve 
bu hicap ı·e 1101.:sant yevmi kıyamete 
kadar taşır. 

Binaenaleyh, bu mekteplerin mü . 
tiürden başlayıp, ta hizmetçilere Taı -
dar hepsini Türk olmaktan başka ı;a • 
re yoktur. Hele fransızçayı lciğt'Ct . 
tikten sonra arapçayı, müscvi ibadet -
hanesi olan Tıaı·ralarda öğ1·etmek l ri -
zıntdır. 

blii6eııl mür.evverleri bu işi düşün -
melidir; mesela miisevi münel'verle -
rinden olup hatırıma gelen Darülfü -

dır. 

Suikastin hakiki müteşebbislerinin 

arandmasına devam edilmektedir. 

M. Shigemitsu, Tokyoya telefonJa 

müracaat ederek mütarekenin im ·..ı. • 
I:ınması için kendi yerine ba~ka mu • 

rahha!'larrn gönderilmesini istemiş -
tir. 

M. Kouo - Tai - Ehi, bu sabah 
Sir Milles Lampsonla görüşmüşti.ir. 

lng iliz başvekili 
Parlste 

Paris 1 (A. A.) - M. MakdonaJd, 
bu sabah saat 7 de Cenevredcn Parise 
muvasalat etmiştir. 

Küçük itiU\f 
Konferansı 

Belgrat, 1 (A .A.) - Küçük itilaf 
konfeı-ansmm mayısın 13, 14 ve 15 in

ci günleri Belgratta toplanacağı bil· 
dirilmektedir. 

Barselooda silahlı 
Bir hırsızlık 

nun müderrislerinden Avranı Galanti narselon, 1 (A. A.) _ Birisi poiis 
efendi, dava vckilleı·inden Avram Na- kıyafetine girmiş olan beş meçhul E}ll· 

dan ve bli~on, Vintura, lzak, Ferara hıs, mütekait memurlar teşkilatı veı
efendüer ve dalıa aklıma gelmiyen zc- ncdarı M. Garda'nın apartmanın.t gl
vat bu meseleyi tetkik edip mt>vkii ic- rerek rnumaileyhi tabancayla teodit 
raya vaz'ı hususu.na bezli gayret bu-

_ _ 1 ve kasada bulunan paralan \'ermiye yur11u.u.ıdırlar.,, 
mecbur etmişlerdir. 

Nisim Sürüjon efendinin teklifi e-
saslı ve dikkate şayandır. Türk nüi~E>- • Şeri rler zahita tarafmdan takip o· 
v.ilere düşen vazife de budur .. Müsevi Iunmu~lar ve her iki taraftan kimseye 
münevverler kendilerini bu memleke _ isabet etmeksizin siliih teati edilmiştir. 
tin vl!dr sayıyorlarsa bu teklifi tat . Hırsızlar, hasıl olan karğaşalıktan 
bik mevkiine koymakt.n geçikmenıdi . bilistifade ortadan kaybolmıya mu • 

_dirler. Bekliyoruz. · vaffak olmuşlardır. 

~1_S_P_O_R --t-l 
Enosisin ge lmesi 

dolayıslyle 
İstanbul , 1 {A. A.) - Fenerbahçe 

- Galatasaray - Enosis müsabakala
rı heyeti tertibiyesinden tebliğ edil
miştir: 

13 mayısta Fenerbahçe ve Galata -
earay takımlariyle biırer müsabaka 
yapmak üzere Atlnanıın birinci sınıf 
kulilplerinden Enosis şehrimize gele · 
cektir. 

Enosis futbolculariyle birlikte bir 
de atlet kafilesi gelecek. Bu müna -
sebetle şehrimizdeki birinci smıf bü -
tün atlerlere küşade müsabakalar ıer
tip edilecektir. 

Bu mü....abakalarrn se~meleri 6 m.1-
yıs cuma g unu sabahı Fenerhalıçe 

stadında yapılacaktır. Kulüplerin bu 

müsabakalara iştirak edebilecek kıy • 
meti haiz atletlerinin esamisini ç~r · 

şamba günü akşamına kadar kaydet -
tirmeleri, ismini kaydettirmiyen ve 
seçmelere girmiyen atletlerin nihai 
müsabakalara kabul hakkını haiz ol . 
mıyacaklart tebliğ olunur. 

Seçme müı:ı.abakalan sabahl~yin 

~aa t 10 da başlıyacaktrr. 

Bir tamim 
İstanbul, 1 (A. A.) - İstanbu l mın· 

takası reisliğinden tebliğ olunmuştur: 

Umumi merkezimiz tarafmdan ta. 
yin kılınmış olan müfettiş Bürhanet -
tin \•e Mahmut beylerin pek yakında 

lrnlüplerimizi de teftiş edecekeleri be· 
rayı malQmat tebliğ olu.nur. 

Dahili ıstlkraz 

yapılıyor 
Berlin, 1 (A. A.) - Gazeteler, yUı· 

de 4, ;) faizli ve kısa '-ad eli dahili bir 
istikraz tahvilatreın ihraç edildiğ ini 
bildiriyorlar. Bu istikrazın ilk 200 mil
yon markı şarkı Almanyaya, 50.000 ko
lonunun yer)eştirilmes-ine sa.rfedilc -
cektir. 

Hükumet, bu istikraza 170,000,000 
mark vermek suretiyle iştil'ak edecek
tir. 

Le tonyada buhr an 
Riga, 1 (A. A.) - Letonyada her 

sahada hüküm süren iktisadi buhran 
bilhassa zirai istihsallerini piyasada 
çok aşafl f iyata satmıya mecbur olan 
köylüleri müte~sir etmektedir. Dün. 
Dvinsk piyasasında yumurtanın dii -
zünesi iki franga ve tereyağının kilo -
su da 6 franga satıJınak1aydi. Bundan 
dolayı köylü1er, toprağı işletmek içııı 

kendilerine en lüzumlu olan eşyayı sa· 
tın alamamaktadırlar. 

Bu vaziyet, matbuatın bir kısmmda 

buhranla mücadele için tedbir ittih .tz 
etmiş olan hükumet acı bir surette 
tenkit eden gazetelerden de anlaiıl -
dığına göre memleketin umumi ikfr:;at 
vaziyetinden tevelhlt etmektedir. 

Letonya gazeteleri, hükumetin :d -
mış olduğu malôm tedbirleri tesirsiz 
bulmakta ve onu ha.Ikın her sımfının 
muztarip bulunduğu maddi ve mane
vi azabi tevhin etmiş olmakla ittiham 
eylemekted irler. 

M. 1,balerin projeleri 
Viyana, 1 (A .. A.) - İnnslıruck'ten 

bildirildiğine göre sabık Ziraa t nazırı 
M. Thafor, yüzlerce Tirol'lü ailelerin 
cenubi Amerikaya multaceretlerinin 
tanzimine ait planını tahakkuk ettir -
mekten kat'i surette sarfı nazar c· -
miştir. 

Bilakis mumaileyh, bazı aileler ·:e 
köylü evlatlariyle Parag uvaya gide -
cel<tir. Bu aziımet, bu sene içeris in le 

vuku bulacaktır. 
Sahr!< nazır, tesadüf et0miş olduğıı 

çok büyük miişkülat dolayısiyle pro -
jesini terketmck mecburiyetinde hal -
mrştır. 

Semavi bir 
Viyolonsel sesi ! p 

Bundan bir kaç gün evvet Ne,·ft' , 
darülfünunu lıiboratovaı·Iannda g~ , 
rip ve eğlenceli bir tecrübe yapıl.lll1c 
tır. Lfıboratuvarda Zühre yıldı1,ıf1 r 
ziyası bir teleskopa alınmış, foto "" 
lektrik, bir höcreye nakledilerek lt~~ 
sıl olan cerey~n tel.siz is~yonu. d' 
rnclyo ,- as:ta~ıyle bır musıkı halı!l 

negredilmişti r. Bu s uretle Ametilı' 
hl~r, bu J:omşu yıldızın sesVıi dinli'" 
bilmişlerdir. / 

Bu :ı-,ldızın sesi, bir Viyolonsel 
bi din lenmiştir. 

Maamafih. buJZa:riıl t.ocrübe. şi~ 
c1iye kadar yapıla ilk tecrübe de~1 

dir. Franı::anm Radyo - Elektt 
müe!'sesesi reisi böyle lıir tecrüJıel11 

bundan cok evvel ceneral Terriye 1~ 
rafından· ya pı!~ığınr, fakat pra_tik 1d 
netice \•ermedıgindrn tekrar edıIJ\1t 
ğini söylemiştir. :ıl 

- Hem, diye ilaxe etmiştir; iki' 
dızın havai nesi.misi arasından ge(1 
Zühre şüaatı şüphesiz muhtelif foto 

1 ele-ktrik höcrelcre tesadüf ederek 0
1 ·ı dukça muhtelde olmuştur. Bu .' dl 

barla, radyodan duyduğumuz sesı 
o nisbctte muhtel olmuş bir sestil'· tı# 

ls ter öyle olsun, ister olmasın, dr 
h adise haddizatında mühim bir ~~I~ 
sedir, Ye adeta mücize gibi bir şe). ~ 
Demek bundan sonra semavi ı,::?oinl1 
de radyo rnsıtasiyle duyabileceğit.. 

l\lüddei umumi 1 
Ha vdudun ortağ~' 

· c:rı.ıı~ Arn~ri!m ayan meclis ine, ~ ı .. 1, 
cinayet mahkemesi reisi Frank LOŞ ~· 
rnfmclan çekilen bir telgraf bütilrt ı·" 
yan meclisini altüst etmiştir. Bu tt ;ıı 
rafında I'.Iister Frank. rnildd~i uıt1~0 
muavini YHram Parillo'yu, n1eŞ ~1' 
haydut Al Kapore'nin şeriki otınıı 

11
, 

ve mahkemei temyize intihap i~itl ~i 
dutların propağandasma istinat e· 
olmakla ittiham etmektedir. ,n~ 

Amerika adliye mah:ıfili, bil 111~ 
Parillo'nun işgal ettiği maka.tt18 rfıl' 
namwt arasından vilayet hik.ırrıl~il' 
den Mister Yilkerson~nun tayın e bU' 
ceğine kuvvetle kaniydiler. Fakıı:1t!lf" 
tün tahminlere rağmen, ve jnt1

1
'!l•' 

)• 

tan bir kac; gün ev\'el Parillodaıt 
111

i; 
ka diğ·cr beş aza. intihaba gelJll~ ıe<' 
ler ve namzctliklerini geri çckıl11~ıt 
eli. Mister Frank, 4, diğer beş Jt!lt!lrıı' 
elin Al J{apone'nin çetesi efr~dr tt11e~ 
fmdan t ehdit edildi·klcrini iddıa e 
tedir. ·sıııl~ 

Şikağo cinayet mahkemesi rt' dıf' 
bu ifşaatı büyük bir heyecan u)'ıı:.ıı~, 
mışt• r. Ayan meclisi, Mister fr~e 
davet etmiş ve sözlerini isba t et . 11ıJ 
ni istemiştir. Diğer tarafta;ı. itti tıfıı' 
edilen ParlUo, Mister Frank ~ıe; df 
bir dava a~nnş ve iki yüz elh b 
lor zarar ve ziyan istemiştir. 
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Naınık Kemalin Yerli kağıt fabrikası kurulacak 
~~!~~~ ,6 sayı.ı.• küçük fakot Fabrika, son sistem olacak, ambalaj, yazı kağıdı yapacak ' 

Ilı' muhteviyatı, iddiası itibariyle ehem- Ahiren memleketimizde bir kat yaplımış, fabrikanın lstan- menetmiştir. Ancak beher ton 
hJ

1

Y•tli bir eser çıktı Eserin adı (Tari· kağıt fabrikası tesisi için bazı bulda tesisi mümkün olamıya- için 400 mark gümrük resmi ve-
lJ'~ Marcry. ılist telAJckisine göre Namık bb" l b 1 B kd d r.,.ı:rıaJ) d teşe us er aş amışhr. u te- cag~ı neticesine varalmı•br. Ma- rildiği ta ir e bu makinelerin ı... ır. Eserin muharriri Kerim Sadi "' 
ucydir. şebbüslerin yakın bir zamanda amafih fabrikanın tesis edileceği ihracına müsaade edilecektir. 
b Kerim Sadi Ik\' küçük eserinde tabaklrnk sahasına çıkacağı söy- yer taayyün etmiş olup ıstanbul- Bunun iki sebebi vardır. Bir 
tından bir kıç sene. ~vvel Namık l\e- lenmektedir. Teşebbüste milli dan çok uzak butunmıyacaktır. kerre Almanya memleketinde 
!'1 

• hıkk:ında Türk mubarrirlerinin bankalarla yabancı bir grup B · I yeni makine imalini te•vik et-
11\efi azı şayıa ara göre Almanya- ... 
tını aıU Ay) da çıkmış olan mütaleala· - Her birinin biss.!ıi yarı yarı dan eıki bir kiğıt fabrikası mek suretiyle işsizlere iş bulmak 
... dtenkit ediyor. Ila mlitalealırı, tarihçi olmak üzere - alakadardır. istiyor. Digv er taraftan Almanya· 
"'1 decı ·· ı k nakledileceğinden bahsedilmekte ~ gozüy e tetkik etti ten rnnr:ı, Fabrika ambalaj, yazı kağıdı, daki müesses san'atların ecnebi 
tı •~k Kemali Marksist bir objektif :ıl- k G k isede bu şayialar doğru değildir. 
n.._ c . . arton yapacaktır. aıete ağı· memleketlerde rakiplerinin te-

vırıyor, çeviriyor. d kt M t · t Çünkü imkanı tehakkuku yoktur 
il
. l\eritn Sadi Bey bllha!sa tariht şah · 1 yapmıyaca ır. evcu ıs a- şekkülüne mümkün oiduiu ka-
~ tl t' t"kl ı k t' · evvela eski makinelerle yapılmıc 

,.
1h' crfn tariht maddeci gözüyle rollerini ıs 1 ere nazaran mem e e ımıı- Y dar müşkülat çıkarmak maksa-.. uı d b' d f d'l kA w fabrikalar rasyonel olmaz. Sonra ediyor. e ır sene e sar e ı en agıt- dım takip ediyor. Bin3enaleyh 

tt ~eriın Sadi Beye göre I'iamık Kemıl larm miktarı vasati 22 bin ton · Almanya hükumeti son zamanlarda .memleketimizde yapılacak yeni 
ju~:ıaııttafn sonra teşek üle çalışan Bur- kadar tutmaktadır. Şimdiye ka- bir kanun neşrederek eski ma- klğıt fabrikasının da so:ı s!stem 
lb sını ının temelidir. Onun (vatan) dar muhtelif mahallerde tetki- kinelerin memleketten ihracını olacağı anlaşılıyor. 
ıı-'~uaıu :uıcak ba zümrenin ide olijisi- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••• 
•

1 

ıfıde etmektedir. Nt.mık Kemal i!itı· Adliyede: Feci bı·r kaza 1 !!!!_diyede: 
Is~ bir büayeye, iktısadl bir teşekküle 
tinaı •den içtim1t bir hüviyeuir. Bir ltalyan vapuru- Tenblh ve yasaklarla 

i·· ~u huvıyet serbest ticaret, çatışma nuu kamarotu Bir hamalbaşı loko- kanunlar 
~)'eti rekabet ~crbestliği ,.e ~ahsi motif altında kaldı 

lbılkiyedc damgalanır. idealist görüşlere Yedi ay hepls cezasına Dün saat on üçte Haydarpa• 
:~vap veren Kerim Sadi Bey Namık mahkQm oldu · t d 
C\eııııu ta ıs asyonun a manevra yap-tı. • bıı zümrenin mümessili olarak L . T" · · k n k 
4.lllrju\'ı inlnllp~ı telAkki ediyor. oıt ıryıstıno umpanyasmı ma ta olan bir lokomotif, istas-

• • • "Stella D~tali,, vapuru kamarot- yon hamolbaşısı Murat Efendiye 
, Namık Kemal hakikaten Türk Burju- larından Sinyor S. Kiyoder va- çarpmış, feci şekilde ölümüne 
lsın~n inkıl!pçısı mıdır ? pur Galata rıbtımma yanaşıp sebebiyet vermiştir. Lokomotifi 

Bır b•kıma göre evet. yolcuyu çıkardıktan sonra ken- idare eden makinist Ali Rıza 
Çünkü kanunu esasi istiyor. disi de karaya çıkmış ve gümrük Efendi hakkında takibata baş-

lısanM"~rutiyet inkıUpçısıdır. l\leclisi meb'- muhafaza memurları tarafından lanmıştır. 
. ~.toplanması onun için bir ~ayedir. . 28 Teşkil edilen ehli wkuf, ma-

li oültsa hü~yet .. ıüphe üzerıne üzeri aranınca V 
e ~•unklır lmi§ıin, alı, ey didarı çift ipekli kadın çorabını beline hallinde tetkikat ypmııbr. e-

hürriyct kollarına ve bacaklarına sumış rec'!gı rnpora göre tahkikat 
ttirı B devam edecekti-·. G§kın oldu/:, gerçi kurtulduk olduğu görülmüştür. unun üze-

le Tahkl'katla u-sku-dar müddei· esaret n rine kamarot evrakıyla birlikte 
11.. 1 1 R b • •· G · umum'ısı' Burhaneddin Bey, biz· l•nsr• any e o espıerre ın e suıs derhal gümrük başmüdilriyetin-

~ave Je la liberte) sözünü anlatan deki sekizinci ihtius mahkeme- z.at meşgul olmaktadır. 
kı '1'ık Kemal görünüşte bir Burjuva in· 
ItPçısıcbr. sine getirilmiştir. 

• • * 
iık 'b' mık: Kemalin temsil ettiği 
hır ıf!p fikirleri me le etlr! fçin en " C c 
'ı Yerli Burj vazinin eme i eteği di. Bu 
~Ilı hnbassı Ti5rkiyeyi açık pazar yeri 
ı~• koyan bankaların, imtiyazlı şirket· 
•· •• onlann önlinde yürüyen lngiliz. 
ft~~ Avusturya sefirlerinin arzulanydı. 
Y\lllku onlar paıaı !ardı Türk olmıyın 
~rl~rdan kendilerine yardımcı bulu
;_,..~ Aynı zamanda devlete borç pa
._.;crcnler bir taraftan da devletin muh
laıtı llbatuda, hatta yerli eşyada bile 
h teahhltligini deruhte etmişlerdi. Ordu
gt~ tkınelf, pirinci, eti, yağı bile bir Tn· 

ı .. rkcti tedarik: ediyordu. 
(l Lı~ıız. Fransız. A\'usturya siyaseti 
~dyan tebeanın müsavatını, 2) 
tıtl bitlerin, devletten alacağı olanla
bu de•letln hazinesini konrıol etmesini 
~lvdı. Harici borçlar meselesini 
~ı mukaveleleriyle hallettmişlerdi. 
"1t borçları da parllml!ntonun hlki· 
lttdı~Yle kontrole tAbl tutmak istiyor-

~•rptan aulını suretile gelen Nımık 
""i l hUrrıyetçiliği. n meşrutiyet iellk-
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~ı, ınenbaı meçhul bir ka
ltıt. ıenıin olan bir zatı an

Jordu: 

ı.,;; Otomobil kapıda .. Yat rıh
ltıa -.: Devlet ıibi bir adam: 

Q.'Ji berriye Ye bahriyesi var!.. 
lci br ~•tka gün, ıair Rasih Şev· 

eyı tarif ediyordu : 

Çıa~ıı~' kendisine Fransız kitap
'ldı" 1 rastladım. Beni görünce, 
lıa. llG~ıt.•bı tellıla cebine sok
t.bit ~.h olduiunu bilseydim 
bU1tıecliİ~ bakmazdım. Fakat, 
._erdi 118 için iımi gözüme iliti· 
'1fab~ .Graıner... Demek, artık 
811 fi~~ ~61unuı .• inatçı çocuktur. 
1'1ıt fi~( e . 6ç dört ıeneye kal
Derab., erı de tasrife başlar ... 

Yllrllyorduk. Yolda ıor· 

Hakim Fevzi bey, maznunu 
muba~eme etmiş, Sinyor Kiyo· 
deı.. bı1 t r ııları 1r yulcu i~in 
vapurdan çıkardığı 6 yulcunun 
kendisini köprü başında bekliye
ceğini söylediği şeklinde ifade 
vermiştir. Cürüm sabit görUl
müı, 94 lira para cezasıoa ve 
7 ay hapse mabküm olmuştur. 

Kiyoder hUkmün tefhimini 
mOteakip tavkifhaneye gl>nde-

kisi. Osmanlı milleti t ütopisı) hakiki yer· 
li Burjuvayla alAkadar değildi. UahJ doğ
rusu sanayileşen dUnyanın karşısında bir 
Türk Burjavazi•i yoktu. Yok olan bir şe· 
yin var gibi müdafaa:ıı hayalden ga}n 
bir şey olaınu 

Namık Kemalin ve arkıdaşlannın hı· 
tası buradan başlıyor. 

Mamaa[ih Namık Kemal bu takma 
Burju\'a miıdafaasını, yapma Osmanlı 

hürriyetini son zımınlannda tcrketmiş 

ve IslAm ümmeti teltkkisine dönmüştür. 
Bu o hulyat ilerinin hulyat bir ricatiydi. 

Sadri Etem 

Yazan: Yusuf Ziya 

OSMAN 
dum: "Rasih, hali bır iş bulmıya 
niyetin yok mu? •. ,, Hayretle yü· 
zOme bakıp homurdandı: "iş mi? 
Sebep? .• Şekspirin iti var mıydı?. 
Dantenin işi var mıydı? .. ,, Seke 
ıeke yürüyor, geçenlere çarpı-

yordu. Halindeki acaipliğin sebe
bini neden sonra keşfettim:Meğer 
ayaklarında yeni iskarpinler var
mış!.. Abdullabefendi Lokantası-
nın önüne gelince durdum. Kar
nım açtı. E : " Haydi sen gıt, 
ben yemek yiyeceğim,, denmez 
a. • Çaresiz ona da teklif eltim: 
"Buyurmaz mısın ? •. ,, Kibirsiz 
çocuktur. Reddetmedi... Girdik. 
Garson listeyi getirdi. Ben, mi
safirime örnelıt olmak için bir 
çorba ısmarladım. O, düşündü, 
düşündü ve buldu : 

rilmiştir. 
Bir cinayetin karar1 

Beliir isminde 1>!r:stni 8!düren 
Ahmet bini Rüstemin davasına 
dün ağırcezada bakılmış maznun 
küçük olması dqMıırısiyle beş se
ne hapsa mahkum edilmiştir. 

Peyami ve Burhan beyler 
davası 

Diln üçüncü cezada Peyami 
Safa beyle Burhan Cahit B. ara
ı.ndaki cinayet davasına bakıl
mış, Peyami Safa Beyin avukab 
müdafaaaını yapmış, muhakeme 
kuar için 4 mayıs çarıamba 
günllne kalmıştır. 

Esrar kaçakçıhlı 
Dün ihtisas mahkemesinde es

rar kaçakçılığından maznun Is
tipanla Panayotun davalarına ba
kılmııhr. Panayotun 38 kilo es
rarı kaçırdığ sabit olduğundan 
8 ay hapse ve 180 liraya mab
küm edilmiştir. lstipan beraet 
etmişitr. 

- Bir istakoz ! 
Arkadan, ben : 

k~bap ,, dedim .. 
emretti: 

" Bir döner 
O, azametle 

- Bır bindi dolması 1 
Ben, mahcubane mırıldandım: 

.. Bir şekerli kahve!,, o pervasızca 
devam etti: 

- Bir yoğurlu bakla! 
Ben boynumu böküp yalvar

'dım: "Bir Kördan!,, o kaşlarını 
çatıp seslendi: 

- Bir kaymakla komposto! 
Ve ben bir bardak su içtim, 

o iki kadeh bira içti. Benim he
sabım altmış beş kuruş tuttu. 
ikimizin hesabı 310 kuruş! 

Bu hikaye bitince, derhal bir 
başkasına başlıyor, iyi Almanca 
bilen bir paşa zadeden şöyle 
bahsediyordu: 

- Babası için, Aptülhamidin 
çok sadık bir gözdesiydi derler. 
Padişahın, devamı saltanatı ve 
muhafazai ıevketi uğurunda her 

Belediye şubelerine alfabe 
s1rasile bildirilecek 

Belediyece, yeniden vazedilen 
tenbib ve yasaklar kanunlar, 
ıimdiye kadar belediye şnbele
rine tamim suretiyle gönderil
mekte ve alakadar memurlara, 
bu tamiınleri okuyarak, ona göre 
bare~et etmektediler • 

A 'ikadar memurlara vazife 
esnasında bir koiaylık olmak 
üz~re yasak ve emirlerin alfabe 
sırasiyle pek kıs:ı o!arak ufak 
bir kitap şeklinde bastmlmaaına 
karar verilmiştir. 

Zeynep KAmll hastanesi 

Belediye Üsküdardaki Zeynep 
Ka:nil hastanesini açmak ıc:ın 
büyük gayret sarfetmiye karar 
vermiştir. Daimi encümen yap-

tığı tetkikat neticesinde 50 bin 
lirayla hastanenin tesisi ve bir 
senelik idaıe masrafmm karşıla
nabileceğini tesbit etmiştir. Da
imi encümenin bu karan bütçe 
encümeni tarafından da tasvip 
o!unmuıtur. 

latlmlik hareketleri 

Daimi encürnen bundan sonra 
yapılacak istimlak hareketlerini 
muayyen bir mmtakaya inhisar 
ettirmiye karar vermiştir. Bu se
ne budceye konan tahsisatla 
F atibden Beyazıda, Aksa raydan 
Beyazıda kadar olan caddeler 
üzerindeki istimlaklar yapılacak
tır. Bu arada Beyazıt medrese
sinin etrafındaki tahta dükkan-

' larda kaldırılacaktır. 

türlü fedakarlığa katianırmış : 
Jurnal yazmak gibi, iftira etmek 
gibi, işkence yapmak gibi!.. Gü
ya, mabtumuna lisan öğretmek 
için yüz bin sarı altın sarfetmiş .. 
Ne mutlu böyle evlada .. Ya ba
bacığı hafiyelik, casus·u~ edip 
yüz bin albn kazanmasaydı çocuk
cağızın hali ne olurdu? .• 

işte böyle, her gece bir aile 
meclisinde, hergün bir ahbap 
salonunda anlatacak bin hikaye, 
hicvedecek bin kişi buluyor ve 
içi kan ağlarken, karşısıadakileri 
kabkahadan çıldırtıyord11! 

* * • 
Fnhametle Cemal arasında 

başlayan yakmlık iitlikçe ilerli
yordu. 

Şeker Osman, bir kıvılcımdan 
nasıl büyük bir yangm çıktığını, 
gözleri tutuşarak seyrediyordu. 

Artık iki genç arasındaki bu 
a,k, gizli tutu:mıyacak bir hal 
almıştı. F ahamet, CemaJclP.n baş· 

Ticaret--------~ 
Iktısat 

Şeker, kahve 
Ve limon 

Flatlar niçin yUksellror 
Şeker ve kahve fiatlarınıa 

yükselmekte olduğu hakkında 
yapılan neşriyat üzerine yaptığı
mız tahkikat ıu neticeyi ver
miştir: 

Yerli şeker fabıikalarının stok 
malları tükenmektedir. Bu . ıe
beple piyasada nazımbk yame
ıini gören Alpullu ve Uıak ıe
ker fabrikaları mamulatı aul• 
dı!.iça ecnebi şekerleri de teref
fülü kaydetmektedir. Bundaysa 
piyandaki arz ve talebin mllea
sir olduğu muhakktır. Mayıa ayı 
kontenjanına memleketin ihtiyacına 
göre ,eker verilmiştir. Nisan aıynd• 
Haydarpaşa ~ümrüiü hariç ol
mak üzere Sirkeci, Edirne ve Is• 
tanbul gümrükleri için 700 bin 
kilo şeker verildiği halde Mayaa 
avı için bu mikdar 800 bin kilo· 
dur. Haziran ayı için de geae 
800 bin kilodur. Bu itibarla te
ker buhranı katiyen varit olma• 
makla beraber şeker fiatlarının 
tereffll etmesi de gayri tabii 
görülmektedir. 

Ecnebi şekerler 40,5-42 ara
sında muamele ıördliğilne aa· 
zaren bir okka şekerin pera kea• 
de olarak 60 kuruşa sablmUI 
tamamiyle perakendecilerin bir 
ihtikarı olarak kabul edilmek· 
tedir. 

Şehrin muhtelif semtlerinde 
bakkallarda Avrupa kilp tekeri 
64, yerli toz şekeri de 54 kuruta 
satıldığı gibi kahve ve diter 
havayıci zeruriye fiyatlarındt ela 
aynı derecede olmak üzere pe
ri~endecilerde sebepsiz mGbim 
tereffüü röstermektedir. 

En ala Bombay pirinçlerinin 
toptan fiatları 36 kuruıa, ekstra 
zeytinyağı 60 kuruıa, sabun bi
rinci kalite 36 kuruşa, patata 
birinci kolle 7 kurup oldup 
halde perakendeciler de derece
sine göre yilzde yetmite kadar 
tereffüler kaydetmektedir. 

Ticaret mıntakası mild6riyeti 
belediyeye mufassal bir rapor 
yazarak ihtiklr yapbklan mu
hakkak olan perakendeciler bak· 
kında şiddetle takibatta bulunul• 
masını bildirmittir. 

Limon fly•tlan 

Limon fiyatlarının gayri tabii 
olarak yllkselmesi Ozerine all· 
kadar makamlar tarafından ya· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

ka kimse ile dans etmiyor, Ce
malin kolları Fabametten baıka 
kimsenin beline dolanmıyordu •• 

Şeker Osman, onları bir gece 
balkonun koyu karanbkları ara
sında nef eı nefese solurken gar-
dü. Saçları bir birine karıtmıı 
denecek kadar bq bqa idiler. 

Ve yine sıcak bir öğle ilat&. 
Fahameti, başı Cemalin dizinde 
ve Cemali, elleri F ehametin 
saçlarında gördü .• 

Bu iki tesadüften ıonra Şeker 
Osman yeni tesadüflerden kor
kacağma, yeni tesadüfler ara• 
mıya başladı. Onları, gizli ba
kışlarla takip ediyor ve biri 
birine nasıl so'.rnlduklaranı acı aca 
seyredıyordu. 

Fak at, günlerce süren bu iki 
yüzlü bojuşmadan, Osman, yine 
mağlup çıktı! 

Onu bedbaht edenlerin göz 
kamaıtı11cı saadetlerini ıörmiye, 
sıcak fısıltılarını duymıra, arbk 
tahammülü kalmamışhl 

(Bitmedi) 
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Dikkate taJan bir makale 

giltere, ikbsadi ve mali 
müşkülittan kurtuluyor 

Camgöz şerir kimmiş, nihayet anlaşıldı 
l Osı tarafı l lnd sayfada ] 

kilin e't'İllde, ..... bir aralık ta 
Melek .ma-.. aokafmcla Ruf 
otelinde otarm111tur. 928 de 
tekrar daaerek yeni pqıda 63 

~ we lldlMdl .. ......_ dbelln .. lnde, dewlet •d•m• numaraya J•lepıiftir. Defterde 
Wuu• ti• kab•I ve taMlk eltllderl 9lltl, ... lllz vatan• katilia, 930 ...U.de Galatada 
...,,.eı11nın çok bDrDk bir d9hll ol~~t~r. l•9lllz Bana otelinde otardaja, Bey:f; 

mDk•llethlf• ....... ornMl•I• rol8n ._..k bir '--..1-Lı· Turku-· b:-Laa-:n • ............ , Yllnlır ıuuu.a ,,_ ...... -
alıU ,,_,., ,,,,,,... 1&.u-1.. hl dahU o1 bulafl)ıplak, FlmJa pilaji· 

'9ıa.J.. ~~ .-.-totMITlk r mqtur. ela pnuluk eltili bakkındacla 
~ ,,_.,,,,,: -Leboar Part-,,,' JUi a.eıe par- haberlere tesadlf edn-:..: ... 

Ges- 1U ~ Saa.,.U.Z • ..... ...ıew arftJa.tı tıpa yapıl- ...., ... 
..., tıfılll •a.tt polltib aeU • ... icap .._ •*'-* ft blyfik feda· T•rkllYll• •DdDra ve .. raon• 

wlmtlap 4la, llaıtl emaml • llirı.tm bip da tlWltp de emla lan polltde 
11111 ilk Wa ewbdd• lılr IUDl&t ilk- lktiwll ~ takip ederek larri- 7.abda derhal faaliyete pçmif 

lılı-111 _._. ....._., -- ta. ee ,_..Lr <L:Hdnl ı..r... _...... .-... ı Ye .... ililai bilb•m ba ka)'lt· 
;J"9&- -.... w..-y • - ~ ,_&_, _, lar keriade tekaif etmiftir. Dk 

- ... ~ .... ıa TUiyeU pek fena:r- Makdoalclm ıfJwtt alhn4rM _., olarak TakllftZ aaDd&rll M. Pa-
bloka lılnhiı •-Jar ....._. o- riçia birahane praonlarmdan 

18 mil'J&I' franktan fazla ıu tunye tedbirleri, hatırlardluhr. budan mor..,. da•et eclilmiı Y. e 
; Clcsret mtlvueneli glln E&ln -~ mahkta etti· •-
.,_., .. ure :n 8PD&)i il ..,.ıısm brpamcla blltlln parti • Hnerialn ceaedi kendilerine 

•Mıldhlr ....... Y11VUlaaı • ler rtleamn• JUdım ettikleri ,..ı ıW-Umiftir. 

-~ıe, -·sara, tamamen abl 
.. ,... laJWt derecede bir 

!npMen maıliye&infn naka • 
•ueMne PnUiinl slafeıiyor. Btl

J..-mmr bot Wla1' ~. Ra • 
-.r .Ve 1931 - 1932 8e11Hin4le 
iter! 6lk defa olarak ı..tlte • 

,,__ 1111- bir tekilde bpaa • 

htlktmetln Ok fşl, altm fhraeatma am- Gene poli' aalderlba&n ifade
krso k0111Pt altın aikyuım tıerket • IİDe pe bepei de bir HDe eY· 
met olaa,tu. Vakla, bir çok Jdmeele • •el biraha•'8riacle bulafl)ıplak 
rin. .. elerdir dllştiadtlkleri ha eclea "YDrJ• Blplik,, i tanımak· 
tedlıılr, lnstHs .._m llik1ltna 11e- ta ıGçllk pkmuaiflerdir. Bunm 
llep ola._ ftbt .,_ WMr IBil- 8zeriae ikinci fUbe memurlan 
U JIUUDl mua lıir ~ JU'far- Hnerhdn •bak• ohip olmadı
J&Dmuma ds ab:1 olda. ima. poıt. defterlerinden tetkika 

Pr.:;.z .:::-:: ~ :::•::.:zrc:.::m~=~ neti-
mtltewir eden fldcletli bir lktiwU •• ltalde? 
aiyaaet trldbi, lfllsleıe yapılaa ,ar • l..a k mBHla lril7'k bl rldilr.t, &)'ili qmler Polilia ediadili bapau a-
-.ndıklanma • ........,_;yaptıktan uat fUclar: 
• _..,___1-- 1aa...a ...abl -1-- •-..ııbir. "Yuryoe, bir aenerldlr. Her nasılsa 
~- ........ .. aauma - pollsın pzll kılan müteaddit nçlan 
ler, 'blbilk Britanyum, bi müfkül .,._ vardır. Yealcaml merdivenlerinde zabta 
siyetmden .bffnra ~ uaet-
mlt oldulu11 ~rclu • memaranu a&'flllet yilzODti göstermeme· 

O F ...__..,..._._ ..&.. ye çalıtmıf. bu -nzlyet kaıtısmda ken· 
nmaa rana _._.,.., • elimden bB'fl1edal 10r1D memur Osman 

ribmD lbf'1at federal hankalan, in • lfendinln bqıunda suçlu bir insan ürkek· 
plb parasına kafi yardımlarda hl• Ull daymuımr. Yakalanm..uıdan. cürllm· 
aaMlcWer. Dra ı..n• bahra • lerlnln meydana Çlkmuından .korkmuf. 
- beflwl•lı ... den heri bu bçmtya bqllımfDr. F-=la bu amede 
bankalar, İllliltere78 karp bblk bqlaanftlr. KadJln, zabıta ellndea hı· 
Jdr MIQ&tf ... rllliflel', ye - ~ talıDak isıeJlfl, sadece lfledlll filllerln 
bir ttfıaat slrtaled takdirde oa ,ar meydanı çıtac:ap dÜtf1nmeslnden ileri 
cim ....... Te1'm6flerdi. plmlfdr,. •,..., ...-, ı..oe.ı .... a. .... r1.._.u. .......... 11.lf•--........... ,, .,.. ... G Jgıviy~ ~, 
~--.. tek t _. ildi mretle ta • Uka, din lam =:;;; ;:•..,r ~-=:.ı." B..: riYayetler olqm11tar. Haber re

li!!l--~~---~~-ı dan ı-...ı.- milli hllktme• here .. ,. fikimizin lraydeltiji liu Htayl • 
tetkikat netieeliDcle ba r....-:A1 dl '" ..;'ı ...ıaatle- lere slr• Moqp tetlür edilen 

'-1ılftllla pı,..,. • maktaı rl .&.-J.. ye lllılldllf.-- ..af W- ce1edi 1.W• &---•·· olmat 
eel~ olmumclan bir;-a1ank 1925 ... --;; ... beri .ı. Ye bir zaba ..bd:~1racatla 

pldifi anla•''lllfbr· 1Jmoa ... edeplea ı..-.. 1»'*•"'71e maktulla bll'f'iJetl bUlnDda bm 
ellerlacle balam li· LmUwn tahripklr talefleıtae •I . mal6mat 'ferdill llylenilmiftİr. 
jlbek · fiyatlar tuta bftlHt ye IMmlarm ...ı.ttae mea-

•hell t• .... liki ecnebiye- lekeUa • ..,_.._. feda...._ • .ı · 
_... .._. 11...ıana yuetılllltwtaupa. 

...... ild:iyaca i&re celbet· n..u1a beıüer, lnsllb -yk:I • 
..... •ermiflerclir· 1erl alim-.- ... u. ela St.r • 

........ piJWya a mdcdu- 1111a IDllkll&tadu. lmrbllarak maa1 ,.-c.:..bqlaq - T9l lılr ...,.,... ...... bir .... 
IU' w ... olu parayla lauiee br . 

&JI kODteajaNllda 250 • dalla biaT ftlbW ............. 
Wn kUo llillOD me'featk• illan- nim• bft ...-.. memlebtla •· 
Mil ....,... bat uMrlycti tlılMI aal&lll llia ebem elan •ıaeat 
........ bir.... ....... ...,... dr'Mllftlm ~ .. 
•il ı ıı .. ık iPD bmadm ma- 111111 •atwe, llaracaila ,...a 1'lr 
~ ela limoa k.. im alrNl•lll lcla ....... tllMldiJ'• 

blı)(IİDI temin .... fakat bua- le, ticari mlYaeneri tıe• h--
..... Nllaa .,.ta 267 bin da, btltla ..... tthaıttme, kı,..U.. 
•;Jmon ~- rlnhl Jllde OH .... e•• lllr taıltt 

tatbik •tnıi7e ... ,... 
~JI i9nde J&lmı ......... • ........... -· 150 bla kllo koateajan 

.:.....aı-a...:.. Biaaeaale..L limon Bu Rretle mut ayadan ltıllJlıwa 
91!11:_,_, .-,u .._ 9911edfr hsOterealn tatlllk et-
taelrletiaba U koat•jan Yerildi• tfil Te blmt kalllae uaJan aruıeda 
il hQlnndalci fiklJetl,eri ftrİt hile 111r pt ... detU .adalllerl k • 
~- ı.aa eerblR •ilbldele ........ 

8aaa makabil to~ Iİmoll fi- yet ltaluyonla. Bitin dılier tedbir • 
atlerl 500 adetli ADdddar 200 Jer ı:lbl, ba tedbir de btlyfik bir ati • 
~ 900 kurap kadar ol· -·•ta 11fwdan tatbik edM411 
tllılh halele peraklade olarak Vüıa .h ,m dw6 dUTarlan • 
,.,,.,...._ ..... limon ..... .. ,...... ...... beri~ bir ..... 

~-- .. ............. Buma l9a ... 
lir.lr •• ....... •n tlltlln tedbirin ftrclltl netice haldmada hl~ ... , ... 
bmir mndakamm tltla zer· 

1Ja11 ............ Zeriyatuı mik· 
tan ~ HDeldnclea nobaa· ... 
... 1ebebi .... 19PD ... 

.............. •bl-

... , tlt8a batma...-. 
u..... • ....... tahklab 

Limon bpkÇlhtı bakkmcla 
fahlrilr•t yapan glmrlk •afet· 
~ dla Haydarpqa ı&mrll
lk• iki memara ipen el çek
..... erdir. 

Tef-tit laepti, bu bamta ke
-. clatıın•lldadlr· 

Wr ..ta.at 7oktar. Yalnu lagllte
n ..... ylltdn bu aniden Utlfacle et • 
miJe hqlacklt netiaeinf tlmdiden 
~raWllrls. ztra, eenelerdea beri 
kapr'luml bpa••ı Mr ~fabrikalar, 
lıDama ~de tekrar açıl· 
mışlardır. Bir '9k ... Ji merkn • 
lerillde, yenldea ameleler abaBllJ8 
bqlaadı " usm ..._dır bir •tta 
plfl&D, Te bir halta bot otaraa ame • 
leler, jilııacli .,ula meni,, ppBIÜta ; 
dutar. Bu llaauta, Wr -.ı olarak, 
pçealerde &lrtl§tfltlmh Wr ........ 
.,... faltrlkaılribdla alslerlnl &lkre • 
4'elllllrls: l'abrilratir, bir~ aeneler • 
._ beri Ut 4efa oluü, hariç fahri • 
__ ...,... nbW.-...ıyeat 

bir fJatla tekllllerde bulm.blleeeiüd 
8171mektedlr. 

mstliz...._. Rkat1lw,..t 
dmrlk t&rilelerillla tatbild aetteelhl· 
de hpHg aaaı_tlnm aldılı lnldpfa 
bir bqka llll8a1 4e; - lnlfliz 18118)'1 
...Wdir. "'Birmialham• tehrlnde 
blb'lt wJi muplrleri toplanm•ftr. 
JlePeder, apJ.- apı .. ., '* p ee
.... MJsr- Wlılladla'fJ& tadrle
rl, •tlllliıl lllPaıfl'rd• 1n11-.1ar
dl. :Na.Jet, .Wc81k _,. bHe 
~ •"8 jblo 8lmal taftf • 
Janmda Nlltr- Brld' s • ., ..... 
otelcıll8r, ~ t:e•wl• •ltilkl• · 
ri 9l1JÜl&r IPa ..-*--deilftlr· 
aektecHrler. 

Kuanç vert1l•I cn.weu 
Ana btlanu ,uclıiım h ID&'fl 

ye lktiladl tufiyMe, tekrar edelim ki, 
en ..atm blll,;.hilk6met tarafmdan 
maa.-.ttne maı.caat eclilen l•sDlı 
balkı olmqtar. 

Buhran ~ kendilerhHlen ka • 
aaç ftJa sladeltkleriadea fedaklr -
ilk 18tenH• laalk bqka aPr bir fe • 
dülrlık olarak Ununuanl a11 1 • 
p.de ye defatıea aeaeUk Yergilerinin 
dlrtte l~flal, b~ veısW namı al • 
taMla •lkbaete wrmiftlr. 

e .. de veıstleda ... ileri •lt
hit bir evette artımW*tu aonra 
bun• ebem~tlnl anlamak iP. şu 
nbmlara dikkat etmek ilamdır: 

lnctlterede, ull bir aclamm varlda· 
adan 2'15 lnsilfZ1llruı mBpllhas mas 
nf olarak küal olunur, ba mildardan 
•ersi almmudl. Bu rakam, 275 Ji • 
radaa 150 liraya ıeuil edüaüttL Yani 
mlkellef ealdafnden 125 Hra daha faz. 
lam IRrlnd• ftrP •ereeektt. Bun • 
d• bqb, Tersi aH- miktan hazan 
bir laı:ills Uruıada "I - 8 d.,, mlkta· 
rma bclar Jtlbel• yeni bir :reaim da
ha lllTe edil-.ıt. Bnuala beraber, 
halk almu apaadan bun vefdl. 

Baa •llJıelletler mtihlet letedller. 
.... TllllJ•tl• lwtdade ftl'll 

Bu malOmata &öre iki lnymetlt m .. 
murumuzun canını yiyen ve ıimdi mum
yılqmıf bir halde morg m111S1nda ya
tan ceset, Ermeni Taşnat teşlıilAanın 
hafi fedai şebekesine mensup Baybunftt 
cam göz "Cevo,. ya aittir. Cim göz dJye 
tandan Cevo, umumi harpten evvelki 
Ermeni ve Taşnak teşkilAb içinde me19 
bur "Saçla Serkis,. in adamlanndandlr. 

Umumi harpte Erzurum meb'usu 
mlfbar Kantin Pasurmacıyanm kaman· 
dası alandatl çeteyle şark cephesindeki 
kolordalanmıza brşı muharebe etmiş 
n Tqnıt fubsı tarafından Vıa ve 
Bldiste yapılan tadiAmlann hepsine lftl· 
rlk etmlşdr. Cam göz Cevayı Baybartta 
ranumyan kimse yoktur. Ve o Ust Ustü 
kumdl&ı muvaffatıyetlm aeticellnde 
Tqnak komitesinin hafi Tero tefkllAanın 
reisi olmuştur. 

Morgda yatan cesedin Ermeni 
teşkillh reiai camgaz CeYoya 
ait oluıu iddiası ne derece7e 
kadar doğrudur? Buna bilmiyo-
ruz. Zabıta, bu dbetleri de bit· 
tabi tahkik edecektir. 

Zabıtama d&nktl tahkikab
aa tire ıaenerinin kuanhk hl
Yiyeti aydmlaamlfbr. Ba Yoryu 
B&pliktir. TBrlnavaz birahanesi· 
Din bal8flkcabfım yapmlfbr, Ye 
birahane mlldllrll onu detbal ta· 
mmlfhr. 
TDrkuvaz mDdDrDnD zlr•ret 
Arkadaıımız din 1_eç vakit 

birahane mlldDrlnll de T&kuYaı• 
da ~retek glrOımek iltemiftir. 
Bu ziyaret t6Jle olm'lflur: 

Tamirat mlnalebetiyle kepek· 
leri kapalı baluaan Tllrkayu bi-
rabaelİDİD, afak Ye tek bir 
ampulla yadmlaaan pnİf 1aJo.. 
nWıda ark•dapm•11 ufak tefek. 
J•th bir adam karıdamlfbr. 

- M. Puriç burada mı? 
- tYet. 
- Kendiaile g8rDımek iatiyo-

rum. .. 
- Kim diye haber Y•e&m?. 
Ark•dqamız hlviyetia bildir-

2;~1' t~"Ôri*•r 
t,ıarbmanın daireıine ~ren 

Çltw flf. 
BeldeJit bir kaç dakika ....
tir. Bu mrada arkadapmw ya
kandan mınltı haliac:le 19!• 
buı koauıma1ar d11J1D111tnr. Bir 
kaç dakika sonra app iDea 

me•vlan hi~ m.t ~er,• 
kadar kt, bugb, Brtbtori ha..,_ · 
aindıe, Tersilerini Taktile veremedik • 
leriaden elli kadar Lolldrall laapa yat 
maktadır. 

Bu teferrBatı yazmaktan maba • 
..... lqUiz halkmm sWenllli ,. • 
dalirlılı ve arfetdii eelltla 'blJlk • 
IQtnll~: 

.. Ukb•I •• Ylltledlfor 7 
lat1kbal ne olaeak? Jqllb ..U po-

Htlkuı, laeah tenült ~-bir lllff 
ndar. Bittin bhlae uuı, hıills 
Hı.mı müalua h11811111Üada mitte· 
flktlr. l'abt lmllamlaeak vamtalar 
hakkmcla aralarmda tam bir ittihat 
yoktur. Maliye nazın Mister Na• 
rille Cham.berlüı, vaziyet mtlaalt o • 
lor olma altnı ••wna avdei taraf • 
tandır • 

Bu husuta lngUtere bankam ken • 
dialal teyit etmeldedfr. 

Diier taraftan lıliater Waller Raa· 
cim&ll, lngillz pa.rumm ticart mtlba • 
delelere daimi bir mtlYUene verecek 
bir raJtçte lat:lkrar peyda edebil.-ha
den eHfte etmektecJ&' ve bu huasta 
da kendfaiyle madeııdler, dokumacı • 
lar, ftpar tirketleri, ithalltp Te ltı • 
racatplar hem fildrclirler. Zira ban· 
lana artık Jncfliz bankaıı miidiirlerl· 
nJa darendlfllklerlne eski itimat· 
lan kalmamıştır • 

Tarifelere gelince, liberallerin gii • 
rt11tUlerine ve htlktmetl, milli bir şe • 
kil zevahiri altmda ebedileştirecek o • 
lan bir ialmaye politikası takip etmek • 
le lthamlanaa rağmen, lallk6•t bu 
dmrlk realmlerinf bir ticari mtibade
le aillhıl olarak kullaamaktadır. B-
dM bir a7 kadar evvel, ecaeltl matbu· 
atın kendisine vercliii bir ziyafette 
Mister Randmau ecnebi devletlerin 
lngiltereye veNCeklerl glmrlik lmti • 
)'Uatına mukabil, hplterenla de 
kaqılık olarak kendi gtimriiklerHıden 
lmti)'&l&t vereceiüü açık~ alylemlı • 
u. 

yqlı adam, bo)Dmm 
ellerini oiDflurarak, garip ta 
ve hareketlerle mhyonan bir d 
enel dııan çıkhğı cen 
vermiıtir. 

- Peki. Siz demin bara 
oldujunu a6ylemediniz mi? 

- Evet amma çıkmıı ipe. 
- O çıkarken Bizin ,._. 

menize imkln ftl' mı? - . . . . . . . . . 
- O halde, maclam Paril 

flrecefim. •• 
- Madamı mı?. Fakat madall 

yalnızdır bu raatte ziyaret kr 
bul etmez.. 

Birahane mBdllrtlnlln yüanda 
olduğu halde kencliaini kabul et
medi ı&rea arkadqımm, çarelir. 
bu yqh adamı iatiçvap etm~ 
iktifa etmiftir. Ve yqlı adaatr 
zabıtamu tahkikatma 11J1111J111 
sizler alylemiftir. 

Mabavere f&yle olm11flm: 
-TlrkaYucla çoktu beri .ı 

çahfayonanm:? 
- Beı buçuk MDedeabeft. .. 
- All... kuzum, ben Iİzİ tr 

myacak gibiyim... Buradan bar 
ka bir yerde çalıftma mı? 

- Çoook... Her yerde. .• Br. 
iaziçinde, T arabyada fa1aa fP 
lla. • 

- Mesela Bebek te ?l 
- Tamam... Orada ela... 
- ilminiz? 
- TeofiL. 
- Burada ne J8Pl)'onnn&. 
- Birahanenin clüilt • • 

bakarım.. M118tabdemlerle fillll 
....... olurum. 

Ali. .. . Y orya Blpllk ---. 
bir balqakçımz 't'M' ...,m? 

- Yorya Blpllk mi ? •• 
bir ldm1e bizde çabfmach.. 
habrbJ8IDIJorum... Hal~aki w 
... wı.em ı• •i ı _1:1.a~-~ 
saat 2 5 te bir om Ef. 

rıye len iltiy 
1arauf, midir huta1ch... ~ 
bana rajaien gitti... Oaa 
marıda bir 111 stat..-.ı• 
"Bama tanır mmmz?,. di19 
matlar .. Mlql "Ta ... aml,. 
mif. .. 

- ffalbakl bu ceset "'t 
Ba~h"k,. inmif. .. 

Mllyl Purlç de mldlriy 
buu tamclıpm alylemlf. •• 

- V allalai beyim, Ma.,1 
dlrlJettea dladlll zam-. 
olan bite9l aalatb... Knd..-ı 
d• hu iaimde birinin l»irlla.19\' 

de çahfap phımachtm .....Cllla" 
lanna, kenclWnin de bl1le 
İlim habrlamacbiı ,UiUnde 
cenp verdiiini llylecli... H 
mlatabdem itleriyle aml m 
ola benim.. DefterlM"ilmm.ı 
blyle bir aclamm ne reami 
iami nr ••• 

Mubairirimizle konuımaktan 
M. Puriçin hareketini prlp baldu
gibl, isminin Teofil olchılanu IÖ. 
bu adamın ifadelerini de cllkkata 
gördük. Zabtamn senerlnin lafl 
Y oryus olant teabit de lllbW 
noktalardan biri de canlnln Tilrk 
binhanuinde çalıtmıf olması •• 
birabane sahibi tarafından tlDID 

M. Puriç. anlaşılan po11s müdiirlOli_,. 
döndükten sonra adaaılarma etnik 
bat vermemlf l Türkavuın emektar 
muru Teofil efendinin müe11esede 
şan böyle bir adamın ismini ba 
muı da ıceba izahat vermekten 
dili için mi t 
iki ••hldln •llef ... ne L. 

şeker lllccan Hayrettin ue 
teıebbOılyle hamiyetli 
tlccarlan aralarmda 200 
toplallllflarchr, Şakir Ye 
Hakkı beylerin ailelerine 
ceklerdir. Bundan bafka
memurlan da maa ... rincld 
defaya malama olmak Dsre 
miktar para yerecekler " 
lanan para iki phidht 
arumcla taklim .-.:-1111"~ 



Tardiyö mü, Heciyo mu, Blum mu ? Flllstlodekl sergi 

Fransada parlamento intihabı 
dün başladı 

~kazanacak? intihap mttcadelesl.Alman· 
•daktne nlsbetle s8kt\netle geçmektedir 
ŞUrle propaganda yapanlar da var ! 

iyi neUceler altndı 
Filistiade açılan T elaYif ıerıi· 

sine ticaret ofiıi marifetile itti· 
rak ebnittik. lktıaat Yeklleti, 
sergiyi yakından tetkik Ye itti· 
rak eden tOccarla,nmızın mua· 
venete mazhar olmalarını temin 
meksadiyle lskenderiye · ticaret 
mGmeısili Suphi Ziya beyi T e
laYife ı&ndermifti. 

Jaıı-~llda paıltmento intibıbatt dün 
~ Ba ladhabıtta karşılaşan fırka· 
"- M. Tardiyö, M. Heriyo ve M. 
ltıll ~11'1 tazanmılan ihtimali en 
.._L Ctlı olan fırkalar olarak: ileri sürOI· 
-•ted· 1-dır ır, Bu htııustaki telıraflar, şun· 

P !-'Ucadelenln ••kll 
tiha Aria, 1 (A.A) - Franıız in· 
8 d bat~ • bu sabah sabah saat 
~en ıtibar~n Pariıte ve bOtOn 
lr.dJetlerde baılamqbr. Şimdiye 
.... ~ tam bir sOldln içinde 
·~•ittir. 

'-. Alfllanya ve lngilterede yapı-
Ye b&ytlk ibidelerin bütlin 

~erinin propaganda ilinlan 
"6tb· kaybolmasını intaç eden 
- .lf muraflara kıyaıen Fran
'-a 11Y&al fırkalan bOyllk bir ik· 

8~ hareket etmektedirler. 
'-a dba11a Pariate intihabat ilin· 
~alDlz sokaklarda sualanan 
et ata uygun çerçeYeleri iıgal 
..:ekte, yahut afaçlar Ozerinde 
Jra.e llrta ve,a meydanların d6rt 
~lerine konulmuş bulunmak· 
-.ı • Muhtelif fukalarua mea· 

eri itibariyle yapılan propa· 
~ çok nezih Ye pek az 
~r ve hakaretleri ibtiYa et
~lctedir. 

Bir çok çerçevel• ekseriya 
-.ı..rette yapdmıt mltea~dit 
~~ r~imleri taıımaktadır. 
~er altında harbi men
~elc tlzımdır, climleıi bulunan 
~çeuye bir top namhsi· 

;: laerine istinat etttrllmlf tem· 
'- el resmi lmym'lflardır. 

~. ateflencliği zaman bu par
~.... ldıçllk el delik defik 
~ Ye topm endabt mabre-

faflrtauyacakbr. 
~Jaliatler yabbklan illnla 
..._ • ol vaziyetinde duran ve 
-..ete b&ynk bir bayrak tapyan :-illa aosyaliıtler toplanımz cli-

laalRtbrmıtlarc:l11. 
!'tl~kltleai içine ekıe
'-ha,.u hakikat tellkki eden 
iL.:. •bipleri de kanımaktadır. ;:::'* pirlik bile 1"6slermekte 
~ tta ikinci intihap dairuia· 
~ llamzetlip kormut olan 
~ bu namzetliiini "Adalet· 
~ie brp,, vazettiğini isbat 
ra..;:.1•Pbrmlf oldup afiıte bu 
~I nazmen izhar etmittir. 
~ ıeçen muziplerden bi· 
et. h ~ralan g6rmOı Ye için
~~ten çok bozuk olan 
~ l.atalanm mavi kalemle 

p, ._ekle iktifa etmiftir. 
.._: 1tlcalan. vazayetleriae g&re, 
'Jclaaberi liderlerinin koca 
"-' hadmter tutan nutuklann-

lıl."' kelimeler ahn1D1flır. 

Komüniıtlere ıeliace bunlar, 
belki kendi akide arkadaşlan 
için bir emir tefkil eden kadim 
" ımıflar araıında milcadele,, 
akidesinde tutunmak iatiyorlar. 

Ne kadar mUntehlp we namzet 
war? 

Paria, 1 (A.A) - "Ekıelıiyor., 
ıazetesine ' g6re Frauada iqti· 
bap için mukayyet mllntalaiplerin 
adedi takriben Frauamn mec
muu nOfuıunan Gçte birini tet· 
kil eden 11 ,500,000 kipye balii 
olmakta Ye yOzde 10 iJI 15 ka· 
dar ela milstenldf bulaaacait 
zannedilmektedir. 

Bu rakaaı geçen intihabat 
e1Da11nda bazen yDzde 2S,30za 
kadar yllkıelmittir. 

615 meb'ualuk için 3600 nam· 
zet Yardır. VaaaU olarak beher 
meb'uıluia 5 namzet iaabet e
diyor. Maamafih bazı istisnalar 
vardır. Meae!l M. Volf, Mozel' de 
rakipsiz olarak namzetliğini koy
muıtur. Ona mukabil Saint·Giron 
a:eb 'ualup için 85 kiti namzet· 
liiini koymuıtur. Bu rakam bir 
rekor tetkil etmektedir. 

Supbi Ziya lieydea iktısat ve
kiletine ıelen mufassal rapora 
nazaran, mallanmız ıerfide tak
dirle kartdanllUf ve tersiye it· 
tink eden t&ccarlanmızaa azhtına, 
mallann mahdut nevilere mlln· 
haıır olmasına raj'men sergiden 
iyi neticeler abnmııbr. 

Seginin ~ Nisanda kapatıl· 
mıaı icap ederken, tertip heye
tince g&Ulen lOzum Ozerine bu 
mllddetin bir haftl daba uzahl
mlf olduğa da rapordan anla· 
ıılm11br. 

Kıraat kitapları 

llaarlt wekAletlndekl komlswon 
tetklllabaa devam ecl~or 
Verilen maltimata g&e, Maa· 

rif vekl'etinde yeni kıraat ki· 
taplanm hazırlamakla m91pl 
olan komisyon muhtelif liaaQ.&er• 
daki kıraat kitaplarını tercllme 
ettirmektedir. Tercllme edilen 
ltalyanca ve Rusça kıraat kitap
tan itinayla g&zden geçirilmekte
dir. Komisyon apatu nihayeti
ne kadar tetldkabnı bitirmİf 
olacaktır. 

Baza ahYalde mDcadelenia tid- Bulgar misafirler 
detle reylerin dağıttırlmaıını ve Borsada 
muhtelif kimulere verilmesini 
intaç edecektir. Binaenaleyh ilk Birkaç glln ev.vel ıehrimiıe 
in1ihap devresinde elde edile· gelen Bulgar mia~firlerimiz d6n 
cek kat'i neticelerin 250 den faz- sabah Yalova tarikiyle Borsaya 
la olmıyacağı tahmin olunmakta· gitmiılerdir. Evvelki ~n gelea: 
cı..,_ ., ...... ... RoQlllQJab •uAırfal ~ <illa ca-

Bimetice 8 mayaa intihabı bu· mileri, mOıeleri gezm~lerclir. 

gnnktı intihaptan daha mlihim . Cerrahi cem•••tlftln lctlmaı 
olacaktır. Tllrk cerrahi emiyeti, dtıo 

M. Tardl•ll l•lletl•or HalkeYinde bir idima 7apllllfbr. 
Paria 1 (A.A) - Baıvekil M. içtimada memleje ait muhtelif 

Tarcl,& rahat ve mlkemmel bir maeleler gBrOfOlmOft&r. 
rece ~irmiftir. Sibhl vaziyeti 
aalllı balmakta deYam etmek· Halkevlnde 
tedir. Halkevi ictimaı yardım fllbe-

Mtlhlm llAn 
Tlirk Anonim Elektrik flrkdlıuleıı: 
Şu aon zamanlarda, bir takım do -

Jandmeılar, bafka mtitteril•rden al • 
dıklan makbuzlar mukabilinde, ter • 
dluua hanım müperilerilnise mtira • 
caat ederek para .istediklerini, ahali • 
Din dlkkatıine an.ederiz. 

Makbuzlar, mtitteıflerlmizin vazih 
nmte adreslerini :lhtl'f& ettiiini Te 
memurlammzın, her talepte ibrazına 
mecbur olduklan, cari •ne için mü • 
teber hüviyet ..arakalamu hlmil bu • 
lunduklannı hatırlatnu. 

Şirket, menua baluıolan dolandm· 
alann efalinden hiç meaaliyet kabul 
edemlyeceiindea, kendilerine ibraz 
edilen makbuzlara f evkallde dikkat 
etmelerini ve memurlardan hüviyet 
nrakalannm lraesi talebinde bala • 
malannı mlişterilerden rica ederiz. 
Mtltteriler, şirket namına talasillt. 
ta bulunmıya setAhlyetl olmıyan kim
eeler kal'fl11Dda balunduklan zaman 
polfae milracaat ıetmeHdirler. 

si idare heyeti din akpm top· 
lanmıı, mesai proıramuwı hazır· 
hldariJe utr&fmlfbr. Evin kitap· 
haneıi halka açılmıftır. Her kes 
istifade edebilecektir. 

Çocuk •urdu • bahçesi 
Belediye Edirnekapıdaki ço-

cuk yurdunun kuaalak uhaamı 
yalanda açacakbr. Baraya 50 
kada: çocuk ahnacalrbr. Bundan 
b&fka Kadıkay kaymakamı Ka
dık&yde iıkele ciYannda bir 
çucuk bahçeli ricuda getirmiş, 
etrafına çamlar dikmitlir. Üskll· 
dar ve Glllbaae parklarındaki 
oyua yerleri de daha mllkem
mellqtirilecektir. 

'lrlceUerln tllrlfelerl 

"dl T-uyaden Dahilde iakb
..... Dı,. hareketine ve hariçte 
"- ..._aeıamet içinde sulh euri-

~ • etmek akla selimin 1 (.) L O M 1 
, .. olduğu ıey, sosyalizme 

it. '91 vermektir. 

Elektrik\ Haya gazi, Tramvay 
tirketlerinin tarifelerini yeniden 
tetkik için iki komiıyon teıkil 
edilmiftir. Belediye namına bu 
komisyonlann birine elektrik 
mnhendisi Ziya, makine m6ben
diai Şefik beyler ılçilmiflerdir. 
Komiayonlar tarifeleri yeDiden 
tanzim edeceklerdir. it.~. lterriodan fU c&mle : Eğer Mülga Divanı muhasebat reisi sa-

~ farkua hnkt\met teıkili- n1ai merhum Ahmet beyin refikası ve ------------
tıl.uı ille~ ~dilaevdı," 1924 sene- Bana elektrik ılrketi milfteriler dal- T .. ekll• 
-...._ .._vw ' resi mtldiirU Hamdi beyle İstanbul ls- Refikama bazakada tedavi eden YC 

~ hi etmiı oldup sos· tildll lieeli muallimle~den Fahriye tehlikeli bir ameliyau muvaffakiyetle ya· 
~ •ayeaini reddede- hanımın anneleri Senet hammefendi parak ba)·ıunı a.urıaran Haseki kadın 

.. bastaDesi başhekimi Eiat, operatörü Or-
' -. .. d B h nianın 28 inci pertfmbe giini Buna· lıan Tahsin, operatör muavinleri Burha· llat ... ~D: u randan yal- da vefat et-ı.....ı.. r .. k lıllik ve fa • 

d.aı.~ h&ka __, .. &, ~ nettin ve Hikmet Beylerle bqebe Fıtnıt, 
o;L~dan metler mea'ul ol· nletH blr kadın olan merhumeye 4'1 ~be Nazmiye, Faib. Belkıs, Meltbit Ha· 
" lea IOıyalialere rey ve· lahtan Tahmet diler, geride bıraktığı nımlara minnettar ve möteşettfrlm. Ko· 
"1 ... ~::• hatta cebirel her kederli çocuklanna ecri aabır temen- camuıtafa pafl maliye 11bsll memuru 

ktir. · nf ed•ria. Ahmet Refik 
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Memlekette V AKIT 1 

Kayseri çalışıyor 
Maarif, nafia, sıhhat, ziraat ve 

baytarlık işleri 
VIU\yetln yeni bütçesi tasdik edilmek 
Ozere Oablllye vekAletlne gönderildi 
Kagıeri husuıi muhabirimizden: 
Geçenlerde mesaisini bitirerek ,:a

ğalan Kayseri vilayet meclisi umumi· 
sinin faaliyeti hakkında kıymetli ve 
kibar valimiz Fuat bey ricam üzerine 
bana şu izahati verdi: 

"Geçen aene meclisi umuminin ka
bul ettiif bütçe- (693,400) Uraydi. Fa • 
kat sonradan neşrolunan bazı kanun • 
lar sebebiyle varidat tenzil edildiği, 

umumi vaziyeti iktisadiye de buna 
müessir bulunduğu cihetle bir takım 
tadilat yapılmış, ehemmiyetli bir ye • 
kin da tasarruf olunmuştu. 

932 bütçesi varidat ve masarif ye
ktlnu - geçen seneden 162,000 lira 
nobanlyle - (531,400) lira olarak 
teablt edllmiıtir; bera)i tasdik An • 
karaya gönderilmiştir. 

Bütçe şu suretle kısımlara aynl • 
mıştn: 

1 - Maarif: (173,028) liradır. Vi • 
IAyet dahilinde 127 ilk mektep olup 
bunların şimdiki kadrosu 229 mual -
limden ibarettir. Talebe adedi 2427 
kız, '1360 erkek olmak Uzere 9786 dır. 
bütçenin her kısmmda olduğu gibi bu 
sene Maarif faslında da tenkihat ya • 
pılmııtrr. 

Fakat villye~e, hiç bir köyti"n 
bir tek mektebin dahi lifvedilmemesi 
..... dtltfinUlerek meclise buna söre 
te~llfat ve temenni:yatta bulunglmuş
tur. ÇlinkU köy muallimleri; hocalık 
mfirebbllfk vazif eshtden başka köy • 
llniin içtimai hayatiyle alikadar, ay
nı zamanda resml işlerin görülmesine 
yardım eden vücudl, zaruri şahsiyet
lerdir. 

Tahsisatın azalmasiyle tedrisata, 
ıaeı.tep,.adetleıiH·hiç bir halel gelnü· 
~; anctak Yilaye& Ye u. Ml'Qf
lerlndeki müteaddit muallimli mek • 
teplerde bazı denanelerln talebe mev• 
eudU az oldufundan mümkün olan bu 
gibi sınıfların tevhidi suretiyle mek· 
tep ilp edilmemesi temin olunacak • 
tır. 

önümüzdeki sene için bu suretle tat
bikat ıapılarak on bir muallimin tah
sisatı tenzil edilmiş ve muaUim adedi 
218 olarak tesbit edilmiştir. 

Varidatın kifayetsizliği :yüzünden 
Millet mektepleri tahsisatı da eskisi· 
ne ıdsbetle azalmış olduğundan bu se-
ne matltp miktarda dersane açılması 
kabil -lamamıt; merkezi villyette 
dört sabit, ilk mektebi olmıyan köyler 
de yirmi iki aenar ki cem'an yirmi al
tı Millet mektebi açılmıt ve bu dene
de (2517) kişi devam etmiştir. 

Büyük köylerde "Halk okuma oda· 
lan" da faaliyetini ilerletmekteclir. 

Bu sene mektep inşaatı için tahsl • 
sat k~mak maalesef mtimkfbı ola • 
mamıştır. 

Maka• ilcntleri yalnız mi1teacldlt 
maalliali mekteplerin müdür ve baş 
mualU.lerine malaaaa olup varidatın 
tenakusu hasebiyle klylerdeki tek mu
alUmli mekteplere de verilmesine im • 
lin görUJmeclijinden bu tahsişat tay • 
yedilııNttir. 

ilk mekteplerden başka Kayseride 
212 mevcutlü biT Şehir yatı mektebi 
vardır. Bu müessese, teşrinievvelde 
idarei lıuıusiyeye devrolunarak mın • 
takaya dahil vilAyetlerin iştirak his • 
aesiyle idare olunmaktadır. Mektep 
iki sene evveline kadar müvazen~i u • 
mumi:yeden 90 bin lira gibi muazzam 
bir tahsisatla ve geniş kadroyla idare 
olunınaktayken bu ııeneki bütçesi 
(57,410) liradır. 

Saın'at mekteplerinin idaresi de 
mıntakalara dahil viliyetlere terke • 
dildiğinden Konya San'at mektebine 
Kayseri vilayeti bütçesinden ,(12,.."'0fJ) 
lira işlilik hissesi ayrılmıştır. 

Vlliyetin iki "Halk ldtaphanesi,, var 
dır ki, biri merkezde, cllferi Pinarbaşı 
kazasındadır • 

Vtllyet maMtindeld Asan atlka· ın 
hllanti muhat .... i~n 'fiicuda getiri
lea ...,.. ilk çok kıymetli eserler 

nakledilmi§ ve Maar.if vekiletlaee tak 
tire mazhar olmuştur. 

il - Nafia: (168,138) liradır. Yol 
parası altı lira; bedeni mükellefiyet 
sekiz gün esası üzerine kabul ecUlmlf" 
tir. 

Merkeze 115 kilometre ıaesaf ecleJd 
Pinarbaşı yolunun inpamm teminine 
bir an evvel gayret edilmektedir. (j~ 
senelik protram müdbtnee geçen 1eae
ki tahsisatla Kayseri - Sivas. Kayse
ri - Niğde, Kayseri - Yozgat yol1a
nnda muktazi ameliyat icra eclllmlf, 

Kızılırmak üzerindeki bir köprü ta • 
mir edilmiştir. 

Yol mükellefiyeti (35,000) nUfus o
larak tahakkuk etmİ§ ve bund81l 
(23,500) kişi beclaen, (11,500) kiti de 
para vermek suretiyle kaydol1111m111 • 
tur. 

ın - Sıhhat itleri: 34,'150 Jirackr. 
Vlllyetin altmıı yataklı hutanealııün 
bütçe zarureti dolayıaiyle on ya.tap 
tenzil edilmiştir.· Ancak, elli yatajm 
tedaviye muhtaç halkla dalına dela 
bir halde balunduruhnuiyle uaml f• 
tif ade cihetine giclileeeldir • 

Milteh88818 etibba bdroA baH1e 
ipka edilmiş; rontceni• teke-illae. 
ameliyataneaia ~ma karar "Veril • 
mittir. 

iV - Ziraat ve baytarlık: (13,290) 
liradır. ~en eeneld ialuıisatla meyva 
afaçJanna Aris olaa Tırtıllarla Tarla 
f arelerlnln imha. için mtlcadele edl • 
lerek yirmi bin afaç Tırtıldan, on Be 
bin dönüm arazi fareden kurtanlm•• 
tır. 

Merkez ve köylerde on bini mfite
caviz mubt.elif ağaç dekilmiştir. NO-
milH fidankğmm da ~ zi,U. ~ 
ke111m6llae çahşılmaktadır. 

'WIA)"etln Ptnarbqı mmtakast l,t 
evsafta at ırkmm yetiştirilmesine pek 
mtiaaittir. Sinstald nriitterek depo-
dan her eene mevsiminde baraya oa 
bet "Nunyos,, aygın pnderilmekte • 
dir. Viliyetin aynca merkezde bal•a • 
durulan en iyi nesilden beş a:ygm da• 
ha vardır. Her aeae at dDSİllhl 18ı. • 
hına çalışılmaktadır. 

Sığırlan ialah için 4e mnrdatı ft 
mer'isr müsait köylere tevzi edilmek 
üure boğa mübayaa.M takanilr etmifo 
tir. 

Pınarbqmda "Yanı Te islh ylbei 
encümeni" tarafmdan altı bin Ura lk· 
ramiye tahsis edilmek suretiyle (UZ1111 
yayla hayvan sergisi) açılmaktadır. 

Her sene ilkbaharda Ka)'8eri me~ 
kezinde 1500 Hra miikAfatlı bir at ko
ıuaa tertip olunmaktadır. 

V - Muhtelif muratlar lmm 
(92,fMS) liradır. 

Bu fasıldan Ankarada lnoa eclile • 
uk "Vılayetler m,, içiıa mlmkh o • 
labilen iştirak hüıaell konuln1111tur. 

Yatı ve S&a'at mekteplerine alt 
hisseler de bu kısma dülhHr. 

VMAyet hesabına Lleede ve Tth fa • 
kültesinde okuyan talebelere de yar• 
dım edilmektedir. 

FAiK 

btanbul mahkemei aıliye ikin
ci hukuk daireainden : 

lbrahlm Fevzi beyin Beşik tıtta Se
rince bey yokuşunda Ebülv:hit efendi, 
tekkesi ıkıretlerinde mu ıman Babaain 
bey ve Ebülhüda efendi kerimesi Bedia 
hanım aleyhlerine ikame e)lcdiğl alacak 
davasından dolayı mumaileybının ikamet 
gtblannın meçbuliyeti bastbiJe illnen ic
ı a kılınan teblipca rafmen müddeti ka· 
nuniyfsi zarfında esas dava hakkında 

ce\'ap ita etmediklerinden müddei veki
linin tılebile yevmü tabbk olarak tayia 
kılınan 24 5· 932 salı günü saat 13 ba· 
çukda tıhkıkat hıkimligi huzurunda ispat 
vucut etmeleri ve gelmedikleri takdirde 
baklınnda moımelei kanuniyenln icra 
kılınacalt malumleri olmak iiZIN kef9-
yec lltn oluaur. (2861) 





RE ş ATE N 1 S' i N E s E R i 

~kanan Namına 
Bu Senenin En udretll, En Güzel Realist Rom111nd1r 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak ıçinde Çıkb 
Basan Ve Neşreden Sühulet Kiitüphanesi 

~--------•Fiatı 75 kuruş 
----------~._~~~~~-.~.--.~~~-.~~-.-.~---= 

Tütün inhisarı Umumi Mü-
dürlüğünden: 

Cibali Fabrikasında mevcut tahminen: 
3500 kilo demir ve çelik parçaları 
4500 ., kaoaYiç ,, 
1200 ,, sicimle karışık ip ,, 
3QOO ,, dökme maden ,, 
3500 ,, yatak, kasnak ve paraket parçaları 
3500 ,, tönbeki derisi " 
1000 ,, pirinç ,, 
700 ,, tönbeki bezi ,, 
600 ,, çul ,, 
150 ,, kırpıntı ,, 

Nevi ve miktarları yukarıda gösterilen hurda levazım için 
eüccar tarafından teklif olunan fiatıar haddi layık görülmediğin· 
~en müzayedenin (11·5 932) çarşamba gününe talikan yeniden 
ıcraıı kararlaştırılmıştır. Taliplerin teminatlarını hamilen o gün 
saat (10) da Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (1707) r Devlet Demiryolları ilanlara 

Samsunda bu'unan bir deniz motörü, 6 cuna, 1 salapurya, 
1 Çapar, l sandal ve sairenin aleni müzayedeıi 14 · Mayıs -1932 
Cumartesi gilnü saat 14 de Samsunda mağaza müdürlüğümüzde 
Yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara Malzeme dairesinde, lstanbulda Haydarpaşa 
lllağazasmda meccanen verilen şartnamelerde yazılıdır. (1675) 

3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. I 
Birinci fırka ile Anadolu cihetin· 

de ve K. O. kuruluşu dahllinde bulu
nan kıtaat ve müessesat için I:>O bin 
kilo sığır eti kapalı zarfla münaka · 
saya konmuştur. İhalesi 7 - :>-- 932 
cumartesi günü saat 15 te komisyo
numuzda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamesini almak üzere her gün ve 
münakasaya iştirak edeceklerin temi 
nat ve teklifnamelerile vakti muay . 
yeninde komisyonumuza müracaatla· 
rı. (193) (1441) 

* * * 
Çorluda. bulunan kıtaat ihtiyacı 

için l:'i0,000 kilo ekmeklik un kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konmu~tur. 
İhalesi 17 mayıs 932 sah günü saat 1-1 
te, taliplerin ~artnamesini görmek ü
zere her giin ve miinaka~:ıya iştirak e
deceklerin de teminat ve teklif mek -
tuplariyle yevmi rnuayyende Çorlu sa
tın alma komisyonuna müracaatları. 

(225) (1640) 

* * * 
Çatalca müstahkem mevki l,;ıtaatı 

için (:'>0,000) kilo sığır eti kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. tha1esi 
7 - :> - 932 cumartesi günii saat 
14 - 30 da komisyonumuzda rapıla . 
caktır. Taliplerin şartnamedni al -
mak üzere her gün ve münı;.kasaya 
iştirak edeceklerin teminat v ! teklif 
namelerile vakti nıuayyende ltomh:yo 
numuza müracaatları. (192) (1440) 

* * * 
T ekirdağı'ndaki kıtaat ihtiyacı 

için 225,000 kilo ekmeklik un 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17-Mayıs 9 32 
salı günü saat 16 dadır. Talip· 
lerin şartnamesini $örme!< üzere 
her gün münakasaya iştirak ede· 
ceklerinde teminat ve teklif 
mektuplarile ihale tarihinde 

7 - VAKiT 2 MAYIS 1932 ~ 

lstanul Gümrük mu haf aza 
müdürlüğünden: 

1- Gümrük muhafaza alayı revirleri ıçın aleni münakasa ile 
ilaç ve sıhhi malzeme alınacaktır 

2- llaçlarm ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gösteren 
şartnamelerin sureti musaddakası müdiriyet kaleminden alınacaktır. 

3- Münakasa 11 mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafaza 
müdiriyetinde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnamesini tetkikiyle ve 010 7,5 teminatlarile 
birlikte tesbit edilen gün ve saatte hazır bulunmaları. (1553) 

ı __________ ı_s_t_a __ n __ b_u __ ı ___ l3_e __ ı_e_d __ iy __ e_s__,ı ___ i_ı_a_n __ ı_a __ r_• ______ ~ 
Keşi~ bedeli :l04 Jira 70 kuruş olan Çarşıkapıda Merzifonlu 

Karamustafa paşa medresesi kuyusu pazarlıkla tamir ettiriiecek
tir. Taiip olanlar 31 liralık teminat makbuz veya mektubile 
4.5.932 çarşamba günü saat on beşe kadar Levazım Müdürlü
ğüne müracaat etmelidirler. (1753) 

Lüzumu olan azami 310 asgari 168 adet yerli pulluk pazar
lıkla miibayaa edilecektir. Talıp olanlar tafsilat almak İç!n her 
gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlık için de 5.5 932 perşembe 
günü 687 liralık teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe 
kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1750) 

Beşiktaş Belediyesinden : Beşiktaş'ta Osman paşa yalısı 

önündeki deniz hamamı ma!ıalli o' baptaki şartnamesi mucibince 
bir sene müddetle pazarlık suretıle ki•aya verileceğinden talip 
olanların 15·5-932 pazar günü saat 14,30 da Beşiktaş Belediye 
Encümenine müracaatları ilan olunur. (1749) 

SEVRiSEFAiN 
l\lcrkczi .darc'i Galata köprü! a~ı r. 2lı2.3 

Şube il. Sirl.:eci :\liıhürd~r zade ilan '.:!2MO 

lzmlr • Pire • lskenderlye 
postası 

(lımir) 3 Mayıs Salı 11 de 

Galata rıhtımından kalkar. 

za müracaatları. (194) (1442) 
.~ * * 

Çatalca müstahkem mevki kir~~U 
suyun tesviyesi için malzeme alına • 
caktır. İhalesi 3 - 5 - 932 sah günü 
saat 15 te komisyonumuzda yapıla • 
caktır. TaJiplerin şartnamesini almak 
üzere her gün ,.e pazarlığa iştirak e-
decek Jerin de vakti muayyende komiııe 
yonumuza müracaatları. (234) (16i3) 

ıc: * * 
Ç 1 'd ı k · Trabzon postası or u a sa tın a ma omısyonu K. O. ,.e birincj fırka kıtaatı ihtl-

Tcmsil ve müsamere verme!< üzre asgari beş kişilik gruplar na müracaatları. (~26) (1641) (Cumhuriyet) 4 Mayıs Çar· yacı için 15,000 kilo bulgur pazarlık· 
halinde seyahat etmek veya be~ kişi ücreti vermek şartile Dev· * * * 

1 
şamba 18 de Galata rıblımm· 

1 
la alınacaktır. ihalesi 2 - :; - 9;;2 

let Demiryollarmda seyahat edecek tiyatro ve musiki heyetlerine K O. merkez kıtaatı ve· müessel'a- dan kalkar. pazartesi saat 17 de komisyonumuz . 
lllahalli belediye reisliklerinjn vesikalara rmıkabilinde tren üctet- tı için 22:l,OOO kilo sığır eti kapalı da yapılacaktır. Taliplerin şartname-
! · d 0 50 ·ı · d D D 59 zarfla miinakasaya konmuştur. lha ~ini almak üzere her gün ve pazarlı-
erın en /o tenzı at ıcrasrna air . • numaralı bir ta· 1 her gün ve münakasaya iştirak ede -

rife 'hd dil i . esi 7-: 5 - ~32 cumartesi sa;ıt 1:>,:lO ğa i:;;tira~ edeceklerin vakti muayyen 
1 as e m ştır. d'l.ı komısyonumuzda yapılacaktlr. Ta ceklerin teminat ve teklif mektupla- de komısyonumuza müracaatları. 

, Fazla tafsılit için istasiyonlara müracaat edi1meHdir. (1733) lipleıfa ~artnnıne~ini almak üzere rile rnkti muayyende komisyonumu (:?:~;)) (1671) 
• • .. • • • • • • • • • • • e • • • • • • • = • • • • •·• • e • • • • • • • •ıo!• • • • • • • .• • • • • • • • • • • • • • .,. • • • • • • • - • • • • • • 
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liedefleri müstakil hükumetler teskil etmekti. 
Umumiyet itibariyle Tanzi~at muvaffak olamadı. 

- loglltere ve hilafet müessisesi -

Kırım muharebesinden sonra İngiltere, XVIII inci asırda F ransanm 
)'a.ptığı gibi kendi siyasi menfaati icabı olarak hilafet fikrinden istifade 
ethlek istedi. (1857) de iHndistanda Sipahi isyamçıkmıştı. Sipahi is • 
r•nının hedifi İngiltereyi kovmak Bahur ahfadinı tahta geçirmekti. Bu 
r~)'an üzerine lngiltere telaşa düştü. Ve Hindistandaki müslü.manlar üze • 
e~n~e İngiliz nüfuzunu takviye etmek için halife Aptülmecitten istifade 
lı.tı. İngiltere kıraliçesi Viktorya Aptülmecide Hint müslümanlarma 
t~~a.ben birbeyanname neşrettirdi. Bu beyannamede Halife Hintlilere İn• 
ı:~e~eye itaat etmelerini ilan ediyordu. Dini nüfuz bu suretle bir men., 

etın esaretini temin için kullanılıyordu. 

....._Avrup medeniyeti vemUsliiman osmanlılar-

terd·Carp medeniyeti müslüman Osmanlılara muhtelif tarzlarda tesir gös • 
l. 

11n.d A) Müsbet ilmin, müsbet düşüncenin müslüman osnıanlılar ara .. 
Bya.yılmasına sebep oldu. - · 

C
) Maişet tarzr değişti. 
) Kıy af et değişti. 

~) İktisadi teknik değişti. 
F a.pur ve şimendiferler işletilmiye başladı. 

••na. ) Milli servetin harice akıp gitmesine ve binnetice sefaletin artma • 
Cehep oldu. Aptülmecit de\·rinde sefahet son dereceyi buldu. 

c:lll. E ) O~manlı edebiyatında Halk cb~biyahna ehemmiyet verilmiyıu. 
l>t.t .. VVelce farisi örnekler edebiyalJ sahasını işgal ediyordu. Şimdi de Avnı 

0
{tekler edebiyat sahasını doldurmuştu. 

di)hl d~ w'!~ni medeniyet sahasındaki eserler,· men'şelerinden tetkike. 
e •gı ıçin getirilen eserler bir taklitden ibaret oluyordu. 1 

Muhalefet teşkiUitl : 

A.Ptij~Ptü!ınecit zamanındaki israfat tahammül edilmez bir hal almıstı. 
a~ecıt boyuna istikraz yapıyor, müsrüfane sarfediyordu. 

lllınıy U§vet, süiistimal hatsiz bir h ıldeydi. Bu hareketlere taraftar .-; .. 
lidett bn ve Avrupadaki cereyanla11 bilen münevver bazı askerler ve aha· 
t- çıka ll%ılarr (1860) da bir hareket yaptılar. Gayeleri Aptülazizi tah
~lı~alc:tı. Hadiseyi tertip edenler yakalandı, Kuleli kışlasında 
dılep. e olundular, idama mahkum edildiler. Fakat idam edilme • 

-U!P'll'llWWWW-S•w-~-·--·•19!1%-'11!!1!1111-• T' •'. rtH RL KİT Am -----------203---
3u harekete iştirak eden miınevverlcrin meşrutiyet istedikleri zan • 

nolunmaktadır. 

Aptülaziz - Karadeniz kuvvetleri· 
l\tali müzayaka 

Kuleli vak'asından iki ay sonra Aptülmecit öldü. Yerine kardeşi 
Aptülaziz tahta geçti. (1861). Apt.ülazizin ilk zamanlarında orduya ve 
donanmaya itina edildi. iyi bir ordu techi zedildi, iyi, kuvvetli bir do· 
nanma vücuda getirildi. Fakat bü-tün bunlar hariçten satın almıyordu. 

Bu harp levazımını satın almak tçin mütemadiyen borçlar yapılıyordu. 
Aptülaziz hükumdar olmadan Mecidin israfından şikayet ederdi. 

Fakat iş başına geçtikten son;-a o da israfa, sefahate başladı. Para • 
lar keyfe, sefahate sarfediliyordu. maiyetindeki adamların sui iatimal
leri yüksek bir dereceye çıkh. Mütemadiyen yerli sarraflardan ve Avru• 
pa bangederinclen alman paraların harp malzemesine ve harp gemile • 
rine vegelirsiz sahalara sarfedilmesi Osmanlı ticaret müvazenesini islah 
edilemez bir hale koydu. 

isyanlar, Avrupa mUdahalesinin ş;ddetlenmes1 : 

idarenin bozukluğu her gün birnz daha kendini gösteriyordu. Girit· 
te, Sırbistanda, Bosnada, Hersekte, Bulgaristanda isyanlar zuhura gel· 
di. Her isyandan sonra, isyana taraftar olan Avrupa devletleri, Ba .. 
bıaliyi tazyi kediyorlardı. Bunun nticesi olarak Sırbistanın muhtariye• 
ti tevsi edildi. Sıl'bistan kalelerindeki O!imanlı askerleri geri çekildi. 
Ciride bir nev'i mühtariyet verildi. 

Veni Osmanlllar : 

Avrupa medeniyeti ile temas c..den büyük memur çocuklarından ba • 
~zıları Osmanlı idaresindeki bozl:!:luğun çaresini, İngilterade, ve Fran ,· 
sada olduğu gibi parlamento idaı·esinin teessüsünde buluyorlardı. 8:.ın• 
lara göre, bir meşrütiyet idaresi vücuda getirilirse, Osmanlı milleti 
teşc.:~!.:ül edecek, heı· taraf gül gülüs-tnn olacaktı. Bunların başında Ziy 
a paşa v~ Namık Ke.mal beyler ve :,,,.zı başka ideali:;t.ler vardı. 

Bazı entirikacı siyaset at!:-_-::!arı da onlara iltihak etmişti. Bunlar 
(1865) te Avrupadaki hafi cemiyetlere benzer bir şekilde bir cemiyet \'Ü• 

.cuda getirdiler. Fakat ar:!"u!arma muvaffak olamadılar. Namık K~ • 
mal ve Ziya paşa Avrupaya kaçtılar. Orada siyasi muhalefete baıladı • 
lar. (1867). 

Yeni Osmanlılar faaliyetine rr,üvazi olarak Türk milliyetçiliği ilim 
ve edebiyat sahasında lcendini göstermiye b:.şladı. Şinası ve Ahmet V e:o 
fik, bu hususta ileri gelenlerdendi. 
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AnkaraSergisindelpekiş Kumaşları 
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~ 
~ 1932 ilk 
~ . 
~ ve yaz mevsı-

~ minin ince krep modasıdır. Bir 
~ krep ki, hiç bir Hanımefendi, bununla 
~ yeni bir elbise yapmak zevkinden, ken
~ dini asla mahrum edemez. 
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ markası 
Güzellik - ve 

Sağlamlık garantisidir 

OPUS kreplode de bu marka vardır. Çünkü ı 

lstanbul ve Ankara 
Satış mağazaları . 

: . ·. .. . ' , ..... :r.-.:- .. ~·. ·~· ·,.. - . 

21 Mayıs Cumartesi 
' lile satın alınacaktır. 

•• •• gunu 
açılıyor 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlık Satınalma komisyonundan 

Şerait ve evsafını anlamak istiyen talipler in Ankara,da Ev

kaf Aparllmanında Gümrük Umum Muhafaza Kumandanhk satan 
alma komisyonu ile Istanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne 

l~VAKITın1 
~~~~ÜZ~~!~~ 

Para ya hut her nevi eşys
Hükılmet memuruna ~efaletle yahut ipo· 
tekle verilir. Saat 9 l 2 arasınd~ ınii· '{ 
caat. Istanbul Bahçekapı dördüncü \'akı 
han asmakat 29. 

Kirahk sayfiye: - Üsküdar bağ· 
larbaşında tophaneli oğlunda altuni zade 
mahallesinde 46 No. lu beş oda ,·e ik~ 
apteshane ve 300 arşın bahçeyi hs\'1 
nezareti karnilesi bulunan hane kirar• 
verileceğinden arzu edenler tophaneli 
oğlunda kömürcü Ali beyle bekçiye t/C 

pazarlık için lstanbul Çenberlitaş Div•ıı 
yolu lrnrababa soka~ında 10 No da Har· 
dar beye müracaatleri ilıln olunur. 

ııııı ııııııır ıııııııııııııııııııııııııı 
1 Askeri Davetler J 1 

Beyoğlu Askf rlik Şubesinden • 1 

Kısa h izmetli ve (D) fırkasına ta• 
bi billlmum efendi1er ihtiyat zabit 111e1' 
tebine sevked:iıleceklerinden heınefl 
şübeye müracaatları l üzumu ilan olll' 
nur. 

r-Y Allfilif ~ 
Adres: lstanbul Ankara caddesi 

Vakıt yurdu. 
Telefon: YaZ1 işleri 2.4379 ve 

2.38? 2 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Vakıt ==== Abone şartları: 

1 3 6 12 
D<1 hilde 150 400 750 1400 
flariçte - 800 1450 2700 

lan şartlarımız: 

Aylık 
Kuruş 

- Resmi Hususi 
Sarın ı o Kş ı 2.so Kş. 
Santim• 20 ,. 25 

Küçük ilfin şartlar1mız: 
1 'Z ,j 4 1-1 O lJe falı • 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
A- Abonelerimizin her üç aylı 

ğı için bir defa meccanendir. 
1\ - 4 satırı geçen itAnlımn fazla 
satın için 5 kuruş zammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Giimrük Muhafaza kıtaatı ihtiyacı için (15,000) metre yazlık müracaatları. Sahibi: Mehmet Asım. umumi 

haki elbiselik kumaş ile 700 metre astarlık bez kapah zarf usu· l balesi 4 Mayıs Çarşamlfa ~ünü saat 14 te intaç ed ilece1d ir. (1490) ne~rh :: t müdürü: Refik Ahmet 
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Aptiilazizin hal'i -

Mahmut Nedim paşa Rus siyasetine taraftardı. Sarayda da Rus nü .. 
fuzunun hükUm sürdüğü kanaati vardı. Halk, Mahmut Nedim paşayı 
sevmiyordu. Mahmut Nedim paşanın rakibi Mitat paaşydı. Mitat paşa, 
liberal yeni Osmanhların proğramını kabul etmişti. Veliaht Murat e • 
fendi de bir an evvel tahta geçmek istiyordu. İngiliz siyaseti de lihe· 
rallarla beraberdi. 

lstanbulda softalar Mahmut Nedim aleyhine kcyam ettiler. 
Aptülaziz tahtan indirildi. Murat Sultan oldu. Mitat paaı da ıad· 

razam. (1876). 

ilk meclisi mebusan : 

Mitat paaş, proğramı mücibince meclisi mebusaru açmak İstiyordu. 
Fakat kabine arkadaşları, buna yanaşmıyorlardı. Muratta da gayri ta • 
bii haller görülüyordu. Meclisi mebusaru açacağını vadeden Aptülha .. 
midi Muradın yerine tahta çıkardı. 23 kanunuevvel (1876) da ilk Os. 
manlı meclisi mebusanı açıldı. 

Rusya ile harp : 

1871 harbinde Almanya Fransayı mağlup etmişti. Fransarun mağlubiye 
ti iktisadi menfaatleri dolayisile Rusyanm Osmanlı memleketinde ilerleme· 
sine en ziyade mümanaat eden kuvvetin ortadan çekilmesi demekti. 

Rusya, 1871 de Pariı müahedesinin Karadenizde donanma ve ter• 
sane yapmamak maddesini tadil etti. Bundan sonra Rumeli hi:ristiyanla • 
rını ihtilale verdi. ihtila ller bastn-ıldr. Fakat 1877 de harp ilanına bile lü· 
zum gÖrımeden Tunadan ilerlemiyebaşladı. Bu muharebede Osmanlı 
ordusu mağlup oldu. Evvela Ayastofonos müsahalası, sonra Berlin 
müsahalası imzalandı. 

Ayastofonos müahedesi Rusyayı Akdenize yaklaştırıyordu. Çünkü 
RumeUde geniş bir Bulgar devleti, bir Sırp krallığı vücuda getiriliyordu. 
Bunlar Rusyamn setir kuvvetleri idi. Anadoluda ilhak ettiği Kars, Erdi· 
han, Beyazıt mmtakaları ile lskenderona yaklaşıyordu. 

İngiltere, Avusturya, Macaristan Rusyanın bu genişlemesinden endi
şe ettiler. Berlinde Almanyamn tavassutu ile bir kongre toplandı, sulh 
müahedesi yeniden tetkik olundu. Berlin müahedesi ile Osmanlı devleti 
gene parçalanıyordu. Sırbistan büyüyor, Karadağ büyüyor ve müstak 
il devi~ oluyordu. Bulgaristan prensliği ihtas olundu. Bulgaristanm 
Rumeliyi şarkide ikinci kısmı mümtaz bir vilayet haline kondu. 

Osmanlı devleti, 60 milyon altın lira harp tazminatı vermiye mah· 
kUm edildi. 

Bosna - Hersek, Avusturyamn askeri işgali altına kondu. lngil • 
tere, Osmanlı memleketini müdafaa etmek makaadi ile bir istinat nokta• 
sı._olmak üzere Kıbrıs adasını işgal etti. 

.. 

.. 
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Osmanlı devletine borç veren hangerlerin bir çoğu da aynı za.man• 

da harp sanayii şirketlerinin hissedarlarıydı. . .. ,.., " 

-Kırım muharebesi ve islabat fermanı-

Rusya imparatoru Nikola, ortodoks hıristiyan tebaanın diğer ha.mi• 
lere nazaran daha istisnai bir tarzda kendisi tarafından himayesini İsti " 
yordu. 

Diğer taraftan Karadağda zuhur eden bir hadise de çarı sinirlendir• 
mişti. Bunları harp için vesile addetti (1853). 

Carın harbe girmesinin asıl sebebi Londrada boğazlar meselesi hak
kında~ kabul edilen maddeleri ortadan kaldırmaktı. 

Rus ordular-ı Rumeli sahasında taarruza geçtiler, Osmanlı ordusu 
muvaffakıyetli harplerde bulundu. Fakat Rus donanması Osmanlı do • 
nanmasını Sinopta tahrip etti. Rusyanm denizlerde kuvvetlenmesi Türki
yede istismar siyaseti takip eden d evletlerin noktai nazarına uygun de"' 
ğildi. İngiltere Hindistandan korkuyordu. Fransa ticaret sahasının elin· 
den çıkacağını tahmin ediyordu. Sardunya kırallığı onlara iltihak etti. 
Osmanlı devletiyle tecavüzi ve tedafil bir ittifak aktettiler. Avusturya, 
Prusya bitaraf kaldı. Müttefikler 1854 te harbe girdiler. Sivastopol işgal 
olundu. 

Muahede Pariste imzalandı . Bu muahedeye göre Osmanlı devleti• 
nin tamamiyeti mülkiyesi Avrupadevletleri tarafından tasdik ediliyor• 
Osmanlı imparatorluğu Avrupa devletler manzumesine dahil oluyordll• 
Bunlara mukabil huistiyan tebaanın hakları gözetilecek ve ıslahata de" 
vam olunacaktı. Karadenizde ne Osmanlı ve ne de Rus donanması bu • 
1unmıyacaktı (1856). 

Bu esnada pdişah Abdülmecit Gülhane hattı hümayununu teyit 
edecek m ahiyette yeni bir ferman neşretti. Bu ferman ıslahat fermanı " 
dır. Bu fermanı İngiliz, Fransız sefirleri, Abdülmecide zorla ilan ettir" 
nıişl 

- Tanzimat devri 

1839 dan 1877 senesine yani ilk kanunu esasinin ilanına kadar ge
r--.ı devreye Tanzimat devri denir. 

Tanzimalln neticeleri : 

A) Tanzimat devri muhtelif milletlere, an'anelere mensup olan i~ -
sanlardan bir Osmanlı milleti vücude getirmek istiyordu. Bu bir hayaldl• 

B) idare şekli haricen Avrupalılaştı. 
C) Asri mektepler açıldı. 
O) Hıristiyanlar Türklerle ve islamlarla birleşmiye razı değildilet• 


