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V AKIT 1932 kupona 
Bu kuponu kesip saklayınız. 

ilk mektep talebesinden: 
50 tanesini getirene 1inci sınıf 

60 " ,, 2 " 
90 " " 3 " 

210 ,, " 4 - 5 " 
kitaolan idare tarafından hedive edilir . 
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Sayı~ı 5 Kurut 

Seli• Ve Malıabbet _Tlrklyedea Rasyaya 
Komiteci Ermeniler r .. ·s~;~~~ğı;·-··-·"' 
Arasında intibah Parise gidiyor 

T (VAKiT) ın dünkü nüshasında 
lirkiye haricinde çıkan bazı 

lraıenice gazetelerden alınmış 
lllakaJe parçalannın tercümeleri 
"•dı. Bu yazılan tercüme ede
rek kendi mütalaasıyla birlikte 
llletbaamıza getiren (Tumacan) 
~endi bundan bir müddet evvel 
lfiıaklara hitaben bir risale 

lletretmiı olan zattır. 
(Tumacan) efendi Amerikada 

Çıkan Go;nak gazetesinin nasıl
la eline geçen bir nüshasında 
lllevzuubaha yazıları görür gör· 
~~z İşini gücünü birakmış, der
.... bu yazıların tercümesini 
)•pmlf, doğruca idarehaneye 
relmit, beni aramış.. Yanıma 
elinde bir gazeteyle bir kaç ka
lıt parçası olduğu halde girdi 
'fe daha oturmadan " Rica 
ederim, Asım bey, belki işiniz 
'-dır. Fakat size çok mühim 

maz elindeki kaatları açtı, oku
maya baıladı. Fakat yazılarının 
her satırını okuyup bitirdikçe 
gözlerini gözlerime dikiyor : 

"Rica ederim, dikkatle dinli· 
yor musunuz, değil mi, b:ı yazı 
çok mühimir. Çok mühim!.,, di
yordu. 

HAmillertn yeni for
millll kabul edecek

leri tahmin edil
mektedir 

Ankara, 26 (Yakıt) - Saraç 
oğlu Şükrü bey bu akşam İstan
bula hareket etti. İstasyonda me
buslarla, maliye erkaru ve dostla
rı tarafından teşyi edildi. 

Şükrü bey hareketinden evvel 
maliye vekili Mustafa Aptülhalik 
beyle uzun boylu görüştü. 

Saraçoğlu diyüııatrn yeni tedi- • 
ye safhası etrafındaki müzakereye 
devam etmek üzere lstanbuldan 
Parise gidecektir. MalQm olduğu 
üzere yeni safha, daimi ve sabit 
bir tediye formülü olarak senede 
beş yüz bin lngil!z Jirası vermek 
suretiyle borcun muayyen seneler 
zarfında tediyesini istihdaf ediyor
du. Anlaşıldığına. göre bu esas 
üzerinde hamillerle anlaşılabile
cektir. HükQmet 932 bütçesiııe 

beş yüz bin ingilizin karşılığı ola
rak 4,060,000 lira koymuştur. 

-----, 

Bolşevik aleminde! 
Rusyada maarif siştemi 
Mektebin manzarası 
bilsbil tlln başkadır , 
sınıflarda sıra değil 
makine vardır 

1931 

8,o00,000 talebe 13,SOO,oOo talebe 11,000,0Ö() taıe..-;: 
Bolıevik hayatına dair yazı serimizin bugllnkil kıam11ım mevzuu 

[ Rusyada Maarif siyaseti J dir. Mekteplere, talebeye, tedris ve 
terbiye usullerine dair entresaan mal6mah ihtiva eden. bu maka• 
leyi 5 inci sayfamızda bulacaksınız. Resmimiz, Ruayada ımarifin 
ne suretle ilerlediğini temsili olarak gösteriyor. , 

• • 

ismet Paşa· Odes&da 
D
bir meseleden b3bsedeceğim.,, 

edi. 
Tumacan efendiyi ikinci dafa 

olarak gıJrOyorum. Bununla be
~r derhal kendisini tanKlım. 
c.ateo maksat ve mesleğini bil
dltiaı ve beyhude söz aöyliye
~ kimse olmadığına kani bu
-.adupm için bahsedeceği me· 

filha~ika okuduğu yazılan 
dinledikçe ben de ehemmiyetini 
daha ziyade anlıyordum. Daha 
~on günlere gelinceye kadar 
hariçte Türkiye aleyhinde tat· 
min edilemez bir ihtirasla düı
manlık etmekte olan Ermeni 
komitecilerinin rublannda büyük 
bir tebeddnl vardı. Amerikada 
resmi T aşnak organı olarak çı
kan Hayrenik ve gene o suretle 
Pariste çıkan Haraç gibi gaze· 
telerin "Şimdiye kadar Türk 
düşmanlığı yapmakla hata ettik. 
Ermeniler artık Türklerle banş
mahdır. Hatti banşmak mecbu
riyetindedir.,, . Demeleri çok ıa
yanı dikkatti. Bahusuı bu söz
lerin ehemmiyeti taınak fırkasının 
artık dağılması ve. Türk düş
manlık! esasına müstenit · olan .' ı 
bu teşkilatın ilgasıyle' Türkiye· 
Ermenilerinin rahat birakılması 

fikrini iptida ileriye süren (Tu
macao) efendi için ıüphesiz çok 

'B~;ı;;yeti .. .J hararetle kal-iıl&ıidı 
Romen seyyahlaı ı lzvestfya "lktısadt faaliyet ve .ıslahatımızın 

~ mutlaka mühim bir nok
"- olacağını dOıDn'Uyordum. 
....., Sonra kanapeye otuturur olur-

Mehmet Asım 
· l Alttarafı 2 inci sayfada ] 

8raun hükômeti derhal 
i~a· etsin t (çekilsin 1) 
· Httlercller, P.rusyada idareyi biran 

evvel ellerine ,.,~' '"llak istiyorlar 
Alamnyada aon lntlbalıat netlceatndeıı 

.ııımrald vaziyetle bllttbı dönya matbuatı U• 

zun uzadıya meıgul olmaktadır. 

BllbaMa 1'"nuıso:, İnglllz, ttaıyan gazete
leri bu baJıae sütunlar talıala etmekte, mt
lerln elde ettllf mtızafferlyetln, Almanyanm 
dabll1 ve harici alyaaett tberlnde ne gibi te
sirler icra etmcııl mllht.emf'l bulundufuno 
menuu baUederek tahminlerde bulunmak -
tadırlar. 

Fransız guetelerlnln netrfyatı, umumiyet 
itibariyle n eticeyi tehllkeU görmekte, İngiliz 
gazeteleri, DM'aelenln ciddiyetle düşlbıWmet>l 
leap ettllfnl llerl etlrmekle beraber, vaziyeti 
daha allkUnetJe karfılamaktadırlar. 

tA. 

DUn gel•n Romln seyyahlar• 
Dün paskalya tatillerini şehrimiz-

de geçirmek üzere şehrimize Romen 
seyyahlar.ı gelmişlerdir. 

Seyyahlar arasmda Romen preıur 
]erinden Kalmiski ve zevcesi, Romen 
nazırlarından M. Kritesku, profesör 
Lefteriyu, M. Zanfiresko bulunmak • 
tadır. 

Bulgar heyeU 
DUn Sofya darülfilnun emlnl de ıtebrfnılze 

gelmlıııtlr. Mualllmlerden ve profesô~rdfln 
müttkkep kafile bug ün gele<ıektlr. Jkmıı 

dair fazla malum:ıtınuz ücltnctı ayfaıım;-

dadır. 
1taıyar. matbnatlyse mevzuu bayll mem-1= :;;;:::;:::;=:::;::::========== 

ııun bir uııanıa tablll etmektedirler. Akisler: 

Pruara batvekill .-. ..... ,. 

IKBB 

Diker taraftan Almanyadan gelen haber· 
terden, aon mUzalferlyetten aonra mtıercl • 
terin cüretl artmlıklan, Pnıayada bükUmetin 
derhal iktidar mevkUnden çekllmeslııı, bu 
91U'etle ldattyl bir an evvel ellerine allDllk 
latedlklerl anlafdmaktadır. 

Pnısya başvekill Her Otto Braunun ma • 
ylsln yirmi dördünde Diyet mecuaı toplaruu
ea, ademi itimat takriri verllmeaını bekle • 
meden istifa etmlye k a rar verdltf de blldl -
rllmf'kt.edlr. 

Bu buımatakJ telgraflar, ikinci 11ayfamq
d3drr. 

OSMAN
1 ~enı 'l'efrlkamıza Yarın Başlıyoruz 1 

6t. lele OSMAN, Yusuf Ziya bey tarafından yazılan milli bir rom .. n 
er Oıınan, gizli aşkın romanıdır. Her kadının sevdiği fakat 

\\. 

h~ lrir kaılmm 1.,ı, olmadı'!ı adamın a,kıdır ... 

~ o 

Damga 
Pazar günü, Maksimde verUen ço

cuk balosunda ben de bulundum. Is • 
tanbulun her semtinden kopup gelen 
birbirini tanımaz küçükler, bann ge • 
niş salonunda renkten ve neşeden bir 
yumak haline gelmifler, zengin Be
yoğlunun ipek tüvaletli bebekleriyle 
fakir lstanbulun basma entarUi ~o • 
cuklan kucaklaşmış/ardı. 

Kimyanın bütün imtizaç kaideleri
ni hayrette bırakan bu kaynaşmanın 
yalnız bir isti8nası vardı: Yanımda • 
ki masada toplanan lacivert elbiseli 
ve Uicivert kasketli küçükler kalaba • 
lığı!" 

Elbiselerinin yakasında ve kasket
lerinin ortasında birer kırmızı yıldız 
taşıyan bu donuk bakışlı~ neşeye küs
müş çocuklar acaba hangi mektebin 
ialebesiydi.?. 

Birdenbire hatırladım: Bunlar Ri
mayei Etfal;n giydirdiği öksüzlerdl! 
Alınlannda ı·e göğüslerinde, fakırlik
lerinin, kinuıesizliklerlnin alametini 
kanlı bir yıldız ıeklinde taş_ıyan bu 

muvaHaklyetl Tilrk - Rus mtlnasebatmın 
tevesslltl lhtfmallerfne bağlıdır,, diyor. 
Odesa, 26 (A. A.) - Sabahın saat . 

sekizinde P.rofintern kravazörü Tür - r-!_...,__._..__....--.":"":.'!~__,~~~:-i 

kiyenin Moskova büyük elçisi Hü~)in 
RaiıP beyle Ukra)'Da hnkO.meU ve 
hariciye komiserliği mümessillerini 
hamil bulunduğu halde Türk Başve -
kilim isükbal etmek tizere sür'atle i 
JerJemiye başlad.._ 

Biraz şonra ufakta, Gruzia " •. 
puruırun geldiği görüldü ve kruvazör
de (Hazır ol) kumandasın~ v~rildiji 
işitildi. 

Topçular toplannm başına geçh -
ler. Gruzia vapuru yavaş yavaş iler
liyordu. Kruvazör 20 selam topu at

. tı. lki gemi birbirine yaklaştı. Şalu -
palar denize indirildi. 

Sovyet Rusya mümessilleri şalu . 
palarda yer aldılar. M. Brodovski, aa,veklllmlz ismet . Pş. 
Ukrayna hükQmeti namına; M. Pas • rıldıktan sonra bUtiin hazirun Londra 
tukof, icra komiserleri reisi M. Malo • oteli.De gittiler. 
tofve hariciye komiserliği namına mi • Orada misafirlere hususi apart • 
safirleri selamladılar. manlar tahsis edildi. 

Nihayet gemi, Odesa limanı rıh - İsmet Paşa Hazretleri hemen mm .. 
tımrna yanaştı. Misafiri er Sovyet, taka icra komitesi reisi M. Pakhamof 
hükumeti erklniyle beraber karaya la Ukrayıaa mümessili M. .Brodovsld 
çıktılar ve kendilerini nhtımda eya - ve hariciye kemiserliği . mii.Dieeatt M. 
Jet ve belediye erkam istikbal etti. Gaylunsky'yi ziyaret etti. Öfleye doğ .. 

İsmet Paşa Hazretleri kendilerini ru bu zevat İsmet Paşa Hazretlerinin 
istikbale memur klta kumandanınm ziyaretini iade ettiler. 
hoşamediyi mutazammrn beyanatını TUrklyeden sellm v6 muhabbet 
dinledi. Odesa, 26 (A. A.) - lianet Paşa 

Mevcut kıtaa.ta geçit resmi yaptı • (Lütfen saglagı ~olrf;nb) 

- Tam on iki senelik tarap P•tam 1 
- Enfes... Eskidikçe lezzeti art.yor ı 

çocukları, kendi bayramlarına Yaban-ı cemiyeti hayir mi yapıgor, rekldm n• 
cı bırakan bu çirkin tefhirdir! yapıyort. 

Merak edigorum:. Hima11.ei Etfal !_usul ZJ'a _ 
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Avusturyada Da~!li 1 Telgral Haberler· ııKomiteci ermeni-
vazıyet •·"-ar-ic-' •-------------------------_.'Ier arasında intiba~ 

Viyana, 25 (A.A) - Abend Son intihabatta kazandıktan sonra .• [ Başmtka.lemlzden mabaat J 
gazetesinin verdiği bir habere büyüktn. 

giSre sosyalist milliyetperverler u• ı •ı cu•• r'etı• artırdılar ! (Tumacan) efendiyle beraber 
Avusturya miJli meclisinin dağı- ıt ercJ er, Vaham Tekeyan gibi bau Er· 
tılması hakkmda arayı umumi- meni mütefekkirlerinin bu tarzdı 
yeye mllracaat edilmesi mesele- bir fikir hareketi uyandırm•t 
sini pek yakında ortaya atacak- Yeni meclis toplanınca, Prusya bllkô.metı, ademi Jtimat olmaları iptida Taşuak komite" 

Kanunu eaasi ehkamı muci- t 
hince bu te~ebbgste muvaffaki- takriri beklemeden istifasını verecek cileri tarafından büynk bidde 

-ı: ve husumetle karşılaomışh. Su 
yet temini için 200,000 imza Bertin, 26 (A. A.) - Nasyonal - seriyete malik değildir. Binaenaleyh "Debats,, gazetesi, Na.ıislerin mu - zatlar gfıya mukaddes Ermenilik 
toplamak kafidir. Sosyalistler :M. Braun ve Severing hü- şimdiki başvekil Otto Braun'un ha - vaffakiyetini Avrupa için pek mühim b. 
Belediye intihabat. netic:eleri kumetinin derhal çekilmesini istemek- Jefinin intihabı şimdiki hükumete iş-- addetmekte ve tahdidi teslihata ait davasına hiyanet ediyormuş gi 1 

Viyana, 26 (A.A) - Avasturya tedirler. Bunların resmi gazeteleri, tirak eden merkez frrkasiyle sağ ce - müzakerelerde bu cihetin nazarı dik - gösterilerek teşhir olunmuıtu: 
belediye intihabatı merkez fırka- Nazislcrin şimdiki hükumetlerin akal- nah fırkalan arasında bir koalisyon kate alınması ]a7Tm ı?eldiföni kavdet- Fakat şimdi işte gl>rülüyordu ~ 
larının hezimetini Ye bilhassa bü· liyete düşürülmüş olduğn yerlerde yapılabildiği taktirde münıkün olacak mektedir. Türklerle iyi geçinmek fikrı" 
yük Almanlar denilen fırkanın ve bilhassa. prusyada iktidar mevkii- tır. INGILIZ GAZETELERiNE GôRE ni iltizam edenlere hiyanet iınat 
ricalini ve keza intihabattan ev- nin mesuliyetini deruhte etmiye ama- MECLiSiN YENi REiSi Londra, 26 (A. A.) - Evening Nevs edenler de nihayet hakikati al!" 
vel hassaten Viyauada faik bir de olduklanm yazmaktadır. &rlin, 26 (A. A.) - Prusyanın ye- nisbi muvaffakiy~te rağmen Hit - byorlardı. Ve bunu açıktan a~ 
meYki kazanmiş olan hıristiyan Nazisler frrkayla teşriki mc:sai et- ni Diyet meclisi reisi, hiç şüphesiz bir lerin he.nüz Prusyada mutlak eksel'i - i:a itiraf ediyorlardı. 
soıyalistlerin sukutunu göster- mck istiyenlerin reddetmiyeceklerini Nasyonal - Sosyalist olacaktır. yetj haiz olmadığı mutaleasmda bu - Onun için (Tumacan) efendi 
mektedir. ilave ediyorlar. Bu hadise, aynı zamanda Prusya lunmaktadır. d v ı k d kt ~ 

Fakat. bu had; .. e Alman'jada P yaz ıgı satar arı o u u an sonr - Merkez fırkası, devlete hizmet et- başvekilinin de haıır bulunmakta ol • Bu gazete, netice olarak rusyacla E fi k b. 
mtt.frı't mı·llivetpc"erle:rı·n muvaf· k A - h. t d ;; 3 l k jt · n· ı· h · d·ı -· lü v.. t ·· t · '' vet, bu itira ar ço mü ur u 1 me ve meşrutı prensiplen ımaye e - u6 u er om esıne, ıyet mec ıs entlz ı <tator gun eessus e memış d E b . b·nt r 111 fakıyetleriyle mliterafik olması rnek arzusundadır. reisinin iştirak eylemesi hasabiyle e - olduğunu yazmakta, fakat endişe edi· ir. ğer enım yüz 1 erce ıra 
dola}'ISiyle ehemmiyetten bili Siyasi rnaha.filde deveran eden bir: heınmiyetten hali değildir. lşbu ko- Jccek nokta, mevcut bulunduğunu, hu- olsaydı ve bütün bu paralan bd 
değildi. şayiaya nazaran Hitler pek yakında mite, Prusya Diyet meclisinin feshine nun da iki muhalefet fırkasının yani maksat için aarfetmiş bulunsa)''" 

Berline gelecektir. ekseriyetle karar ..,·erebilmektedir. Bitler fırkasiyle komünistlerin mu - dım gene bu itirafları bu adanı" 
Hazretleri vapurda kendilerini istik - ı d d D k ki 

•.. _......,.........,..._....__ ....... ...__. ........... . 
Berlin, 26 (A. A.) - Yeni Prusya F 0 ... NSIZ GAZETELERiNE vaffakiyet kazanarak Almanyayı is - ara yaz ıramaz ım. eme bale gele Sov~t :matbua1ı mümessil- na 

Diyet meclisi 24 mayis sah günü top- GôRE yana sevketmelerinden ibaret oldu - artık hakikati onlar da görüyor lerine şu sözleri söylem.iştir: 
"Türkiyeden Sovyet Rusyaya se _ )anacaktır. Bu tarihi, bu sabahki na- Paris, 26 (A. A.) _ Akşam gazete- ğunu ilave eylemektedir. lar. Azizim Asım bey, bu nekr 

zırlar meclisinin İ"ti.maı esnasmda tes Ierı· Pru..,,..,. intihabatı hakkmda uzun ITALY AN GAZETELERiNE GORE dar mühimdir, anlıyorsunuz, de-lam ve muhabbet getirdim.,, ~ ~J-
bit etmiş olan Prusya hükfu:neti, Diyet uzadiya mütalealar serdetmekte ve Roma, 26 (A. A.) - Pazartesi ak • gv il mi?,, diyordu. 

lzYestla diyor ki: hük' .. · · d t 1 H. ı Moskova, 26 (A.A) _ lsveatia meclisi içtima eder etmez umete a- umumiyetle endişelerini gizlememek • şamı ıntişar e en gaze e er, ıt er Sesi heyecanından titriyordu. 
gazetesi "So.vyet müoasebatmın demi itimat beyanı h.akknıda bir tak- ttdir. parfü;inin pazar günkü intihabatta Bu haliyle hayatında hiç Omit 
me1'haleleri,, ünvanile yazdığı bir rir verilmesini beklemeksizin, istifa- "L'lntraDSi geant., gazete.si, Alman· kazanmış oldukları zaferden dolayı etmediği büyük bir saadetin bir 
makalede diyor ki: Iannı vermiye de ıkarar ve~tir. ya tarafından bir tehlilre melhuz ol. memnuniyet izhar etmektecliı'Jer. denbire tahakkuku ~cıaretiaİ 

"T 1 Prusya kanuni esasisi mucibince, duğıqnu söylemenin mühlk bulundu • Maamafih, mütalealerin büyük bir ır 
ürkiye BaşvekiJi smet Paşa Diyet meclisi yeni başvekili intihap e- ğunu yazmaktadrr. lnsmı Hitler partisinin proğramuım almış olan bir adama benziyor 

Hazretlerile Türkiye Hariciye Ve d ı.ı·h t (T ) f __ .ı: dinciye kadar Braun hükilmeti işlerin açıkça methini yapmaktan ziyade Ital u. nı aye umacan e eqc:p 
kili Tevfik Rüştü Beyefendinin idaresine devam edecektir. ............................................................. yan tahminatmm ne kadar doğru çık- getirdiği yazıların birgüa bil• 
Moskavaya muvaıaletleri Türk- V • J k d MaJiim olduğu üzere yeni başveki- eDJZe OSUD tığını göstermiye mütemayil göri.in - geçirilmiyere gazeteye ere .. 
Sovyet münasebatı için fevkalade lin Diyet meclis\ azasımn mutlak e:c- mekte ve Hitler hareketinin Alman - dilmesini istedL "Bu tarihi bit 
ehemmiyeti haiz bir hadisedir. seriyetiyle intihabı Jmmdı-r. Ne sağ Nutku yayı ne dereceye kadar temsil edebil- vesikadır. Yazılarım tahrir heyeti 

Bu gazete, Sovyet Rusya ile Tür 
cenah, ıne de sol cenah m11tlAk bir ek- diğini izhaTa matuf bulunmaktadır. tarafından bir demı;:.tirilmesia. 

kiye arasında mevcut olan müna· -------------- T b-. 
aebetlerin arizi olaralivücude gel- Tahdidi teslihat Yunan ba,veklli, atanan tel• Bilt imla ifadesi nasılsa öylece kal-
miı beynelmilel bir terkipten mü- blrleri mecllste izah etti çe ve sm.,. Dedi. Kendisinin bu arzu-
tevellit değil, belki iki memleketi Konferansı _.\tina, 26 (Hvsusi muhabirimiz- Milvazene vergisi su yerine getirildi. 
birbirine bağlryan ıağlam ve müş· · Cenevre, 26 (A.A) - Tahdidi E den) -Mebusan meclisinin içti- Ankara, 26 (Vakıt) - Bütçe Dünkü nüshamızda ipret et-
terelC menfaatlerin mevcudiyetin· teslibat konferansı umumi ko· i maı, büyük bir kalabalık huzurun- i encümeni 932 bütçesinin varidat tiğimiz veçhile ifadesinin bütii8 
'den mütahuıil tarihi bir dostluk misyonu silah kuvvetlerini key- i da yapılımştn-. Çünkü Başvekil : kısmım bugün tetkike devam hususiyetlerini muhafaza ederek 
·esuuıa istinat etm.ekte olduğunu fiyet itibariyle tahdit ve tenkisi :ı M. Venü.elos h~melin yeni malt 1 etti. Maliye encümeni de yeni 
·ehemmiyetle kaydeylemektedir. hakkında teknik komisyonla:rı muvakkat muvazene vergisini yazılan aynen neıredildi 
'""Türkiye•~ Rusya doıtlug"unun raporlarını vereceklerı" tarihe ka.. ve fktisadl proğrammı ve iktisadt müzakere eltı·. • Cizim bu hususta kısaca fik-

s R Y buhrana karşı lroymak için aJma • rimiz şudur: lnıanlar fert olmak 
eıuı ovyet uıya ve eni Tür· dar komisyon müzakerelerinin cak tedbirleri izah edecekti. 
kiye tarafından t9ıs- 20 aene· Balıkesir miistakı·ı itibariyle itlerinde hata ettikleri 
!erinde vuku bulan militarist mii- tehir edilmesi ve konferansın M. Venizelos,bu hDSllstaki la)i- gibi milletler de edebilirler. Fa-
dahaleye kartı yapılmıt olan kah· 13-16 mayısa talile olunması bak- halan meclise tevdi ederken altın Meb'usu fırkaya kat bir kere .bir İJ:İll hata oldu" 

kında konferans bürosu tarafın- mikyasının terkedilmekte buluu- K b dlld• ~ 
ramanane mücadele esnaımda a· f dugunv 11 tebJicr etm:..., .... Hükt\met 8 u) e l ğu anlaşılınca yapılacak fey on1' 
blmıfbr. dan vaki olan tekli Jeri kabul 0 ~~ A C tashih etmektir. Bahusn• hatal 

t • ti bankaların, ecnebi kaıtıbiyosu il· Ankara, 26 ( A. ) - • H. ..... 
MezkUr 0 azete, Sovyet Rusya e mıı r. f k • k·ı· bir yo da bilerek ısrar haelı ·ı T ° C · t' k lis. • l3 zerinden olan borçlarının tediye- ır ası gru u ug ~ reıs ve ı ı 

ı e ürkiye arasındaki münaıeba· emıye ı a vam mec ının sini de ted.l etmektedir. Tekirdağ meb'usu Cemil beyin milli menafie hiyanettir. Bu iti" 
bn inkiıafı safahatını teferruatile mayısta bir içtima yapacağı söy- d l d M·· t k"l barla Taşnak organlarının yat/ 
tahlil ettikten ıonra diyor ki: lenmektedir. i Üç ay sonra bu borçlar tediye riyasetin e top an ı. us a ı ki ) 

" 9 "h' d d • edilirken tediye günündeki karnbi- ! meb'usluklar için Balıkesird~ dıiımız şekilde ( Hata etti •. 1 21 tarı ın e Moıkovada im~ Çlnle Japonya arasın a i Demeleri şllphesiz mühim bıt 
za edilmit bulun.an muahedename mUzakere i yo fiatı üzeri.ndert ödenecektir. 1 açık bırakılan yere fırka münte· 
iki memleket araımdaki muhade- Nankin, 26 (A.A) - Çiole c Bu ~rçla.Tın tediyesi için kam- bibi sanileri tarafından intihap hadisedir. Maamafih bu sözlerfJJ 

J d b. •t·ı~f • d d'l · l B l kesı·r meb'usu samı'mı'yetı' derecesı'nı· anlamalı net ve teıriki mesainin sağlam bir aponya arasm a ır ı ı a ze- i biyo verilirken yüz e yirmisi tev· e ı mış o an a ı 
eıasmıteıkil etmiı ve 1925 tarihin mini bulmak iizere evvelce giri- i kif olunacaktır. Em· er beyin vaki olan müracaatı için fi'li neticesini beklemek il' 
'de Pariste imza edilmiş o)an Rus- ı şilmiı olan m6.zakerata tekrat i M. Venizelos nutkuna devam e- llzerine C. H. fırkası grupuna zımdır. 
Türli ademi tecavüz misakı !ley· mnbaşeret edilmesi için vaki derek alınan tedbirler sayesinde, 1 kabulünün fırka riyaset divanınca 
nelmilel münasebabn umumi saha olan tekliflerin Çin tarafından bu sene ithalattan yedi milyon tensip edildiği C. H. fırkası ka-
aında yenib ri vesika olmuştur. kabul edilmış· olduan bildirilmek- sterlin tasarruf edileceğini harici tibi umnmiliğinin iş'ariyle grup 

Mehmet Aaılll 

Lehistan istlklAll 
Ankara, 26 (Vakıt) - Lebil" 

tan istiklalinin senei devriy~ 
olan 3 Mayısta sefarethane bit 
ziyafet yerecek ve ziyafeti sd' 

T .. ki R h · " · •- b · heyeti umumiyesine arzedilmiş ur ye ve usyanın arıcı sı"' te ve bu mu-zakerabn pek ya· orçlar taksitlerinın tediye edil- d 
1 · • "d d ve baQka müzakere e ilecek bir yaaet erını ı are e en zevat ara· kında baılıyacağı tahmin olun- memesinden ve merkez ihraç ban· 'I' 

ımdaki temaslar 'da ayni devrede maktadır. kasma tevdi edilmesinden dolayı şey aJmadığmdan celseye niha-
teesıüı etmiıtir. j 3,soo,ooo sterlin miktarında bir yet v~rilmiştir. 

1926 aenesinde M. çı·çerı·n ile Mançurlde tahrlklt ~ 
H b. 26 ( A) G • kambiyo tasarrufu hasıl olacağını 

Tevfik Ru" •tu" Bey arasında Odcsa ar ın, A. - ayri : 
"i: a" altınla tediyesi meşrut Yunan is-

'da vuliu bulan mülakat, Sovyet muntazam Çin kuvvetlerinden ": 
kk 1 nl tikraz tahvilatını hamil olan Yu-Ruıya ile Türkiyenin sulhcuyane müre ep grup ar, tre eri ateşe 5 

• nanlıların taksitleri drahmi ola.
ıiyaıetinin bir tezahürüdür. Bu vermiş ve ıarkı Çin demiryolun· rak a1mıya davet edileceklerinden 
mülakat, ıulh itine 9üpheıiz ha- da pek büyiik ha1arlara sebep bundan da büyiik bir tasarruf el· 
dim olmuttur. olmuşlardır de edilebileceğini söylemiştir. 

l 929 senesinde M. Karahan' ın ..................... : ............ - ........................ . 
iadei ziyaret etmesi ve "Karahan zm muvafakıyatı Rus-Türk mü· Vazıyet, Londrada allka yla 
Protokolu,, nun imza olunması nasebatmın tevessü ihtimallerine karşılandı 
beynelmilel siyasi meselelerde bağlıdır. Bu münaıebat, hiç şüp-- Londr:ı, 26 (A. A.) - Yunanis-
Sovyet Rusya ile Türkiye arasın~ hesiz iki devlet arasında iktisadi tan·n altın miicy~smı terketmesi, 
Cia vuku bulan temasların inki~a- meselelerde bir temas ve teşriki Citenin mali mahafilini, aşırı nis-
fı sahaunda yeni bir merhale teş- mesai vücuda getinnek imkanının bette hayrete düşürmemiştir. 
kil etmiıtir. tahakkuku nispetinde yeni bir İn· Yunanistan maliye nazırının 

1930 ıeneıinde Türkiye Harici- ki,af sahasına girecektir. son beyanatı bu hadisenin yakın• 
ye Vekili Tevfik Rüttü Beyefen- Tiirkiye Cüınhuriyetinin en mü- olduğunu ihsas ettirmekte ve bu 
dinin Moskavaya r.ıuvaııaletleri tehayyiz siyaset adamlarnun bat· beyanat aynı maksada müteveccih 
bu temasın mahiyetini ve iki dev- larında Baıvekil ismet Pcışa Haz- milkaddirnelere mabaat teşkil ey-
letin takip etmekte oldukları siya· retleri ve beraberlerinde Türkiye Iemekı.eydi. 
ıetin ıulhcuyane olan vasfı miiw milli iktisat ve ziraat nezaretbri Londra borsasına dün akşam 
meyyizini büyük bir vuzuh ile mümeasilleri bulunduğu halde • geç vakit vasıl olan bu haber ihti-
meydana çıkarmıttır. Moıkovaya muvasaletleri Sovyet yatla mütalea edilmektedir. Zira 

Sovyet Ruıya ile Türkiye arasın Ruıya ve Türkiye iktisat te§kilat Yunanistanın alacağı vaziyetin ve 
daki münasebatın mahiyeti M. ve müessesatı mümessileri arasın- takip edeceği siyaset tarzının na-
Litvinof'un 1931 senesinde Türki- da daha yakın tanışmanın, muka"' sıl olacağı halen meçhuldür. Maa-
yeye vuku bulan ziyareti ve "Lit- renet yolunda yeni bir safha teş· mafih, bu haberin alınması altın 
.tnof Protokolu,, nun imzası es· kil edeceği ve Ruı - Türk tarihi esasına müstenit bütün Yunan es-
nasında daha bariz bir surette le- muhadenetinin tarsin ve tevsii va· hamınm tenezzülünü intaç etmiş- i 
zahür etmiıtir. diıinde yeni bir amil olacağı neti.. • ti • 

1 r. :.· ktisadi faa!iyet ve tslahatımı· cesini istimzaca müsaittir. ; ~ •. 

Izmir mfjzbahasını vare takip edecektir. 

belediye alıyor lzmirde Gazi Hz. nln herk•-
bmir, 26 (Yakıt) - Gazi Hazretle- lzmir, 26 (Vakit) _ Belediye 

rinin heykelinin rnontaji bitti. Mülıcn- bahayı satın alacaktır. Şirkete ~ .. ı 
dislerden mürekkep bir fen heyeti h.a- lira teklif etmiştir. Şirket, beledff1'"' 
ideyi, heykeli tetkik etti. İnşaatta ha- teklifini tetkik etmektedir. 
zı noksanlar bulundu. Kanonika in~- -p;;;;;;;;;;;;;-iiiiiiii;;;;iiiiii1 
atrn ikmaline çalışıyor. 1 j 

ÜLÜM 
Matbuat memuru _ __ 
Kadınhanı kaymakamı ibra- Cezayir bahrisefit valisi Jile~ 

him Bey lstanbul vilayetinde hum Abidin paıanıo hafidesi ~~ 
matbuat işlerini tedavire memur merhum Adem beyin keriıııe i 
edilmiştir. ve Alemdar ııbbat yurdu mO~ 

dok ô r Riza Abut bey efend di 
refikaları Raziye hanım efeD :lıd 
iki aydan beri müptela oldlJJ~ 
hastalıktan şifayap olanllYa''t· 
dün sabah hanesinde vefat e.,, 
miştir cenazesi bugünkü çarı• t' 
ha günü Alemdar sıhhat Y" ~ 
dundan kaldırılarak öğle naıo~, 
Ayasofya camii şerifinde ;,~ 
edildikten sonra Edirnekapı ~ 
aile medfeni mahsusun• t• 
edilecektir. 

Şamda vazıyet 
Şamdan gelen haberlere göre 

bükiim et rciıi Vedi beyin oto· 
mobili üzerine silahlar atılmış, 
bir talih neticesi kendisi otomo
bilde olmadığından yalnız şoför 
yaralanmıştır. 

Hamada da bir hiristiyan me
b'usuou öldürmiye teşebbüs et
mitlerdir. Hükumet meb'usları 

sokağa çıkamamaktadırlar. 
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Ttearet ----
- lktısat 

Halka ucuz 
Satabilmek için 

. Belediyenin yeni ikhsa müdürü 
tbbsadi işler hakkındaki tetkika· 
~na devam etmektedir. Bu tet
'b hat esnamndl\ Süreyya Asım 
ty. belediyenin zaruri gıda mad

delerini bugOnkü satış fiatına 
llataran halka dahn aşagı fiatla 
sattırabileceai kanaatini hasıl et
llıiştir. Asım bey bu hususta bir 
Proje hazırlıyarak mak:ıma ver
llliştir. Bu raporda şehrimizdeki 
her belediye dDiresi dahilinde 
birer büyük istiblôk kooperatifi 
te · sıs teklif olunmaktadll'. Bu ko-
0Peratif larde halka. çok ucuz 
fiaUa yağ, pirinç, fasulye ve em- · 
• li • mevat satılacakbr. 
.. Gaz. şeker g:bi maddeler 
tçın de belediye ticaret müdür
lüğüyle müştcreke:l hareket ede
rek ucuzluğu temine çalışacak
lardır. Bundan başka toptan ve 
Perakende gıdai madde o:ıtan 
tanafıo mkı bir kontrole tabi 
tutulması dn raporda tavsiye 
olunmaktadır. 

Belediye riya.seti bu raporu 
tetkik edecek ond•m sonra müs
be:t veya menfi bir karar vere
cektir. 

Oda mElcli•i toplsnıvor 
Y arm ticaret odası meclisi 

toplan:ıcakbr. Sıhh~t yurtlarınm 
odaya kaydı ve bo:s~ların da 

~azıtma mecbu:-iyeti uculünün 
~hdaıı meseleleri görüşülecektir. 

Ontenjane!an evvel gelen eşya 
lstaobul gümrükleri bışmüdür

lGğüne 15 k~r ni~nniden evvel 
aipariş edilip te bu tarihten oon· 
ra gelen eşyalann beddJeri ec
tltbi parnsı olarak ödenmiyeceği 
~a~büt edildiği takd irde kon-
enJan harici olarak ithal edil
tlıesi emrolunr:mştur 

Bu tt:,liği haber alan tüccar
l"r heme:J gllmrUkle temas et
?işlerdir. MuamelAta derhal baş
ıtnı,mhr 

~dli re e :""'"--
l:teıedlye çiirllm8erri için iesis 

edilecek hSkimlikler 
Sırf beJediyc c5r~mleriyle me1-

i\ll olmak üzere sulh hl'ıkimlik
~erj tesisi kar.:ırlaşmı:;:: tı. Bu mah
f e~eler haziran birden itibaren 
aahyete geçece~lerdir. 
b .. Belediye bu mab~<emelcrdcn 
b Uyük fayd~lar beklemekte ve 

d~ sayede esnaf üzerinde bele
t •ye nizamabnı tatbik ettirmek
ı: kolayhk göreceğine kani bu-
nrnaktadır. 
liastaneler birieşmiyecek 

t Son günler&e Cerrnbpaşa has
ll~nesile HasekinisQ hastaneleri· 

1
1
;. birleıtirileceği yazılmışh. Be· 
~eiıi Muhiddin bey bu 

Daim1 encümen, mezb~hadan 

!:asap dükkanJorma kadar yapı
lan et nakliyat masrafını indir· 
miye, fakat hayvanlardan alınan 
mezbaha resminin, belediye büt
çesinin bu seneki v.ı~;yeti itiba
riyle, bir sene c.laha aynen ipka
sına karar vermiştir. 

as'ı olmadığını söyle-
m!:;ıtir. 

Kabvo ihti~ira d~vasında 

beraert ec!ee'llor 
Dün oabab Sulta:l Ahmet Sulh 

birinci ce&~ mahl~emeainde kah
ve ihtiknn mszımnlannm muha
kemesine devam olunmuştur. Mu
hakcmeni:ı dünkü cclse::ıinde A
rnor, Mondiyandi, Salam, Andir
yadı, Aseo efendilerin, ihtikar 
yapbkiarı ttsbjt cdilmediğinde:

ber.:ıatJıırine karnı verilmiştir. 

Vitali Baroh ve Rafail Kao
diyoti efendilerin muhakemeleri 
dün bitirilmiştir. Mahkeme, bu 
iki mazn~n bakkmdaki karorını 
cumarteoi gilnü saat 11 de ve· 
recektir. 

Yazan: Tekinsiz konak. • ••b'aıa 

. -7-
ta~Unu söylemekle ber~ber bir taraf- ve tazip aletlerini birer birer meydana 
?ıı.e :: koca bir de?.'ir .. mangal~ tepele~ döktüler .• ~ Mangalın üz~rin~ yanya.na 
~\>f ldttruJmuş komur ateşim, henüz iJd saçayagı koydular. Uzenne kıskaç. 
daya du~an~arı t~terek, ynmaklan o- Iı tavayı yerl.eşti~diler. Içine kurş?n 

y getırmışlerdı. katranlı zeytınyagım boşalttı:lar. Ka. 
tınd~klar.nıdan Manda Mehmet, sn. ranhk höcrenin havasına mide bulan
l>e:rn· 1 ~e~Ul torbayı yere bıraktı • • dıran bir pis koku yayıldı. Zavallı 
kan ~~l~rın biı·birine çarpmasından çr- Mehmet ağa, iki bliklüm· olduğu yerde 
du··ı:ı-·~r korkunc sadavla torba yere kıvnlmıs, hayatla sanki alakasını kes-:.-.. 1usı.. ~ · =-

hia :.: U. mişti. 
Meh nga)ı .. ortaya koydular. Mand:ı Cetlat Kara Ali, hergün birer tür-
torb~et, goz Patlatan Hüseyin, meşin lü ahrete gönderdiği irili, ufaklı, padi
<\.kas ~' gelberi, kerpeten, kıs- şahtan çobana kadar her mansapta, 
&<>Jce~ s~rıne göz, saçlı terazi, tınıak her mevkideki aadmlarm bir defa yü· 
l\letıe~· ı1 Yolan gibi çeşit çeşit işkence züne bakınış değildi. 
deliler~nı, .. tokmakları, kemikleri kıran O yalnız idam fermanmdald, höc· 
l<anı, is/~~':' ustura, bı~ak gibi bu cetteki, mühre bakardı. O, bunu lıeJ. 

:.: eı ıçın beşcrL., icat ettiği eza !emişti. 

Limon kıralı unvaniylc anılan Oiyamandı 
Ef. dünkü muh:ı~cmede 

Şehrimizin tanınmış limon tüc· 
carlarmdan Diyamandi Ef. nin 
dün gümrükteki sekiziDcİ ihtisas 
mahkeoesinde muhakemesine 
devam edilmif, ma:ı.nun Diya· 

Abanl k!tıdın üzerindeki millll'ü 
tanırdı. İçindeki yaııdan haberi yok 
tu ve mutlaka her öldürdüğü adamın 
idam höccetini eline alıp ta kuşağın
daki gizli yere koymaymca işine ba~ -
Iamazdı. lşw onun vicdanını tatmin 
eden bu şeydi. ötesini hiç araştırmaz
dı. Üldürülecek adama gelince; o kim 
olursa ol~un, sade ona getirip teslim 
edilmişti. 

I<Uğıdı ,.e şimdiye kadar öldürdüğü 
adamlnrın her birini birer türlü icat 
ettiği tazip tarıiyle öldürür, kimisini 
ant olarak idam eder, kimisine bin bir 
eziyet çektirirdi. Neşeli zamanları 

en çok eziyet ettıiği zamanlardı. 
Yamakları da ondan aşağı kalmaz

dı. 

Hele göz patlatanın maharetini, 
ustası bile takdir ederdi. 

Çok defa hiddet ettiği bir rnahkii • 
ıniin gözüne, dolu yumruğunu yalıya-
rak, lıfr rnilşta nırurdu. Derhal bu 
~öz Jrnşımn altındaki kemikle beraber 

Fiki ~ 
ıc:ı:• -=---~hay atı 

l'ürk lisan 
Ve ede iyatı 

lstanbul radyosunda bu mevzu 
Uzerlne konfer3nsfara baştend1 

MUlklye talebesi Bulgaristarııda 
bir tetkik seyahati yapacak 

Mülkiye mektebi talebelerin
den yirmi kişilik bir grup mu· 
allimleri lbrahim Ali Beyle bir
likte bir haftaya kadar Bulga
ristana gideceklerdir. 

Talebeler Varna civanndaki 
köylerde Bulgar köy teşkilitını 
ve köy kanununu tetkik edecek
lerdir. 

mandi Ef. tarafından mavnala
rında aktarma yapılan üç mav
nacıyle suçluya atfedilen limon 
kaçakçılığı tahkikatım yapan 
müfettişler şahit olarak dinlen· 
mişlerdir. 

Müddeiumuminin talebi üze
•• 1 e bazı bususatm Liman şirketin
den istizahı için muhakeme Ni-
sanın 28 inci perşembe günü 
saat on beşe talik edildi. Maz
nun vekilinin tahliye talebi bu 
defa da heyeti halcime tarafın
dan reddedilmiştir. 

. 
patlar, zayallmm beyni dağılırd ı. On-
dan sonra kafasını keserdi. 

Bu sebeple kendis ine "Göz patla -
tan,, derlerdi. · 

Bu üç adam lstanbulda "mel'un ,. 
addedilirdL Halktan onlara selftm 
yeren kimse bulunmazdı. Bunları biı 
gün umumi bir yerde gören olmazdı. 
Onların geçtiği sokak derhal tenha la· 
şır, herkes birer tarafa savuşurdu. 

Şayet bir dükl.:andan bir şey alnıa!( 
icap etse, hiç hhisi g·idemeıdi. Çiin
kii diikkfmcr, dükkanını brra.karak ı.a
çardı. 

BunlA.rın hangi semtte, hangi ma · 
hallede oturduklarım da bilen yoktu. , 

Kara Alinin sur etrafında, kimse
siz ıssız bir yer-de bir evi bulunduğu 
rivayet olunurdu. 

Kara Ali, kol kalrnlığında bir de
miri avuçları içinde ilci büklüm eder. 
en ciisseJi bir ·n~zirıi bir yumrukta ye. 
re çökertirdi. Çok defo kendisiyle 
boğuşan nıaktüllcri yamaklarına tut • 

Refik. Ahmet Bey tarafmdşn 
lst~nbul radyosunda Türk lisan 
ve edebiyatı tarihine ait bir 
sıra k onferans veriJmesine baş
tanılmıştır. llk konferans dün 
a!<şam veri lmiştir. Bu menu 
üıerinde ayrı ayrı babi9Ier teş
kil edecek ve bir kaç baft:\ 
d evao1 edecek olan bu konfe· 
ranslann biritıcisiude Refik Ah
met Bey, 11 

Edebiyat ilışanl~nn 
fikirce yüksehn~ai. rQhcı olgun• 
Jaşıne sı , hislerinin incelmesi ne· 
ticesidir. Onun içindir ki edebi
yat medeniyettir, diyoruz. Çün
kü medeniyet insan kabiliyetinin 
hasılasıd,r. Büyük bir medeniyet 
sahibi olan Türkler, büyük bir 
edebiyatın da aahibidirler. 

Bu edebiyat, devir devir, yer 
yüzünün dört bucağına bilgi ve 
medeniyet ışığı götüren Türkle• 
rin kemal ve irfan aynasıdır. 
Onun içindir ki bu edebiyatın 
tarihini tetkik etmek biraz da 
Türk medeniyetinin tarihini göz
den geç.'rmek demektit. ,, diye• 
rek başlamış, ' 4Türk, yer yü~ünü 
kaphyan, zaman zam•n, ba,ka 
başka isimler alan, fakat daima 
ve her yerde aynı yilksek in
sanlık kabiliyetini Ustiln tutan 
b ir zeka ve medeniyet parıltısı
nın ismidir. Türkiyede, Türkis· 
tanda, Ma veraünnehirde, K111m• 
dr1 1 Kazakta, Kırııı:da, Kaf· 
kasta, Hintte, Çinde, Iranda. 
Irakta Türk birdir,, deruiı ve 
Türklerin anayurtlarına, dünyaya 
yayıhşlarmı, kurdukları devletle-
ri , vücude getirdikleri medeni• 
yeti anl atmıiUr.~ ...... 

Konferansçı, ıözlerini eski 
Türk medeniyetinin fikir ve fel
sefe sahasındaki görünüşünün 
Türk dini ismini aldığını ve ilk 
edebi eserlere de bu dine ait 
ayinler arasında tesadüf edildi-
ğini söyliyerek bitirmiştir. Gele
cek sah günü akşam.1 verilecek 
olan ikinci konf er ansan mevzuu 
ueski Türk dini •e ilk edebi 
ese?leirimi:r:,, dir. 

Amiral Vasıf 
Pş.nın ziyafeti 

Bugazlar komisyonu rei~i Ami
ral Vasıf Pş. komisyonun ecnebi 
murahhasları şerefine dün bir 
ziyafet vermiştir. 

Her sene verilmesi mutat olan 
bu ziyafette komisyondaki ecne
bi murahhaslarından batka şeh
rimizde bulunan sefirler ve se
faretler erkanı hazır bulunuıuf, 
1 ürk musikisinin seçilmif e•ederi 
tanınmış aan'atkirlar tarafından 
çalınmıştır. 

: i 

turmaz, bizzat karını tamamlamalı 
için can ha,·Iiyle uğraşan rnahkfır11la 
adeta güreşirdi. • 

'fevel~kül, miskinlik, mütavaat gös 
te rl'n mahkumlara kızardı. Onlıtn 
eıa , ·c cefa ederek öldürürdü. nilakis 
kendi iyle uğraşmış olnnları 4ln klSa 
;>oldan ahrete gönderirdi. 

nu suretle. iyiliketmiş olduğuna 
kn11i olurdu. 

\':tldıılr Mehmet ağa:rr yerde bü • 
:.rülıniiş gör ün ce hiddetlendi. Kartı A -
linin giilere-k, a rkasın1 sıvazhyarak 

Söz söyleyişi yamakların biribiıi
ne ynn ynn bakmasını, icap ettiriyor
du: 

- Dos t kızdı. 
- Öyley ··e bize iş yok. 
I\:ara Ali, karanlığa gör.ü alışık a

damdı. Bütün işlen hep böyle kıı -
r an hk mahzenlerde. ahırlarda, kupı 
altlarm dn. zindan içinde görürrlii. 
ifa tt::ı odnsmda kaı1dil yakmnk adeti 
deği ld i. 

(Bitmedi). 
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( Günün Siyaseti 
Bir tehdit 

TUtiln deposunda 
bir hadise oldu 

Cihan müvazenesinde 
Rusyanın mevkii Dün Beşiktaşta hacı Remzi 

beyin tütün dnposunda bir hadi
se olmuıtur. Tüt6n ameleligi e
den Ali ve Mehmet isminde iki 
işçi dün Remzi beyin dedosuna 
gitmişler Te kendilerine iş veril· 
mesini istemişlerdir. Bu müraca
at tetkik edilmit fakat depoya 
yeniden iki iıçi almağa imkan 
g<Srülmediginden red ce•abı ve
rilmiştir. Menfi cevap Ali ve 
Mehmedi kızdırmırmışhr. (i(i ar
kıışına bıçaklarını çekerek de
poya hilcum etmişler ve usta 
başı ldrisi ve amele Aliyi tehdit 
etmişlerdir. Çok geçmeden ha
dise yerine zabıta gelmit ve mü
tecavüzler hakkında takibabata 
başlanılmııbr. 

Meşhur ltalyan muharriri Ferrcro 
'llusyanın cihan müvazenesindeki mrı·

kll hak/anda mühim bir makale yaz -
ITU§tı. Bu mühim malı.al.eyi llülasa e • 
illyoruz: 

Rusya on yedinci asnn sonlanna 
kadar, Avrupayla temas etmeden ya -
şamıştı. 

Fakat Rusya on 5ekiı.inci asırda 
Avrupa devletleri ara.<;ında bir mev -
ki kazandı. 

Onun Avrupa siyaseti filiyesi üzerin 
dekirolü bu asnn sonuna kadar tali 
bir mevkideydi. Onun Avrup:ıda si
yasetinde büyük bir nüfuz kazanması, 
'.Avrupanın en mühim devleti sayılma-
51 on dokuzuncu asra isabet eder. Rus
yanm bu mevkii kazanmasr, Fransız 

fhtilAli kebirinin neticelerindendi. 
Fransrz ihtilali kebiri, Lehistanın 

nrtadan kaldırılmasını kolaylaştırmış, 
Fransanm dahili za'fı bu memleketin 
taksimine mukavemet edememesini ir.
taç etmişti. 

Lehistamn taksimi üzerine A vus -
turya ve Prusyayla hem hudut olan 
Rusya, orta Avruparun bu iki devleti 
tızerinde t.esir icra ettikten başka bü
tiin Avrupa üzerinde nüfuzünü hisse~ 
tfrıniştL. 

Napolyonun imparatorluğu 1812 de 
yıkıldığı zaman A vrupanm büyük mo
narşileri 1815 te Viyanada toplanarak 
Avrupayı yeni bir esas üzerine kur -
mak istediler. 

Ruuun nt>ti !esi c•lara k Rusya 181:i
ten 1914 senesine k:ı.dar Avrupa mu
vazenesinde en büyük kuHet oldu. 
Rusya (1815 ten 1870) e kadar Cer -
man alemi.ne müznharet etmiş, fakat 
1870 t"n sonra Cerm:ı" alemi fazla 
kuvvet sahibi olduğundan Rusya ya -
,.aş yavaş öbür tarafa meyletmiye, 
Fransaya yaklaşmıya başlamrştı. Ni -
hayet 1891 de Fransa cümhurlyetiyle 
Rusya imparatorluğu ittifak ettileT. 
Ve }irmind asrm başlarında lngilte
renin ilühakiyle -ba ittlf ak kuvvet 
peyda eW. 

Umumi harp bu müvazeneyi altüst 
etti. 

Sulh mtiahedeleri Baltık devletle -
rlni vücuda getirmek ve Lehistanı ib -
ya etmekle Rusyayr on yedinci a~ır -
daki haline döndürmek istedi. Fi'ha
kika sulh müahedeleri Rusyayı Bal -
tıktan, ve Lehistanla orta Avnıpaya 
hem hudut olmaktan uzaklaştırdı ve 
neticede bütiln dünya müvazenesi bo
zuldu. Çünkü Rusya.nın çekilme.si, 
Avrupa devletleri arasında askeri bir 
müvazene tesisine mAnidi·. Bir ta. 
raftan Almanya, Alman kavmlerlyle 
muhat bulunuyor ve bunlann hepsi 
ona karşı incizap duyuyordu. Alman 
milleti, Rusyanın taz:>ikinden kurtul
muştu. Almanya, Avrupanm, en 
sok makineleşmiş milletiydi. Ger
çj bu millet 1914 te olduğu kadar 
kuvvetli değildi. Fakat komşulan 

için eskisinden daha müthiş bir tehli
keydi. Fransayla İngiltere ona karşı 
gelmeleri için son derece sıkı müna • 
sebetler tesis ve t~lyamn mü:ıahare
tini temin etmeleri lazımdL 

1919 müahedesini yapanlar bu ne
ticenin pek farkında değilJerdi. Onlar 
Amerikayı Rusyanm yerine koymak 
istiyorla-rdı. Halbuki Amerika buna 
razı olmadı. 

Bu suretle Avrupa askeri nokta.i 
nazardan müvazer.e8iz1ik ~nde kaldı. 
Fransa, Lehistan, Çekoslovakya ve 
YugMlavyayı Almanya.ya karşı ha -
zırlamak istiyorsa da bu devletlerin 
ittifakı mühim bir mdna ifade etmez. 
Sonra işte Lehistan kanşı:klığı için 
:Almanya, Rusyayla anlaşabilir ve bu 
taktirde bu yeni müvazene teşebbüs -
lerinin hepsi bertaraf olur. 

iş bununla bitmiyor. Çünkü bu
gün A'9J'Upa siyasetinden çekilen Rus
ya, Bu siyasete tekrar dönmek isti • 
yor ve bunun için çalışıyor. 

Fakat bu mesainin muvaffak olup 
olmıyaeağı apayn bir iştir. 

Ru thtillli neticesinde Ru.syanm 
'.Avrupadan çekilmesiyle kaybolan as
INlt iilltneneyf te11ftye imkAn yok -
tur. Bir harp çrba müvazenesiz • 
likte telıJfke melhuz değildir. Harp 

l*m•• ~.e çıkmaması ise <:.erman l · 
... ---------- __,,, -- - .___.. ---- - -

}eminin elinde gibidir. 
Halihazırda Jemokrasi mü~ese • 

Ieri halkın sulh lehinde fikirlerini iz
har ederek hükQmetler üzerinde tesir 
icra. etmelerini temin ediyor. Fakat 
Rusyanın fikri; A vrupadaki eski mev· 
kiini istirdat için bu demokrasi mües
seselerinin yıkılması ve ihtilal dikta
törlüğünü tesis etmektir. 

Bu itibarla Avrupa sulhü Rusya· 
5lZ ve Rusya aleyhinde teessüs etme°i{
tedir. 

Rus ihtilalinin dünya için en mü -
him ne?tice.c;j budur. 

işlerini bitiren Muh
telit mahkemeler 
Türk - lngiliz ve Türk - ltalyan 

muhtelit hakem m2hkemelerinin 
işlerini bitirdikleri yazılmıştı • 
Artık kat*i surette tatil edilmiş 
olan bu mahkemelerin bitaraf 
reisi Danimarkalı M, Hamerich
Je lngiliz ajanı Mr. Oven Vels 
bugün memleketlerine dönecek
lerdir. Türk - lngiliz mahkemesi 
lngiliz bakimi Mr. Hill birkaç 
gün evvel lngiltereye gitmiştir. 

M. Hamerich dün bir muhar
ririmize şunları siSylemiştir: 

- Tilrk-ltalyan ve TUrk-lngi
liz bikem mahkemeleri artık ta
rihe karışmıf bulunmaktadır. Bu 
mahkemeler kendilerine verilen 
biltlin meıseleleri hallettikleri için 
tasfiye edilmiştir. Mahkeme bil
roları da ellerindeki dosyaları 
tanzim ve idari ban itleri ta-
mamladı~tan sonra kopatılacak
tır. Her iki mahkeme oimdiye 
kadar 700 da•a rüyet etmiştir. 
iki mahkeme arasında en çok 
müracaat karşısında kalan ve 
daha fazla dava rüyet eden 
Tiirk - lngiliz mahkemesidir. 

Istanbulda yedi :ıene kadar 
kalmıştım. Bu güzel memleket
ten ve burada bulduğum sami
mi muhitten teessüfle ayrılıyo
rum. ilerde lstanbula seyyah sı
fatiyle tekrar gelmek isterim. 

Bir çocu:ı: pençereden dUştU 
aa1r yaralandı 

Fatihte baba Hasan mahalle
sinde yaver solıeağında 7 numa· 
ralı evde oturan Refika hanımın 
4 yaşmdaki oğlu Necmi dün e
vin üçüncü katında oynarken 
pencereden dışan sarkmıştır. 

Küçük çocuk bir aralık müva
zenesini kaybetmiş ve bat aşağı 
sokağa düşmüştür. Başından a
ğır surette yaralanan küçük Nec
mi etfal hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

Balta llmanındakl çete 
yakalandı 

Geçenlerde balta limanında 
bir çiflige dört kişiden mürekkep 
siJiblı bir çete hücum etmiş ve 
çiflik sahibi ile karısma taarruz
da bulunmuılardı. Jandarma ta
rafından yapılan ta'{ibat netice
sinde faillerden Osman, laz Ah· 
met, diger Ahmet yakalanmışlar· 
dır. Kaçak T evfiginde yakalan
ması için tedbirJer alınmıştır. 

Sokekta bulunan yaralı 
Evvelki gece şehremininde A

ziz isminde bir şahsın sokak or· 
tasındaağır yaralı olarak bulun
duğuna yazmııtık. Bu adamın 

lstanbul plAnıoı ne ıuretle ve kimin tarafından 
Mimar yan sen rurulduğu henüz tavazzu etme

miıtir. Zabıta, tahkikatma ehem-
Y apacak niyetle devam etmektedir. 

lstanbul belediyeıi, şehrimizin Bir ııdam birdenbire öldU 
imar plAnının, Avrupanın maruf Fındıklıda Koço efendi iımin-
mutahauısları arasında bir mli- de 25 y~larında bir adam dün 
sabalra açarak, müsabakayı ka-: birdenbire ıokakta ölmilıtür. Ce-
zanan ıahıa yaptırması ta-
savvurundaydı. sedi muayene eden zabıta dok· 

Fakat beledjye ahiren bu fik- toru, ölümü ıüpheli bulmuıtur. 
rindeo aarfı nazar eylemiş ve Morıa kaldırılmasıoa lüzum 
Ankara ve lzmirde olduğu gibi görmüştür. 
lstanbulun pllnının da mimar 
Y ,:-•ıııuıııır GLORYA'da '''""''' .. '_= ansene yaptırılmasına kati su- '1 
rette karar vermiıtir. - -

Mimu Yanaenle bu hususta ~ Bogilnden iti haren ~ 
görüşülmüt ve mutabık kalın- j Mevsimin en güz.el filimleri { 
mııtır. Mimar Yansen bir müd- ~ herkes tarafından göriilebil- ~ 
det sonra şehrimize gelerek bu ~ mesi için ~ 
işle meşgul olacaktır. ~ ff 

onrhttz çocuk ( lHZilitll Hatlar ) 
Çocuk haftasının dördüocn § ~ 

günü de muhtelif mıntaka ve ~ Umumt Duhuliye ~ 

s~:~~~if :~~~kB~~:~~~~ i:== 

38°alkkonULrUUksş ==i: 

ıı yapılacakbr. Miisabakalarda 
kazanan çocuklara kıymetli be-. ~ ~ 

di~!;u:··~:;~kti:~inde aynca '= 55 i(uruş :_=_i 

doktor Ali Şilkrü B. annelere 
bir Konferans verecektir. ! Bu haftaki programda mevsimin en '§ 

§ büyük muvaffakiyetl. rekorları kıran ve § 
Greta Garbonun yeni filmi ~ 40.000 kişi tarafından alkışlanan film ~ 

na~~::~~G~et~elG~rbo~,abpf~=~~ ===_=---~= Huhulun reıesı· :=:_=_=_-= 

dellonun °Beni istediiin gibi,, U ~ 
Piyesinde ba•lıca rolü almıştır. ... 'E (La Hande a Bouboule) ~ 
Film yapılıncıya kadar Greta = = 

haftada 300 bin Frank alacaktır. { I.&l• LTON J 
Filmin rejisörlOğil Fiç Moris ta- ! .iYI.. ~ 
rafından deruhte edilmiıtir. "11ıuıııı11111ııu, tarafından ..ııııııııuuııınıııı.J 

• Kalpte iğne Tefrika: 
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Karısmın Fransa ya gelip 
kendisinden intikam almak iste
diiini de ilave ettim. Burnöl bir 
ele geçerse, yani karisiyle kar
şılaıırsa vahomlacağından emin
di. Zira, alçak, asıl kontun 
Gürcüstanda evlendiğini bilmiyor 
ve bu hususta malumata sahip 
bulunmuyordu. Kendi şatosunda· 
ki sirkatleri de, hep, karısının üs
tüne yükleniyordu. Sonra benim 
desti izdivacımı talep etti. Ben· 
de kendisine bir şart koştum. 
Karısını ortadan kaldırdığı tak-
dirde onunla evlenecektim. 

Bu esnada boğuk bir hı"ıltı 
işitildi. BoroöJ, bağlı olduğu 
1andalyeıinden kurtulmak için 
fevkalbeşer bir hareket yapıyor-
du. Elena devam etti: 

- Zavalh kadın, eğer onu 
bulsaydı, ayoı gün öldürecekti. 
Fakat bulamadi. Hatta, bir çok 
paralar sarfederek hususi polis 
hafiyeleri tuttuğu halde gene 
bulamadı. Sonra da gelip bana, 
Kastelmeyran gibi bil bir kim
senin cinayet yapamıyacağıodan 
bahsetti. 

Franoy: 
- işte, dedi, bunları ben 

bilmiyordum. Şimdi vazıyet ta
mamen anlaşılıyor. Demek, 
artık, katil için ancak gün
düzleri faaliyette bulunmak ka
bildi. Doğrusu bu hususta 
Burnöl ipi iyi hesaplı hareket 
ctmis. Amcasmın madam Elena 
ile çıktığı bir sırayı intihap et
miş. Son kasaları da aşıracak. 
Kuvvetlidir. ikisini de taşıyabi
lir. Fakat bütün hesaplarına 
rağmen, tali, yoluna gene bir 
ıavallı şahidi çıkarıyor. Bu, Ka
yıkhanecidir; •e liÇüncü cinayet 
oluyor. Ve herkes taharriyatla 
mefgulken, o, Patrisin odasıoa 
çıkıp silahlarını bir vazoya ko
yuyor. Hepimiz, katilin cesedi, 
karanlak dehlize kadar sürükle
diğini unoetmiştik. Halbuki, 
kan lekeleri cesedin bulunduğu 
yerden iki metre öteden ancak 
başlıyordu. Artık, izi tamamen 
ele geçirmiştim. Nehrin bu işte 
mühim bir rol oynadığma ka
niydim. Binaenaleyh Patris ka
bahatlı değildi. Bunun üzerine 
nehrin sahillerinde bir tetkika 
çıktık, ve nihayet, hakikati keş
fettik. 

Kastelmeyranın, madam Elena 
lan davet edip te kendisi yarım 
saat kadar geç geldiği günün 
ve · cinayetin olduğu sabah, 
ceryamn aksine, nehrin üzerinde 
bir değneğin ileriledigi görül
müştü. Değnek yavaş yavaş ile
riliyormuş. Tabii katil, elinde 
kasaları taııyordu. Bu değnek de 
bir periskoptan başka bir şey 
değildi. 

- Bir periskop mu? 
- Evet efendiler. Bir peris-

kop. işte bunun için gözcülerin 
vucudu tamamen lüzumsuz olu
yordu. 

işte bu periskop bizi, Kont 
Hz. nin yeni satın aldıkları av 
arazisindeki köşke götürdü •e 
orada bütün çalınan kasaları, 
dalgıç elbisesini ve başka bütün 
deliJleri bulduk. Eğer müstantik 
efendi, isterseniz, sizi hemen 
oraya götürebilirim. Şunu da ila
ve edeyim ki, bizim mahut yeğen 
bütün cinayetlerine rağmen ara-
dığı evrakı bulamamıştı. Bu ev
rak yerine başka evrak konul
muştu, ve katli, asıl evrak ola· 
rak onları zannetmiıti • 

Nakleden: fa. 

Binaenaleyh, arbk Markioİll 
yaşamasıoa lüzum yoktu. O da 
ortadan kaldınlabilirdi. Ve oe
tekim buna da teşebbüs etti. 

Katil bütün mümanaahna rat' 
men salondan çıkarıldı. MüstaD" 
tik. 

- Efendiler, dedi, hep bera" 
ber köşke gitmeliyiz. 

Fakat Marki müdahale ett~ 
Yeme zamanı gelmiıti, ıofr• 
çoktan kurulmuştu. 

Esasen herkesin karn~ da açda. 
sofrada, Elenanm solunda otu
ran Franoy sordu: 

- Madam, geri kalan en soO 
esrarı da siz izah edermisioiz? 

- Yani şatodan nasıl kaçdr 
ğımımı demek istiyorsunuz? 

- Evet. 
- O halde bir az sabredioi• 

mösyö Krapot, yemek bitsİO 
gösteririm. 

Kahveleri de içdikten sonra beP 
birden Elena Marki tarafmdall 
kapatıldıktan sonra ortadan barr 
lmlade bir surette kaybolduğO 
odaya gittiler. Elena : 

- işte, dedi, Marki orad• 
ben de şuradaydım. Marki k,. 
pıoın anahtarını çevirmiıti. 

- Ve anahtarı cebime kof 
muştum. 

- Yaklaşınız biraz mösy6 
Kropot, ve bu eski kilidin vida• 
larma bakınız. Bu, merhum ko' 
camın bana tevdi ettiği bit 
sırdı. 

Bu ıerseri tesadnfen öğreır 
miş, hatta amcası bile bilmiyo 
muş. Üst vidalara biraz taıyi 
yapılınca, kilit kendiliiinden açJ 
lıyor, •e istediğiniz kadar 
tarı çeviriniz, kapı kapanmıJ:Ö( • 

Marki beni takip ederke 
odaya gırınce burayı tat 
yik ettiğimi hissetmemişti. Kap 
yı da kilitlediğinden emin oları 
artık dikkati başka tarafa Te 
diii için usulcacık buradan çıt 

tım, gittim. 
Tekrar salona döndiller. Ad' 

yeciler köşke gitmiye bazırlao 
yorlardı; d'Oviyak küçük, Mit 
dizlerine oturtmuş soruyordu: 

- Bir amcaya malik olduğud' 
dan memnunmuıun? 

- Çok. Fakat benim bir d 
eniştem var haberin var mı? 

- Bu da kim? 
- Jan. Sonyayla eTleniyorllı 

bilmiyor musun? 
Elena gülüyordu. 
- Bütün bu hadiseler arasısr' 

da size söylemiye unutmuştuı': 
Fakat fazla söze de lüzum yo~ 
bir kere bakınız, vaziyeti ani~ 
sıoaz. Hem bunun için poliı b'1 

fiyesi olmıya da hacet yok, d 
ğil mi M. Larşe? 

Bir pencerenin önünde S°'1 
yayla Jan konuşuyorlardı. ılı 
tig renç kızın ellerini avuçları" 
almıştı, arasıra onları dudaklı 
na götürüp öpüyordu. 

__________ s __ o_N _______ _../ı 

SURE Y YA Tiyatro~~ A• 
ERTU~UL SADETTIN H ARK.A.D~ 

1 mayıs pa
zar günü akşamı 
Beşi., taş yeni si· 
nema salonunda 

Hanımlar 
terzihanesi 

vodvil 3 perde ~ 
2 mayıs paz:ırtrsi akşamı : (\adı 

Süreyya sincması~da KILLBIK vo~ 
.perde. ZOR NiKAH molyerden ~ 

Kadıköy Siireyya sinemasında 

Raşlt Hiza tlyatr 
Bu akşam 21,30 da ( Lokmanzad' 
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Bolşevik aleminde! 
- Yazan: Konttts Karolyl -

Mekteplerde talim ve terbiye usul
lerine hakim dört esas vardır 

:-kız milyondan 13,5 m~lyona - Nazariye hallnde bir mec• 
Urlyet - Ceza, tekdir ve dayak yoktur - Gruplarda ders: 
bUtQn talebe anlamadan grup bir adım blle llerl geçemez 

'.!!l!ftal tetkikler : 

Son çarlardan biri, maarif na· 
~j?n!n raporunun bir köşesine: 

elaket, köylünün çocuğunu 
lllektebe yollamasında!,, ibaresini 
t~ıttı. Aynı kafa gene böyle 
dır nıünuebetle: "Mektepleri kaJ 
1ntıak lazım!,, diyordu. Lenin: 
''Biz üç şeye muhtacız: Oğret

?rıek, gene öğretmek, bir daha öğ 
l'etnıek !,, dedi. 
t Bugün Rus kavmi Leninin gös 
erdiği yolda gidiyor, kaybolmuı 
~anları hümmalı bir istical ve 
~en~iyle t;l~fi etmiye uğr~ııyor. 
•
1 
llktıyle dınıne nasıl sırri bı~ect 

1 ~-~anlmıt idiyse timdi de ilme 
0 IUldar derin bir imanla bağlan
~lftır. Bet senelik programını ta• 
qakkuk ettirmek uğrunda hüku -
lııet nihayetsiz fedakarlıklar ya
rar, bin bir mahrumiyetlere kat· 
~ırken, umumi maarif bütçe • 

::.nden bir tey kesmek aklından 
.ıle geçmiyor. Bu gün umum va· 

l'~datın yüzde yirmisi talim ve ter 
~~Yeye tahsis olunmuıtur; halbu -

~, 1913 - yani umumi harpten 
hı~ •ene evvelki - bütçesinde ma 
ltif tahsisatı umumi varıdatın 
~de dördüne baliğ olabiliyor • 
u. 

. Be, ıenelik plan bütçeıinde 
J::idat mecburi tedrisin tabak • 
l._ ku için dört milyar ruble ka .. 
uul etmittir. 

Çarlar idaresinde Rusyada 
~fuaun yüzde yetmit üçü hiç o· 
b Yup yazmak bilmezdi; dahili 
arp, harp, müdahale hu yüzde 
.~nm bir kat daha arttırmıştı, 
•-..at 1924 ten beri Sovyet bü • 
Jiikleri bu büyük vazifeyi layık 
~~uğu ehemmiyetle, cesaretle 
-rtdamıılardır. 

Şu rakamlar halk maarif ko -
~:eri Miliutından bizzat alınmış 

1914 te mekteplerde 8 milyon 
~uk vardı; 1928 de bu adet 

1
9800,000 e 1930 da 11,790,000 e; 

1 
31 de 13,500,000 e çılanıştır. 

1932: 1933 senesi zarfında bunu 

d
? lllılyona çıkarabilmek ümidin
edirler. 
L Evvelce kadınların yüzde ikisi 

0 "11Yup yazardı. Bu gün okuyup :u--ak bilmiyen kadın ad ~di 
zde ıekizdir. 
1930 da dört senelik iptidai 

!:11•il mecburiyeti kabul olun • 
'bu Uftu, 1931 de - geçen sene -
1.. · lllecburiyet yedi seneye çı .. 
ql'rlnıııtır. 
ıG Mektepıizlik ve hocasızlık yü· 
ı. nden köylerde mecburi tahsil 
qeıı-· b" ır_ uz ınnazariye mevcuttur. Fa-
~ ınükemmel planlar mucibince 
~ hani mektep yapılmakta, 
"el"Ic Yetittirihnektedir. Bet se· 
h.a 1 

•• Program mucibince 933 te, 
itin mevcut bulunan 265,000 

ı:aallinıe ilaveten 235,000 nüfus· 
)et,!eni bir muallim ordusu daha 
Lıaı1flllit ve vazife batına geçmiş 

unacaktır. 
da ? alinı ve terbiye usullerine 1 eaaa hakimdir: 
~ılcb;:' Yüksek tahsil herkes için 

"- ~· _: Mektepler politekniklet -
le ed, Yani fikri bahisler el ve göz
~ e takip olunmalı, talebe na -
"-el'atla ameliyatı birlikte gör -
ile t:1 bunlardan biri diğerine fa· 
'-ıite tu!~anıalı, her ikisinin de ce 

3 t ıçın lüzumu anla,ılmalı. 
'llld.tl; Şehirlilik, köylülük ara -
~ n/ fark kalkmalı, bu suretle 
letı.ı 1~ unıur yaklaşmak. bir • 

e ı. 

tle: !, U. R. S. S. i ("') terkip e
~elct ~t~n milliyetlere kendi 
d-. :: e!1nde, kendi lisanların· 
ta.,._ ..... hııl temin edilmeli; çarlık 
~da olduğu gibi tahsilin 

Rusyada maarH : 1 

Eskiden mektepsiz lcelen ... 
R"s çocukler1nden birisi 

mutlak ruaça olması mecburiyeti 
kalkmalı .. 

Avrupamn klasik talim ve 
terbiyesiyle bu günkü Rusyamn 
talim ve terbiyesi arasındaki ha· 
kiki fark Avrupada çocukların 
hayatta kendilerine hiç bir va • 
kit lazım olmıyacak olan bahis .. 
lerle vakit geçirmeleri, halbuki 
Rusyada çocuklara yalnız lazım 
olacak bahislerin gösterilmesi • 
dir. Rus çocukları mekteplerini 
bitirdikleri zaman Çiçeronun fi -
lan nutkunu ezber bilmezler; ya
hut Roma imparatorlarının tahta 
çıkıp indikleri tarihleri sayamaz
lar; fakat Dniperstroy (~~) 1m 
turbinlerinin genişliğini ve ade • 
~lini dosdoğru bilirler; So-vyetler· 
ee ~yetitürtlmekte olan yeni laı • 
tik ağacının hurda tef errüatını 
anlamıtlardır; bet senelik prog
ramın levazımından olan traktör 
merkezleri ve adedi zihinlerinde· 
dir. 

Talim ve terbiye usulleri bir 
taraftan çocuklara, diğer taraftan 
rütt haddine gelmit olanlara 
mahsus olarak kurulmuıtur. 

Çocuklar için: 
Bakım evleri - Buralarda an· 

nelerinin rızaııyle bebeklere üç 
yatına kadar bakılır. 

Çocuk bahçeleri - Asıl üç ya 
tından 7 yatına kadar olan çocuk· 
lar içindir. 

Mektepler - Dört ve ya yedi 
sene içindir. Sekiz yaşında giri • 
lir; 12 veya 15 yaşında çıkılır. 
Yedi seneyi 9 a ve daha sonra 10 
a iblağ dütünülmektedir. Bu su· 
retle bütün Rus cocukları Avru • 
pada müre_f f eh s;nıf çocuklarının 
gördükleri gibi 18 yaşına kadar 
bir nevi ve tekilde tahsil göre -
cektir. 

Avrupanın ilk ve orta mek -
teplerine tekabül eden 7 senelik 
mektepleri Semilekta - S. F. S. 
rümuzuyla yadedilen fabrika 
mekteplerine kalbetmiye çalıpl -
maktadır. Bunun için bu mektep
leri tehirlerde birer fabrikaya ve 
köylerde Kolkhoze'lara bağlamak 
lazım geliyor. 

Talebe bu gün 16, daha sonra 
on sekiz yatlarında amele mek • 
teplerinde F. S. U. adeta ihtisaı 
sahibi olarak yetişmektedirler. A 
mele .mektepleri zaten birer f ah • 
rikaya merbut bulunmaktadır. Ta 
lebenin en iyileri ayrılır, bunlar 
teknikiumlarda, fakültelerde tah 
•illerine devam ederek mühen .. 
dis ve yüksek mühendis olurlar. 

Hedef en az zamanda en çok 
miktarda mütehassıs yetiştirmek
tedir. Beş senelik programın ilk 
iki senesinde yetiştirilmesi mu • 
sammem mühendisler, mütehassıs
lar tamamen yetiıtirilmiıtir. Plan, 
yüksekmektepler talebesi adedinin 
1932 - 1933 senesi zarfmda 209 
bine ibliğı huausunu derpif edi -

SPOR 1 Milli talebe 
Birliği nizamnamesi 

Milli talebe birliği, eısas ni
zamnamesini hazırlamak üzere Macarlardan sonra .. 
muhtelif faknlte Ye yüksek 
mektepler murahhaslarından mü
rekkep olarak teşkil edilen ko
misyon dün Milli Türk talebe 
birliği yurdunda toplanmıştır. 

Komisyona Müderris Muslibüddin 
Adil B. riyaset etmiş ve nizam-

-------------
8 u haftada Yunanlılarla karşılaşıyoruz 

Rodos şamplyo~unun hl r def isi 

name layihasının esas noktaları 
tesbit edilmiştir. Komisyon, me
saisini bitirmek için daha bir 
kaç defa toplanacaktır. 

Şehir meclisinde 
Belediye iktısat müdürü Asım 

Süreyya B. un fiatJarı pahalılaı
madığı halde ekmek fiatlarının 
neden yükselmiye meyal olduğu 
hakkında bugün şehir meclisine 
izahat verP.cektir. 

1 DAVETLER 
~--' 
.Feyziati lisesinde ~8 Nisan perşenbe 

ve 29 Nisan cuma günleri saat I 5 de 
şimdiye kadar mektebimizden mezun 
arkadaşlanmııın şerefine tertip edilen 
müsamereyi bilômum mezun arkadaşları· 
mızın teşriflerini rica ederim. 

Feyziati mezunlarından: 
Muammer ishak 

A Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
1 - Cemiyetimizin nizamnamesi 

bükômetçe tasdik .edilmi~ ve müsaadesi 
alınmış olduğundan gitmek istiyenlerin 
Cumartesi, Pazartc!ii, Perşembe günleri 
saat 17 den l 9 a kadar Galatasaray 
spor kulübüne mür acaatlım. 

2 - Cemiyetin koo~resi 29 Nisan 
1932 Cuma günü saat 14 de Gal:ıtasl· 
ray spor aulübü salonunda aktedilcce
ğinden muhterem azanın mezkör gün 
\C saatte hazır bulunmaları ehemmiyet· 
le ıica olunur. 

EvYe)ce yazdığımız gibi önü· 
müzdeki cuma • ve pazar günü 
sporcuların ve sporla alakadar 
olanların sinirlerini haylı oynata
ca iki maç tlaha yapılacaktır. 

Rodos yarım sıklet şampiyonu 

Joz~t Levl Ef. 

Bu sefer karşılaıacağımız takım 
Selanik muhtelitidir. Kendileriyle 
cuma günü Fener bahçe, pazar 
günü de Galatasaray takımları
mız karşılaşacak fakat bu iki 

Zonguldak Havzaifahmiye 
umum müdürlüğünden: 

Bir kömür müessesesinin Zonguldak'ta Gelik mevkiindeki atel
. yesi için aşağıda yazılı şeraiti haiz bir 1 ürk işci aranmaktadır. 

Bir sanayi mektebinden mezun bulunmak ve maadin müede
ıelerinde bet sene çalışarak tecrübe prm üş bitı makinia teaYİ
yeci olmak, demirden inşaatın tersim ve tahtiti ve kömür livuar
larının montaj ve tamiratı işlerine vakıf olması şarttır Bu vazife
nin muhassesatı saatte otuz kuruştur. 

Bu şeraiti haiz olanların ya bizzat ve yahut tahriren vesaiki 
ile birlikte Zonguldak'ta Havzai fahmiye umum müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. (1590) 

Pazarlık suretlle kiralık dUkkAn 
Serıubi Abd"iilm"iiminağa vakfından: 

SokaiJ No. Cinsi Müddeti 
icar 

Tophanede 324-Mü. Dükkln 1 - sene 2 - ay 

Ecri misli 
Lira 
25 

topçular cad. 
Mezkur dükkln 26-4 932 tarihinden itibaren 25·5·932 tarihi

ne kadar bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verileceğinden talip 
olanların Çemberlitaş'ta lstanbul EYkaf Müdüriyeti bil'asında 
mülhak vakıflar kalemine müracaatları. (1629) 

lstanbu~ Evkaf Müdürlüğünden: 
Çavuşbaşı vakıf çiftliği dahilinde dört parçada kırk dönllm 

çayırın senei baliye kiyahı müzayedeye vazedilerek 18·5-932 ta
rihine müsadif çartamba günü ihalesi icra kılınacağından talip· 
terin yevmi mezkfırda lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ye 
Arazi kalemine müracaat eylemeleri. ( 1649) 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden; 
Şilede vaki Y eniköy Yakıf ormanlarının çingene bayırı mev

kiinden 200 ve turp tarla mevkiinden 400 kantar kömür müza
yedeye vazedilmiştir. Talip olanların 7 Mayıs 932 tarihine mü
sadif Cumartesi günil saat on dörde kadar lstanbul Evkaf Mü· 
diriyetinde Orman ve Arazi idaresine muracaatları. (1652) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Beykoz'da liünkir iskelesinde dibağhane ittisalinde vaki 

çayır otu ile kır kahvecilği üç sene müddetle icara verileceiin
den müzayedeye vazedilmiş ve 26-5-932 sah günü ihalesi icra 
olunacağından talip olanların lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Or
man ve Arazi kalemine müracaatları ilin olunur. (1651) 

yordu; halbuki daha 1929 - 1930 li kadar alınabilmek üzere tedbir 
seneıinde sonbahar kayıtları da ler ittihaz olunmuttur. . 
hariç olarak bu yüksek mektep ta Amele mekteplerine ise altı mıs 
lebesi adedi, 317,000 e çıkmııtı. li fazla talebe alınacaktır. 
Bu planın mütehassıslar yetiıtir • - Yarın devam edecek -
mi ye dair emniyelerinin genit bir ( *) s08Yali8t söVuet cümhuriyet
mikyasta tatbik edileceğine kat'i leri ittihadı. 
bir delildir. Bu sene yüksek (**) Stroy: lnıaat. Dniperstroi, 
mekteplere 1929 da alınan ta .. Dniper nehri üzerinde 11apılan mu · 
lehinin fenni müesseselere iki mis· azzam fabrika. 

• 

takım da bir birlerini birer ikişer 
oyunciyle takviye edeceklerdir. 

Selanik muhteliti hakkında 
eaas~ı bir fı krimiz yoktur. Bu
nunla berabar bundan evvel 
Selaniğin en kuvvetlı takımı 
(Aris) i tehrimizde görmüş ve 
vasat kıymette bir takım bul-
muştuk. Aris Galatasaraya mü
him bir farkla yenilmis, fakat 
F enerbahçeyle berabere kalmış
tı. Bu maçlardan sonra Yunan 
futbolüoün daha ziyade ilerledi
gi temin edilmektedir. Aynı za· 
manda Selanik mubtelitinin ge
çenlerde Atioa ınuhtelitini de 
yendiğini hahrlayoruz. 

Bu itibarla gelecek ınubtelitin 
hiç değilse bizim birinci sınıf 
takımlarımızla aynı aevi}'ede 
olacağını dilşilnüyoruı. Bu tak· 
tirde bu muhtelit ııerek Fener 
gerek Galatasaray için tehlikeli 
bir rakip mahiyetini alıyor. 
Fenerin de, Galataaarayın da 
iyi netice almaları için çok ça. 
hşmaları ve az sinirlenmeleri 
lizım gelecejini düşünilyoruı. 

Futbol llemindeki kredimiıi 
yilkseltmek için bu maçları ka• 
zanmıya mecburuz. 

Bir defi ı 
Yarım sıklet rodos şampiyonu 

olduğunu söyliyen Jojef LeYİ is-
minde bir boksör gazetemize 
gönderdiii bir mektupta pek az 
kalmak üzere Istanbu!a geldiğini 
ve şehrimizin tanınmış boksörle
rinden Y orıo efendiyi defi et· 
tiğini bildirmektedir. Yoıgo Ef. 
bu daveti kabul ettiği taktirde 
maç tarihinin tesbiti için gaze
temize müracaat edecektir . 

Histeki IM.Jl•.l~f.~@lftr , 
Nis koıularma iştir.ik, eden~ 

zabitlerimizden mülazim Saim 
beyin üçüncü kuşuda ikinci mü
kafab kazandığını yazmıştık. Ce-
len tafsilita göre bu müsabaka 
maniaları deYirmeden muayyen 
mesafeyi en az zamanda almak 
müHbakasıydı. Saim bey bu 
mesafeyi bir dakika 12 saniyede 
almış ve Türk bayrağı üç çey
rek 1aat zafer direğinde sallan
mııbr. Bir çok ecnebi süvarile
ri munffak olamamışlar fakat 
son dakikada bir Portekiz zabi
ti bu mesafeyi bir kaç saniye 
daha az farkla bitirdiğinden Sa
im beye ikinci mükafat veril· 
miştir. 

Kıbrısta gallblyet 
Adana sporcuları Kıbrısa git· 

mişlerdi. Gelen son haberlere 
göre gençlerimiz orada yapılan 
son intikam maçında sıfıra karşı 
1 le galip gelmişlerdir. 

Federasyon mıntake hakkınde 
nizami takibat yapacak 1 
Mıntakanm, Macar takımı 

hakkında neşrettiği tebliğin 24 
saat zarfında tekzibini federas
yon mmtakadan istemiş, fakat 
mıntaka haftada bir içtima etti
ği için bu talebe henüz cevabı· 
nı vermemişti. Federasyon mer
kezinde bu vazıyet 'Üzerine ka· 
rar almak için evvelki akşam 
bir toplanb yapıldı. Dün fede-
rasyon reisinden neye karar 
verdiklerini sorduk, bir cümley• 
le cenp verdi : 

- Mıntaka hakkında nizami 
takibat yapılmasına karar veril· 
mittir .• 

Voleybolda Galatasaray 
birinci 

Voleybol şampiyonası bitmiş· 
tir. Birinciliği, hiç mağlubiyeti 
olmıyan Galatasaray kazanmış· 
tır. Diğer kulüplerin dereceler• 
de sırasiyle şöyledir: 

Beşiktaş, Fener bahçe, Kasım 
paşa, Süleymaniye, Eyüp, Vefa 
Kumkapı, lstanbulspor Ye Top· 
kapL 



Müzayl"d 
hedeh 

5565 

•Sap 
No. 

4833 

Mcrbunatın cins ve nn'ile mevti Borçlunun 
ve mQftcmll&ıı ısmı 

Galatada Sultanbayazıt mahallesin· Hüseyin Na
de Arapoğlan ıolcağanda eski 11 • im B. 
15-1S·17 ve yeni 13-lS.17 numa.rab 
iki y8z altmış yedi arpn ana Oıe• 
rinde kirrir beş katta biri kapucu 
odaıı olaıak üzere obıı iki oda llç 
8ofa üç gezinti mabaUi bir methal 
çimento claraça altında iki clnkklm 
(ortadan kapu ile birletdirUmiftir.) 
altlarında birer bodrum •• yirmi 
Wr arflll arabğı havi bir oteli• ta· 
mamı. 

5735 7403 Btlyttlcadada MCf'Qtiyet mahalle- Kemal B. ve· 
sinde eaki Muradi1e ve yeai idil CeYdet8. 
Muratb sokatında eald lS; lS 9''-
kerrer ve yeni lS ....... •~ ,e. 
aebeo afllll arsa laeriacle bir kah 
klrıir bir kata allpp iki katta on 
iki oda. bir sofa, lalı mutfak, bir 
l&aJU, bir tqlak, bir ~ bir bal-
lıoa Ye elli uıın ana laerlacle llsl 
oda Ye~ hin yetmlf arpa hUte-
yi laaYi bir hanenin t ... -. 

'91 797o Beylerbetınde Bllrhaci,. ....... lhrabim aja 
aiade ıt.aiaağa sokağında eüi 12 
aıllkerrer ye yeni 12· 5 numaralı 
doktan bq lrfln arsa Ozeriac!e klr-
sir dahil ab;ap iki katta llç oda 
bir aofa bir toprak •• alh biı mut• 
fak bir kuyu 11e yedi yk bet &'flD 

bahçeyi ,,. antr• bir dilkkuı bavi 
aenedea aatama• elyevm madik· 
k'8 bir buui• tD1•••· ( Odalarm 
lairiDia tavu Ye ..... .e matfa;m 
tauna yoktw.) 

15' 1233 Çuııyalcebirde Uncuojiu .okağm· Ati,e H. 
da eaki Ye yeni 39 numaralı on ar· 
flll ar1a lnrinde kirgir bir katta 
bir dalılalnm msıf hissesi 

"287 7140 VantlriSyfande Vanik6J c:adcle.mde H..U B. 
eald 25, 12 ve yeni ~2.25-~ti aau 

--•- • • •,.....,.b8fylza"11f 
klrtir llç kattan alh oda bir aan• 
dak oclasa bet sofa ilri methal iki 
merdİftobap, odadan muhavYel iki 
m.tf.k. ittiAliade yeni iDf8 edilen 
-tf.lc malaalli ve dokMD altı ar-
.. ana lnrinde mllnhedim iki 
eda, W.. lıayq. bir matfak, bir 
koridor, bir kiler, ve bet ylı eJI 
aqm ana Ozerinde bir balkon ve 
depo mahalli ve Jlnti ırıın arıa 
tberiDde bir ut•k oduı ve bin 
clekuı ,0& teksen dlrt artın balı-
PJİ " deran&nde cari tath suyu 
ba.& bir aalallbanenhı tamama. (3150 .,..nc1a. batka 2970 artıQ bali 
mahalli Yar ı.e de meıkar mahallin 
bir ıa.man, iatimltkindea dot.11 bir 
k11met kcnamaqt ... ) 

S2J6 1420 Bahçekaptda $e1luaela1Det aeytlııi 
mahallMinde Arpacalw caddeaiacle 
eeki 12 ft yeni 18.20 nuawah 
yirlli arpa •sa ll&eriadı klrp 
iç katta Ostü•de iki oda bir ufak 
•hauLja havi Wr dilıltlme )'la 
Jirmi iki bin sekiz ,11 ıek9eD W.. 
a itibarile altmtt bir bin d6rt yDz 
lark billeli. 

Abdilkadir 
SD,reyya B. 
vekili Şefi· 

kaH. 

90S 8508 EJlpte Topplar mahallesinde Kıt· Mustafa Ye 
la catlcl•incle Bahçe sokafıada es· Nrmet Ef. fer 
ki 46, 48, 5o, 2 ve yeni 50-J,5-2,52, 
2 mamar.ıı yla kırk alb &1flla aru 
llzerinde bir kah klrfir ...,_. 
ahpp olmak &zere Uç buçut katta 
tekiz oda llç sofa l>ir mutfak iki 
pailhane bq ku,a hlr llemlrllk 
çim tatlık üçiiacn katta bir batlrm 
çah katında iki tarafa aabfü bal-
ina ..-. Bet kuyu Ye •kaen O, 
Uf111 ana &zerinde ahpp praJ •• 
iç Jk arflD arsa lizerind• Gt ma-
pDll Ye dokMa bet .... •1& 
lzeriade klrgir sam.... Ye yDs 
1etmif arpa ana Dzerinde bir bt· 
l d~ar tqtan ah1r Ye k11men b-
tllae ... elif iki 1alıubk ve alıfap 
bir oda bir 10fa ve elli UflD aıaa 
lllerİDcle kMYe •• 1ecli dlanm bir 

1 

20 atin milddetle milzayedeye vazolan- clekakld 
Seıtııbf Rpd/Jlmtımtn Ağa Valctından: 
Sokağa No. Cinsi MUddeti icar Ecrimisil Ura 
Tophane topçu 324 Dükk&a Bir HDe 15 
&ar caddesi 

183 

" " 2 " " Topbane medrese çıkmazı 4 ,. ., ıs 
MezkQr dükkAnlar 26 4 932 tarihinden itibaren 2ı·S·93i Wilıine kidir 

JI ~ mUddede müzayedeye vazedilmiştir. ihaleleri 21·5-93~ puutlll dDi 
• 16 yı kadar yapdıcakur. MezkOr gün ve saate kadar lstanbul ftbf arildiiriYllP'l"JI 

BAVA - Dün NCalııldr ......ı ıt. ~~- mUlbtlı: vıtdlar kalemine müracaatlan. (1630) 
rl ıı clel"8Ce7dl- • ela llava halutllı ela • 
ak, rlqlr lmda'VMM flılılettıe JOJl'Udan 
_ .... ,. lldf ,......, .. mat ........ 

RADYO....,.:J 

&STANBUL: 
11 c1eıı 11 • ...._ ınmofon, 19 dan 

11,18 a kadar mDderrls hmaD Hakkı bey 

tuaıadM OOCllk luıldml .. konfenm, 19,IO 
dala ... a btlar Vedia ama kem1m lt-
tlnld,Jle .... lt,M 9n il e kadar lftll'9-
fonla ..ıoalleJ', ıı c1ea n re ....,. eldd· 
10 .. llııeJetl, n, ................ . ...... 

ViYANA (117,t a) IMt 19 ~ 
ıt.se rr ••~• tetrtmmt, zo,ıo zaman ita· 
retl, ............ •,ti ten tiyatro, H,tG 
................. .....,.,11dmumu
llldıll. 

K011A - ("1.1 aj But IO bava ve 
~ ...,..,., •nc111, n ..... .tprea u
--. ......,.. ıı.u tıMI lr ...... -. 
11,U .................. ...... 

OllLO (l•ıı.t m.) - llaat 11,JO lronfe. 
naa, il o,..._ ._.., 11,11 lı:o......., 

il•' ... 
llOS&OVA ((UOt &J il.,._. le· 

...U. .._ ,_. ............ cnap. 
VABŞOVA (lW m.) Smaı M,'6 nqo 

.....,.. ... ti wtıree&n. Valp, 11,:U edeltl • 
:ııat. n.ıı ......._ l.tM -... kımııe.rl. 

tl,IO raclTo Defl'lyatı, M 6au llWlıllrl8L 

Yana 
vtrAN" - (11'1,1 ... , S.t I0,30 dlb\ -

N1 ........... ...,_ >g ... , Ltıo Tcü 
tol lı:Ollferad19' to;ll .. _ rapora. to,40 ..... 

-- mlkrofmı tetrllı:uı, tl,18 llaJ'dutlar 
......................... dua ....... 

BOllA. - ("1,1 •) Mm& Je. bavadlııl
ler, ~. tr,fl lluuer, n,sıt bavadlıt-. 

..,.. .... ~ ......... ,... ..... ~lıdll 
....,.. lır1u7C1111aUD kameri. 

XomlOVA - (1 .. m.) Saat 11 laafta.. ...... 
VA&fOVA - (lül &) 8Mt lll.U nct 
~ ıı tarife. 6...- ..,........ sı.11 • • 
m .....,, 11 a.,1a _...._ 
~-<,..•>m.atu.ıo 

...... ........ 11.15 &1'9•ıta 9rp -. ................................ ..... __... 

BORSA--., 
26 Nisan 932 ı-•-ç,...ıd_a ..,.."-...-ıı ...... -•ı 
KaMblıo 

Frnsız Frangı 
t Jngtli.ı lirUI K~ 
• T J. lllüablU Dola 
• • Uret 

ltetıı 
Drelml 

la. Franlı 

• 
• 
• . .. 
• • 
• • 

ı.ı 
Florin 
ı ... 
ŞIUJll ..... 
Mart 
ZJett 

.. • Pen~I} 
• • tıv 
ı Tlıt llr• Dlnu 
('tn91ıtt Kwnaş ....... 
Fra•ı Fraqt 
Doler 
lnglli& lir111 
Ltret ......... 
Alan 
Mecfdfye 
e.Unot 

Çeşme plajları müzayede 
şartnamesi 

HiJAHahmer Cemiveti &mir Merkeziaden : 
1 - 18 kabine ~Banyo soyuama mahalleri· 1 blfe t p 

ne 1 matbalr, Elekbik daıui, • tniaah 1 hmmi oda 3 dal 
laala11 mllftemil Çeıme'de ahca mevkiinde klin pllj 5 ıeae ..a1r.11 

tletle icara verilecektir. 
2 - P11j arazili mllatekillea Hlllliabmv cemiyetiae ait 

...... la·· plaj 1alıa11 olmaclıtı gibi laiçhir ldw ttlll-. 
yapmak aallhlyetfnl haiz değildir. 

3 - Gaaiaoaull maa. sandalya , matbalt leYU1911, 
OJUDCalrları, ve uiie gibi qyaıı tekmil olup mahafazalan 1nrır.1 
mak ve ferMdelqmek gibi uyiat tamamen mlatedre ait ... _.. 
üzere bu eşyaların birlikte ilreten mllatecire ffrilecek ena 
motlrlln hali hanr enaf ve kıymetleri hini teslimde ......, it" _."' 

re alınmak 1Uretile teslim olunacakhr. lfia laitammda mealr 
Ye mot8rlln kullaoalmak yllzllnden kıymetlerlnt b1bedeceli 
bW.odapodu her qyanuı cina ve no~'ioe ve ... nmalanaa 
uraa % 10 ill % 100 e lradar amorti teoıil edilerek dewm 
HllDm oluaacakbr. Binanaa amortial baclaa laa~ ..., _ ... 
l>u mDddet aarfmc:lald tamirat, boya ve saire gibi anzalar 
tecir tırafandan ikmal edilmesi prtbr. 

4 - Elektrik daireainde motlr ve ıaziaoaun dalail ve 
ciade elektrik tesiaab wardır. Müstecir kendisine ait olu te. 
rab ikmal etlikten IOllla' benn6tat keadisİIÜD tealip eUe.11 
lertttle batka mftfteriye satabilir. Y alaız •otlnl haclcli taWİIİll 
fazf• cereyan tabmill ıtiyen motlr8a bozalm ... a Ye lmd-.-ı• 
stabep....oJacajladaaı k ciheti• aasarı itiltare aluun.. prttır • 

S - Plaja ıe!ecek o'an mDfterilerdea on kmut cl1da 
•l•maktacbr. Mnatecir bu lmslllta aerlauttir. Yal ilterM dal19'1 

Jiye miktanm tel)'it " teakia eclettilir. Hililiümen • ......... 
mDstecirleri bu duhaliyeden müstesnadırlar. 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek ~ tahlt ft .,.... Ollll11119 
OaeH teavi,. edilecektir • 

7- Me•aı. ıeçtiktea IODl'a bina ve qyalırm •bafaulli • 
aenevi ( 1 SO) Jira ücretle bir bekçi istihdam edil .. k.ı.lir .. 
parada me.tecite aittir. 

8 - Pıaj ıah .. dahiHode mewewt iki aclet .... .-W. 
bfnalar yalnız cemiyete ait olup mlstecir ile fllr 
olmadığı ıibi bualardao ıelecek menafi ancak HDaıtt.a.ı•'I 
aittir. Ve bualann müstecirlerindu dalmliye aluam•ı 

9-M&atecir P,lj •U.. dahillllde billUre cemi,.te llll~• 
mek ve biç bir bak araaahnamalı prtile • -..ti teetnah ,.. ..... 
Ve bu huntta cemiyet bir mes'uliyet kabul etma. 

10 - Fazla izahat latiyealo ayrıca bir mektupla HillllaM ... 
cemiyeti lzmir eerkeziae mlracaat edebilirler. 

11 - Plaj icara verildikten aoara ıuek •llalecir t.UUll._ 

otel ft prek. bum milmuil b0y6k baıka tui••t Japlfslr 
.-.terin daha mua mldclet kiraya Yenaek n ... _.. .... 
prait g6stermek üzere mtbakerep girfpbilfriz. 

12 - işbu şartnameaİll milddeti aiaaa aiha1etiD.d. 
cektir. (1638) 

------------------------·--------~~ M. M. v. Hava MUale .. flalı.Una 
lzaair'de tayyare tabwa•a Retadiye •---•••• .ft 

İf iüetaiaio ayalr ft eaa lıiriflerinin belea.,.. bDlr • 
riflerle tebdili Ye Yenilraleclekf iskeleye alııpp 1rnılı MI 
tahkim ve taııüri kapah zaif aaretile mlnakuaya k.011111l111~ 
MBoakasa 7.5.932 Cumarleei zbll ıaat oo 46ıtteclir. 
anlamak we plinuu pmek jıleyenlerin her ... ft •ı-....... 
ietir&k edecekleria de temiaat Ye teldif .......,..,_ 
sin " •attea ewvrel Velrllet binasında mUtqeklı:il bau 
alma lromisyonuoa vermeleri. Cl 495) 

........... - ........................... ________ ...... 1 ···---··---·---............. _____ 19111! 

e\llik etua yedi •PD ulafe " ...... Askerlik fller.I 
ı.,. Mw bir ka.lrla tama•L v-... cı. •• n•'tle meWI Ye mllftemUlh Jltnh eamali 

pJll meakıllenia icra mlıun aleni mtluy .. neticetinde hiza· 
lumda ,......... b.-U.le mGtterileri Ozerine takarr&r etmiş 
ile de •nh6r bedellw '-idi ıt,akmda ı&rlilm.diiia<lea tebar 
,.... ... .lcldetle illa ..................... ft 19 .... 
,_ 9D tarlalae alliacllf Perte-. .... ......,_ bedelleri bad-
eli ~ &1rltdlll talcdircle ~at'i kararlanmn ~·~ ta
karrllr e1lemit olclajandaa Jenai mezktrcla ıaat -on cl8rlteo on 
faet laupta laaflar Sendw idaıMiN alkaaat .,ıcmıleri ıaa. .. 
..... ,~ (1655) 

1 - 931 aenesl alan • 
velde ram w nıllf we kea 93t 
Nisanuula mal ...... 
cla.ı ....._ llrolha ..-brlit 

mürıcaıtlan. 

t - m , SU. M4 do&amfa ._ 
tadı m•meleıe taht • 
yiibek ebliyaa...U ......... 
............... 1 



1 

[ &. Ko. S.. Al. Ko. d•n· I 
t 1'. O. ihtiyacı ~in 3000 adet timar 
~ Pazarlık suretile alınacaktır. 
Alal)e tarihi 27 - 4 - 932 Çarşamba 

Galata ithalat Gümrüğü Müdür
~· saat 15 te komisyonumuzda ya-

1 .. caktır. Taliplerin şartnameyi al • Adet Markası :ak iiıere her gün ihaleye iştirak e- 1 S E H 
~eklerin ise yeymi mezkurda ko · • z 
~~nurnuza müracaatlan. (215 4 ,, D · D 

* • • c 
24 b.. M lS ıtanisadaki kıtaatın ihtiyacı için aı 

adet müceddeten orta bakır kazan 1 S. M N 
~16' adet müceddet bakır kapaklı 6 ,, G T 
"'1 raç Pazarlık suretiJe münakasa 2 ,, · B L 

tcektfr. TaUpleıin şartnameyi al· 3 A z C 
lllak üzere her gün komisyonumuza ı " A p 
~ hltinakasaya iştirak edeceklerin " MP 

lüğünden: 
No. 
19 

698·701 

bill 

it 

251.S.20 
395-96 
muhtelif 

1723 

Safi kilo 
63 

248 

384 
276 
862 
478 
861 
30 

Glimilş kaplama Çatal, bıçak, kaşık. 

Ynn boyun atkısı. 

Kazma, kllrek sapı. 
Keten fişeklik (bAki renkte= 
Hasır şapkr 

" " ,, 
" 

" " 

7 - V AKIT 27 NıSAN 1932 __, 
Beroııu ikinci Noterueı .. 
Efendim. 

Is~anbulda Mabmutpaşada Sul
tan odalar hanında 21·22 No:da 
bu:unan ve müstakil malım olan 
(1 adet Planya Makinesi Kisliak 
markalı 60X250 eb'adında, 1 
adet ıjerit te,tere makinesi Kis• 
link markalı 70 kutrunct., bir 
adet d3ire makinaaı ma makkap 
Burla markalı, bir adet fmldak 
makinası ma motor Simea mar
kala bır adet motor 5,5 betbu· 
çuk beygir kuYvetiode 1 bir 
ndet motor 3 üç beygir kune-

~ Manisa Satmalma komisyonuna 
talracaatıan. (2l&) (l600) 1 ,, F H 12538 101 Demir toka. 

• • • 1 ,, T R 5059 27+12 Otomobil şasi akıamı 

tinde ve kayıolar mil ve yatak
ları tam bir itler halde bnluaaD 
bu al~t ve edeTatları bu daire-

. İstanbul yollama müdürlüğü em • 2 ,, S J 108-9 224 Yünlü pamuklu mensucat. 
l'btdefd 2 numarah Şat pazarlık su- l ,, C H 5232 20 ,, ,, pelüş. 

niıden bu~n tanzim edilen se
net ile Fatma H. a salip teslim 
ettim ve kat'ı aJaka eyledim. 
Usulen ilanını rtca ederim efen
dim. 

:uıe tamir ettirilecektir. İhale tnri- 1 ,, ,, 12560 88 Tarama makine tarağ:. 
1

1 
30 nisan 932 cumartesi günü saat 2 ,, B RAF 201-2 572 Hatır ıapka. 

Ts ~ komisyonumuzda yapılacaktır. 4 ç o 8 B b·1.1. ~1\1\ 
•lipJerfn şartnameyi almak üzere • ı • ~ Sun'i gübre. 

her gün pazarlığa iştirak edecekle . 1 S. B L 207 115 Aıit tanik. 14 Niaan 1932 
lill de ihale tarihinde komisyonumu· 1 ,, L S 9 63 Kizip işlemeli meıin terlik. Beşiktaşta Aşıl;lar meydanında 2t 
~ müracaatları. (217) (1601) 1 paket 702 867 O Lastikli ipek manto. ~o. lu evde mukim ve Mahmbtpaşıdı 

• * * 6 S. Z Z muhtelif 1207 Ağaç kundura kahbı. ~109 No: lu Manifatura dükklnında müı 
kolordu ihtiyacı isin benzin pa • Balada evsafı yazılı efYaDın 8 • 4 • 932 tarihinden itibaren müzayedeye konarak ecnebi tecir Aleksan oğlu l\aç~ç. 

Z.riakJa alınacaktır. lhalesj 27 - 4 memlelıete gönderilmek üzere aablacaimdn taliplerin 28 • 4- 932 de Nal 4 de kadar satış ~omis· 14 Nisan 193i 
932 çarşamba günü saat 17 de komis· 80 
1oau111uzda yapılacaktır. Taliplerin l=:~y~o;=:n=u~n~a:::m~D~ra~c;;a~a~t:::;fa;n~.:::(~J~3~~) ~~-=~~=~==:=:===;:===;;=:==,:===;=;::::;::~;:;===;;;;;:;;;;;;;;!::;;~B~e\~·o~ğ~lu~ik:;in:c:i :N:

1

o;;;t;:cr::li=ği=::=;:;;~ 
§artnamesini almak üzere her giin tirak edeceklerin de ynmi muayyen· prtnaınesini almak üzere her gün ve J 
le Paıarlrf& iştirak edeceklerin de de bmit satınalma komisyonuna mü· pazarlığa İftirak edeceklerin de vak- ıstanbul Belediyesi ilanları _ 
'takti mu&yyende komisyonumuza mü racaatlarL (227) (1642) ti ınuayyende komiayoaumu:ı.a müra-
l'acaatları. (219) (1603) • * * caatlan. (Z:IO) (1645) 

* • * • • • Tekirdağındaki kıtaat ihtiyacı için 
. Orda ihtiyacı içiın aleni münakas:ı. Çorluda bulunan kıtaatın ihti'-·acı ti ·k .:.2:>,000 kilo ekmeklik un kapalı zarf J 

1 • ı i kalem Serom alınacaktır. lhı.1 t•nulile münakasaya konmuştur. lha . için 150,000 kilo ekmeklik un kapalı 

Fatih Belediyesi Müdiriyetinden: Edimekapı Hatice Sultan 
maballninde Ktpeoekçi sokağında kain ohıp tehlikeli bir şekil· 
de maili iohidam hanenin mutasarraflarının isim ve adresleri meç· 
bul bulunduğundan kendilerine tebliıat ifa edilememittir. Tarihi 
ılinından itibaren kırk sekiz saat zarfmda izalei mahzur ettiril
mek ve tebligat makamına ka{m olmak üzere ilanı keyfiyet olu· 
nur. (1657) 

esf 27 nisan 932 ~arşamba günü sa- zarf usum, miinakasaya konmus . 
at ı lesi 17 Mayıs 932 sah günü saat 16 · 

6 da icra edilecektir. Taliplerm, tur. İhalesi 17 Ma-..·ıs 932 salı günü 111 1 <iadır. Taliplerin şartnamesini ıör • J 
"8nen ''akitte komisyonda bulun., saat t.f te taliplerin şartnam~ioi 

!ha) rıek üzere her gün münakasaya iş· 

ı . an Te şartnamesini almak isti}lll görmek üzere her gün ,·e münakasa-,1 

e... b ...... k is füak edeceklerin de teminat ve · •n er ... n om yona müracaatla- ya iştirak edeceklerin de teminat ve 
rı. (185) (1376) teklif mektopl&rile ihale tariltinde .-..u ekt 1 'T- • 

• * • Çorluda satın alma komisyonuna mü _.... • uıp an~ yeTinı muayyen · Istiranca vakıf ormanlarının Kala boyunda Taki Demirkapı 
~-- ı ti (226 de Çorlu satın alına komisyonuna 1 ve Hıyar dere dekovil halta namı orman kıt' asından 250,000 kilo 

istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
~it kıtaatı kilerleıine teslim e · . :ı.caa arı. · ) (1S4l) miiraca.aUan. (225) (1640) 

cUı.ek suretiyI. ve paz.ı.rhkla 60,000 • • • * * * lnahlfıt lcömür ve Haydutlupınar mevkiinden 60,000 kilo meşe 
kilo un satın alınacaktır. İhalesi 28 K. O. için 400 odun baltası pazar- lzmirdeki kıtaatın ihtiyacı f~in l-ömürü müzayedeye vazediimiıtir. Talip olanların 7 ·Mayıs· 93~ 
- 4 - 932 perşembe Künil saat 14 te !ıkla alınacaktır. ihalesi 'l:1 - 4 -93'! mfinakasaya konulan ;)31,600 kilo un tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörde kadar Istanbul 
dir. Taliplerin şartnameyi görmek Ü· Çarşıtmb& günü saat 16,30 da komis· mahallere f~rı münakasadan kaldı·· Evkaf Miidüriyetinde Orman ve Arazi idaresine müracaat etme-
:re komisyonumuza münakasaya iş- yonumuzda. yapılacaktır. Taliplerin rıldığı ilfın olunur. ~?24) (l6!l9) leri. ı ı 647t 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••~••••••~•••••••4 

--190-----TARIH EL KITABT 
On sekizinci asırdan itibaren Oamanlı devletinin varlığını muhafaza 

edebilmesi sebebi bir az da bu devletler araıındaki rekabetlerdir. 
Karlofça muahedesini takip ~den senelerde Oımanh devleti bir 

nıüddet harpten azade kalmıştır. Çünkü Ruıya Baltık eyaletleri ile, Avuı• 
b.1rya da (1701 • 1713) ispanya veraset muharebeleriyle meıauldü. 

Demirbat Şarl mağlup olup ÜMnanlı arazisine iltica edince Şarlın 
la.Yaiyeıiyle Rusyaya harp ilin olundu (lTil). Ruı orduıu Katerinamn 
"ntrikaları ıayeainde Prut bataklığında i.mha edilmekten kurtulclu. Bal" 
tacı Mehmet pqa Prut muahedesini imzaladı. 
t' . Ruaya. genitleme plinına aaclıkt ı. il inci Katerina Petronan •İ7Ue • 
"11 takip ediyordu. 1768 de Lehiıtac meaeleainden dol&JJ tekrar laup 
sıktı. Oamanlı ordusu lımail kalesi civannda, mağlup oldu. Garhi Avro· 
Pt.Jı dolaprak Ege denizine kadar gelen bir Rus filoau Omıanh donan
tıı-.ını Çeıme önlerinde tahrip etti. 

L...L .ı 774 te imzalanan küçük Kaynarca muahecleeiyle Kırnnm istiklali 
~ ediliyordu. Bu Ruayanm cenup denialerine inmek ıiyuetinin bir 
~~sini tqkil ediyordu. Rus isailiıınm ikinci plinmm da tatbik edil-
d ~i ~riiyoruz. Bu planda Ruayanın Türkiyedeki ortodoks tebaa üzerin· 
F e hamı s<fatını kazamnasıydı. Ru11yanın ortodokıları himaye tqebbüsü 
ta.nıızların ( 1740) ta elde ettikleri lcapitül,11onlardan miillıemdi. 

l Ruıya Kırımın istiklaliyle iktifa etmedi. Karadenizde donanma bu • 
,~dunnak hakkını da. aldı. Bir kaç aene soma Kırmu da iıtili etti ve bir 

1.)'et haline koydu. 

~ .. Ruıyanın emelleri, birer birer tahakuk ediyordu. Bilhuıa Çeımedeki 
el-.. rı ınuhar.e~ lngilt.erenin nazarı di~~ini ~elbetti. Fr~ da alika ... 

o!chı. il ıncı Katerına Osmanlı ara:ııaının bır kıllDUU dopudan doi • 
~ lfga~ altın~ almak, diğer kısmını da teıkil edeceii bir Bizam devle-

-.ıtaaıyle elınde bulundurmak istoyrdu. 

fi-.; Franaa (1779) da Aynalı kavak muahedesi imzalanırken Kmmm 
hM- llde hilaf ete ait bazı salahiyetlerin kullanılmaNN bir formül olarak 
-.. ""1& attı. 

~el H~lifet hakkınd~n bir fayda çıkarmak istiyenlerin nazariyesi latan • 
cl'li.a aki laveç aefaretı tercümanı (Hauon oğlu Muratcan) (Muradja 
~ lan) namındaki ermei tarafından arapça kitaplardan çıllanlarak 
~ h atıldı. Bu nazariye mucibince Aynalıkank muahedesinde Kmmm 
o.1.ı:.Jer'i meıelelerinin hallinde lıtanhulun rey ıahibi olması esası bl>ul 

1'783 \t. Fakat bunun cid~i bir. t~iri olmadL . • 
lllııı . ~ Sulotan Kınının ışgalım kabul etti. Kuımın ışgalınden ıonra Kırı 
~tırdadı ~in (1787) d~ tekrar harp_l>atladı. Bu harbin neticeıinde 
11ıaa.. ..... :J~~rtarılamadı. Lehlıler Ruıyaya ııyan ettiler, laveç Oımanbların 

-efllri olarak Ruayaya hücum etti. 

tltıteıı~ Karadenizde bazı aahilleri Avuturyalılarm Belpadı zap-
1701malarma rağmen iıtili durdu. Franaa. ihtilali de baf1amatta. 

92 de Yat muahedesiyle bu harbe nihayet veri.idi. 

__ _._. _ _._ TARiH EL KİTABI ----------191--
Rusya ve Avusturya ittifakı ve Venedlk harpleri ; 

Avusturya İspanya harplerinden muzaffer çıktı. Avrupamn en kuv· 
vetli devleti oldu. 

Prut muahedesinden sonra V enediğe ilanı harp edilmiş Mora iıtir " 
dat olunmuştu. Avusturya müttefikinin ynrdımma koştu. (1716) harp Oı • 
rnanlıların mağlubiyetiyle neticelendi. 1718 de imzalanan Pasarofça mua· 
hedesi mucibince Banal, Eflikm garbi, Sırbiıtanın ve Boananm fimali A • 
TI19turyaya terkedildi. Bu suretle A vuslurya T unanın cenubana ~ • 
mit ve .efil istilalara yolu açılmıf oluyordu. 

Pasarofça muahedesinden sonra (1718) de Sadarete NeTtehirli lh
rahim pata geç.ti. 12 sene iktidar mevkiinde lrald~. lktısadi faaliyetlerde 
bulunduğu gibi imar iılerinde dr. ileri gitti. 

İbrahim paşa Rusya ve Avusturyayla harbet.mek istemiyordu. ibra• 
hinı paıa devrine Lale devri denir {1720 • 1730). lbrahim pafa lranla 
har betti. ( 1722) lranın garp kısmı :ıaptedildiyae de Nadir ıah aptedilen 
yerleri istirdat eti. Ve Türk sahalarını taksimde Ruslarla anlaıb. lbrahinı 
paşanın hususi hayatı ve israfı dob.yı~uyle halk arasında 1 itiban kalma • 
mıştı. (1730) da aPtrona isyana neticeıinde idam olundu. Bir mijddet aoır 
ra Patrona Halil ve a.rkadqlan da idam edildi. 

Bundan sonra Rusyayla Awuatwyanm tark siyasetinde ittifak ettik • 
lerini görüyoruz. 1736 harbinde Rusya ve Avusturya müttefik olarak mey
dana çıktı. 

Belgrat muahedesi (1639) ile şimali Sırbistan, Be1grat, ve timali 
Bosna istirdat olundu. 

Azak Ruslarda kaldı falcat Rusbrın Karadenizde ticaret ft aıker• 
lik filoları olmıyacaktı. Müsalehanm müddeti 27 sene idi. Yirmi yedi se
ne harp olmadı. Avrupa bu esnada kanla boğuşmalara aahne oldu. Os • 
manh devleti sıkı bir bitaraflık takip etti. 

-xvıı;: inci asırda Fransanın Şark siyaseti-

Karlofça muahedesinden sonra Osmanlı imparatorluğu aleyhine vü • 
cude getirilen mukaddes ittifak hakiki bir haçlılar seferinden başka bir 
!ey değildi. Papa başta olmak üzere b~tün. devletler bu ittifaka .davet edi· 
fiyordu. Fransa (kıral on dördüncü l~uı) b1lc mukaddes Roma ım.paa.rtor• 
luğuna muavin asker gönderıuek suretiyle yardım etmifti. Fakat Frama 
Avusturya ve Rusyanın Osmanlı ölkesindeki inkişaflarını kendi menfa .. 
ati ile uygun bulmuyordu. Çünkü f ı-ansanın şarktaki iktısadi ve ticari 
menfaatleri harikuli.de bir ,dilde inkişaf elmifti. Kapitülasyonlarla elde 
ettiği bu faik vaziyeti muhafaza için Belgrat muahedesi imzntanırken Os· 
manb devletine siyasi yardımda bulundu. Buna mukabil yeni kapitülia • 
)'onlar elde etti. (1740), 
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