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Sil/Jhlar tedrici surette azaltılacak ! 
Mühim 
Bir Rapor 
Cemiyeti akvam umumt kita

hcti Cemiyeti akvam meclisine 
lbalt komite tarafından Avuıtur
)'a, Macaristan, Bulgariıtan Ye 
Yunaniıtanın mali vuiyetleri 
hakkında tevdi edilen bir rapo
ru De§retmiştir. Bu rapor, Cemi
Y•ti akvamın kefaleti altında 
Avrupa piyasalarmdan istikraz 
•k~tmek iıtiyen bu memleket
lerin talepleri üzerine mütehassıs 
bir heyeti maliye tarafından 
1apalan tetkikat neticesini tesbit 
et1nektedir. Ve bu giinlerd 
Cemiyeti akvam meclisinde mü
llkue ve münakaşa olunmak
tadır. Bu itibarla mevzuu bahs 
raporun hususi bir kıymet ve 
ehemmiyeti vardır. 

Bununla beraber bu raporun 
laaiı olduju ehemmiyet, yalnaz 
doğrudan doğruya Avusturya 
Pttacariıtan, Bulgaristan ve Yu
llaniatanın ıiyasi ve malt vaziyet
leriyle alikadar olanlara münha
•ır değildir. Cemiyeti akvam 
llıali komitesinin bu raporu cihan 
iktiaadi ye mali buhranından az 
Çok müteessir olan büyük ve 
lctıçük her memleket için derin 
hir dikkat ve itinayla mütalaa 
olunacak bir vesikadır. 

Biz bu vesikayı okuduktan 
•onra ismet Pş. hükumeti tara
fından şimdiye kadar takip ve 
t.tbik edilen mali siyasetin ne 
~ldar isabetli olduitJna yeniden 
~illan ettik. Bu siyaseti tenkit 
•çin bazan şurada, burada söy
ltnen ı6zlerin ne kadar hakıız 
Olduğunu daha büyük bir vu
t'ılıuhla gördük. "Hükumet niçin 
hu buhrana vaktinde görerek ted
hir almadı? Niçin buhran çıktık· 
tan ıonra kestirme tedbirlerle 
G~line geçmiyor? Ve meseli ni
tııı bir ecnebi memleketten is
tikraz aktederek ve bütçe açığı
tlı bu ıuretle kapatarak buhra
nı11 yüküoti biraz olsun hafiflet
:İY~r?,, Tarzında bazı muhitler-

e ııitilen sözlerin ne kadar ma
~••ıı olduğuna bir kere daha 
•naat getirdik. 

Filhakika itte Cemiyeti akva
lııın itimadını haiz bir heyet A
~turyaya, Macaristana, Bulga
'ıataııa, Yunanistana gitti. Bu 
lııeıııJeketlerde aylarca tetkikat 
t'Ptı. Bu memleketlerin maru7. 

l 
uluııdukları mali mütkülitın izae . 
• •uıe çareler aradı. Halbuki 

l 11bdi bu heyetin Cemiyeti akva· 
~a •erdiği rapordan anlıyoruz 
b 1 

llla)I komitenin aylarca süren 
b~ tetkikatı asla ümit verecek 
ır tnahiyelte değildir. Çünkü 

''•llılan salah çaresi bulunama
lblftır. Bunun için mali komite 
'•J>oruada: "Avusturyanın, Yu-
11-ı • 
• nııtanın, Macaristamn, Bulga-
'11t.nın mali vazıyetlerini ıslah 
tt•ek huıusunda bugün biç bir 
&:bir tavsiyesi kabil değildir. 
aın"611 ancak bu memleketleri 
) tnden kurtarmak için mali 
arclun yapılabilir. Bir kere alta 

LA Mehmet Asım 
lıwafı 2 inci sayfamızda 1 

Cünı~uriyetin ~ir eseri 
Balıkesir - Kütahya ,, 

hattı işletmiye ıı 
açılıyor 

Hariciye vekili 
Bugün geliyor 

23 Nisanda 

' 

Kiltahya - Bahkeıir hattının ta
mamile hazırlandığmı evvelce 
yazmışbk. Bu hat 23 Nisan Cu
martesi günü işlemiye başlıyacak
tır. Merasime Meclis rP.isimiz Kü
tahya meb'usu Kazım Pş. riyaset 
edecektir. Devlet Demiryolhn 
idaresi tarafından hazırlanan 

progr<:ma göre Ankaradan kal
karak Balıkesire gidece~c ve da-

r Alttararı 2 inci sayfamızda 1 

Kurban bayramı lntibalarından : 

Kadın - Ayol, daha on dakika evvel 
koyunun başını , ayaklınnı, iş k embesini 
vermiştim yı ... 

Dilençl - Şe1 _ Her geçişte uğra 
dcmiştinizde !... 

Tevlik Rüştü H Cenevrcde Fransız tıaş · 
vekili Tardiyöyle konuşurk en 

Tahdidi teslihat konferaasıoda 
Türk heyetine riyaset eden hari
ciye vekili Tevfik Rüıtü bey, 

Cenevreden hareket etmişti r. Tev
fik Rüştü bey, bugün lstanbula 
gelecek, buradan doğru Ankn
raya gidecek, konf eraııs hakkın
da vekiller heyetine izahat yere
cektir. 

Rusyaya gidecek heyet Cu
martesi akşamı Ankaradan ha-
reket edecek, pazar günü ls
tanbuldan Rusya ıeyahatine 

çıkılacaktır. Heyete iıtirak ede
cek zevattan bir kısmı, buradan 
iltihak edecektir. 

Verilen malumata göre, Diyarı
bekir meb'usu Kazım paşa da 
heyete dahil olacaktır. 

36 zattan müteşekkil olacak 
bir heyet, buradan Odesaya 
Sovyet bandırala Gruzia vapu· 
ruyla gidecektir. Sovyet tezgih
larında son senelerde inşa edil
miş büyük bir gemi olan Gruzia
nan bugün limanımıza gelmesi 
beklenilmektedir. 

Heyet Odesadan Moskovaya 
gidecek, bir mayıs · ıenliklerinde 
orada bulunduktan sonra Harkof 
Leningrad ve Dnepostroy şehir
lerini ziyaret edecektir. Bütün 
ıeyahat 26 gün sürecektir. 

Rus ıefiri M. Şuriç ve refikası, 
heyete ıefakat edeceklerdir. 

Seyahatte bulundukları müd
det zarfında, başvekil ismet Pş. 
Hz. ne sıhhiye vekili Refik, ha
riciye vekiline dahiliye vel.tili 
Şükrü Kaya beyler vekalet ede
ceklerdir. 

T e•fik Rüştil beyin Cenene
deki faaliyeti etrafmda Anadolu 
ajansmın telgraflara 2 inci say
famızdadır. 

===================== 
Ölen proje 1 

Tuna devletleri ıı.r:ısmda bir iktisadi 
blJ'lik yapmak fikrini mü:zakere etmek 
üzere Londrada toplıırup akamete uı;
rıyan (Dörtle r) konferansı hakkınd.:\ 

(Ton) gıızı•tesl bir ba.~ makale yazını,, 
bu makalede müzakcratı akamete uğ· 
rııtnn sebepleri izah rtmekle beraber 
bu husuııta mrsullyetln birinci de rece
de Almıınyaya, ikinci derece İtalyayıı. 
alt olduA'u netıceslnl çıkarmvttır. 

l<'ıık:ıt lng lltcrenln bu fikirde Fran
saya tıımnmlyle müzabarct etmediği 

mnlüm olmaıımn rn~n mcsuliyetln 
lnglltere3·c ıtnıyct etmemesine dikkat 
etmlı1Ur. (Tan) ın fikrince, Almanya 
ile ltalyıı. Tuna birllğl fikrine bundan 
sonra da mubaletet e tmekte dcl·am e
decclderdlr. Binaenaleyh bu teşebblls 
artık muhakkak surette ölmll§ bir 
proje olara k wliU•kl edlleblllr. 

('.l'nn) gnr.t' le inin son Auupa \ı&
r.ıyctl ııiyasl~ esini ve Fransız siyaseti
nin Avrupa siyaset sahnesinde maruz 
kaldığı e ngelleri çok açık bir ıuretfo 
tasvir eden bu mııkalf'slnl bugün (4)
üncıı aayfauıızda lutfen okuyunuz. 

- Cenenı konferansında verilen ilk: kararlar 2 foci sayfamızda -

Rasim Ali B. meselesi tazeleniyor / 

Darülfünun divanı eski 
kararından rücu etti 

Fakülte meclisi 
Israrda! .. 

Fakültenin divandaki azası 
istifa etmiş, yerler-ine yeni

leri seçilmiştir 
Tıp fakültesi muallimlerinden Dr. 

Rasim Ali Beyin fakülte müderrisler 
meclisince ııazifcsinc nihayet vcrlldi
ği ve bu kararın Darülfiinun divanın
ca tasl'ip edilmesi üzerine Rasim Ali 
lJcyin Devlet Şurasına müracaat et -
tiği malümdur, 

Haber aldığımıza göre, fakülte mec
llı i Darülfünun dinnının kararı Dev• 
let Şurasınca d:ı teyit edilmiş olmak
la beraber Maarif vek:'.'ıl eti geçenler -

1 Alttnrafı 2 inci sa\fnda 1 Dr. Tevfik Salim P4. 
• , f•• ,· • . •. ' • • • ı : " ' ~ 

Vakıt'ın Yeni 

Yeni Rusyada ı 
Neler Ya 

arı 

Başvekilimiz - Bolşevizm nedir ? ve bahisler çok 
büyük bir he- - Sovyetlzm nedir dafa işaret etti-
yeti refakatine - Bolşevlkllkte all ğim:z ıualler 
alarak büyük - B~lşevikler ço ilzerinde dönOp 

meyi neden suç 
kom şu muzun - eoı,evlklerd dolatıcak •• 
devlet makan- var mı? Miras { Vakıt) iıte 
na ziyaret ia- yet var mı? bu suallere ce-
desine gitmek - Bolşe vap teşkil eden 
üzeredir. - Bolşe maarif? en sallhiyottar 

Curna.·tcsi - Misllslz bl lllp tecrU· kalemler tara• 
gtinü Ankara- besi yapan Rusyada be,er fından yazılm ış 
dan başlıyacak senelik porgrem nedir? en son tetkik 
olan bu seyahatın e eserlerinden gayet sıhhatli, açık 
bütiin dikkatleri tabiatil hulasalar takdimini dütündü. 
edilecek olan mem Yarınki (Vakit) neşriyatımızıo 
çekecektir. Zihinler bu noktadaki eksikliğini gidere• 
yasiyle daha çok me cek bir swra yazıya ba9lıyor. 

Tekinsiz 
Konak! 

Edirne meb'usu Şeref beyin 
yazdığı bu çok heyecanlı ve 
hakikate müstenit hikiyeye 

YARIN başlıyoruz 

\BQyle takım_._. Bö~le maçJ 

i\Jilli takımımız bayramın ikinci günü Macarlarla karşılaşmış ve maalesef 
bire karşı iki sayiyle yenilmittir. Bu maçın hazin tafsilAtını beşinci sayfamızda bula 
caksını:z:. Hcsmimiz, maç esnasında kalemizin adattıtı tchlıkılcrdın birisini gösteriyor. 
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RasİmAli B. 
meselesi . 

[ Üst tarafı l inci sayfada J 
de DarUlf ünun eminliğine bir tezkere 
göndermiş l'e bunda iddiasında musır 
olan Rasim Ali Beyin bu işinin birkere 
daha mütaleasiy1e bir noksan varsa 
ikmali bildirilmişti. 

Darülfünun divanı bayramdan ev
velki içtimaında bu tezkereyi müzake
reye koymuş ve bunu "muamelenin 
tashihi yolur,da bir vekAlet emri,. te
Jakki ederek ve bu telakkiyle ona it
tiba etmeyi de bir zaruret görerek 
Rasim Ali Bey hakkında evvelce itti
!akla verilen karardan bu defa ekse
riyetle rücu edilmiş ve kendisinin 
vazifesine iadesi fakülteye resmen 
bildirilmiştir. 

Divanın bu yeni kararı Uzerine fa
kültenin divandaki azası doktor 
Server K!mil Beyle doktor Ahmet 
Reşat Bey bu azahktan istifa etmişler 
ve karar fakülte meclisine bu iki is -
tifa karnriyle ·birlikte gelmiştir. 

Bunun üzerine ta.külte rei!li vazı
yeti tekrar tetkik ve müzakere ede • 
rek "bermuctbi emrü iş'ar,, verilen bu 
karar için esasen bir vekalet emri 
olmadığına, olsa dahi evvelce \•erdiği 
karardan rucuu haklı gösterecek bir 
sebep bulunmadığına hükmetmiş, 

istifa eden azanın yerine doktor Akil 
Muhtar Beyle doktor Tevfik Salim 
Paşayı seçerek iarar karannı divana 
bildirmiştir. 

"' . . 
Şimdi mesele mühim bir safhaya 

intikal etmiştir. 
Yeni karannda divan ısrar edecek . ., 

mı .. 
Israr ederse, fakülte meclisi, nizam• 

nameye göre ona lttibaa mecburdur. 
Fal..at o zaman da acaba fakülte 

meclf~i azasının içinde, denildiği gibi 
istifalar mı olacak? 

Borasını yakında göreceğiz. 

Bize öyle geliyor ki, ba hadise Da
rülfünun n fakülte meseleeinin esas
lı hallini tecil edecektir, 

Profesar Malş•n tltklklerl 
Darülfünunun islah n tensikl için 

profesör: Mart tetkiklerine dnam 
ediyor. 

Bazı ifadel~r profesörün edebiyat 
fakültl'.s! talebesinin mesaisinden mem 
nun olduğunu gösterm~ktedir. 

Söylendiğine göre prof~r, Darill· 
fiinunla (1 efkarı umumiye, (2 mat -
buat, (:! hÜkılmet arasında bir açık • 
hk hasıl olduğu noktasından hareket 
ederek tedbirlerinin bunu izaleye hiz
met edeceği kanaatinde bulunmak
taymfş. 

Cümhuriyetin 
Bir Esel9İ 

f Ust tarafı Birinci s3~-fada } 
vetlileri g6tUrecek olan katar 
Balıkesir istaıyonun:ı kurulan za
fer takının elli metro gerisinde 
duracak ve davetliler trenden 
ineceklerdir. Burada Meclis rei
simiz bir nutuk ı6yliyecek Ye 
bundan sonra makinelerin ıef im 
dOdOkleri arasında kurdeleyi ke
ıecek ve taktan geçerek açılma 
meruimini yapacakbr. 

Hususi tren Ankaradan Goma 
ıiSnü saat 16 buçukta kalkacak 
Ye Balıkesire Cu::nartesi gOnQ 
14 de .-aracakhr. Aynı katar Ba
lıkeıirden Pazar gtınO 10 da 
kalkacak Pazarert11i gllnO 8,40 
da Ankaraya danecektir. 

Şehrimizden gidecek davetli
ler huıuıi katara Aokırada veya 
E.kiıebirde bineceklerdir. Bu 
katar Eakiıehirden cumartesi 
gecesi 1,10 da geçeceği için bu 
uatta orada bulunmak llumdır. 

Yeni hat 262 kilometredir. Ba· 
hkeairle Kntabya arasında 18 
istasyonu vardır. Yeni hattın mll
him fadalanndan birisi Akdeniz 
havzasını Orta anadoluya daha 
yakınlaıbrmıı olmasıdır. 

Şimeadi~erciliğimizin bufOnkll 
muvaffakiyetini sevinçle kartıla· 
yona, 
Re1mımiz iki ıehrimizi Ye hattı 

_göıte!!y!r, ,.. 

Telgral Haberleri il 
Tahdidi teslihat koni eransında 

Silih kuvvetlerinin tedrici surette 
azaltılması ittifakla kabul edildi 

Cenevre, 19 (A.A) - tahdidi Türk Ajansının husuıi muhabiri bildi· 
te.lihat konferansı bir müddet riyor: Hariciye vekili Tevfik Rüş· 
evvel tahrir komitesi tarafından --Tezi--------• tu beyin terki testıhat konferan-
hazırıanıp kaleme alınan metni sında irat ettiği nutkun bilhassa 

f k d Cenenf', 19 (A. A.) - Anadolu ajan8ı- 1 h C 
itti akla abu\ e ilmiştir. nm hususi muhabiri blldlrlyor: Dlin terki KiZ i mua edelere ve emiyeti 

Bu metinde 11lah kuvvetlerinin t~slihat konleransmd:ı te"llhatm tenziline Akvama ait kısımları, Cemiyeti 
tedrici bir surette azaltılması eeu ow.ak pren.ıp mellt'Jelerlnın mUnaka- akvam mabafiliyle bura matbu-

d 1 k d 
paı yapıldı. Bu husustaki teklıner öç e-

ta vsi ye e İ me te ir. sur ihtiva etmekteydi: ah tarafından müsait bir surette 
Bu metnin müzakerai esnasın· ı - eır tek ıtllAtnameyıe kat'ı tenzı- tefsir edilmektedir. Esaslı ve ha-

da çıkan dir hadise, metnin itti- IA\ - Teslllıatm mllmkUn oldutu kadar kiki bir terki teılibah talebeden 
fakla kabuliinii tehlikeye düşll- a,afl seviyeye tenzili: Türk tezinc!en dolayı Tevfik Rüş-
recek gibi olmuftur. M. Titules- s - Muhtelif merhalelerle tenzUAt. 
ko, bu ilk karar suretini tahdidi TUrk tezi blrtncl essaa dahil oldutu için tü beye birçok lngiliz ve Am~-

m"·-•-a--• "-•ta reıı"ordu Söz alan ha rikan cemiy•t:erinden tebrik teslibatın Cemiyeti akvam miıa· IU.Al\~n:- .._ "' " • • .. tipler merhale merhale terki teallbat ley • '-t } l · t' 
kının Sek1'zı'ncı' maddeıi ahkamı- mellıl up arı ge mış ır. hine söz IÖylcmlye başladılar. Dunun O -
na aöre icra edileceği suretinde zerine muralılıaamm: Cemal Hıı.nu Bey; sö.ı. "Ağır müteharrik bataryaların, 
tefsir etmlt olduğundan, M. Lit- alarak konferans ve bUhaua eamller üze • tankların, gaz harbinin ilgasını 

rinde derin tesir yapan kuvvetli müdafaada 
vinof, bu tefsir tarzının kuar bolundu. cemaı Hllanu &y; "Türk tezi • istiyen Amerikan teklifini kuv-
suretini kabulden kendiıini ah· nln mUt.eaddlt defalar sarahatle hariciye vetle tasvip eden tezimiz Ame· 
koyacağını söylemiıtir. Bununla vekUJ Tevttk RUttU Bey tarafından konfe · rika heyeti murahhasasında bü-

ran• buzumnda lmh edildiğini, tlmdlye ka -
beraber M. Litviııof, karar sure- kadar t.ekllnerlm1z hakkında konferansta yük bir memnuniyet uyandırm1ş-
tini nihayet kabul etmiş ve da· hiç blr itiraz dcrıneynn C!'dllmediğlnl ve Ttı.rlc tır. Italya, Jngiltere, Isv:çrc ve 
ha sonra bu metni kendi tefıir tezi tenkit ve rcddecl.Umeden ortada batka 

teklifler dolqtıfmr anlattı. MUsavat esa. - Almanyanın Amerikaya iltihakı, 
tanına göre kabul etmiş oldu- smıı müıııtenıt TUrk t4-z1nın en cezrt tf'.1111 • Amerika hariciye naım M. Stim-
ğunu beyan etmiştir. hat nltllü oldutunn, bu .. yede de,·ltıthırlıı 

Bundan sonra konferans, ikinci naglhanı taarruzdan korkmıyacaklarmr, sonun buraya gelmesi, bu tekli-

prenıibin milzakeresine ba•lamllll TUrk tezi kabul edlllrııe emniyet meaelesl • fin ehemmiyetini attırmıthr. 
y " ntn de halledllmlf olacafını ve nihayet TUrlc MUllkatlar 

tır. tez.inin merbalc merhale terki tealllıat tik . 
rlne de muvafık oldufunu ııöyllyerck TUrk Cenevre 6 (A A) Anadolu 

ikinci prensibin mUzakeresl ' · -heyeti murabha.aaamm bu husustaki tenkit- A • b • 'J 
etr.flnda 1 f Janımm hususi muha iri oı -ere mPmnunl~·etle ntfzar ettlflnJ tt>krar 

Cenevre, 19 (A.A) - Tahdidi t-tmı11tlr. HUt(':ıklben söz alan diğer ha - diriyor: 
te1lihat konferaoıı ikinci prensi· tiplerden sonra :n. Benes m:ızbatn muhar • HPr:ciye vekili Tevfik Rüştü 
b 

rtrl ııııfatıyle mUıal•rreyJ büllbs t'dettlc Türk 
in müzakeresine başlamııtır. t.ezıııe nakllkel4m etm1., ve terkJ teıllhat B. bir çok ricaUe siyasi müldi-

Konferaaı ıilih kuvvetlerinin lconferanıımm Cemiyeti Akvam nizamname- lematta bulunmuştur. Sovyet 
milli emniyet ve seJlmetle telif ıılnln 8 inci mııddealne tevfikan toplandıfı- harı·cı'ye komı'serı' M. Lı'tvı'nofJa nr ,.e bu maddenin Türk t<-zl mucibince bU-
edile bilecek aıgari hadde in· tlln devletlerin mU..vl kuwetl«-re inmesine dd l d b 1 
dl'r'ılmeı'ını· ve her devletı'n cog .. - mütea it temas ar a u unmuş mugayir olduğunu, bundan başka TUrk tf'-
raff vazıyeti ve hususi ıeraiti zlnJn ııadeoe cezri oofu, çok ceut oldu#1J- ve Amerikan murahhası M. Gib-
nazarı itibara abnara~ m&tterek nq koaıferanstakı rkaert,.etla 'bu del'ecıe ten- ıonu ziyaretle uzun müddet gö-

zU&ta taraıt.r lııullbUbadıtını ve berkeal 
bir hareketle tahmil edilmiş memnun edecrk mıı.tavauıt bir fonnw aran- riişmüştür. 
olan beynelmilel mükellefiyetle- dıfmı söyledi. Tevfik Rüştü B. Mısır murah· 
rin ifasını tavsiye eden misakın Birinci madde hakkında konferansın ıt- baıı Fahri Pş. ile de sıkı temas 

tlfa.kmı topbyaeak bir proje tanzimi için 
sekizinci maddesinin tayin ettiği tabrtr komJtal s~lldl. Korn1u.ye TUrkJyc ve z;yaretlerde bulunmuıtur. Ve-
abklmın tatbikım istihdaf eden de dahil balunmııktachr. kil B. dün buraya gelen Alman 
harar ıuretini tetkik ctmiıtir. beyin Cenevredeki faaliyeti etra- Başvekili M. Brüoing ve A~e-

Bir çok mukabil projeler tevdi fında Anadolu ajansı şu telgrafı rika hariciye nazırı M. Stimsonu 
edilmivtir. Bu arada M. Grandi vermiştir. ziyaretle uzun müddet konuş-
tarafından teklif edilen mukabil Cenevre, ( A.A ) - Anado~u muştur. 
praje~~hkuvveUeri~n keyfiyet ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

itibarile tahdidi mesefesini ikinci Tuna nehrı· taşdı 
prenıibe ithaline matuf bulun· 
maktad1r. 

M. LilYiaof, SoYyet murahhas Vidinde 150 ev su içinde 
heyeti tarafından yapılan •e silah 
kuvvetlerinin mDtenasip bir ıu· 
rette tahdit ve tenkisine dair olan 
teklifi lehinde mOdafaada bulun-
muştur. 

lspanyol ve Alman murabbas· 
iarı, dah3 ziyade M. Grandt'nin 
tadil teklifine taraftar görün
m69lerdir. 

M. Bonkur, karar ıuretini tas
vip etmiı, fakat misakı imza 
etmemif olan bllyllk devletlerin 
fikir istiklaline riayet gösterecek 
bir formül aranmasını teklif et
miıtir. 

Nihayet kat'i bir metin hazır
lamak üzere bir tahrir komitesi 
teıkil edilmiıtir. 

Makdonald ve TardlyB 
Londra, 19 (A.A) - lngiltere 

bqvekili M. Makdonald, r6zlln· 
deki rahatsızlığın ruiltehauıslar
ca vahim olduğu ileri ılirlllme-
ıine raimen yann saat 15 te ba
va tarikiyle Pariıe hareket ede
cektir. 

Oradan gece trenile Cenevre
ye gidecektir. 

lngiliz baıvekilinin Paris~en 
geçtiği sırada M. Tardiy6 tara
fından karıılanarak aralarında 
bir mülikat YUkuu ihtimal dahi
lindedir. 
Tevfik Ru,ıu beyin Cenevre• 

deki feallyetl 
Hariciye _Ve~ili _Tevfik Rüştii 

Sofya, 19 (Vakıt)- Dağ!ardaki karların erim~ğe başlaması Ü· 
zerine suyu fazlal•şan Tuna nehri Eulgaristan sabillerinde müh:m 
zararlar yapmıştır. Alınan malumata göre Vidin kasabasının gJm· 
rük cıvarındaki mahallesini ıu basmıı ve 150 ev su içinde kal
mıthr. Mahalleyi istili eden su 30 santim yüksekliğindedir. Su, 
gece yar111 geldiiinden mahaUe halkı heyec3nlı dakikalar g :!ç;r
mittir. Mahalle halkı, kasabanın su oasmıyan kısmındaki mektep
lerine yer:eştirilmiş, eYler boşaltılmıştır. -

Nehir biraz daha kabardığı takdirde kasabanın alçak yerle
rini tamamile su istila edeceiinden korku'maktadır.Dahiliye nezare· 
tinin muracaatı üzerine harbiye nezareti, n~hrin tehdidi ka .. şısın· 
da lazımgelcn yardımda bulunmak üzere Vidine köprücü efrat 
sevketmiştir. 

Bulgarlar Borçlarını 
Yarısını Verecek 

Sofya, 19 ı Vakıt) - Başvekil 
G. Muıaoof harici borçların te
diyesi hakkrnda şu beyanatta 
bu!unmuıtur: 

- Harici borçlırımızın timdi
lik yalnız yüzde 50 ıioi, ecnebi 
d6Yizi olarak ödiyeceğiz. Müte
baki yüzde 50 sini de bütçe açı
ğımızı kapatmak üzre tevkif 
edeceğiz. Tamirat borçlarmı da, 
bu mesele etrafındaki ibtilaflarıa 
kat'i ıurette halline kadar öde· 
miyeceğiz. 

Romanya da borçla
rının tecillnl istiyor 
Bökrcı, 19 ( Vakıt ) Bu gün 

Parlementoda maliye nazırı meb· 
us Görği Biritanunun bir ıualine 
cevaben demittir ki: 

Romanya harice olan borçları
nı <Sdemiye çalışacaktır. Yaimz 
bir kısım borclarımızın le' cili 

Hulgar - Yunan 
MUoasebatı 
Sofya, 19 (Vakıt) - Bulgariı

tanla Yu:ıanistan arasındaki mu · 
allak meıelehrin halli için ya
kında tekrar başhyacaktır. Bu 
müzakerenin milsbet netice ve
receği ve muallak meselelerin 
hallinden başka daha sıkı bir 
bir iktısadi münasebet tesisinin 
temin edileceği de ilmit olunmak
tadır. 

Hava seferleri 
Ankara, 19 \Vakıt) - Mem

leketimiz dahilinde hava sefer
leri yapılması için bir Amerikan 
ıirketile yapılmakta o!an muka
vele perıembe veya cumartesi 
günü imza edilecc!<tir. 

için alacaklılarımıza müracaat 
ettik. Kendileriyle müzakerede
yiz. Müzakerede lehimize bir 
netice eMe edeceğimizden ümit 
va deriz. 

Mühim 
bir rapor 

[ Baş makaelmizden mabut J 
ay, bir sene gibi bir zaman k~ 
zanmak lazımdır. Bu arada yeaı: 
den tetkikat yaparak vuıyeti 
ıslah için yeni çareler aranacak-
tır." eliyor. 

Fakat şayanı dikkattirki nııU 
komitenin bu memleketlere ya• 
pılmasına lüzum gösterdiği mıU 
yardım kolayca olmıyacakbr· 
Bunun için bir takım ağır kayıtlat 
ve şartlar vardır. Şimdiye kadal' 
hiç bir memlektte misli görOI• 
memit şekilde mali kontrollet• 
ve sun'i tabii olarak bu kayıtlırıO 
ve ş'artJarın başındadır. MeselA 
Yunanistan için düşilnUlen ıe1 
Maliye nazırının yamaa emirlerioİ 
mukrizler namına kontrol ede
cek ikinci bir ecnebi nazır tayi
ni bu k;yıtlar ve şartlar içinde" 
dir. " Her devlet istikraz yapı• 

yor. Türkiyeden başka düny• 
yüziinde müstakil devlet yok 
mu?,, diyenler lutfen mali komi
tenin raporunu bir kere, fakat 
dıkkatla okusunlar. 

lıave edelim ki adi bütç• 
açığını kapatmak için iıtikraS 
yo!u en büyük bir mali bata 
olmakla beraber yukarıda ar 
ıettiğimiz bütün bu kayıtlara •• 
şartlara riayet etmek de bugOd 
istikraz aktetmiye kafi gelmiyor • 
Netekim Yunanistan bu ıeraite 
riayet etmek mecburiyetini hiı• 
settiği halde bile hali teıebbDs· 
!erinde muvaffak olamamııtır. 
Onun için kiliseler altınlarına •• 
zikıymet eşyalarını hükumete te• 
berru etmiye başlamışlardır. Kal• 
dı ki para verecek memleketle• 
rin bir takım husust ve ıliphsesiı 
siyasi şartları bunlardan başkadır. 

Hulasa mali ve iktısadi buh• 
ran öyle bir man:rara ikti3ap et· 
mittir ki hiç bir --memleket di• 
ğerinden şimdiye kadar maliaı 
ve müteamil olan beynelmilel 
ma!i usullerJe yardım röremiyor. 
Onun için buhran içinde her 
memleketin en büyük yardımı 

ancak kendisinden beklemeıi 
lazım geliyor. Bu hakikati anla• 
mıyanlar için son piımanlık fay• 
da vermiyecektir. 

f ~lakalcde mcrzuu bahs rapor ya· 
nnki nüshamızdan itibaren MşredilmiY• 
baş'anacak tı r.] 

Mehmet Asım 

Dahiliye vekili 
An karaya 
Dönüyor 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya O. 
cumartesi günü bayram tatilioİ 
geçirmek üzre şehrimize gelmit• 
tir. 

Vekil B. bu akşamki tirenl• 
Ankaraya dönecektir. 

Ressam Mel 
Diplarako 
Şehrimizde 

Kendisi, 1930 Avrupa gUzelllt 
kıraliçeslnln reıenldlr 

Yunanistanm tanınmış ailele"' 
rinden birine merısup olan ret" 
sam matmaztl Diplarako, Teofil 
Gonye vapuruyla şehrimize gel" 
miştir. 

1930 senesinde evveli Yua•· 
nistan, sonra Avrupa gtlzellik 
kıraliçeliğini kazanan Mel Oipl•" 
rakonun yeğeni o'an ressadl 
matmazel, memleketimizde bit 
kaç ay kalarak Tiirkiyeye ait 
tablolar hazır!ıracak, Ankara1• 
gidecektir. 

Mel. Diplarako yakmda Se" 
yoğlunda yalnız kendi eıerleri~" 
den bir ıergi açacak, ayrıca b•• 
konferans da verecektir. 
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Mtnıar Sinan ve Bayram günleri nasıl geçti ? Poznan panayırı 
Atlnalı arkadaş Yakında açıJıyor 
Atinalı bir arkadaş bizim mi- G • ı • y ı • t• • t t Her sene olduğu gibi bu sene 

IDar Sinandan bahsediyor. Mimar azetecJ erın a ova gezın JSJ 'mu a de Poznan şehrinin beynelmilel 
Sinanın Rum olduğunu söylüyor. 

1 
ld panayırı mayısın 1 inde açılacak 

Balkanlı arkadaş bize Osman- yağmur korkusuna rag\,; men güze 0 U ve sekiz gün sürecektir. 
lı tarihcilerinden de misaller ge- Panayıra birçok ziyaretçiler 
tiriyor. K6prülü Rummuf, Süley· Şeker ve Kurban bayramları, I ı tiyordu. Ve evYelki seyahatler- geldiğinden mühim ticaret iılvi 
illan Pı. Ermeniymişl Ve birçok seneden seneye kıta doğru gi- 1 de olduğu gibi, hiç kimsenin yapılmaktadır. 
feylerl.. EvYelA mimar Sinan diyor. Buna rağmen bu seneki mideıi, karnı birbirine geçmedi Panayıra vaki olacak seyahatin 
Ruaı aıudur? Galiba Ermeniler Kurban bayramı geçen senekine biç kimse ufak bir rahatıızhk teıhili için Panayırı mlldlirlüğti 
de onu kendilerine maletmek göre daha gilze! bir hava ve duymadı. tarafından ziyaretcilere hDYiyet 
İsterler. neş'e içinde geçti. Yalovada yenlllkler varakası verilecektir. Ziyaretci· 

Y Kaplıcalarda ufak tefek bazı akın zamanın osmanlı kafası Arife gecesi, saatlerce dur- 1 lerin pasaportları parasız Yize 
bn değişiklikler vardı. Yeni bazı Yilk eıerleri yapan insanların madan yağan yağmur, bayram- edilecek, Polonya şimendifer!~ 
b havuzlar yapılmıştı. e enuniyetini arttırmak için ona lıklarım giymiye hazırlanan kil- Ô rinde yarım biletle seyahat edi-

b · ğle yemeği bOyük gazinonun ır haslet bulurdu. Onu Türk- çükleri kederler.dirmiş, d6rt giln lebilecektir. 
d ı k d lokantasında yendi. Vapurdan eıı gayrı baoği millet varsa tati , ır a bayırda ılık bir bahar Keza Almanya, Avusturya, Bul 
o ı k kap!ıcalara getirtilen hususi caz-nunJa anardı. Bu osmanhlar giineıi a tında dolaşaı a geçir- gariıtan, Çekolovakya, Eaton,•~ 
a k d d bant, Yalovanın güzel havası, iyi -. r anı kürke, kapını Türke, meyi üşünen büyüklerin e neş- 1 1 · b Yugoılavya Letton•a, Rumu•a, J suyuy a açı an ışti aları bir kat ~ ~ 11ftırma derlerdi. Bu Osmanlı- esini kırmııh. Bu memnun olmı· daha arttırıyordu.. Macaristan ıimendiferlerinde, Po-
lar Adanalılara Arap, Trabzon- yanların başında gelen bir başka Yemeği müteakip 2ezilmiye lonya, lnfiltere, AYUsturya, Mı· 
lulara Laz, Ustrumcalıya Aroa- zümre daha vardı: Oyuncakçılar baılandı .. Bu aralık bir kaç de- sır, Fransa, ltalya, Romanya, ı.-
Yut derdi. salıncakçı?ar, atlı karıncacılar, a fa, kaphcaların üzerinde dolaşan veç vaporlarmda tenzilat yapı-

Onun babası mlltereddi Os· hokkabazlar, karagözcüler, kuk- k k lacaktır. 
ara bulutlar ıımen azizlik yap· 

lbanh da Türkteo bahsederken: lacılar, arabacılar, atçılar, nitan- \ş hankasının kumbara rek lamlarını maktan geri durmadılar. Gidip gelme biletler alındıia 
·- Etraki bi idrak, derdi! cılar, ki hemen hepsi, belki bir yapan bir t•ylare Dörtbir tarafa yayılan gurup· takdirde Polanyanın Lot namın• 

16~n0umnu··.torunu güzel bir eser çok aylık geçimlerini, bir halta- basının beton iskelesine yana- lar, bu yüzden bir kaç dafa so- daki tayyare şirketi dönmiye 
hk bayram günletinin gelirine şıldıgv ı zaman arık sema karar- b"l · fi d oL 20 

" T luğu otobüslerin bulunduğu mahıus ı etın yatın a 111 - Bunu biz yapamayız! der. bağ!ıyan insanlardı: mış tiddetli bir yaj'mur başla- k 
Bu hava içinde yetiıen profe- Akşamdan sabaha kadar sü- mıı bulunuyordu. Karilerimizin meydanda aldı. tenzilat yapaca tır. 

&örler, müverrihler, muharrirler rekli yağan yağmur, bayram hatırlarındadır gaıeteciler geçen Yağmur korkusu, yağmur teh- Panayırı ziyaret edecek zevat 
~~ vardır. Onlar bu hava içinde toplariyle beraber birdenbire ve evvelki senelerin kurban likesi karşısında her kes bir huviyet varakalarını 5 zloti (125 
!~ıaı yaptıklarına vesikalar top- dindi, ve sabahleyin endişe için- bayramlarındada Yalovaya git- heyecan duyuyordu .. Ve bu ga- kuruta) mukabil Polonya Bq 
.. dı~Jarına kanidi!cr. de iözlerini açanlar, bulutsuz m?şlerdi. Ve gariptirki her iki- rip korku, biraz da, neşeyi art- Şehbenderliğinden ala bilirler. 

bir gök, parlak bir güneı ga- ıiodede, bardaktan boşanırcası- hran sebeplerden biri oldu •.• 
rünce, büyllk bir sevinç duydular. na yağan bir yağmur altında Maamafih, gazeteciler bu dafaki Halbuki: 

Mimar Sinan için yeni tetkik
ler yapan ciddi ilim adamları 
Atimar Sioanın de•şirme kAtibi 
Abdülmenan efendinin oğlu o!
duğunu vesikalariyle ispat ettiler 
B~lka~h dostlar biraz da bu ye
nı ~~katarı görseler, .. 

le San'atkarm hüviyetini yapan 
•n kemik, deri ve kafasının 

"çları, sakalının kılları değildir. 
Cins Arap kıırağmdan, yahut 

~trinos koyunundan, Ankara tif. 
tile keçisinden bahetmiyoruz. Bir 
lan'atkArın deruni hüviyetinden 
• J ' k •r ığında~ bahsediyoruz. San'at-
lrın eserı yaıadığı kültürdür. 

I Mimar Sinanın taılara, renk
ere, hendeseye verdiği maoa 
tier Rum, Ermeni, hatta orta 
ll11ıan tabiriyle söyliyelim hıristi
Yaaı kilisesine ait bir küllfir par
~- taııyorsa o zaman dostları
~ bak verelim. 
.. Sina111n eserini gören adam 

11 Bu bir kilisedir. Bizans san'atı
r:~n devamıdır. diyemez. Bir 
"'llleni san'atı varsa SinaD1n 
ta;ıerinde onun izini bulamaz. 
Jı. 1 kubbenin üstünde yafayan 
Ru"a, ne Acem, ne Arap, ne de 
t aı kliltürüdür. Bu eserler Or-
• Aayadan Mısıra, ve Viyana 
lrlarına kadar dağılmış olan 
Gr~ kfiltnrlinlln bir parçasıdır. 

'I' Sinının eserlerinde takma bir 
I 6~k ruhu yoktur. Sinanın eıer
;rı11deki Tilrkün, Napolyonun 
'•nıızlıktaki Koraika~ıhk kadar 

~rıt~~z. Mimar Sinanın eıerleri 
d •lcı nın mısraları, Macaristanda 
t:1•tan Türk sivarileri kadar Tür
S r. Sanat adamıoın ırkı yoktur. 
lb~~kt adamırun mensub olduğu 

I 6re .•ardır. 
t rkı mıllet yerine kullanmak-
d~: ~a~ınmak gerektir. Hele ken
~~nı Homirüsün Platonun, 

ıQ torunu sananlar ... 
c Çn111ın modern ilim insanları 
e11ıiyetle . , d 8a re 2öre tasnıt e er. 
do~~ bir iddiada korkarız ki, 
ree· ~nrnıza yeni bir Irk şece 
lec~k~up çıkarmak lazım ge-

Sadrl Etem 

Herke. memnun k "b" 1 1 d y Yalova &ezintisini lebülbamt 11-socu gı ı ıs anmış ar ı. e ga· 
Şehrin muhtelif semtlerinde K lanmadan atlatabildiler. zetecilerin Yalova gezintisi, a-

kurulan bayram yerleri hıncabmç k Saat 6 da ikindi kahvealtısı ragözün Yalova sefasına pe 
doluydu. Oyuncakçı lar memnun· b d yapıldı. Sonra dönfiı baıladı ..• enzemrşti. Eu üçllncü gezinti e 
du ... Beşik ve kayık s1lmcıkları Ve bu se"ize kadar devam etti. 
dolup taşıyordu. Kukla oynatılan Benzin yokluCju ve imdat 1 
çadır ların içi ve dışı tıklım t ik- Vapurun tam saat sekizde 
lımhklımdı ... Mantar tabancaları kaıabadan hareketi kararlaştınt-
birbiri ardından patlayor, hava· mıştı. Sahil yolunda, otobüs pro-
ya irili ufaklı ve renk renk ta- jektö. leri arka arkaya koşuıu-
Jonlar uçuruluyordu.. yordu.. Fakat, kafilenin arkası 

Şehrin belli başlı gezinti yer· bir türlü alınamıyordu .• Nihayet, 
leri de çok kalabalılc olmuştu. gelmiyen bir tek otobüs kalmış-
Hiç kimse, bu güzel tatil gllnle- b. Ve bu bir tnrlil gelemiyordu. 
rini öldürmek istemmişti .. yemek · Neden sonra öirenildi ki gele-
sepetlcrini, gramofoolarıı. ı yii&de· miyen otobüı yolda benzinsiz 
nen kafilelerin Bozaziçine, Ada- ~almıfb. Derhal imdat otomo-
lara akın ettiği görülüyordu. bili gönderildi. 
Hannın bu güzeUiğine rağ- Ka'.amış, Yalova iskelesindeki 

men, sinemacılar mevsin:in iyice ıw . palamarını çöz,rken saat 20,45 i 
filimlerini bayram günlerine sak- Bıyraın yerlerinde eğlenron kOçüklcr gösteriyordu. Dönüş daha tatlı 
lamaları sayesinde salonlarını ge- mutlak eYvelkilere benziyecekti. oldu. 
ne boş bırakmadılar. Hatta na- Bunu düşünen bazı arkadaşlar, Bir kısım arkadaşlar, vapurun 
dir görülen bir seyirci kalabala- b d b d 1 J en alt katında '-urdukları porta-

B k u ara a mef ur a ğın ığına K 
ğını bile topladılar. ayramın iı H tif büfe bacında neı'elenı"yorlar· rağmen ıair alit F abri bey ır 
günü Darüştafaka rozet dağıttı. dı. Orta katta po'-er, tombala 
H ıemsiyelerini getirmeyi onutma- " 

emen herkesin 2öğıü, bu kıy- mıılardı.. oynıyanlar vardı. Portatif tavla 
metli irfan milessesesinin bir Tariz ve Utlfat başında zar ııkudatanlar da gö· 
kaç roıetile silslenm:ıti. Kafileyi istikbale gelenlerden rülüyordu. 

Yaamur ve gUne, bazıları: d 
Bayramın birinci günü ve ge- Güvertede cazbant durma an 

- Y agw muru tepemize indir- t d H h k d cesi gene yağmur yajdı. Fakat diniz ! ça ıyor u. emen er eı ans 
ikinci aünü gene parlak bir gü- ediyor, danı etmiyenler oturduk· 

• Diye tarizde bulundular... Ba- d ı · d d · · neı ve açık bir gök bulduk. zıları: lan yer e iç erın en ansa ışh-
0 gün, Matbuat cemiyetinin ter- rAk ediyorlardı. - Gazeteciler mutlak, Allahın 
tip ettiği tenezıüh vardı. Ancak Bir arahk meşhur 1 evfik Ne-

sevgili kulları... Dediler... Her 
bayram günleri, rahat bir nefes cati bir Zeybek oyunu oynadı. 

gelişlerinde kasabamıza yağmur, 
almıya imkan ve zaman bulan Bunu diğer biri tarafından oy· 
gazeteciler, bayramın bu ~Oaünü feyiı, bereket &etiriyorlar... nanan çifte telli takip etti. 
Yalanda geçireceklerdi. Seyri- Bütün Yalova balkı, iıkele ha- Daha sonra "Yıldızların altın-
sefain idaresinin her sene olduğu şındaki meydanı doldurmuıtu. da., yla dansedildi.. Sonra bir 
gibi bu sene de cemiyet emrine Kasabalarına üçüncli defadır ge- lspanyol havası ..• 
t b · tt" w · k 1 mıı vapur len gazetecileri kar•ılıyan göz- K a ııs e ıgı a a u, ıa- "' öprilye on birde gelindi. Ga-
t t L kt k l b l k lerde sevimli bir aşinalık vardı, a am on 1;uçu a, 8 8 a 1 zetecilerin Yalova gezintisi birle 

b. t · k f"l · · 1 r k Yalovanın nazik kaymakamı Şe- T ır gaze ecı a ı esını a a • fena geçmemiıti. 
köprünün Kadıköyü iskelesinden fik beyin haZJrlattığı otobüsler, Bayramın ilrllncll ve dördilncO 
h k t d. d D · b · bizi kaplıcaya götürdü. T are e e ıyor u. enız ıraz gllnleride .....r.zel bir hava ıçinde 
serindi. Fakat bu serinlik, gü- iskeleyle banyoları birbirine 5 .. 

•ertede bulunan cazbandın, ö- birleştiren yeni asfalt yol, inifsiz, geçti. 
Kumbara reklamı nünde bir çok çiftlerin dana yokuısuz, virajsız biitlia bu iyi- . . 

etmesine mani olamıyordu. likleriyle beraber güzel manzaralı it bankasımn kumbaraları ıçın 
Vapor Kadıköyüne uğradı~ kısa bir yoldu. Kaplıcalar üze- İyi bir reklam dütOnülmilştü. 

Bir kııım arkadaılar buradan rinde gerçi kar Y•imur bulutları Bayramın ikinci gGnü gök yüzün 
kafileye i:tihak ettiler, sonra dolaşıyordu. Fakat hava açıktı. de dolatan kumbara resimleri 
Yalova yolu tutuldu. yağmur dinmifti. ve yazılarla süslü bir tayyare 

Gazeteciler ve yaımur Eski yolla 45 dakika ıüren bu iti çok glizel gördü ve halk 
Saat bire doğru Y aJova _kasa- yolcu!uk timdi 25 dakikada bi- . tarafından çok iyi karıılandı. 

Kıbrıs valisi 
Şehrimize geldi 
Inıilterenin Kıbrıı valisi Sir 

Ronald Stors bir kaç glindenberi 
şehrimizde bulunmaktadır. 

Sir Stors Kıbrııtan Mersine geç• 
miş ve oradan trenle ıehrimiz6 
gelmiştir. Vali cuma günll ingiliı 
ıefiri Sir Klerk'le birlikte An· 
karaya gitmiı, bir glln kaldıktan 
sonra buraya dönmüıtnr. 

Kıbrıs gazeteleri valinin mem
leketimize, ıeçen ıene Kıbrısa 
giden logiliz ıefiri Sir Klerk'e 
iadei ziyaret makıadiyle geldi
ğini yazmaktadırlar. 

inhisarlar vekili 
Ankaraya gitti 

Bayram mOnasebetiyle ıehri· 
mize gelen gümrükler ve inhi
sarlar vekili Ali Rana B. dlin 
akıam Aokaraya hareket etmit· · 
tir. Adliye vekili Yuauf Kemal 
B. birkaç rtın daha burada ka· 
lacaktır. 

Turizm konferansı 
Türkiye T uring kulilbil, mayıs 

içinde başliyacak olan turizm 
konferansiyle Pariste toplanacak 
beynelmilel turizm merkezi mec-
lisi içtimaına ve Kopenhagda 
mayıs sonunda toplanacak bey· 
nelmilel turizm ittifakı aenelik 
kongresine davet edilmittir. 

Kulüp bu içtimalara iştirake 
karar vermi~tir. 

Yeni taAvvurlar 
Türkiye Turing kulObQ Bulgar-, 

ların baayo şehri olan Varaaya 
her sene gelen 60-70 bin aey~ 
yahın şehrimize de gelmelerini 
temin maksadıyla VarnayJa Is-. 
tanbul arasında lenezzlib seya
hatleri tertip etmek tasavvurun• 
dadır. 

Aynı maksatla belediye de 
bazı teşebbDslerde bulunmakta• 
dır. 

Bu arada Flurya, Suadiye ve 
Altın~ uın gibi plljlarda bulunan 
lokanta ve gazinolarda fiatlaua 
indirilmesi de düşünülmekt•dir. 
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25 •. hulaA saları (Tan) gazetesi (Tuna) birliği projesinde Sabah namazı 
Öğle " lC> 13 

anlaşamamazlığın mes'uliyetlni Alman- İkindi .. -· 15 59 
12,13 
16,00 
18,55 
20,33 

yaya ve italyaya yükletiyor Akşam " 18 54 

(Tan) gazetesi Londrada aktedüen\ 
Dörtler konferansının akam.eti üzeri. 
ne baş mııkale neşretti. Bu makele ln
glltere, Fransa, Almanya, ltalya dev
letleri arasındaki en son siyasi vazı -
yeti göstermesi itibariyle çok mühim -
dir, ıllakaleyi tercüme ediyoruz: 

"Dörtler konferanSJ, iktisadi bir 
sahada birleştirilmek iste•ilen orta 
Avrupa devletlerini müzakereye da -
vet için tesbit edilmesi: lazrm gelen ŞC· 
raiti tayin edemedi. 

Dörtler konferansının maruz kal • 
dığı bu muvaffakiyetsi~likten beynel
milel vazıye•in son safhasını tenvir 
edecek tarzda ve umumi mahiyette ba
zı neticeler çı.kanlabilir. 

Tuna ittihadı ıprojc..,ini uzun boy
lu bir daha tetkik etmek Hizumsuz -
dur. Çünkii bu projenin mahiyeti ne 
olursa olsun, Almanyayla Italya, ta· 
mamen siyasi sebeplerden dolnyı bu 
birliğe mümanaat etmiye karar ver -
mişlerdir. 

Londra konferansında Almanya • 
nm aldığı hu usiyet, bundan sonra da 
Dörtler tarafından gene Londrada 
veya Cenevrede yapılacak bütün kon
feranslarda da değişmiyeceğe benzi -
yor. 

Tuna devletler.ine mali yardım et . 
mek, orta Avrupayı iktisadi yeni bir 
teşkilata sahip kılarak neticesi bütün 
devletlerin iktisadiyatrna ağır bir şe
kilde tesir edecek bir felakete mani 
olmak gibi düşünceler Alman ricali -
ni alakadar etmiyor ve orta Avrupa -
dan istifade hnkkınr siyaseten \'e ik • 
tbade:ı bütün tekamülünü yapmış 

müstakbel bir Almanya için muhafaza 
ya çalışıyor gibi görünüyorlar. 

Konferansta Mösyö Flandinin de 
söylediği gihi, orta Avrupa meselesi -
nin esası aralarında en ziyade maz -
harı müsaade de,·let usulüne dayanan 
iktisadi bir birlik teşkilidir. Bu da 
büyük devletlerin en ziyade mazharı 
müsaade devlet olmak hakkından vaz 
geçmeleriyle kabil olur. Halbuki l -
talyayla Alman bu hususta ce\·ap ve
ncek vazıyette olmadıklarını bildir -
diklerinden tasavvur edilen teşkilat 
kabil olamamaktadır. 

Bu suretle, Dörtler konferansının 
mesuliyeti katiyetle tesbit edilmiş O• 

luyor. 1\fesuliyet Almanyayla ltalya
ya, ve bilhas.5a itirazları sadece u u -
le değil, meselenin esasına., r •• " lan 
ibirin~isine' aittir. Bu nokta in -
de bir tevil yapmak da kabil değil -
dir. 

Nerede kaldı kf, Alman gazete • 
Ieri, bu muvaff akiyetsizlikten dolayı 
biiyük bir memnuniyet gösteriyorlar 
ve bunu, Alman politiknsının bir mu
'rnff aklyeti olarak telfıkki ediyorlar. 

Almanyada orta Avrupa devletle• 
l"ine yardım projesine mümanaat et -
miş olmanın zevki, muhtemel bir f e -
Jaket korkusundan dah:ı kuvvetlidir .. 
Vakia Almanlar bu projenin kendi -
leri tarafından kabulü mümkün ol -
madığmı beynelmilel efkarı umumi -
yeye anlatmıya çalı§ıyorlarsa da kul
Jandrklan mantık esaslı değildir. Al • 
manlar diyorlar ki; projenin esasını 
teşkil edebilmek için en ziyade maz -
han müsaade de'\'let olan Almanyanm 
bu müsaadeden f erağat etmesi icap e
diyor. Halbul<i huna mukabil hiç bir 
şey kazanmıyoruz. Halbuki asıl fe -
dakıirlığr, Jngiltereyle Fransa yap:ı • 
caktı. Bu iki devlet müzaharete 
mühtaç Tuna devletlerine mali yar -
dımda bulunacaklardı. Almanyayla 
İtalya.dan da mukabilinde hiç bir şey 
beklemeden, sadece en ziyade mazharı 
müsaade devlet haklarından vaz geç
meleri isteniliyordu. Almanların i • 
]eri sürdükleri noktainazar; · bizzat 
kendi cephelerinden t~tkik edildiği 
zaman da çüriiktür. Zira, Tuna dev
letleri iktisacli bir iflasa mahkum o • 
lurlan;a tediye kabiliyetleri sıfıra i -
neceği için, bundan en çok müteessir 
olacak olan, pek tabii bu devletler nez 
dinde en çok mazharı müsaade olan 
devletlerdir ve böyle bir hadisenin 
vukuu, Almanya için en çok mazhan 
,ınüsaade devlet hakkından vaz geç -

mekten daha çok ağır bir zarar teşkil 
edecektir. 

Yatsı ,. 

İmsak " 
Yılm geçen 

20.32 

3,24 3,22 

Hakikat şudur ki; Almanlar, Tu - Günleri } 110 111 
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na birliği meselesinde vazııeti, "bazı LYıim katan 

ananavi Alman amali,, aleyhine görü- Günleri 
yorlar yani "Anschluss,, ve "l\litteleu-

1 

___ , __ ... _______ , .. 

ropa., ümitlerinin kapılan kapanmış 
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oluyor. 

lşte asıl mesele budur. Alman -
HA VA - DUn sıcaklık azamı 20, asgari 

10 dereceydi. BugUn hava hafit bulutlu olıı
cak ve rilzgAr mutedil sUr'atte mUtehaV\11 
esecektir. 

ya, doğrudan doğruya kendi siyasi 
muvaff akiyetine hizmet etmiyen bir 
sekilde orta Avrupanın tekamülüne.---- RADYO _J 
~·e teşekkülüne sistematik bir tarzda f.._ _________ Bugün 
mümanaat etmektedir. İSTANBUL _ l8 den 19 a kadar gramo· 

Du ağır bir meseledir; sadece ya - t on, 19,80 dan 20,30 n kadar Vedia Rıza Ha· 
rınrn Tuna rejimi için dt'ğiJ, Hali nımm iştirakiyle saz, 20,30 dan 21 c kadar 
hazırda tek:'tmül edegelmekte olan bey gramo!onla opera, 21 den 22 ye kadar stud· 

yo heyeti, 22 den 22,30 a kadar cazbıınd. 
nelmilel politikanın heyeti umumi - ---------------
yesi için de ağır bir meseledir. Al • 
manJarrn bütün Avrupa mesaili için 

takip ettikleri hodg:1m politika çok -
tan herkesin rnalUmu olmakla htraber 
orta Avrupada vukuıı gelecek bir Ce a 

lfıketten ilk ve en çok muta7.arrır ola
cak olan bu deYletin bu ihtimal kar -
şısındaki lıikaydi~i hakikaten garip -
tir. Bir feliıket ihtimali onları kor· 

kutmu:ror, böyle bir tehlikeyi pek 
mümkün görüyorlar fakat mani or . 
mak için hiç bir teşebbüste bulunmu• 
:rorlar. 

Zira, Almanlar, siyac;i veya ikti -
sadi sahada olsun '\'ukua gelecek ka -
rışrklıkları bilvasıta yeya bila,·asıta 
kendi maksatlarına hizmet edeceğine 
kanidirler. Avrupanın sulh ve sü -

]\ununu kendi memleketlerinin yeni -
den dirilmek ümitlerini, her şeyi Al • 
manyanın hegemonyası hulyasına fe -
da ederek Almanlar, orta Avrupada 
bir felaket vukuunu tercih ediyorlar 
n hatt;"ı böyle bir Metten, ic;tiJa Ye 
tnhakküm arzuları isin ümitvar hile 
olaralt, kendilerini istikbali emin ola
rak görmiye altc;tmrorlar. Alman -
ya efkfın umumiyesinin mühim bir kL'; 
mmı tehlikeli bir surette celbeden 
Jlitlerizmin Mistik izahı ancak bu -
dur. 

Affettirecek bir çok hataları olan, 
\'e henüz pişman olmamış olan Al -
manyanrn va7.1yctiyle l'ransa ye tn • 
ginterenin vazıyetleri karşı karşıya 

garip bir tezat teşkil etmektedir. Iler
lin, bir f elii.ket siyasetine istinat eder
ken, Parisle Londra, kendi şahsi men
!aatlerinin müsaade ettikleri en son 
hudut dairesinde Avrupanın emniye -
tini tesis için mesai sarfetmektedir -
Ier. Bunun için telsizle Amerikaya 
nalledilmiş olan Mösyö Tardiyönün 
nutkunu okumak, Fransanın takip t't -
tiği sulh siyasetiyle, Almanyanın ta -
kip ettiği mukavemet siyasetinin a -
rasındaki manevi uçurumu gö terir. 

Alman siyaseti, hakiki hir beynel
milel anlaşmayı gayrt kabil kılacak 
derecede tesanüt ve en iptidai hüsnü 
niyet unsurlarından mahrumdur. 

Mösyö Tardiyö Amuikalılara o -
lan beyanatında, Fransa milliyetper
'\'erliği denilen beynelmilel hadisenin 
mütemadiyen sulh '\'e seıamete yar -
dım ettiğini, Fransanrn sadece kendi 
emniyetini değil, bütün devletlerin 
emniyetini aradığını, Cemiyeti Akva -

mr. Fransanrn dünyada mevcut en bü· 
yük manevi seferberlik vasıtası ola • 
rak gördüğünü ishat etmiştir. Fran -
sa siyasetinin temayül ettiği gayt' 
heynelmilel cemiyeti, medeniyetin u -
mumi şartı olarak teşkil edilmi~ gör

mektir. Umumi rahatsızlığı idame, 
eski rekabetler üzerine spekülasyon 
yapmak, dünya işlerindeki karışıkh·
ğı arttırmak da, ister evet veya ister 
hayır desinler, Alman siyasetinin doğ 
rudan doğruya verdiği neticelerdir. 
Dünya bu birbirine zıt iki cereyandan 
biri. ini intihap n tercih etmek vazı • 
yetin dedir. 

Raşit Rıza tiyatrosu 
Au akşam Kadı köy Süreyya ~inema

sında (Kurt Aj!;zında Kuzu) 24 ~isan 
Pazar Fransız tiyatrosunda i\lllc F:lena 
Halkusi iştinkilc Bir ı;ecc ve bir hayat 
kişc şimdiden açıku: 

Polis Haberleri 

Gene kaza 
Bir çocuğun bacağı otomobil 

altanda kırlldı 
Sirkecide dün bir otomobil 

kazası o!mutlur: Bakır köyüne 
işliyen 3657 numaralı şoför Hü
samettioin idaresindeki otobüs 
Osman efendi isminde birinin kızı 
7 yaşındaki Sabibaya çarparak 
sol bacağıma kırılmasına sebep 
olmuştur. Şoför yakalanmıştır, 

çocuk hastahaneye kaldırılmıştır. 
Şişlide bir hadise 

EvveJki gece saat 24 büçukta 
Şişlide bir taarruz hadisesi ol
muştur: 

Sultanabmette ishak paşa 
mahallesinde ishak paşa yoku
fUnda 55 numaralı eyde oturan 
yağ Uiccarı Ahmet Hamdi 
efendi, Divan yolunda benzinci 
Saim efendiyle Şişlide Kozanın 
gazinos11na . gitmişlerdir, gece 
yarısından sonra, kahveye gelen 
üç yabancı, Ahmet ve Saim 
efendil~ri bıçak Ye tabancayla 
tahdit etmişler ve Ahmet efen
dinin 80 Saim efendinin de 28 
lirasını alarak sıvıımışlardır. 

Zabıta çok geçmeden bu üç ya
bancı mütearrızı yakalamıştır, 
bunlar Uzun çarşıda kahveci 
Şamh Refet, seyyar manav Ha
san ve manav Mehmet isimlerin
üç kişidir. Tahkikat devam et
mektedir. 
Karısını kunduracı blçaftıle .. 
Alpazarıoda Abdi ağanın ha

nında 3 numarah odada oturan 
seyyar kunduracı Hüseyin, bo
şanmak için mahkemeye müra
caat eden karısı F eti ye hanımı 

kunduracı biça~ile muhtelif yer
lerinden yaralamıştır. 

Adı UstUnde 
Usküdarda Valdeiatik mahalle· 

sinde Çavuş derede 93 numaralı 
odada oturan loekci Osman, 
kasap namiyle maruf sabıkalı 
Ali tarafından biçakla bir çok 
yerinden vurulmu~tur. Ali yaka
lanmıştır. Yaralı hastahaneye 
kaldırılmıştır. 

Kardeş kerdeşl ... 
Evvelki gün saat 20 de Gala

tada Gonca ıokağında Jak is
minde yedi yaşında küçük bir 
çocuk, eline geçirdiği bir bıçak
la on bir yaşındaki kardeşini 
yaralamıthr. 

Bu da bıçaklı bir iş 
Kantarcılarda lnebolu otelinde 

oturan beygir seyisi Adap azarlı 
18 yaşlarında Hasan oğlu Emin, 
Tahtakalede Kuru yemişçi ha
nında kturan Balıkhane hamal
larından Erzincanlı Ziya ile kav
ga _ et:niş ve taşıdığı . su!t.alı bı-

Dahilde 
§ Talebe müşterek faaliyete alışa

cak - Gelecek seneden itibaren bütün 
ilk mekteplerde kooperatif teşki1iltı 
yapılacaktır. Bu suretle talebe müş
terek faaliyete alıştırılmış olacaktır. 

§ Tramvaya binenler - Tramvaya 
Binenlerin adedi her sene artmakta
dır. Istanbulda yedi senede 42.t mil -
yon yolcu tramvaya binmiştir. 

§ Bir İtalyan be~tekan - İtalya
nın maruf bestekarlarından profesör 
Zanukoli şehrimizde konserler vermi· 
ye başlamıştır. 

§ Ercişte şerirler - Ercişte on bir 
şerir yakalanmıştır. 

§ Tiftik - Her vilayette tiftik ser
gisi açılacaktır. 

§ Vatandaşlıktan çıkarılanlar -
Beş kişi Türk tabiiyetinden ihraç edil
miştir. 

§ Haseki kadın hastanesi - Hase
ki kadın hastanesi Cerrahpaşa hasta· 
nesiyle birle:;.tirilmiştir. 

§ Filorya - Filoryanın istimlaki İ· 
çin haritalar hazırlanmıştır. 

§Verem Mücadele Cemiyeti - Ve
rem mücadele cemiyeti halka yardım 
için ~alışmaktadır. Erenköy halk sna
toryumu mayisin 16 sında a~ılacak -
trr. 

§ Bir Otobüs Yandı - Eyüp hattın
da 3628 numaralı bir otobüsün birden 
bire benzin deposu patlamış ve oto
büs kamilen yanmıştır. 

§ Sayfiye Me,·simi - Havaların a
çrlmac;:ı üzerine sayfiyelere akın baş

lamıştır. 

§ l\luallimlerden Sual - Maarif Mü 
dürlüğii tarafından bütün ilk mektep 
muallimlerine birer sual gönderilmiş· 
tir. Bu suallarde muallimerin bir se
ne zarfında yaptığı işler sorulmakta
dır. 

§ Çiçek ve Tavuk Sergisi - Yakın

da a~ılacak olan sergi eskilerinde!l 
daha güzel olacnktır. 

§ Memlekette intihar - Memleket
te intihar lıtıdiseleri günden güne te
nakus etmektedir. Bilhassa s-0n üç c;c. 
ne zarfında intihar hadiseleri çok a· 
zalmışttr. 

§ lsmirde Sahte İsimli Adnm - lz. 
mirde Hayık ic;:minde bir adam Hay
ri ismile dolaşmakta iken yakalnu
mıştır. Mahkemededir. Hudut harici
ne çıkanlacaktır. 

§ Darülfünun işi - Darülfünun f;. 
mini Muammer Raşit Bey muhtelif 
darülfünun meselelerine ait verdiği 

beyanatta Viyanadan geldiği için bir 
çok işler hakkında m~IUmatt olmadı

ğını ve bayram ertesi faaliyete geçe
ceğini ı;öylemiştir. 

§ Gizli Silah Taşıyanlar - Polisler 
son günlerde bir çok tabanca ve ka
ma musadere etmişlerdir. 

§ Maden Suyu - Hilaliahmerin Af
yonkarahisar maden suyu Londrada 
takdir edilmiştir. 

§ Şark Vilfıyetlerimizde - Şark vi
layetlerimizde asayiş mükemmeldir. 

çaiiyle Ziyayi sol böğründen 

ağır surette yaralamıştır. Mecruh 
Cerrabpaşa hastanesine kaldırıl
mıştır. Hasan yakalanmıştır. 

Bir tramvay kurbanı daha 
Bayramın ikinci günü Sulta

nahmette feci bir tramvay kaza· 
sı olmuştur: 

Topkapı - Sirkeci arasında iş· 
liyen 198 numaralı kontrol Ali 
efendinin idaresindeki tramvay 
arabası, saat 10,30 da Sultanah
metten geçerken hüviyeti henüz 
aolaşılamıyan 12 yatlarında bir 
çocuğa çarpmış ve bacağını kes
miıtir. Zavallı çocuk ağır yaralı 
olduğu halde Cerrahpaşa hasta-
hanesine kaldırılmışhr. Tahkika
ta devam olunmaktadır. 

Kartalh Behice ve dostu 
Dün saat 23 da Galatada Ka

radeniı. apartımamnda oturan 
Kartallı Behice, dostu Mehmet 
tarafından bıçakla umuzundan 
vurulmuştur. Mecruh Beyoğlu 
Zükür hastanesine kaldırılmıştır. 

DöQe dö§e öldUrmUşler! 
Edirnekapıda bayramdan ev-

llaricte .. 
§Şarkta - Uzak şarkta muha . 

hazırlıklan başlamıştır. Mançurıd 
Beyaz Rusların şüpheli hareketle 
tesbit edilmi;itir. 

§ Mal tada - Malta ltalyanları 1"' 
giltereyi protesto etmişlerdir. Dil 
zünden çıkan ihtilaf alevlenmiştir. 

§ Hitler ordusu - Hitler ordu 
nun dağıtıldığına çok kızmıştır. :S 
karara kar:;;ı Lfıypzig ali divanında 
arruz etmek kararını vermiştir. 

§ Jandark - Fransız harp geın 
yakında tst:ınbula gelcektir. 

§ Kibrit kıralı sahtekar mı? - öJe 
kibrit kıralı tarafından terhin edil 
mek üzere tabettirilmiş 400 mifyoll 
kronluk sahte İtalyan tahvilatı meY 
dana çıkarılmıştır. 

§ Amerika ihracatı - Amerika iJı• 
racatı seneden seneye azalmaktadıt• 
1931 senesi zarfında yapılan ihraca • 
tın 2,377,981t2 6 dolara baliğ olduid 
ve bu rakamın 1930 senesi ihracatııt3 

nazaran yüzde otuz eksildiği anlaşıl· 
mıştır. 

§ M!Sır tahvilatı - Mısır tahvil!· 
tından 356,751 numara 100,000 ~ 
578,111 numara da 100,00 ve 153,S.19 nıı· 
mara da 50 bin frank kazanmıştır. 

§ Çin - Japon - Çin ve Japon ıne
selesinin karmakarı~ık bir vaziyett' 
olduğunu ve diğer memleketlerin ta· 
vassutiyle bu meselenin halledilebile' 
ceği Japonyanın Londra sefiri M. l\la~ 
sudeira söyemiştir. 

§ Alman Filosu - Alman filosunuJ\ 
heyeti mecmuası Svinemumd limanıll 
da bir resmi geçit yapmıştır. 

§ Facia - Madritte bir boğa güre~! 
bir facia il~ ne-ticelenmi~tir. 

§ Çin Japon lşi - ('-in ve Japotl 
hükumetleri arasındaki vaziyetin fe
nalığı yiizünden iktisadi faaliyet bU• 
yük bir sekteye uğramıstır. 

§ l<'ransada - Sosyalistlerin lideri 
l\f. rn um irat ettiği bir nutukta: nıı; 

<:iddet usulüne müracaat eden bir fır· 
1\a d eği l meşrutiyete istinat eden bit 
f ırkayız demiştir. 

§ Almanyada - Almanyada şiddet· 
1i ve kanlı bir intihap mücadelesi ol· 
maktadır. 

§ Yeni Buhran - Gümüş fiatları· 
nın sukutu endişe doğurmuştur. 

§ Londrada - Ticaret ve para piya• 
s:ısrnda faaliyet başlamıştır. 

§ Zeplin Amerikada - Zeplin Ame
rikaya gitmiştir. 

§ Çin de - Japonya muharebeye 
m:ini olmağa çalı~acakmış. 

§ Avusturya Borçlan - Avuı-:tut· 

yada ,·adesi gelen borçlar tecil edile
cektir. 

§ Almanyanın Mali Vaziyeti - Al· 
manya Maliye Nazırı l\t Ditrih ikti· 
~adi vaziyetin düzeltilmesi için bir ~ol< 
tedbirler alınacağı ve bu suretle gele
cek bütcenin masraf kısmının 1600 
milyon ~ark radde inde azaltılacağı· 
nr söylemiştir. 

~ Amerikad:ı. - Yeni Reisicümhuf 
intihabında M. Hoover Reisicümhul"' 
Iuğa namzetliğini koyacağını bildil"' 
miştir. 

§ Felaketler - Camda feyezan "' 
zelz(']eler birbirini takip etmektedir. 

§ Fransız Ticareti - 1932 ilk üç aY· 
lık ticaret müvazcnesi geçen senelere 
nazaran ancak ) üzde otuz sekizi bul· 
maktadır. 

vel bir cinayet olmuştur: 

Aleksiyanın yanında çıraklık 
eden Oıman, Edirnekapıda Ka
leboyu caddesinde oturan Ömer 
oğlu Abmetten aldığı yumurtayı 
iade etmek istemiş fakat bd 
yüzden aralarmda kavga çıkmıf"' 
tır. Ağız kavgasiyle batlıyao 
münazaa çok geçmeden döğüşe 
dönmüş Ye Ahmet, arkadafl 
Hamdiyle Osmanı yumruklamıf"' 
lardır· Osman pek az sonra kaO 
içinde baygın bir haldt: yere yı"' 

ğılmıt ve bitahare de ilk tedavisi 
yapılmak üzre kaldırıldığı bas• 
tanede ölmüştür. Katil'er yaka• 
lanmıştır. Müddeiumumilik talr 

. kikatla meşgulqur. 
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- Osman Bey -·· 

Ertuğrul bey Anadoluya gelince, Konya Selçuki ıultanı (Alieddin 
ICe,kubat) tan qireti için iskin edilecek bir yer istedi. Selçuk hükümda .. 
l'ı Ankara civarında (Karaca dağ) havaliıini verdi. Ertuğrul bey bu su· 
tetle Konya sultanına tibi (V aaaal) bir bey oldu. Ertuğrul bey harplerde 
llaetbuuna yardım etti. Bizana İmparatorluğuna ait (Sultan önü) ve (Sö • 
r.ı> Ü zaptetti. Kendi zaptettiği bu yerler de kendiıine reımen veril • 

ı. Ertuğrul bey Selçuk devletinin Bizans hudutlarında Uç beyi oldu. 
• 1243 te Selçuk hükümdarı il inci Keyhuarev Uhanlıların himayesi • 

ili kabul etti. Ve Anadoluda hakimiyetleri bitkin bir hale geldi. itte bu 
~ anında Ertuğrul bey öldü. Yerine 23 yqındaki küçük oğlu Oıman 
~ qiret reiıi oldu. Osman beyden itibaren bu qiret Oımanlı adını 

Otmanlı devletinin tee11üı seneıi kat'i olarak malGm değildir. Bazı 
lllU.erribler (1299) ıeneıini kabul ederler. 
• • . Osman ~Y az zamanda etrafındaki T ekfurlarla döiüte, döğüıe ara• . 
~ını ıenitlettı. Bazan da onları biribirlerine dütürerek arazi elde et • 
lllı1e muvaffak oldu. Eakitehir civannda Karacahiıar, İnegöl, Bilecik 
"'e Y arhiaan zaptetti. 

d 
Osmanlı beyliğinin ıüratle geniılemeıinin sebebi yalnız muhariplik 

etildi. 
Bizans tereddiye uiramııb. Tekfurlar üzerinde artık hüküm süremi. 

~~~u. !ekfurlar İstedikleri gibi hareket ediyorlar, ahaliye ıon derece 
-.ıaedıyorlardı. Çok fazla vergiler alıyorlardı. 
.... _._ Oaman bey vergileri azami derecede indirdi. İnsanlara daha müsait 
.-.war ıöateriyordu. Bunun İçin Oamanlı beyliği süratle inkitaf ediyordu. 

ilk devlet te•klllb ı 

letti Oaman bey 1326 da öldü. Oğlu Orhan bey Bursayı bu eanada zap • 
~B~yı payit~t yAaptı •. ~u dev!rde devle~ t~tkilatı !ücu~e g~tirildi. 
~ he:!~ ~deıı Alaeddını kendıne v~zir ıntıhap ettı. Alaettın p~a 
•·--· .buyük fılozofu Çandarb Kara Halılle müzakere ederek devletın 
-.qınu vazifesini üstüne aldı. 
dara Alleddinin bim~~tiyle 1328 .de ilk ~amanlı paraaım bastırdı. On. 
.te.ı::a askeri teıkı.lata ebemmıy~t v~rıldi. O zamana kadar Osmanlı 
t-L!.:;.- n ancak gayrı muntazam ıuvanleri vardı. Yaya denilen piyade 
_,...b vücude getirildi. 

Anlaı •e•ele•I ı 

~ a.-.ı bey zamanında Patriyarkal bir halde bulunan bir qiret vardı. 
ftl... _ _:- Jeni tetekkül eden devlet için yeni içtimai teıekküllere ihtiyaç hia 
-'llllDUJordu. Bilhaaaa arazi meaeleıi halledildi 
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-------- TAR!H EL KİTABI .............. 111...-
Arazi Haa ve Timar namiyle ikiye ayrıldı. Bundan bqka arazide 

vakıf, yurtluk, ocaklık denilen topraklar da vardı. 
Haslar, hükümdarın hazinesine, hükümdar çocuklarına, askere ku • 

manda eden beylere tahıiı edildi. / 
Timar, harplerde yararlıktan &örülenlere veriliyoru. 
Has ve timar usulü Selçuk devresinden 'evvelki Türk devletlerinde 

de vardı. Bu usullere göre hu ve ti mar ıahibi olan arazinin mülki • 
yetine değil, onun varidatından bir kıımma sahip oluyordu. Timar ve 
hu sahipleri mahsulden onda bir alıyorlar, ve kendi haa ve timarları için• 
deki arazinin alınıp satılmaaından bir miktar harç alıyorlardı. Buna mu 
kabil hu ve timar sahipleri de ıahip oldukları hu ve timara göre harp
te maiyetlerinde süvari askeri bulundurmıya ve barba ittirak etmiye 
mecburdular. Bu sınıf askere (Timarlı ıipahisi) denirdi. 

şehir idaresi ı 

· Oıman bey, ilk zaptettiği (Karacahiaar) a bir kadı tayin etti yanl1 
tek hakimli bir mahkeme teıiı etti. Aynı zamanda tehrin intizamını, in• 
zıbatını temin için suba§ı tayin etti. ' 

Yeni fUtuhat ı 
• 

· Alaeddin Paıaya Çandarlı Kara Halille devletin itlerini tanzim e • 
derken Orhan bey Aydos, İzmit, Hereke kalelerini, Gemlik kasabasını 
o za.man mühim bir sanayi merkezi olan lznik ,ehrini zaptetti. 

Orhan bey lıtanbula yakın (Kartal) a kadar bütün Marmara havza· j 
sını zaptetmitti. • • ı 

Orhan bey aynı zamanda Anadolu beyliklerini de birlettırmıye bq· 
lamı§ bunun birinci kadem~i olmak üzere Karesi bevliiini Osmanlı ara• 
zisine ilhak etmif ti . 

-Osmanlıların zuhuru esnasında· Avrupa-

Osmanlılar Bursa ve Marmara havzasında gözüktüğü zaman Av• 
nıpanın vaziyeti ıu tekil deydi: . 

A) Bizans - Bir parçası Balkanlar~•, bır parçası Anadoluda olan 
Bizans imparatorluğu bir taraftan Türklerın, ~ır taraftan .B~lkanlardaki 
Türklerin ve lslavların tecavüzleriyle harap hır hale gelmittL 

B) Bulgar kırallığı - Orta itil hav~ın.dan gelip yerll,e~ Bulgar 
Türkleri lslavlarla kantmıtlar, ortodoka hmstıyanlıiı kabul ettıkten son
ra Türk tefkilitmı terkeclerek Biz~ın siyasi ve idari tetkilibnı aynen al· 
mıtlar lisanları da bazı türkçe kelımeler ve Türk lisanı kavaidi mahfuz 
kalmak üzere İılavlqmıılar ve bugünkü bulgar lisanı biaıl olmuftur. 

Bulgarlar bir kaç defa Bizanaa taarruz etmitlerdir. Onuncu asırda 
Bulgaı· devleti çok ıeniılemit ve Balkanlann bir çok kısımlarına hükmet• 
mittir. 
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... flldlde .... .... eynan4ı ... •in ..... bil 111 idare edenlerin uli 1 Memleket haberleri . 1 Çin .. japon meselesi Rus-Japon meselesi 
Ok • ilet daldka adeti bir 117ı.r ı . Mlın ... pgmes. Fakat ba defa ba _ . - ill 
: .:-.::. ~.:..:.-::..::: :::..:.rs:.nı:...e~n-<;~== 1 ~~umaol!~~a._.khaltkıa, __ ......... Japon hükômeti m 
iaeu mantı ve tereddilt takımda oy • rin hallerinden anlıyaıılar oldufuu ...,...,,_ -- 9M,, -& - .. -
urken yenmlye takat ltırM•amııte tllflnerek hiç olmazsa suetedlere !°l;:Bartm,,:d&.;~bird:.,.me&yr\larakk.tep yaZoap~-=-. tı·nı· harbe su··rükl· Üyor Ba 181l&da pliba bir •YI kazan. bir ld mra mı olur, ilkemle mi olar, •-

3
- - ... .T'" 

ti*. Macar kaleci bir tltilmb11 ka- her ne oluna olsun mlsalt bir yer Btnanm yerinl maartf mUdUrU teeblt •tmıı· 

1eıala ~ fnirıaiftt. Hakem AJI gisterileeetlni mauyorduk. Fakat tir. ' .. _ _._ .. ___ ... -·'"-- lzVeSffya, ff ddetll bir makale daha Defr8 
addetti. Top ortaya geldf. ini ümidimiz de boşa çıktı. Saha ke- ı Zonguldak memleket .... ...........,... .._....,- . 

Bundan sonra Macarlar da biri pe- narına konulan iti kti~llctik 811'8nın klmt ve operatör11 ŞeblDkarab1aarma tayin Dlfer taraftan Cenevredeld 19 lar komitesi , Çbl .... 
.. ltJdan, diferl de gtisel bir hikwn yanmu gazeteefllkle aıauı olınıyan =~tur. Yerine Çıuıkırıdaıı Zeki B. gel- v'81ete aarlh bir aurette mfld4bale etmeldea 
ft atlat.ayla sat ~Jerbıfn hafif ln.r doldurdutu gibi buraya sıta - •-kı--a.•n1e çslamektedlr 
111.r _...._ bilmek meharetlnl ı&ateren but p . 159 ...--

~ ... u,, le iki ayı bzudılar Ye maç setıedlerl de u blmn bldıraaklar. ı • Dl8anda·Umaa tÇfllerl arumd& 'bula- Mokova, 19 (A.A.) - ••(neı- J•po11l•r, lhtltn•I ..,.. ... 
blylece bfttf. dı. Hayret dtlll mi?.. tık menenJlt hut.alrlı a&1llJDQft11r. tiya., gazetesi, ıon harbin n8ma- ~orlan11ı, 1 

W alaiemlnln tatbik edllememeal A. Sırn ı UdpNr mOddel umumıuıtu Kuatt•. Jfılerine tahsis ettiJC.: bir baı Tokyo, 19 (A.A) - ıcm.-
merkez mWıaclmJmfzi mıra fndlrmft- muavfDUllDe .Ali Ra,tO B. tayla olumnut· •• J 1 d 
ti. Sat .--. nifak 1 tur. makalede ıunlan yazmaktadır : apon ar arasm a 

_,..&mı& •
11 0 MM70r- lld•cl .. , ••~• ı KauU _.tıtettlfl AD Rısa B. J:ülfe- "japonya'da Sera&zeatcilar timalinde bir gerginlik haclll da. Sat f~ Ddncı bumda biraz ken • ... _____ , __ ........ -- 0 d .x.... d • • ı L--

Maearlarla ikinci m•'""" dUn ,... -.- ---- ----· mabafili efkiri umumiyeyı· ıov- U5 .. D& aır taJI o an 1H1U dini bulmuı sihiydL Atı)J7or, tflt r- d' ı· b b 1 ~ J 
pıı.... en.la brarlqtınl-_.. l'a- Mull•ü yeller aleyL!-- tahrike ... •·-·yor- 1fe 1 a er ere ra .... ea pkbıor, kendisinden beklenen hun • ...,... wac • ..,. k • • k • 

.ı.. kat oyancalanmum yoqun oldakla· ı Dımu maJıkemeei kaçak wıun yQzQıı- lar. Aslı eaaaı olmayan bir takım bO ·Ometi YaZJyeti aa maae ~etleri sösterlyordU. d'LL-te la f d deD bir QOk JclmleJerl c:eaalaDdlrmJtt. 'tib almakta 
nm nasan - a n e eru1on 1 .. - .. -ı --·-- ._. -p--... -~. bavadialer aeırederek Sovyetle- aurette nazan ı ara Sol tarafmuz fyiydf. Fakat mer- •ua,,v ~ .T- .. - ~--~ k bir !-L!LL 

lla .,. satm bonklutu, bu •• •··ma- ba "'"llf mapnın cama dnlne te- rin noktai n•urlarmı alk6t ile · vaziyette ya m muuı 
~ hirine karar vermiftlr. T,.bzonda · tir •-t d' 1 ciddi inkiıaflar vukua ıel 11 aetfceeiz bırakıJonla. Rept •• Oyuncalara eltin Tablm stadinda 1 Kıttaaberl kapelı oıu ıı:nurum yolu•- ıeçıı me& e ır er." ne ihtimal vermemektedir. 

41ense vuattı. HU.al yer tutamı - bir koaferaa daha verUlllft "•nra çılmlftır. Aktarmalarla lfl.Ueıı 1'0lda. kam-
11 

bveatiya" gazetesi, Manço- Jeneral Tamonun ikinci fıkl-.. 
,.r, •fltemadb'e• tat.ola Y11111flar llUU tüm Aatnaöriln de iplıakf1le ~ ~: =:"~ dit· ri'den ~elen Sov,et aleybtan aının Liaoyanga gitmek llzre 
ppıyorda. bir talim mqı J&PIDlftlr. ıertDe bakaııuJ&Dlarm dlflertDl ,.,... te. haberlerin ubtelittni bildiren rın Harbinden mllfareket r 

Macarlara pliaee: Tlıtiyede pek d&vt edeceklerllll 111n etmı,ı.rdlr. ıon SoYyet tekzipnamelerinden cek olmua Japon ukerl m 
Ali ,...Oel>Oeeek bir layme&tedir. O • l'etl .... QOll relal ne diyor? 1 Tramoa İl Buk•m mUdOril Sal&b&ttsn h~ biriıinin Japon 1azeteleri kamlarmın Sovyetlerle bir 
J'G•lan Wıtririadea ayıran pekas Jauu Federasyon reisi Hamdi Emin Bey B. Japartaya taytD olUJUDUflUr. tarafından aetredilmedi~ni kay· aademe vukuana ihtimal Y 

••tıerı nr. l'M&t bfl&ln mluff• dfin kendisini gören bir muharriri.mi- ı.!:a= Et~ 90nı;::d&~ldu':ıtu = detmektedir. 11Eı cGmle biç bir mekl e oldukları Z&DDIDI DJ 
fJ7e&Jerl, hemen .U.ri eeaebi takım - ze ıunlan aöylemittir: ötmtlflür. Japon gazetem jeneral Ma'mn dırn:aktıdır • 
..__da 1..1 .ııı... ..ıa...ı bi - lldnei maçın tehJrlndeki sebep, 19 ı k ı bl ._ __ .... ~ o .. a.u •- on r o111ncaaan d SovyetJere olan mDnuebeti bak- ar om naaının r "91"_ ... 
- d reced _.._ ... 1 ~ f bolil 0711nculanmızın dflllenmelerlne Ye bi- Malatr• • C 19 (A.A) M. -- e e a,, .... ,,_,. m_, ut mal 1 n--- ... -. ,.._, ____ •--u- __ ,._,_ kmdaki Sovyet tekzibini n .. -et- enevre, -ula ı al ..1- ru daha ekaenlz ya'P arma lmkln ~ ........ -·.T- .LU'Jlll ,,_ ........ -r ' • t• • ti 

lalf 0 m an ... &". ıu1nc1e Atmalı -·-da, Udllct karua meau'ı Ye M. Lı't-ı"nof'un u Dzi- mana ın rıyare ı rıyaıe a.ltllllCllJ.11 
B bırakmaktır. Cuma .,Unti daha ~ok --- • l ı 19 •-- k •t 

• \'Uiyettea 90Dra.,. ~si· dil ..& .emtblde Boacuk1J7Ul 90Jcalmcla :J&Dllll oı- dm,, crazeteai muharrirlerinden top anDUf 0 an ....- 0 .. e 
.. J'&ll&C&lımn ldad ·~ enel Jaufllt elde e ec:~i dilşüncesiyle mUftur. •· • nin Japon askerlerinin Şaa 
llyliyeeeklerimizill lmıuı tadar ~ tehir edllditf pylalan dofnı ı :uaıat11. HU&ı•ahmer Jcoqrul 288 &za- birisine verQIİf olduğu llyle- dan çekilmeleri için llDMUCl9.• 

1 _ Karalalll Wamlar pkal'mJ78- detfldir. Mllll maçlarda huıl!ı dU- d&D 21 1ıı1n huzurtyle 11.pılmlftır. nen beyanatına ait Sovyet tek- bir milhlet teabit ve tayilaiD 
ıı., flnllmez. Nuan itibara aldıtımız Slvaa.. zibine ufak bir telmihte bile bu- urfınazar etmif olduju 111 • ..,. oyanculann takviyesi meselesidir. 1 Ankara _,_,...._._ .. __ aoo tam ..... bu- lanmamııbr, mektediı. 

• - aenl .W.•leri &trend•ten lJd --.,.- - S • 1 
_,. au.lr .... Hm, ncı maçta oymyacak takım kı• d&k ve akuJ& ıtd&aı ptlrUlmifUr. Bua1ar Bundan bqka ovyet aıan a- Komite, mtıtareke itil&fnua 

mea detlşecek. takviye edilecektir. CUmhunyet caddellne dlkUlyor. nnuı Maaçuride "tahribatla met- projesiyle teeuDsG dDflnıme• 
8 - Bahisli m~lar4a tereflmld Haqi oyuaculann detfıtirlleeefi hak I Sava U..i •idUrlQüne muavin pi olduldan,, hakkında çıkardan mttbtelit komitenin Japon uk 

••l*lm. loada ltir teJ' aöyHyemem. Mahain Adli B. tayin ol•muştur. taJialann tamamen aulnz oldu· !erinin çekilmeai için en mlul 
ÇOnkü efkln umumiye sadece Apollon takHıH ••llP 1 Ankara muhafız ıtlcünün Sivuı ~na dai~ 15 Niun tarihinde ıuait ve zemam teabite ull .. ir 

malltbiyet ıiirmekten, mailGbi- hmfr, 19 (Vakıt) _ Bagtin Apol- ziyareti beldenJyor. 'lzveıtiya,, tarafından Defredilen yettar olduğu ka....u.i isla8' 
"haberi okumaktan çoktan hık· lon talmnfyle K. S. K. _ AltaJ mala- 1 Hafik yolundlıki köprünün ild ıö- batmakaleoin hllliaası biç bir etmittir. Bu petle muhtelit ke-
•lfbr. teliti kaı)rlqtdar. Birlnd haftaym zil aeldea yıkdmıftır. Japon ıazeteainde neırolunma· mite, 19 lar komiteaiai keJfiJ 

Stadrum we gazetecller ı - o Apollonun lehine bitti. ikinci lapar .. u llllfbr. ten haberdar edecek Ye ... 
Ga.Jeteellerln Stad111m idaresiyle haftaymda)"8& lkl taraf da ıol yapa. 112 niaanda bir selzele ol.,..tur. Ha mlcadeleden maksat, Ja- olarak 19 lar komite91 tle tw 

lt.edenheri baflan hat detfldlr. Ga- madı. Ve bu haftaymcla malatellt o. 1 Aakeı1 fut& ~uı lapartaWann pon efkln umumiyesini ukert liye ıeraitini ve IDzamaaa 
HtedleN k~lcllL fllbt mqlan ta ~ıanaa Lttf8 BeJt Qai1 ki . .. telu~rW•rl\e 7•n~t.~"1~ ~ ı.ra1M •Qa.lılWMI .q.kiph, için piı YJ icap eden mllhleti t..wt 
...aııe dr.m{Je mtlaalt •ır .yer te • ~ "tiıiılbştiİ. tlmdldea hıt~•tı1~kt~ ecte"C~ ······-·······················-··--·······------··----------------------··-· 
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C) Sup ·lmalbiı - Bulprlarm ıarbiacle İf]ivca konupa Sırplar 

aldndi. 
Sup lmalbiı on üçüncü wrda ıenitledi. 
D) Ensürut lmalbiı - Eaki Roma mtiatemlekeai olan Romanya 

ya n bir talam iallv bYimlerine hGlmıeclen Macar lmalhiı vardı. Ro • 
JnaDJUUD bir aamına derehe1leri hakimdi. 

E) Leh IQralblı - Macariatama tara ıimalitbacl. itli• ciuinden •• 
btolik leh balbiı vardı. 

F) Rua,.am -.U. iual ettiii etki Ru1a eabuma on iki ve on dar 
di1nc:il wrlarcla Altmorda hekimdi. Rua beyleri Altmorduya tabidi. Rua
yacla aakin lallvlar bapacb. Dokmuncu wrcla me1dana çıkan Ru bey. 
)eri (Knyu) lar Hazar Tiirklerinin Rua bhileaindendir. ilk Ru devleti • 
ni kuranlar bunlardır. 

G) Papahk - Sekbinci umlan itibaren aiyul büküm ve nüfuza 
mtle•Jlh. Papabk luriatiyan camiaunı nüfum altına cemetmek istiyor • 
ela. 

H) Mukaddes Roma • Cermen imparatorlulu - Onuncu uır orta • 
larmda imal Otto daiılmıt olan Şarll'l&D İmparatorlujunu ihya etti. Bu 
imparatorlulun ıayesi ıarbl Roma imparatorluiuau 1eaiden teaİI et • 
mekti. Bu imparatorluk buan papa ile, çok defa tetekkül eden lmalbk· 
lar Ye derebe,lilderi ihtiW halinde idi. Fakat papu'a intihapla it batma 
ce&,orlardı. Bamın için imparatorlar da papalar da claebe,.lerine, imal • 
lara m•meıat ediyorlardı. 

Maemefih lallm aleminin karınma papa ve imparatorluk bir teıki
llt halinde çıktıkları için lmallai, dereheyleri ve ahali üzerinde 1riifu 1&• 
IAlydiler. 

K) M&atakil laralbldar - On clarcliindl uırda lnıiltere, Franaa, 
lapa117a lmalbldan tetelddll etmitlerdi. 

L) ltalya - ltalJIUllD buz tehir cümlnıriyetleri derebeylilderi müa 
takil bir haldeydi. 

M) Alaianya - itaba alW derebe,lilder halincl.,di. lmparatorluia 
kartı menfaatlerini lqakançblda nıüdafaa ediyorlardı. 

- Osmanlıların Avrupaya geçlıl -

ı __ ı ı 
.;' 

venı ve yakın zamanlarda 
Osmanlı -Türk tarihi 

- Osmanlı devleilnln kurulusu -

Oama11h TGrklerlnln m• .. 1 ı 

Osmanlı devletini tesis eden ve ıonradan Uımanlı Türkleri addd 
alan Türklerin nereden ye ne zaman Anadoluya ıeldi~ beniiz illlll 
bir aurette malim delildir. 

Ba qiretin de diler Türkler gibi orta Aayadan lran yohıJla ple • 
rek Ertupul ~yin kumandası albnda Anadoluya ıelip 19rletti(deri 
78t edilir. O.manlı hükümdarlannın Oğuz hana kadar çıkan bir atlll~: 
nameleri vana da b11DUD aomadan uyduruhnut bir teeendir. 

Osmanlı deYleti zuhur ettiii zaman Anadolu, Anadolu Selçutd d 
!etinin idareaind.,cli. , 

ilhanlılar cleYleti Anadolunun ıarkma hakimdi. 
çuld hiikümdan berinde de metbuluk iddiumdaydı. Selçuk dnleti 
ta zaman devletleri aibi feodal bir tarzdaydı. Bizana impaartorJuiu 
ayni haldeydi. Anadoludaki derebeylik garp detebeylilindea f:arlıı:lnt.,. 

Anadolu derebeylikleri: A) Şer'I ahkimla hailıYclılar. Ahali terf Mil~ 
delildi. B) imparatorun nüfum be beylerin üzerinde kuneili 
nman kunetle-. · cari idi. imparatorluk aaJlfladıp uman clerebe111ri 
cak 1Düataldl hareket ediyorlardı. 



... elektrik, istasyon caddeF' 
Çaı ı;ın bususr muhabirimizden: 
Belediye meclisi elinde me v 

llt &ç bllyllk mesele üzerinde 
"'8mektedir: 

Sa iti, elektrik işi, istasyon 
eaddeainin açılması . 

1 - On alh kilometre me
tiiafeden yirmi beş atmosfer taz 
ll'e mlltehammil yirmi santim 
'-tar dahilinde demir borularla 
... en ıu kasabanm en yüksek 
9evkiinde yapılan teşrih havuz
ı.,iyle filtrelendirilerek temiz 
Itır halde beş kilometrelik me· 
Weye gene demir borularla da
iatalarak ıebrin su ihtiyacatı te
llin edilmittir. 

Oç aene evvele kadar içecek 
• bahıinde mUşkülit çeken Çan· 
ı.. bugiin bol ıuyla ~er ttJrlü 
lltiyacabnı temin etti. Kasaba
- en mllnhat yerinde yapılan 
lecrtıbelerle altmış metro irtifa 
Wuuıuyle yangın tehlikelerine 
!rartı tedbirler alınmıf, timdiye 
Is.dar yüzer metro meaafelerde 

•~ mUtecaviz yangın musluğu 
eaalarak tazyik tecrübele-

llade llç katlı binaların tepele
lfaclea aşan su irtifaları hasıl 
elaauttur. 

Y angan musluklarının adedi 
eekaeae iblağ edilecektir. Bu
lllllla beraber ıehrin muhtelif 
.. hallerine yapılacak mermer, 
tini çqmeleria yerleri teabit 
edilecektir. 

Su iti için şimdiye kadar yüz 
... lirayı mütecaviz para sarf 
~. Daha on beı bin 
llia ~edilecek, iki ay zaıiıada 
-:. İf ikmal edilmi, bulunacak-

2 - Haatahane7e l'•tirtilen 
"°tıen cihazı ilzerine ıehrin de 
eı.Lrtıik tenviri dUşünnldü, dört 
.... enel baılanan bu İf de ~e
lecek aene daha mllkemmel ıu
telte ve su kuvvetinden istifade 
edilmek llzere bitmiı olacakhr. 
:U ~nkn elektrik tesisatı .tam 
ennı olmamakla beraber y.rmi -ter beygir kuv~etinde Dizel 

laotarleri ve beş kilo metrelik 
leawirat teaiub meycuttur. Yaı: 
~~.•aat yirmi Oçte sönmek 

d "Bam gece hayab olan evler· 
e ba yDzden Elektrikci Mehmet 

::bdiye bet dua edenler bulun-
ktadır.,, 

•. Bllf&nkll vazıyetin teklmOlii 
IÇin yirmi bin lira kadar bir 
~~r•fa ihtiyaç vardır. Mevcut 
taıaat tebrin ihtiyacahnı tema

llleıa lemin edemediiinden iıtas
~11 civarı Jlyıkiyle tenvir edile
~lbİftir. 

ten la!-~~o~un t~m bir surette 
d'1 Yiri ıçın Nafia vekileti bele-

~Ye biraz yardım etmiı ol-
~cla bu sene bu iş de bap111-

olacakb. 
3 - Boyok camiden istaayo

::. kadar olan takriben alta yedi 
faad •etro tultıadeki yolun etra . 
~le •ki binanların iıtimliki sure· 
Wf OD İki metre geaİfliğinde 

111 
':-~denin açılması belediye 

ht ldiainde tekarrUr etmİf, faali
~l~çilmif yllz metrelik kıs
---.;.ki biaalarm iatimllki kal-

~ire:'i . otaz bin lira kadar 
~ lltiaallk bedelinin de kıamı 
latl •erilmittir, bakiyesinin 

.... içeriainde tediyeliyle 
,.... açılmuma bqlana• ..... 

Yeni bir 
Ehram 

Mısırlı bir mUderrls 
Tarafından kesfedlldt 

........................... 
Maıır dar&lftlnwnmda .. Elld Mı· 

sır tarihi,, mlderriai profeı&r 
Selim Huaa bey en bayOk ve 
meıbur ehramların sabaaı olan 
Cizede yeni bir ehram keşfet· 
miştir. Yer alhada kalan bu eh
ram eski Mısır tarihini tenvir 
edecek mahiyettedir. Cize ıa
hasında bulunan yeni ehram. ar
keoloji mutahaHıslarınan hepsini 
meşıul etmektedir. 

Profesör Selim Ha1an beye 
16re bu yeni ehram, karaliçe 
Heat • Kavea'ia mpau7dı. 811 
kıraliçe, bfitilp M111r'a hllkilm· 
darlık etmişti. E ramın içinde 
bulunan bir kitabe bunu ispat 
ediyor. Kitabede kıralıçe Hent 
hakkında " 'fakarr ve afatı Mı
ıır kıraliçesi ve mabudun kızı ,. 
kelimeleri yazıhd1r. 

$imdiye kadar eski Mııır · 
kraliçelerine ait ancak yedi 
ehram malumdu. Yeni keşfolu
nan ehramla bunlar sekize var
mııtır, Yeni kral çenin bütila 
tercümei hali yakında anlaııla
caktır. Bunun için mezardaki 
blltün kitabelerin okunma11 ve 
tercüme edilmesi llumdır. 

Cizede tiç bllyOk Ehramın et
rafında eıki Mııır ılUl!eleri dev· 
rinde 1•1ıyau aailzadeler!e bll
yük memurlar glmlllldOr. Onla· 
nn defoolunduğu aaba bir kaç· 
dönüm yer işgal ediyor. ilk Eh
ramın Keopa tarafından intuı 
zamanında bu aaha l:om boı
tu. Onun için burada bulunan 
her şey dördOncil ıOlileden ıon· 
raya aittır. D6rdOncG slHlley1e 
milattan 28 a11r evvel hllkQ.mran· 
dı. Bu itibarla bu .. hada daha 
bir çok feyler bulunacakbr. 

Profea6r Selim Haan bey 
tarafından ketfolunan yeni Eh
ram, milittan yirmi aekiz ... ,. 
evvelki tarihi tenvire hizmet 
edecetiaden bitin ilim lleminde 
merak uyandırmııbr. fu ketfin 
neticeleri her yerde merakla 
bekleniyor. 

1 Gelenler, gidenler 1 
Amerika aefareti ticaret ata· 

feai Mr. Laya · dOn Atinadan 
tehrimize gelmiıtir. 

§ Tas ajanıının lstaabul mu· 
fıabiri Yab!onıki yoldat Ruaya-

ya l'itmiftir. Keadiaine Sovyet 
sefareti mOıteprının zevceai 
Ruı kadın ıazetecilerinden Mm. 
Aatabof vekllet etmektedir. 

1 Bulıu !~ faklUteai ~raba 

........ --· ,_ 

Kütahya Kirenıidi 
MARSIL YA kiremidi ayarında ve bazı evsafça ona faiktir. 
KÜT AHY A'NIN eski zamanJardanberi maruf ~ini topraktarın
dandır. Salahıyettar makamlardan müteaddit fenni tahlil ra• 
porları vardır, en sonuncusu aeatıdadır. 

IST AN BUL ViLAYETi FEN HEVETiNCE 
yerli kiremitleri arasında DEVLEJ mşaatında tercihan kullamlmaktadır. 

Mühim şehir ve kasabalarda ajanlan vardır. 
llanmlatı KÜTAHYA'DA FABRiKADA ''eya ISTANBrL satış tleposu 
olan GALATA'DA KAL.\FAT ye .. i ~o. 74 [Nihat Hey ]de görülehılir. 
Telefou Beyoğlu 4298. 

T. C. NAFIA VEKALETi VUKSEK MUHENDIS MEKTKBı 
kimyevi tahlilit Müderrisi v~ TiCARET BORSASI Uboraluvar · 

Müdürü NUREDDiN BEYiN analiz raporundan 

Kütahya kiremidi Marıilya kiremidi 
1 inhina mu1'aveme~i 

(Meanet eçık!ığa 30 sm) ~13 kilo gram 229 kilo l'fam 
il Sikleti (Kuru halde) 400 gram 2700 pam 

111 Niabl mesamiyet hassası 

~J (Mu " cezbettiği su mıkdarı 24 saatte) Ynzde 13 YOzde 13,5 
iV Don tecrlibesi - - . .. - \ 

(Brart uıulü) .. -·-- --· . 
V emi eksilmemif Vezni ebilmemft 

' > .. ;ı ,,,. ve patlamamııbr. ve patlamamıfbr. 
v Bir metre murabbaını ne kadar 6rter 14 14 

Analiz, piyasadan tedarik edilen 15kiremit üzerinde yapılm1tbr 

~- - ı ı a • ı • - -•11• 111 ___ •11•11 •ı•.•.ı --------
' Mahke•e ve icra lllnları 1 
Beyoğlu Oörduncü Sulh Hukuk Mah· 

keme•lnden; 

Terekesine mahkemece vaz'iyet 
olunan milteveffiye madam Amel
yaaın uhdesinde bahuıan: 

1 - Beyotlunda Kurtuıu,ta ! 
• Ayatanaı sokaiıada atik (48) ve 1 

cedit (74) t\o lu ve (1100) Liıa 
kıymeti mubammeaeli bir bap 
hane açık artırma aureıile rusum, 
deUaliye ve ihale polo mlfteriye 
ait olmak üzere 18 S· 932 Pa
zartesi saat 15 te satılacakbr. 
Talip olanların kıymeti mubam
menetinin yOzde 1 O niapetinde 
pey akçesini hamilen mezkür 
g&D Ye aaatte Beyoğlu DardüacO 
Sulh Hukuk mabkemeainde ha
zır bulunmaları 16ıumu ilin olu· 
nur. (2799) 

Tokat asliye mahkemesinden: 

Tokatta mukim mübadil mu· 
hacirlerdea Petan otlu Muatafa 
ağa ile Samsunun Sait bey ma· 
halleaiaden tllccardan baCI Me· 
met bey zade Rıza bey meya
nelerinde m6tebaddis aladk da
•aıından dolayı muhakemede 
mOddei aleyh R.za beyin ika
metılbının meçhul olmasandan 
Uinen tebligat ifası ve muhake
menin 14 • 2 • 93 ~ tarihine taliki 
kararlaftmlarak V akıt gazetesi
nin 5064 numrolu nuahaaiyle 
ilinat icra kıiındıiı halde daveti 
kanuniyeye icabet etmediğinden 
hakkında gıyap lcararı verilmiş 
ve esasa cevap vermek ve itira
zını bildirmek ve muhakemede 
bulanmak Ozere muhakeme 24 • 
4 - 932 tarihine tllik kılındığlD· 
d&n tarihi illndan yirmi gDn 
zarfında itiraz etmediği surette 
gıyaben muhakemeye deYam o
Junac.tı ve gıyap kararının mab· 
keme divanhanesine tilik olun
duiu teblii makamına kayim 
olmak Ozere ilin o'unur. 

müderria prof eıör Dr: Staoiıef 
Pazarteıi l'ilnD Sofyadaa ıehri
mise ıelmiftir. Profea&r bogGn 
ıaat 11 de Tıp fakGlteı:nde bir 
kooferaoa verecektir .. 

Devlet Demlryolları Uanl6rı t 
31.3.32 tarihinde müzayedesi icra edilen 2 No.Jı duba ip. 

verflen bedel haddi IAyıkında görülmediğinden 21·1V-32 tarihi• 
mllıadif perıembe giinü saat 14 te pazarlık ıuretile satılmasa te
kan8r etmif tir. 

Talip olanlar her gün H. P. Liman ve Rıhtım aermilfettiıliii

ne mDracaatla dubayı görebilecekleri ve tayin olunan giinde H. 
P. mağ"~aaanda iıbatı vUcut eylemeleri ilin olunur. (1476) 

Ktıtabya-Balıkuir battmm Balıköy, Piribeyler, 1 Niüli~ 
Gazellidere, Dada, Mezitler, Nusret, Çandır ve Bahke• iatu
yonlannı haYi son kıımıaın 24-4-932 tarihinden itibaren yolca " 
bilumum etya mlnakalibna açılacağı ve E.kitehir· Katahya-Balı
kelir aramada cumartesi, pazarteai, perşembe; Balıkeair-Kltalıya• 
Eskiıehir ara11oda cuma, pazar, çarıamba günleri atideki tarife 
mucibince birer muhtelit trenin seyrüıef er edeceği muhterem 
halka ilin olunur. (1509) 

Eskitehirden Bahkesire 
Rıkiıebirden Hareket 4,20 
KOtabyaya muvasalat 7 ,32 
KOtabyadan hareket 8,30 
Balıkesire muvasalat 18,41 

Balıkesirden Eskitebire 
Balıkcıirden Hareket A,12 
Klitabyaya muvaulat 19,14 
Kütabyadan hareket 19,20 
Eakiıebire muvasalat 23,04 

M. M. V. Hava İIUate .. rlllındenı 
lzmir'de tayyare taburunun Reıadiye garnizonuna ait ahpp 

it ia&elesinin ayak ve esas kiritlerinia beton arme kazık n lri
ritlerle tebdili ve Y enikaledeki iskeleye ahşap kazık illvuile 
tahkim ve tamiri kapalı zarf nretile m&nakasaya konmuftar. 
MOnakasa 7·5-932 Cumartesi gtlnll saat on diirttedir. Şeraitini 
anlamak ve pllnanı g8ırmek isteyenlerin her giln ve münakuaya 
ittirlk edeceklerin de teminat ve teklif mektuplarını muayyen 
rün ve ıaattea evyel Vekllet binasında milteıekkil ban aaba 
alma komiıyonuna vermeleri. (1495) 

1 
1 ı Bcyo~lu Kızası Defterdarbtından: 

3. KO. S.. Al. Ko. den. Emllki milliyeden Balmamad 
Çatalca Mst Mv kireçli suyun tas arazisi dahilinde BOylkdere cad· 

flyesi için malzeme alınacaktır. t . des inde Zincirli koya ~aziainia 
hale&J 20 - 4 - 932 çarşamba gtinü sağ cihetinde klıa S dan&• 
saat 15,5 ta komisyonumuzda yapı . arazi ıeneYI 65 lira muhammen 
laeaktır. Taliplerin şart.namesini al· icar ile ve bir ıeae için aleni 
mak ve keşifnamesini görmek üzere olarak 20 ,O• mBddeUe aaı ... 
her gün ve pazarlığa iştirak edecek . yedeye vazedilaıittir. Talip olaıa
letfn de vakti moayyeninde komis • lana 4 Mayıs 932 çartam.,_ gll
yonumoza müracaatları. (203) (150.1) nO ıaat 10 da Beyoğlu kaza11 

• * * defterdafhğana mOracaatlan illa 
K. O. ihtiyacı için 7" yemek tevzi olunur. (1510) 

kepçesi alınacaktır. Pazarlıjı 20 - -----------
Doktor 

Hafız Cemal 
' - 932 çarşamba günü saat 1:> te ya 
pllacaktır. Şartname ve nUmunNiıti 
görmek !stiyenlerln her gUn ve pa • 
zarlığa iştirak edeceklerin de vakd 
muayyeainde komilyeaumusa mira " 
eaatlan. (205) (1505) 

• • • 
K. O. hayvanatı için 1000 adet PP· 

h deri yular batlrfr almacaktrr. iha
lesi 2' - 4 - 932 pazar günü saat 16 
da komisyonumu.da yapdacaktır. Nü 

Oahill hatahkler mubah••••• 
Cumadan maada ller dıı fitledea 

sonra saat 2,30 dan 5 e) kadar Ista• 
bulda divan7olunda 118 numaralı haıı 

susl kablDeslnde dahlll hastahklaıt 
muayene ve tedavi eder. Telefon: ı.. 
tanbul (2. 2'l398) 

······---··-----·--· .. --···-.. ·--·----•unealni görmek ve şartnamesini al• tirak edeceklerin de komisyonumuza 
.U lltlJealeria ber iti• puarlıta tşj vakti muaneninde milraCB!_tlan. 
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Çocuklara mahsus 

HAYAT KiTABI 
bayat· kamllarası 

R E ş A T E N 1 S' 1 N E s E R 1 

--Kanan Namına 
1 

Bu Senenin En Kudretli, En Güzel Realist Romanıdır 

itinalı Bir Baskı Ve Şık Bir Kapak açinde Çıktı 

Be.an Ve Ne,reden Sühulet Kütüphanesi 

---------•Fiatı 75 kuruş 

kiralık kagir hane 
Beşikta~ akarntı vakfiye idaresinden: 
Bqiktaşta akaretlerde mükerrer 18 numaralı hane üç 64 

numaralı hane iki sene müddetle kiraya verjfeceğinden 3 nisan 
pazar gününden itibaren yirmi gün müddetle aleni müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların ve daha ziyade mahinıat almak is
teyenlerin,. §ebri halin yirmi beşinci pazartesi günü saat on üçe 
kadat m"ahatıi ~ezkftrda (54) numarada mütevelli kaymakamlığına 
ve yevmi mezklırun saat on üçünden on beşine kadar Istaobul 
evkaf müdüriyetinde idare encümenine müracaat etmeleri. (1293) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 

!.ım- Dr. IHSAN SAMI --1 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilAtlanna kıırşı 
pek tesirli ve taze aşıdır. Div:ınyolu 

- Sultan l\Iahmut türbesi No. I 89 

As. Mk. Sa. Al. komisyo· 
nu illnlar1 

Şirket mukavelesinin hitamı dolayısile hali tasfiyede bulunan 

Ahter terıihanesinin ilk müessislerinden ve makastar 
Memduh Bey, mesai arkadaşJa,.iJe birlikte 

aynı 

yerde T en i Allter 
TERZ1&ANES1Nt AÇ1I 

Iş ve idare sistemlerini modern unsur ve usullerle techiz ve takviye eden mil· 

Levazım Dikim evi için 32036 •adet essese; yeni organizasyon sayesinde fiatlannı çok ucuzlatmı' ve aynı zamanda 

toka ve 33103 çirt büyük kopça iki Kadın işlerine de başlamıştır. 
şartnamede pazarlıkla satın almacak Elbisede zevk ve zar.Cet ar:ıyan takdirk1r müşterilerine arzı hizmet eder. 
br. Pazarlığı 20 nisan 932 çarşamba Ankara caddesinde ll\1illiyet Macbaası) ittisalinde No. 96 Tel: 20766 

günü~~l6~bdarHuhlyem~ •• ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~· 
tebindeki satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin şartna • 
me ve nümunelerini görmek için ko
misyona müracaatları ve i~tirak için 
de vakti mua:ryende hazır bulunma -
]an. (264) (l:l24) 

l IKadm ve co~um hastalıkla~ 
1 

• Mütehassısı 
' Dol<tor 

i Hüseyin Na,it 
~ I Türbe. eski Hilaliabmer binası 

Edirne Defterdarlığın
dan: 
N. Mevkii Cinsi 

374 Edirne-Dilaver B. Hane 

Bedeli mulıammeni laKsiti 
Ura 

12000 8 

r-Y-Akll = 
Bandırma Malmüdürlüg"' ünden: Va~~~~~~u.lstanbul Ank~ra caddesi 

Telefon: Yazı tşlerı 2.4379 ve 
2.3872 id:ıre 2.4370. 

Istanbul'da Çakmakçılar, Sandalyecilerde K uştüyü fabrika sı yüziJe şilte 12, 
yüzl1e yorgan 15, yağlı boya yastık 5 lirayı, kuştüyün k:losu I 00 kuruştan başlar 
Kuştüyü .kumaşlann her rengi vardır. Ucuz satılır. Tel. 2.3027 

~ , No. Tel. 226 2120 

Balada numarB, mevkii ve cinsi muharrer hane bedeli sekiz 
sene ve sekiz taksitte tahsil ve istifa edilmek ıartile temliken 
satılmak üzere 11 Nisan 932 tarihinden 1 Mayıs 932 tarihine 
kadar (20) gün mllddetle müzayedeye çıkarılmış olduğundan ta· 
lip olanların bedeli muhammeninin % 7,5 nisbetinde depozito 
akçesile birlikle Edirne milli emlak dairesine müracaatları ilin 
olunur. (1525) 

(24251) lira bedeli muhammeneJi Manyas gölünün 1-K.sani-932 
tarihioden 1934 senesi Ağustos·nibayetine kadar balık avlamak 
bakkile av verğisi saz ve kamışı 8-Mayıı-932 pazar günü saat 
15te ihale edilmek üzere 10-Nisan-932 tarihinde aleni müzaye
deye çıkarıldığından talip olanların maliyede müteşekkil komisyo
na müracaat eylemeleri ilan olunur. (1532) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
4 üncü keşide 11Mayıs1932 dedir. 

Büyü~ i~ronıiye 40,000 lirn~ır 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük ikramiyeler ve 20,00 (J 

Liralık bir mükafat Yardır. 

Posta kutusu: 46. 
__!_elgraf: Js ta~bul ~kıt. 

"Aböne şartlara: 
1 3 b 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
Hariçte - 800 ı~O 2700 

1 an sartlarımız: 

Aylık 
Kuruş 

lksmr 1 lu su sı 
Satın ıo Kş. 12,50 l\ş. 
Santim• 20 • 25 

KUçUk ilAn !artlarımız: 
1 ~ .ı 4 1· 10 Uefalı \ 

30 50 65 7 5 ıoo Kuruş 
A- Abonelerimızin her üç aylı· 

P;ı için bir defa mect:anen<lir. 
R - 4 sacın geçen ilı1nl:mn fazla 
satırı için 5 kuruş ;ıo:ammolunur, 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım. umumi 
neşriyat müdürü: Refik Ahmet 

Barsa 
Pazrı 

( 

Fabrikaları yazlık kumaşlarını nefis 
bir surette imaline başlamıştır 

Merkezi: lstanbul Sultan hamam No. 24 Tel.: 20625 

Şubeleli: Beyoğlu lstiklAI caddesi No. :i76 Telefon : B. 7 
lstanbul Bahçckapı Haseki hamam caddesi 67 Tel.: 21320 
lstnnbul l\lahmutpaşa· başı Büyük çarşı Aynacılar kapısı No. 9-11 

Tel. 22017 


