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Balkan birliğine 
Giden yol 

h Birk~ç .~ündenberi başlarında Sof- da tahakkuk edecektir. Geçen gün Yu· 
il 

1 
darfilfunun emini olduğu halde nan ve Bulgar maliye meseleleri ce

k Q gar tarih muaUimlerden mürek - miyeti Akvam meclisinde tetkik edilir
h ep Yetnıiş, seksen kişilik güzide bir ken Yunan başvekili M. Venizelosun 

11 
eret Şehrimizin misafiri olarak bulu- Yunanistanın Bulgaristanla yakmda 

aa'iror. Heyet Türkiyede tarih tedri- anlaşacaklarını söylemesi, buna re • 
t 

1 
hakkında tetkikat yapmak için vap olmak üzere aynı mecliste hazır r: lttiş~r. lstanbuldan Borsaya, son bulunan Bulgar maliye nazırının M. 

hat Edırneye gidecektir. Daha bir iki Venizelosu tasvip etmesi Yunan -Bul 
" ta evvel de tıp sahasmda tanın - gar itilafının artık kısa bir zaman 
dış başlıca fen ve ilim, adamların- meselesi olduğunu göstermektedir. 
tean .11türekkep bir Türk heyetinin gene Bu takdirde Türk - Yunan - Ilul -
il\~ 11taksadi1e Atinaya gidip geldiği gar itilafının da gecikmiyeceği ümit 
'tQ a. Qm.aur. Aralarında doğrudan doğ- olunabilir. 
l'a~ hıç bir münasebet olmamakla be. Vakıa gerek Yunan, gerek Hul -
kı r bu rki hadise Türkiyeyle en ya gar komşularımızın bu defa ceır.i -
d il Balkan komşularımız arasındaki yeti aham meclisi nezdinde yaptık
ıa.ostluk münasebatının bir iki s~nc ları teşebbüsler tam istedikleri neti 
h' rfında gösterdiği tekftmülün mes'ut ceyi vermemiştir. Bununla beraber 

Yugoslavyada 
Dahil! vaziyet 
Yugoslavya devleti anasır me· 

selelerine inzimam eden ikbsadi 
buhran dolayısiyle dahili idare
sinde büyük müşkilat içindedir. 
Bundan dolayı üç sene evvel 
diktatörlük ilan etmiş olan kral 
Aleksandır bu defa tabii bir 
meşrutiyet usulüne ric'at kara· 
rını vermiştir. Bunun için de ye· 
ni bir hükumet iş başına geçmiş
tir. Lakin buna rağmen müşki
lit eksilmek şöyle dursun, git
tikçe artıyor. Bu itibarla lspan· 
yada olduğu g:bi Yugoslavyada 
krallıim ilga edilerek cümhuri
yet ilin olunacaj-ındao son gün· 
lerde sık sık babsolunuyor. 

Bu hususta (Jurnal de Ceoeve) 
in yazdığı bir makaleyi tercüme 
ettik. (4) üncü sayıfamızdadır. 
L'itfen okuyunuz. 

ismet Paşa Hz. dün 
.M.oskovaya vardı 

Büyük bir dostluk ve müstesna 
bir samimiyetle karşılandı 

Dostluğumuzun temeli mUşterek men· 
faatlerlmlzde toplanmış ve iki milletin 

ıırzularından doğmuştur 

ır se~resi olarak telakki edilebilir. cihan buhranına karşı tedbir anyan 
l'itı Bir kaç sene C\'"\"el gerek Bulga- her memleket için ders olacak bir 
lekta~d~n, gerek Yunanistandan mcm hakikati ortaya çıkarmıştır: Bu haki 
ko etını1ze, yahut Türkiyeden bu kat beynelmilel maJiye alemi denilen 
li ltt~u memleketlere bu kabil heyetle yerlerden alınabilecek yardımlarla Türk gazetecileri 
~ rı gidip gelmeleri gayrı tabii değil- hiç bir memleketin kendi derdine ~a· 
d' de ınüstesna bir hadise gibi gelir- re bulunamıyacağınm anlaşılmış ol- Tas Ajansını 
~· Bu gibi heyetlerin gidip gelişle . masıdır. Olsa olsa biribirlerinin ihti- ziyaret ettiler 
)' rtde efkln umumiye fevkalade si- yaçlarını karşılıyabilecek hal ve va- Moskova, 28 (A. A.) _ lsmet Paşa 
d~st sebep aramak ihtiyacını hisseder zıyette olan yakın memleketlerin ma- HazN!tlerinin refakatlerinde &~lmiş na~veklllmlz dlln sabah saat 10,45 te l\tos- ziyafeti ve.rUecektlr. 
t ı. llatbuki bu dost memleketlerle a- t ekahil anlaşmalarla müşkülatlarını olan Türk mebus ve gazetecilerinden l.J•ıaya mıı"·asalAt etmıı ve bUyUk mera!llm· Öğlf'den .oııra, beyetlmlz ,eretJerlne ya-

MöskÔvada bir meJdanhk 

ı.~lltrzdaki yakınlık 0 derece samimi JıatffletmeJeri mümkün olacaktır. Hakkı Tarık, ,..·lahmut, Yunus Nad,!, lf' karşılanmıştır. Dlln Hovyet ittihadı rebi pılan at koınlaroıda ''o Dinamo spor kı.ılü· 
Olt -k'l 1 B kta' d bak 1 i T 1ıl. Kalt'ınln, khnlııcrlcr mecllal reisi M. ~la- bllnde \."erlloock bir oyunda bulıınacsltl:ır-
'- Y" ı almıştır ki, muhtdif mem e u no - ı nazar an ı ınca R.. E 
~etler arasında .... 1 __ :1.uran bu nevi Balkan memleketleri:tin 'bunJardan Falih Rıfkı, Yakup Kadri, uşen ş- totot, hariciye komiseri M. ıııtvınof, Jktncı dır. Gece de M. Malotot tara.fmdan So\.-yet 
ıQ Yun.- ref beylerle diğer gazetecive edebi - l<omlser 1\1. Karahan'b heyetimiz arumdıı dinesi verlleeek ve kabul olacaktır. Dün ba 
l lllre seyahetıefl adeta bir memle - daha çok şiddetli. bir iktısadi ve ma- yatçı bazı zevat bugün saat 13 te Tas ~ıyarct , .e lııdel ziyaretler yapılmış ve gece 9C'yalıate dalr gelen haberler ,unlardrr: 
•it '1e bir ırka mensup fertler ara- li bulıran i~inde bulunan orta Avro- t . 1 de heyetimiz oeretınc Sovyet dlneııı verıı- M""ko- ..a (A. A.) -Tu",.1 .. 1·ye Ba• 
~d ajansı merkezini ziyaret e mış er ve "'" • .., "" 4.. ,... 
.._ . ald komşuluk ziyaretleri kadar pa memleketlerinden mes'ut bir vazi aJ'ans umum• mu··du''ru·· Doletzki Yoldas m1,ur. vekili ismet Paşa llazretlerlyle hari· 
~hı[ ·· • i tt h 1 d kl 1 b l t k }A 1 - Bu~n de öğleden en·eı Ziraat akademisi \a. gortlnUyor. Bunu memnun ydle ye e u un u arını ca u e me. a 1 ile rüfekası ve idare amirleri tarafın· ı.lyaret edilccel< ve llaı'blye komlııerl M. Vo- cıiye vekili Tevfik Rüştü beyin ve rc-

'!~tmek lazımdır. zımgeliyor: Zira orta Avrupa bey- dan karşılanarak selamlanmışlardır. roşllof t.arnfındım Kmlordu evinde bir (iğle (Lütfen sayfayı çcdriniz) 
flt vyle :zannediyoruz ki, Türkiye nelmiJel büyük siyasi ihtirasların çar===,--~-~~======:::::=======:===.;;=~:;;::=====;===:::=~~~~======== 
aLllolgaristan, Türkiyeyle Yuna - pı~ğı bir merkez halindedir. Bunun k k• k 
~ arasında hasıl olan samimi isindir ki, Tuna devletleri birliğini fa a şam an 
4- Qk münasebatı yakın bir zaman- Mehmet Asım 
~nanistanla Bulgaristan arasın- Altta.rafı 2 inci s3yfad:ı 1 

Qehirlerimiz arasında hava seferleri 
lstanbuldan 

11 saatte 
.. ~erlmh arasında havai aeferler lhda
~da bir mUddettenberl Aııadolnd!ı 
--~ Yapan Curttu Wrlght Amerlkaıı 
~ llrketlnln mUmeulll Mr. Roberbu~4 

il toır blUrerek şehrimize dönmtıştllr. 
'~ :Robe.rtson bo ~tklkatr eenaemda A
' ._da ta.kyanoyle yedi bin kilometre mi"
'-~ tetınıı ve banri latlkametlenle ha~ 

1fr ~I fldllebllt"tt'ğlni aJ'a§hJ'IDlftır, 
.. Cii • ltobertson lıazırlıyarak hllkümetiml

' :.~rdJtı raporunda ileri ıilrillen en mü· 
4tt, bo.Yal. hat İstanbul - Dlyarbeklr hattı· 
~ hat latanbolchn sonra l:akiteblr, 
~. '1 8:onyıı, Karaman, Adana, Gazlayln· 
4-,. IC.'ılrlcrlnden g('Çerek DiyarbeJdr. 
~ ktır. Bu hat üzerinde faaliyet baıt· 
lt llaa lonra tatanbuldan kalkan bir yolcıı 
>'lı.~::-" t 1ııonra Dlyarbeklre varacaktır. Tay• 
i~t ı.ta • 
"-ıa da nbuJ - EsklıehJr - Ankara yt/" 

r_ 2 Baat 415 dakikada alacaklardr:r, 
~ fle Yy~ Yolcularından alınacak ücret h.. 
'~r etmııt deflldlr. Bn ücret N\'nl 

' Ucreı Y•takıı vagonla meyabat için ve 
lılr ten biraz fazla olaeaktır. 
~ llobertaon tetkikatını htlkümetlmiı. 
ı.-._ ba Yapmqtır. llllkümetiınWn yeni 
""'Qa ı..ı~rrnı ne aureUe lıtlet.ecetı hakkında 
~ "-arru, etmiş bir vaziyet yoktur. 

Diyarı beki re 
g!dilecek 

.-poftlll tetldklnden llOllra bo lnuuta bl r 
•:arar verilerek memleketimiz tehirleri ara
.smda hava nakliyatı müaaadeal ya CurtiM 
Wrlght 1Jlrketlne, veya ba§ka bir tlrkete ve
rilecek, yahut ta hllkUmet seferler! bizzat 
idare edecektir. 

- l(ıa:1"' b 
- "•rı ' u Yaz gene BUyUkadaya mı gldellm ? •. 

... r•a ı:o •unecııım, oradaki gençlerin hepslle nı,anlandım .. 
l•zlçlne gldelim ı .. 

Sefil bir serseri bir ser 
bir memurla bir 

komiseri öldürdü , 
kızı yaraladı 

HAdlse dUrdtlncU vakıf hanı önünde cereyan etmiştir 
· merdivenleri önünde şüpheli baDlln kaşam saat 19 la :lO ara· 

sında Vakıf hanı karşısanda, genç 
bir ser komiserimizin hazin bir 
şekilde ölümü, bir sivil polis me· 
murumuzun ağır, bir matmazelin 
hafif yaralanışları ve bir serseri
nin ortadan lrnlkmaaile biten çok 
feci bir cinayet hadisesi olmuş
tur. Yapbğımız tahkikata göre 

Akisler: 

• iki terbiye 
Dün, beşikler: (Benim oğlum paşa 

olacak!). diye sallanırdı. Bugün, an-
neler ıalıkla fokstrot çalarak çocukla- Hazin bir 'ekllde Blen 

' nnı uyutuyorlar! serkomlaer Şakir B. 
' Dünkü nesU, bayramlarda kılıç bu facia şöyle cereyan et mittir: 
ku§anır, aırmalı elbi8eler giyer, el, e- Hüviyeti henilz teıbit oluna· 
tek öper, ipek meridUler içinde ôtive- ~ıyan bir serseri.Din Y enicami 
ler, UıBanlar alırdı. r 

Bugünkü nesil, bayramlarda balo 1 
elbiBesi giyip Maksim barda dans e • 
diyor. Kotiyon alıyor, piyengo çe -
kiyor. 

Evvel zaman çocuklanna verilen 
terbiyenin gayesi §Unlardı: Nişan al
mak, rütbe almak! 

Zamane çocuklarına verilen ter • 
biyenin gayesiysc şunlar: Tango oy • 
namak, otomobil kullanmak, numara 
yapmak! 

Karagöz perdesinden, padişaha dua 
dinliyerek yetişen dünkü nesU, lllem 
leket irin ne kadar zararlı olmuşaa, 
sinema perdesinden inal, sefahat, 
zevk ve sel a dersi alarak yetişen bu -
günkü nesil de memleket için o kadar 
tehlikelidir. 

latanbul aokaklan, günden güne, 
kaf<Dı kesesinden, kesesi kafasından 
bo~, dişili, erkekli Holivut kurban • 
lariyle doluyor J 

zı hareketlerie dolaıtığı, polis 
dördUncü şube vize memuru 
Hakkı Ef. tarafından görülmüş· 
tür. Serserinin fena bir maksat 
taşıdığını anlıyan vazifeşinas me· 
mur, onu serbest bırakmak iste
memiş ve tevkifine teşebbüs et· 
miştir. Serseri, bir sivil memu
run nazarı dikkatini celbettiğini 
görllnce Y enicamiin kemeraltına 
doğru hızlı adımlarla yürümiye 
başlamış, ve memur kendisini 
takip etmiştir. Akşamın alaca 
karanlığı arasıoda, kalabalığa 
kanımak ve memurun gözünden 
kaybolmak istiyen serseri bir 

l aralık koşmıya başlamışbr. Hak
kı Ef. , serserinin kaçbğmı an

l Altwafı 5 inci &a.vfaımzda l - . 

~ 

Yusuf Ziya Katll vurulduktan aonN renle tallenpa._ıe ~ __ __.,,,__,., ---
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lıtanbul, 28 (A.A) - Mubte- ; 

Balkan birliğine 
Giden yol 

lit müliadele komisyonu Türk yemin meselesi 
heyeti murahbassasından tebliğ Protesto! 
edilmiştir. 

Yunan stan da kiin emlak 
tlzerinde ipotek mukabili alacak
lı buluoan mübadil gayri müba· 
dil zevatla hükmt tahısların Muh
telit Mübadele Komisyonu Türk 
Heyeti "'Murahbassasma tahriren 
müracaatları ve evrakı lazimeyi 
de birlikte göndermeleri lüıumu 

teblii olunur. 
............... ·-·······-································ 
fakati ve maiyetlerindeld zevatın kar
şılanma merasimi Moskoya istas) o • 
nundn büyük bir dostluk ,·e mü tcs:ıa 

hir samimiyet havast kinde cereynn 
etmiştir. 

Daha sabahtan itibaren bütün Mos
kova sokakları Türk ve Türkçe hoşa· 
midi cümlelerini muhtevi bayraklar • 
Ja donatılmı§ ve büyük Türk misafir • 
lerin §erefine hususi bir tak yapılmı~· 
tı. 

Türk misafirlerini hamil olan hu· 
suel tren saat 10,45, te Türk milli mar
şının terennümleri arMında istasyo • 
na girıni§tir. lsmet Paşa Hazretle • 
riyle Tevfik Rü§til beyefendi mevklf -
te M. Molotof'la M. Litvıinef ve refl • 
kası, hUk6met erklnı M. Karahan, 
Krestinskf, ihtilAl harp mecUsi aza • 
sından M. Beudenny ve Moskova Sov
yet reisi B. Beulganine'yle Türkiye, 
lran, Efganistan, Almanya, lt.ılya, 

Japonya !efaretleri ve Ywıani!tan el
çiliği erkanr ve Sovyet ve ecnebi mnt· 
buat mümessilleri tarafından karşı ·· 
lanmı~ ve eellmlanmışlardır. 

M. Molotof, Litvinof'Ja M. Boulgn
nine, Boudenny ayrı ayrı ismet Paşa 
Hazretleri ve Tevfik Rüştü beyef cn • 
diyle mibafaha etmiş!erdir. 

l met Paşa Hanetleriyle Tevfik 
Rüştü beye_fendinin refikalarına kır -
mızı gtiJJerden yapılmış büketler tak • 
elim edilmiştir. ismet Pa~ Hazret -
Jeri muhafız kıtası kumanda 11nın rn
.pw,uıu istima. n Kırmı:u ordu kıta • 
lnrmm sel{ımlarını kabul etmiş ve Pİ· 
yade \'e süvaride:t müte~ckkil mera • 
sim kıtasını teftiş eylemiştir. Dunu 
müteakip htyetimiz sokakları duldu· 
r:ın halkın ~elam n allc.f§lan arasında 
i t irahat ve ikametlerine tahsis olu • 

lrlanda meclisinde 
ilga taraftarları hezimete uıradı 

Duhlin, 2' (A. A.) - :Mebusan 
meclisinin dünkü içtimaının ~dakat 
yemininin ilgası kanun layihasının 

müzakeresine tahsisini talep eden hü
kumet takririnin 66 muhalif reye mu
kabil 71 reyle reddi üzerine M. de Va
lera, ikinci kıraatinde kabulünü iı11te· 
diği mezkur kanun Jayihası muhtevi· 
)atını fevkalade kalabalık bir !amiin 
kütlesi önünde izahla iktlfa etmiştir. 

Bu arada şöyle demiştir. 
- İrlanda milletinin mü~takil ve 

hür cümhuriycti tak~iy~ edeceği ~iin, 
hepimiz de böyle bir hükumetin ba
şına geçmiye hazır olacağız. 

Bu beyanatı müteakip saat 21 de 
yemine ait müzakere muhalif fırkası
nın hedefini te§kil ve ıaf erini in ta~ e· 
den işsizlik meseleeine ait · takririn 
münakaşası için kesilmi§tir. 

Miihalef et partisinin bu zaferi §İd· 
detli bir galeyanla karşılamış ve her 
taraftan "İstifa!" sesleri i~itilmi~ . 
tir. 

Bunun üzerine M. de Valern, hü . 
kumetin istifasını istiy~nlerin bir ! . 
demi itimat takriri vermekten başka 
yapacak bir şeyleri olmadığını söyle
miştir. 

Avam kamarasında ret 
Londra, 28 (A. A.) - Avam kama· 

rasında azadan biri, dün ltrala snda
kat yemininiP. ilgası hakkında bir nu· 
tuk söylemi1}tir. 

Bu nuth"ll söyliyen zat, M. Mac Go· 
vem,dir. Mumaileyh, vicdan hürrü
yctinden ve içtimnt vazifelerden bah
settikten sonra mahiyeti itibariyle bir 
mükellefiyet teşkil edcmiyecc.k olan 
hu rasimenin ilgası lüzumunu müda· 
fna etmiştir • 

Muhafazaknrlardan l\f. Hurst ta · 
rafından ,·eı•ilen cevabı müteakip l\f, 
Mac Govem'in projesi 1 reye kaqı 
294 l"t:yle reddedilmiştir. 

Akalliye'tte kaldı 
Dublin, 28 (A. A.) - M. de V:ılera 

kebinesi krala karşı sadakat yemini 
meselesi hakl.ında cereyan eden mü • 
zckernt neticesinde İrlanda Avam Ka.· 

Çinde Ruslarla 
Japonlar arasında 
Mançurlde v•zıyet glttikç6 

daha ziyade kara,•r•r 
MoslrnYa, 28 (AA) - Harbin· 

deki Sovyet ceneral konsolosu, 

Harbin dip!omatik 'ube müdü
rüne Sovyet tab'asına Rusyaya 
gitmek için v!ze verilmemesinin 

şiddetle protestoyu davet 
edeceğini bildirmiştir. Diploma• 

tik ~ube müdürü gazetecilere 
beyanatlnc!a resmi makamaho 
bu husuıta hiç bir tedbir ittihaz 
etmediklerini bildirmiştir. Bu be
yanat memnuiyetin Japon mil
ıavirler tarafından emrolduğunu 
ispat etmektedir. Halen vize ve
rilmiye başlanm1ştır. 

Harbindeki Sovyet cencral 
konso!osu, şark şimendiferlerin· 
de mfistahdem Sovyet tab'asına 
son gUnlerde beyaz Ruslar tara
fından taarruz edilmeshıi de J a· 
pon makamatı nezdinde protesto 
etmiştir. 23 Nisanda şimendifer 
üzerindeki Mondansts;an ırmağı 

köprüsünü berhava etmek için 
hazırlanan bir sui kast keıfedil
miş, ve iki Çinli tevkif edilmiştir. 

Çlnlilerln kıyamı 
Tokyo, 28 (A.A) - Çang • 

Çundan Rango Ajansma bildiril
diğtne köre Tukg • Huan mınta· 
kasındaki Çin askerlerinin kıya· 
mı, münakalatı teıviş etmekte
tedir. 

Buradaki Japon konıolosbane· 
ainden hiç bir haber alınamadığ'ı 
sıibi ayrıı maotakadaki ja}ioo 
tab'alarının akibetındeo de endi
şe edilmektedir. 

marası tarafından veıilen bir ldeml 
nan apartmanlara azimet etmişlerdir. .1. t .1 -ı- 11• tte ı . • 

1 
t 

ı ıma rey1 e ...a:a ıye aa mış ır. 
ismet Ptoe Hazretlerinin Tas ............................................................ . 

Bundan baıka, Çang - Payda· 
ki Çin askerlerinin karışıklık çı· 
karmıya başladıkları da haber 
alanmıştır. 

Anlaşıldığma göre, bir çok 
sivillerle bazı muhafızlar da bu 
askerlere iltihak etmitlerdir. 

Ajansına beyanatları 1cler,. 1sm~! Paşan~ Moskovay~ mu· 
Moskova, 28 (A. A.) _ B~vekil Is- rnsalatı munasebetıyle hararetlı ma . 

I> H ti ri k d'l . 1 ,..1 kaleler yazmaktadırlar. met aşa az re e en ı erın u Ofi· • • •• 

kovaya isal eden hususi katarda Tas lzvestıy~ gaze.tesı, ne§~tı~ ~ • 
Tahkik komlsronu 

ajansına ~u beyanatta bulunmuşlar- kalede bu z.ıyaretı TilTk mılletınin ıs • 
dır: "' til!cılara karşı mücadele ettiği sıra~:ı. 

Sevyetlerle Türkiye arasında teessil~ 
etmiş olan dostane münuebatın man
tlld bir neticesi addediyor, ayrı ayn 
gayeler Jçin mücadele eden her Hd cilm 
huriyetin de kendi istikl!lleri ve da · 
hilt inkişaf ve ihyalan için lüzumlu 
olan müslihane §eraiti temin etmek 
istediklerini ve ekseriya aynı neviden 
müşkülleri iktihama mecbur kaldık • 
lannı h:ıtrrlattıktan sonra her iki hil • 
kQmetin dahill ihyalan sahıwndıı 
muazzam neticeler elde etmf§ olduk • 
lannı işaret ediyor. 

Tokyo, 28 (A.A) - Mançuri 
bnki\metinin M. Vellington Ko· 
nun Monçuri toprağına ıarta 
bağlı olarak girmesine müsaade

ye hazır o!duğunu ihsas ettiii 
haber ahnmııtır. M. Velligton 
Ko Cemiyeti akYam tahkik ko
misyonu azası araıında bulun
maktadır. M. Vellington Konun 
yeni Mançuri bükümeti arazisine 
tahkikat komisyoniyle birlikte 

girmesine nezaret altında bulun

duı ulması ıartiyle mfisaade edi· 
lecektir. 

"Tilrkiyeyle Sovretler arasındaki 
miıhadenetin temeli müşterek men • 
f aatlerimizde temerküz ve aynı zaman 
da iki milletin arzularından tevellüt 
etmiş bulunmaktadır. Bundan doln
yıdır kf, bu kadar sağlam bir teylrle 
mazhar olmu§tur. Mllietlerin yekd;. 
ğerleriyle olan mukarenetleri bliy\iic 
bir mefkftre teşkil eylıiyen sulhe yar
dım eder. Türk - Sovyet muhnde· 
netin beynelmilel noktai nazardan • 
mina ve şumulü budur.,, 

Mümtaz hariciye komiseriniı M. 
Lftvinof'la mUtehayyiz muavini 1\f. 
Karahan cenaplannın Türkiyeye vu
ku bulan ziyaretleri bizim için yalnız! 
büyiiık bir haz ve meserret teşkil et
melde kalmamış aynı zamanda müna· 
ıııebetlerimizde unutulmaz izler bırak-
mıttır.,, 

Türkiye, kendi inkılabının çiznıiş 
oJdufu prensiplerin çerçivesi dahi • 
linde lnkişafzna devam etmektedir. 
Memleketim bir kö\ lü ekseriyetinden 
milte~fldir. 

Türkiye, yarının ihyaya iktisadisi
nl bunlan.n ihtiyaç ve arzulanndan 
mathem olarak bina edecektir.,, 

Güzel Gruzia vapuruna adım aı~ı
ğımızdan beri büyük memleketiqiz bi· 
zl a mihmanilvazane ve en mlsafir
perwrane hislerle karşıladIJıt ! Sov • 
)"et misafirperverliğinin bu nezaketi -
ne mtitetelddrb .. 

Göreblldiğimiz şeyler, memleketı • 
nlzde tahakkuk ettirilen muazzam 
Ülya eserleri hakkında bize bir fikir ............. 

~nvyet matbuatının 

neıriyah j 
lloakova, 28 (A. A.) - Bütün gaze-

• • • 
.. Japonların Mançuride 

yeni hükOm~tin mahiyeti .• 
yazı, bt!şinci sııyfadadır 

kurdukları 

hakkındaki 

b;vestiya gazetesi; yudığı diğer 
bir makalede muasır Türkiyenin in • 
kişafını izah etmektedir. l\lakale nıu • 
harriri, Sovyet resmi ve edebi maita -
filinin hali hazır Türkiyesini öğren • 
mek ce onun fikri ve iktisadi f a:ıli • 
yetinden haberdar olmak için Tiirki. lmtlyazlı şirketlerin 
yenin siyasi ve fikri phsiyetlerinin en aldıkları depozitolar 
mUmUız mümessf1leriyle şahsen te • 1 
maslar tesisi imkanlarından hiç §ÜP • Ankara, 28 (Vakıt) - mtiyaz· 
hesiz Jrtyikiyle istifade edeceklerini lı tirketlerin halkten aldıkları 
beynnln. bunun geçiçl olmamasını \'e depozito paralarının Sanayi ma· 
iki memlclcetin ilmi ve edebi mahafill adin bankasına yatmlmaaı hakkın· 
arMında tanışmak için başlangı~ tcır daki teklifi dahiliye encilmeni 
kil etmesini temenni. edi~?r. daha evvel tetkiki için adliye 

Pravada gazete8ı; Turk devlet a· .. · ö dermiıtı'r 
d 1 M encumenıne g n • 

am arının osko\•aya muvasalltlan- -·-......... _ .. __ ........ -·--·-·-· .. . 
nı alkışlamakta ve bu geJişin Türk - lar. lstillalara karşı, istikl!I ve hür
S~':Yet müsta~.bel münasebatını.n. te • riyetl için kahramanca mü~adeleslne 
yıdı~e ve sulhun takviye&ne hadım O· başlamış olan Türk milJeti muzaffer 
Jacagını yazmaktadır. oldu.,, 

Pravada, çarlığın mahlm ve mahut Gazete makalesini bitirirken, yakın 
si.>asetini şayanı nefret olarak tavzif şarkta sulhün hakim olmasını Türk -
ettikten sonra diyor kJ: Sovyet dostluğunun bir neticesi ad • 

"Emperyalist memleketler tarafın· detmekte ve bu mUnuebabn ik.l mil. 
dan Türkiyeye karşı alınan vaziyet, Jet için olduğu kadar umumi sulh 1 -
Türkiyeyi müstemleke haline getir - çin de büyiik ehemmiyeti haiz oldu • 
mek arzusunda mündemiçti. Fakat tunu ve bunun her iki memlekette de 
emper)alistler hesaplannda yanıldı - takdir edildiğini ilb~ eylemektedir. 

Hitlerin tabiiyeti 
1,Urlng hUktl.metlnde 
Sabık bir nazır suçlu görUldU 

Yaymar, 28 (A. A.) - Almanrad:ı 
Türing hükumetinin sabık dahiliye 
nazrrı müfrit milliyetperYerlerden 1\1. 
Frik'in jandarma komiseri İn) in t't · 
mek suretiyle Bitlere Alman tabliye -
tini vermek suretinde ittihaz etmi,. 
olduğu tedbirlerin müteher olup ol -
madığını tetkike memur tnhkik komis· 
yonu, Türing diyetinin :;\f. Frik hak· 
kında resmt nsaiki ortadan k..'lldır -
mak ve tahlif mükellefiyetini ihlil1 et· 
mek töhmctleriyle ci:rni takibat icra
sı miitaleasında. bulunmuştur. 

Bundan başka, l\f. Frik, kanunu e
sasi)i n diğer kanunları ihliıl töh . 
metiyle divanı aliye Se\"kOlUnacaktır. 

Türing diyeti, heyeti umumiyesi. 
yakında bu miitalealar hakkında bir 
karar yerecektir. 

LUbekle mali mUzayeka 
Bertin, 28 (A. A.) - Lübeck şehri

nin temmuz ayında vadeleri hülill e· 
decek olan 5 milyonluk bonoyu tediye 
etmek imkanından mahrum olması 

Alman hükfım~tlerinden biri inin t.'l· 
ahhüdatını ifa edemediğini gösteren 
ilk hadise olacaktır. 

Almanya, Lü~ck şehrine mezkur 
bonoları.n tediyesi için zaruri olnn 
mebaliği verme-kten imtina etmekte • 
dir. Almanyanın imtina etme._ıdnin se
bebi, kendisi için valtim neticeler tev
lit edebilecek olan bir misal te,Jdl et· 
memek, kaygusudu r. 

Şimdi Almanya, borcunu ödeyemİ· 
yen bir hükumet lehinde müdafaada 
bulunduğu takdirde diğer Alman hü· 
kCimetlerinin man israfntta bulunmak 
için hunu \'esile ittihaz etmelerinden 
korkmaktadır. 

lspanya'da Hitler'cilik 
Madrit, 28 (A. A.) - Elsol gaze· 

tesi, San - Sebastisn'de mükim 18 
Almanın bir Hitler fırkası teRkil et -
miş olduklarını ve bu htı!usun bir çok 
mütaleata yol açm:ıkta bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Dahiliye müsteşarı 
Teftişe çıktı 
Ankara 28 1 Vakıt) - Dahiliye 

veka!eti mü~ c ı ırı Hilmi bey 
Adana, Gaziantep havaliıine 
tefıişe çıktı. Teftiş heyeti reisi 
Sabri bey Hilmi beye vekalet 
edecektir. 

Valiler arasında 
tebeddtllAt 

Ankara 28 (Vakıt) - Edirae 
valiliğine Bilecik valisi Öz demir 
Salih, Samsun valiliğine Kırklar 
eli val'ıi Mustafa Arif, Mersin 

valiliğine Samsun valisi Salim 
Erıincan valiliğine Beyazıt valisi 
Muhtar, Gireaon valiliğine Mug· 

la Yalisi Salim Cemal, Bilecik 
valiliğine Edirne valicsi Emin, 
Kırklareli valiliğine Mers'n vaJi
iai Faik, Beyazıt valiliğine 
Erzincan valisi Ali Kemal, Mug· 
la valiliğine mülkiye müfettiş
lerinden Om er Cevat beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Otomatik telef on 
Adana, 28 (A.A} - Bir Al· 

man fabrikasının mümessili Be

lediyeyeAdana, Mersın ve Tarsus 
arasında otomatik telefon tesi

sata yapmayı teklif etmiş ve te
mH etmek üzere Tarsus ve Mer
sine hareket etmittir. Şartları 

Tarsus Ye Mersince kabul olu
nursa, hissedar olarak ticaret 

odalara ve hususi muhasebelerin 
de iştiriki temin olunarak bir 
Türk anonim şırketi teşkil edile
cektir. 

Meclis encümenleri 
Ankara, 28 (Vakıt) - Meclis 

encümenleri elde mevcut layiha

ların müzakeresine devam ediyor. J 

l Başmakalcmizdcn mabaat J 
hakkuk ettirmek imkanı he.ınell 
gibidir. Duna mukabil BalkanJJ 
arasında birlik vücude gctirlll~ 
kadar müşkül değildir. Çünkti 'l. 
kiye, Bulgaristan, Yunanistan f 
devletlerin iktısadi sahada anla§' 
meleri için yalnız kendi kendile Jd 
buna karar vermiş olmalan kAf 
Bu maksadın tahakuku için hariç 
tavassut ve ya yardım aramıya hfÇ 
tiyaç yoktur. 

Bundan başka son Tuna devi 
ri birliği için yapılan te§ebbill 
şayanı dikkat bir noktanın vuzuh 
da etmesine hizmet etmiştir: Ro 
ya ve Yugoslavya gibi Balkanlı o 
bazı devletler kendilerinin iktl 
inkişaflarını daha ziyade Tuna ha 
sında aramaktadır. BuJgaristanın 

na birliği projesinden hariç bı 
ma ı bu itibarla manalıdır. Bina 
leyh Bulgaristan için iktisadi i 
imkanı ancak cenup komşularıyle 
lnşmaktadır. Tabii bu mütalea 1• 
nistan için de nrittir. Fakat bir k 
Balkanlaı-m cenubunda Türkiye· 
garistan • Yunanistan hudutların• 
mil olacak bir ittihat teşkili tah 
ederse Tuna birliği projesinin hariÔ 
beplerle teahhur ettiğini görecek o 
Romanyayla Yugosla\'ya umumi 
Balkanlar ittihadına meyledecek 
Bu suretle Türk - Bulgar - Yu 
itilafı nihayet umumi bir Balkan 
tihadını teshil edecek birinci merfll 
demektir. 

Mehmet A•ll" 

Düyunu umumiye 
Tahvilleri tetkik 
Edl or 
Osmaah düyun umumiye tab' 

vilatından eskilerin" telkik etm~ 
üzere Osmanlı bankasmdan b# 
heyet faaliyete geçmiştir. Ellerill" 
de bulunan eski tahvilahn met' 
sukiyetini tetkik ettirmek iste' 
yen hamiller düyunu umumiff 
itlerile mefğu1 olan banlı:a~ 
müracaat edeceklerdir. Bu baH' 
kalar Osmanlı bankasiyle Doyç' 
bankadır. 

CelAI Bey 
Buglln geliyor 

lzmir, 28 (Valut) - Bankaoı' 
şubesini açmak üzere lskead~ 
riyeye giden iş bankası umulP' 
mildürü Ce!al beyle Recep zob' 
tü bey Ege vapuriyle bura11 

geldiler. • 
Gazioin heykelini ziyaret et~ 

ten sonra gene Egeyle lstaoblP"" 
hareket ettıler. 

5 Bin çuval tlzünm 
Mahvoldu 

lzmir, 28 (Yakıt) - Sali!J 
mıntakasına düşen doludan bd' 
lar yü7 de elli :zarar g6rmOıt!; 
Bu yüzden 5 bin çuval oı...-

mahvolmuştur. -

lzmlrde Gazi hey)!~.,ı 
lzmir, ( Vakıt ) - ~ 

Hazretlerinin heykelinin k~ 
l<abulii yapıldı. Kanonika ya 
gidiyor. 

Mabkftm edilen 
Faşist aleyhtarla~ 

Roma, 28 (A.A) - Hu f 
mabkem~. milliyet aleyhtan t~ 
kiilta müfit ve beynelmilel _11 
ihtilal şebekesi için iane to~ 
Jamış olmakla maznun bulu ,,, 
Livornolu 8 faşist aleyht•d-' 
muhakeme etmiştir. Bunlar. il 
ikisi delailin fikadanı haıeb•ı, 
berat etmişler, diğerleri de ıiı' 
seneden 5 seneye kadar b•a1t 
cezalarına mahküm edilmişler 

Çocuk haftası tff'!. 
Çocuk haftası münasebe~ 

dün halk evinde müsamere! d' 
miş, yüzlerce çocuk mubteb~f'! 
lencelerle günlerini geçirlll~Of 
dir, piyesler oynanmıı moD t-_, 
lar söylenmiş ve çocuklar ,/',. 
fından bir çok danslar yapıl~ 
Aynca halk evi idare heyeti~ 
Lutfi bey de bir ney kO 
vermiştir. 
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Ticaret----.. 
Iktısat 

Onbeş gfinlük 
lhrhcatımız 

lf OiaiD Haberleri 
-'I ' __ G_U_n_ün _____ __ 

_ _ Meseleleri 

Şehrimizde bol bol 
. şeker vardır 

iti Giiınrükler İstatistik müdüriyeti 
da san.a~ın ilk on beş günü zarfm -
btt lllü.hiın ihracat limanlarmuzdan 
't ~ıca ihracat maddelerimizin ihraç 
:~et~~rin~.tesbit etmiştir. Yapıla~ 
i tistige gore on beş gün zarfındaki 
hracatınuz (2,954,042) liralık bir h"ly-
~t göst.ermektedir. Martın ilk on 

1. günü zarfındaki ihracat (3,212,SS:i) 
~~ tutmakta olmasına göre nisanda-
, ihracatımız (858,843) lira noksan 

Oı ln u"-
S'~ttr, 

e, ~ 1lnden15 ine kadıır ihraç edilen 
Yıı.ıun nevı ve kıy:metlerl ,unlardır: 
~7t liralık koyun ve keı;l, 515,026 lirultk 
ıır Utta, 11,860 liralık ham deri, 123,605 ' 
U:k a:v derisi, 7,500 liralık yün, 12,202 
ı~ tıtuıc, 36,357 liralık htalı, 319,810 

Misafirlerimiz şerefine 
" Bulgarlar Türk milletine, menşe, uzun bir tarih 
ve müşterek adat ve ahlak bağlariyla merbutturlar,, 

Yakında umumi heyet 
toplanmıya ça§ırdacak 

Gayri mübadiller namına hfı .. 
kiimet nezdinde baıı t~ebbüs
lerde bulunmak üzere Ankaraya 

giden heyet dün §ehrimize dön
müştür. Heyet Ankarada, bil
hassa bonolar mcıelesi etrafın• 
da meşgul olmuştur. Heyet aza· 
sındat.. bir zat bu hususta dün 
şu izahatı vermiştir : 

" - Gayri mübadiUere istihkak .. 
lerına mukabil Yerilen bonoların 

kıymeti son zamanlarda çok 
düşmüştür. Buna mani olmak 
için bulduğumuz hal çaresi faizli ~ arpa, 201,316 liralık üzüm, 4,151 

170 lııcir, 6,475 liralık kabuklu fındık, 
•769 liralık kabuksuz fındık, 10,lll li-

Misaflrlerlmlz Bulgar mualllmlerl dUn DarUlfUnunu ziyaretleri esnasında bonolar çıkarılması idi. Bu tek-
Şebrimizde bulunan Bulgar surette bağlıdırlar.,, demiştir. Bu Davetliler saat on dokuzda Jifimiz henüı kabul edilmemiftir. ~ zenUn yağı, i04,288 liralık tütün, 

~ 3 liralık pala.mut hulflsası, 174,48!3 li
litaı 8.fyon, 27 ,590 liralık kereste, 455,387 

muallimleri heyeti dün sabah nutka belediye reis muavini Ha- köprüye dönmüşlerdir. Bunun ıçın yakında tekrar 

Darülfünunu ziyaret etmişlerdir. mit bey cevap vererek vali ve Misafirler bu sabah müzeleri Ankaraya giderek teşebbüsleri-'!ı tir. Paınuıı:, 143,253 llra.Jık m:ıden ~ömürü, 
~ lartnı llk on be' gUnUne göre i.h.r:ıcah-

\7 tezayttt ettiği lı:alemler ~dır: 
Misafir muallimler darülfünu- belediye reisinin mazereti dola- gezecekler, saat 14 de güzeti mize devam edeceğiz. 

ndl Emin Mu:ımmer Raşit beyle yısiyle bizzat bulunamadığını san'atlar birliğinde verilecek k k I k b"I 
(ıs2 Ulnu.rtn, martm on be§ günü 5çinde 
,700) liralık olarak ihraç edildiği halde 
lll da (5115,026) liralık ihracat vuku bul
btr llftur. Av derJlerinde (20,000) lira kadar 
(~ tezayüt görülmektedir. Arpa ihracatı 
ı~OOO), pamuk ihracatı da (225,000) lira 
tllın lllrit göstermektedlr. Buna mukabil ü
lıııc1aıı !bracatmdan (105,000), tmdık ihraca
(S3 (32,000), tütUn lhracatmdıın 
l'1l 0,000), palamuttan (55,00), maden kömU
)~tmdan da (175,000) llralık noksan 

Teklifimiz ço m! u ve a ı i 
fakülte reis ve müderrisferi, ta- söylemiş ve misafirlere davete müsamerede bulunacaklardır. d h 

tatbik olduğu gibi bütçe e ta • 
lebeler tarafından karfılanmış- icabet ettikleri için teşekkür et- Akşama da Halkevinde bir çay 

· · k sisat ayrılmasına ihtiyaç göster-Jar, bütün fakülteleri, Jaboratu· mıştır. ziyafeti verilece tir. 
var ve dershaneleri gezmişlerdir. .. .. P.~1i";i;··=· .. ·····00

·······-.. ·-·----·-·0;;.·"".;t-;;bü;i;;;-~-;;;i;·;.···... mediğineen kabul edileceğini 
h ümit ediyoraz. Ziyaret esnasında eyet aza- b kftfi görUldU 

sına edebiyat fakültesi reiJi Mu· 32 yerinden ıçak- Otobüıder işliyelidenberi bele.. Yeni takarrür edeo esaslara 
zaffer bey darülfünunun teşki- lanan adam diye ceza olmak üzere bir çok göre bundan sonra müzayedeye 
!atı ve çahşma usulleri bakkmda otobüs sahiplerinin ellerinden çıkarılacak Yunan mallarına kıy .. 

Du .. n Maslakta bir ceset bulun- h t l · · · J t b · üb uzun uzadıya izahat vermiştir. ru sa name erını gerı a mış ı. met içmek üzere gayrı m a· 
L n .. iin ~~k;ze~;tl~~~J:;~de şeker Muallimler tarih hocası olduk- duğunu yazmıştık. Tahkikat de- Esasen otobüs işletmek diJJerden bir zatın riyaseti alhn-
"\ttlıı:r. b .. ları 1·ç1•0 bı"lhassa edebı"yat faku··t- vam etmektedir. Ceıedio huvi· için müracaat edenlerden, oto- d . ._. . .. b d·ı ... aş gosterdiğini yazmtttı. a ıııu gayrı mu a ı memur 
) ban bu hususta tahkikat yaptık tesinin tarih derslerinde bulun- yeti henUz anlaşılamamıştır. Ad.. büı talimatnamesine muhalif ha- çalışacaktır. Bundan başka, bo-
~. her tarafta bol ~ker bulunduğunu Jiye dokturu maktulün üzerinde rekette bulundukları takdirde, 

torı:ı r muşlar, müderris ve talebelerle h t· l . . . 1 no kıymetlerinin dü~mesinde ı~-
... 1_ tltt. Fiatlar da normaldir. Toz tam 32 bıçak yarası saymıştır, ru sa ıy~ erınm gerı a maca- ~ 
:ıo1:11.eı- bakkallarda 48 - 50 kuruş ara- temas ederek not almışlardır. jandarma, cinayet failini aramak- ğma dair birer taahhütname mirdeki emlake ziraat banka11-
::nda :perakende olarak satılmakta- Heyet Darülfünunun bütün la meşguldür. alınmaktayidi. Belediye uzun nın çok yüksek kıymet tahmin 

r, şubelerini gezdikten sonra Eczacı "dd tt b · h t' ı · · · tm~sini b ld x. ) ı ı KomUnlst prupağandaaı yapan.. mu e en erı ru sa ıye enm ıs- e n se ep o uısu an aşı· 
ıalltere hah resmini indirdi ve Dişçi mekteplerini de :ıiyaret lar hakknıda tahkikat yapılıyor. tirdat etmiş olduğu kimselere, mışhr. 

•u_l\ıg'tltere hükumeti, şimdiye kadar ctmı·şler bu mekteplerde tahsı'l b b t k ._ • f' dd d 
~"-'•l ~ilen halılardan almakta oldu- ' Komünist prop<Jğandası yapan· u usus a i cezayı na ı a e e- Bundan sonra kıyttlet talimi-
;:, kı,n.eı. iı.'zen .. 'nden yüzde. 50. g_üm _ gören Eulgar talebelerile görüş- Jar hakkında polis tahkikata de.. .!.:~ .. ~~-~~~~!!.~~:~.i.?.~ .. ~~-~~ .. ~.:~~~!.:~~;.. ninde kira bedelleribio' esas tu-
:'l.IC r müşlcrdir. k d ı l k ı \ıı esmını yuzde 20 ye ındırmış ve vam etme te iı·, veriien ma i'ı· yakalamıştir. tu ması arar alhna a ınmışbr. 
tatb1-an nisanın 26 srndan itibaren Misafirler öğleden sonra köp- mata göre tev!~if edildiğini yaz- Bebekte bir ceset bulundu ikinci taksit bono tevziatı emlak 

ika ba!>;,.Jamıstır. rüden kalkan hususi bir vapuria D" b h B b k - ı d b k ~ dığımız on beş yaşındaki genç un sa a e e on erm e tes it edildi ten sonra başlıya· 
~:- Sigorta heyetinde Beylerbeyine gitmişler, Beyler- maznun, dagıtmak istediği ve denizde bir ceset bulunmuştur. caktı:-. ., 

-ı. -...agorta tetkikat heyeti dün öğle - beyı· sarayında belediye tarafın· M""dd · 'l'k b t G 
~~~ sonra Ticaret ve Senayi odasında dagıttığı komünist beyannamele- u eıumumı ' v.e za 1 a ışe ayri mübadiller cemiyeti u· 
"1\id dan şeref!erine verilen çay ziya• vaz'ıyet etmiştir. Ceıedin hü- h . k d 
•- erris Zühtü beyin riyasetinde rinin tanımadığı bazı kimseler 1 mumi eyetinın ya ID a içtimaa 
"ili)] fetinde bulunm11şlardır. Ziyafe- viyeti henüz anlaşı mamışhr. 
ı~ , anarak büyük binaların sabit 'Prim tarafından dagıttırılmak üzere Esrar kohvesl çağırılması takarrür etmi~br. Iç-
~rıt tetkik etmiştir. te Bulgar muallimlerinden başka kendisine verildiğini söylemek- Unkapanında Abmcdin kahve- timada heyet ıon teşebbDıler 

y ı Bolu meb'usu Hasan Cemil, ma-
1\o, an ış bir haber tedir. sı'nde esrar içildig-i haber alın- etrafında izahat verecektir. ~ 4.IQn bir gazete gene mülıim mik - arif müstc~arı Salih Zeki beyler, 

l'da k k 1. k d .. Slllvrlden iki maznun getirildi mış ve yapılan bir aramtırrnadan ' l\ıh. a-ça. lmOR ya a}an Igmt yaz- şehrimi'lde bulunan maarif UmU• s·ı• •d o d T 

~i~tı, Yaptığrnuz tahkikata g·o·re bu- 1 ıvrı e srnan ağayı öl ür- kahvede birçok esrar paketleri Gelenler, gidenler ,...,11 mi müfettişleri, Darülfünun mü- kl ı H · A 
.... ,_ erde tesbit edilmiş böyle bir ka - me e suç.u üseyın ve ptu- çıkmıştır. Ahmet hakkında taki- Osmanlı Banka•ı Parı's şobes·ı ~~ .. 1 derrisleri de bulunmuşlardır. h ı b ı ı ı d "' a 'l:r tk vakası olmamıştır. ra man stao u a getiri miş er ir. bata başlanmıştır. 
9'1\Larada ml'li sanayı· ser· Ziyafette Bu'gar heyetine riya- M l b k 1 . SU h 11 müdürü M. Bellct zeYcesiyle bir-

li( ~ aznun arın mu a eme erınc ya- p e yangın etrafında 
ll91aine esya gönderildi set eden Maarif müfettişlerin- kında Ağırcezada başlanılacaktır. 22 bin liraya sigortalı bulunan likte şehrimize gelmiştir. 

?.tulill sene Ankarada açılacak olan den M. VJadmir Niko!of bir nu- iki kurşun hırsızı yakalandı Gülizar rnağazasl üçüncü yangın Tanınmıf Arkeoluji alimle\'İn· 
tıuL Sanayi sergisine şehrimizden iş- tuk söyliyerek şehrimizde gör- p ı· b k bb ı· · y den M.CorlBl•gcn'Je M. Vı.llian 
~ d o ıs, tür e ve cami u e- ne ıceaı yanmıştı. angmın bir " ~.. e en sana;}i erbabının adedi gc· d .. kl · · f" ı•v t k k b 
" strı • be ı d h f 1 d u erı mrsa ırperver ıge eşe - !erindeki kurşuolan çalmayı iş ast ve tamah yüzünden mi çık~ Semple şe rimize gelmiflerdir. 

~l'Jrt ·eye nıs t e a a az a rr. kür etmiş ve ez. cümle : t v h kk d H ·k· ü h Ça k'-
' llin açılması yakınlaşmış olm:ısı edinen bir şebekenin iki uu•u ıgı a ıa a yapılan tahkikat er ı ı m · te assıs na ..:ateye 
~ hiyle dün de bir çok müesseseler, " - Bulgarlar Türk milletine olan Hakkı ve Isrnaili, Eyüpsul- ilerilemek.tedir. Mübendjsler yan- giderek meşhur TruYa barabele· 
lta~de teşhir edecekleri mallarla An- menşe, uzun bir tarih müşterek tan türbesi üzerindeki kurşunları gın yerinde tetkikat yapmakta- rinde tarihi ara,hrmalar yapa-

aya, gitmişlerdir. adat ve ablak bağlariyle sıkı çalarken meşhut cürüm halinde dırlar. cakiardm. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!~~!!!S!!!!!!!!!!l!!I ~ -- Ol@i __ __ 

t.~ ........ E K E R ı===========ı Ve cevabımı beklemeden yü- Şeker Osman, bu l<ah teseJJi Gu ba, dönmeleri, bu kalp 
~ Yazan: Yusuf Ziya rüdü, gitti.. eden dost, kah nasihat veren ağrıları. son günlerde bOıbütDn 

• • • baba, kah macera dinliyen pa- sıklaşmıştı.. GAh içinde renk ve 

T f 
1 o s M A N Kadınlar, terzi, manifaturacı, pas rolünü senelerce yaptı. Ama, ıtık kırmhlan kaynaşan ğözler, 

t ........._ e rika : No. 2 ._ b ş ı:. O t k b d 1 k b k d ..._...... 1 perüıs.ar gi i, eKer smanı Cıa ar ı u sır aş ı ' u ar a aş- gah nemli bir bahar sabahında 
k kt l O b. · Jık, bu erkekliğini unutturan ha-Şek O er e en saymaz ar. ' ır nevı açmış Lm:ıl bir karanfili andıran 

tin· er sman, kibar meclisle- Yahut, yıldız kumarhanesine harem ag~ asıdır... Şeker Osma· dım dostluk, bu harem ağası d 
ın ıe . f l aı·t bı'r hatırasım nakleder ·. b . b' h k dudaklar kaq•ısın a, göğllsü baş 91ıtan • ngın so ra armln payla- nın yanında, aşk, kukançhk gıbi ma remiyetı ona acı ır a a-

tAb •1dığ. ı bir &imadır •• Onun bi- - Henüz merdivendeydim. d ret gibi geliyor, kimsenin der- döndürücü bir uçurum gibi de-
"•, en gizli hislerin en, endişesiz k lb' b d 
b .. ,: erı, taklitlerı·, niikteleri, pı'- Birden kapı açıldı, karşıma ren- dini, kimsenin şikayetini, kimse- rinleşiyor ve a ı u uçurum a ,,,. .. d bahsederler.. O, hepsinin zaaf- d 
la~, ille dahlarının bayat ınasal- gi sararmış, gözleri kızarm1ş, nin ıztırabını dinlememek 1·stı·- yuvarlanıyor u .. 

• ha '- d ı. larını, kinlerini, hasetlerini, anu-
lla•... ' «:aba cinaslarma benze- tammadığım bir a am Çlt\h.. 1 b·ı· yordu.. Çirkin değildi.. Geçkin deg~ il-

"c. Ş F k t hb l b arını ayrı ayn ı ır .. 
tbe .. ·· 

1 
eker Osman, tiplerini, a a o, a ap a ya ancıyı ayır- Şeker Osman, uzun yıllardan di .. Salon kadınlarının affetme-

•ıu ded cek h ide deg" ı'ldı' Etrafı Bir zamanlar, bu sıkı dostluk, b ·k· k •i~d .... a~ı~ı hayattan alır. Sizi, e a ·· sonra, içinde yeni bir duygunun diği u ı ı usur onda yoktu. 
· ""~ ıy1 .. S · d bir buzlu cam arkasından sey- bu sırdaşlık, onun pE-k boşuna 
l)i t gorür. izi, sız en doğduğunu, şimdiye kadar hiç Hatta, onda üçüncil büvük k.ı-

lnır B' b reder gibi bütün insanları birbi· gidiyordu. ~ 
IRö~ ı·u· ... 8• .. 1 ır el \nkışıyla, ir tanımadığı acaip bir hissin göz- sur da yoktu: fakir de deaildi! .• 
ll b c. şuy b' 1 rine benzer müphem hayaletler Nemli bir bahar yaprağı gibi, l · . ~ 1 d • 

ir e, ır çata tutu~uy· h ı· d d B il' k" ermı açtıgmı an ıyor u. Fakat bu mezı·yetlerı·ne rag" man Port · a ın e görüyor u.. e ı ı ru- bı'r ka d I I 1 ·k· • B· re çızer ç am ay a ıs.anmış 1 1 Kaç kere bu süslü salonlar-
t ır gün ko'·yı- •• k . . .. Jette, nesi var nesi yok, hepsini yeşı·ı go··zu .. n 1·çindekı' dertlerı· d b k b . 1 d b mühim bir kusuru vardı: Mukal-tr ...... k .' . u neza etmı gos- an, u i ar mechs er en, u 

·~... vermişti .. Elini omzuma koyarak, ._ k k' d b littil k 'kf! k d t l>a' .. , ıçın size Konyalıların 1 b d oııı;uma , on se ız yaşın a ir kalabahk sofralardan, göz yaş· ·· omı 1 " mas aray ı ... ıs:... tat ı ir Acem şivesiyle ert h k · • · d 1 
- 8°Ynamasın1 anlatır : yandı : kızın ilk günahını dinlemek, geç- !arım kimseye göstermemek için er esın eğıencesıy i .. 
- Bap.. R" · · kin bir hanımefendinin son hır- kaçmış kendı· kimsesiz odasında Halbuki, sevilen adam, güld'u·. o - u1e goydum, gaip ettım .• 

ı•ldıhta Punızı aynen müşahede Nuvvire goydum, gaip ettim.. çanhldarmı teselli etmek, ona, aynanın, karışısma geçmiş, deli ren adam değil, düşündüren a• 
~llruş t n . gayrı iki yüz yirmi Metemetihman uynadım, gaip bir az acı, bir az buruk, fakat gözlerle ıröz bebeklerinin içine damdır .. Aşk, dudaklarda kab-
buYllrur~ ılAveten diyorum •• Ne ettim .. Men böyle uyun görme· her halde başka bir zevk, başka bakarak, uzun u:zun. hıçkıra kaha deRil, ~özlerde yaştır! 

unuı efendüm ?.. mişem gard aşım!.. bir lezzet veriyordu. hıçkıra ağlamıştı •• (Bitmedi) 
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1 llomşu l/emlelteue Siyast Hadiseler 1 ı ı 
' 8 P O R 

Y oğuslavya da cümhuri- .. 
yete doğru gidiyor Bugun maç yokl 

Dahili idare iılerinde müıkülit Yunanlılar gelmiyor 
8oka8r Yorao El. deflrl 

gün geçtikçe artmaktadır ....... ett1 

•J....ı • ~. .. Sırp nU bir luraldır. briçrede delap Ce-
• .,,,.,.,,, ~ w ,,.,.,,, llarln- ıwrrede blfimtlf olan imal, .... • 
lılllfıü hfHlıdlde ,,.,,,._ IUmne 8111111 kana• eeub• ria1et .. .. 
... ..,. .... .,. ..,,,..,..,ur. Apen klçflk Sırbfstanı blrtlk Wr deYlet 
• ..,....,,... J&P•'1& •aftffak oldataa• alı' • 

YllPlllWJa llll'alı Ahbaadr 1 •utttL Alelmaadr budu hatb, 
... llbtlala ı.,..,ayla makayeee - 1918 .. ..ıaden lterl, MKfla alatelılt 
il pek llot bir feY olmua gerek. Fakat tmallann birer birer atddılım, • • 
••·rn iki memleket anamdaki mti - de, ileri fJklrli •atlmdarlama kal • 
...... ,ti ~ 1~ muhakkak dıldannı da Pirmtittti. Ba ita.arla 
kir oı .... JhnHır. Zira, kıral Alek lural Alebaadr muayyen hlr plb 
suclr .kıral Alfouun muvaffak oı,,- daJalllnde diktatörUiğU istemly• W. • 
llMıfı bir tqebbtis olan dJ\~atör,V- mlye f&pllllf ve ilk fırsatta ona kal· 
... taatl,.ı tefebbtistine ~rfşmiş dırma11 dltlnmlştfl. 
Nu1119r. Ek1erlyetle vaki oldutu stlll dik-

Ba ~e kat'lne• bir tak- tatlrllk dnnal, tahmlnlatltil 'ok 
Ut fikri )'Oktar. Fakat naınl darbel fula drmtlftti. Ademi merllafyet 
•atınetlerla bir teknfti vana, kan pllnımn tatbila pek Jlç oı..-., J& -
.t Mr deneJe rlcu•n da artık hlr ftf yaftf rejim daha az lJtralcı ve 
tlbltl ..._._ leap et•ektedtr. daha çok bir poJ.is rejimi olmaıtu. 
n. teknik flpheaiz pek tehlikeli vt Bu nretle, araya Butilan merkeztyet
llPlr· Zira diktatörlfiiü tesis etmtk (ilerinin de ademi m11vaff akıyett d
M bar •olaysa, ondan nzgeçmek rlnee artlk diktatörltik rejbniatn ti• 
• nlapette slçtlr. llftlrllmlli samanı tehir edllememlt-

Ttpla İ8puya kıralı gibi, Yap.ııı- tL 
~ imalı da ba işi Ud harebtlt Mkyl Marlnkoviç bu detlşlldlk 
ulletınek istiyor. ilk vazıyet, jene· denesf.nde riyaseti kabul etmekte ken
nl Berenguer hflktmeUne benziyea ~i nokbi auanna u ··gun •- taaıa • 
JUi •ert '" yan meşruti d•tatlr- men mantıki bir hareket 1apm19 ola • 
ıatl. Bil ite jeural Ji't'koıri( ~ > c.-r. Kendlli ftktiyle mcvakkat bir 
.,111 Wd&Jetillde ıne•v edllalffti tedbir olarak, kırala darbel htlk6me
il, IOlll'a lklnd nzıyet olarak da ge- fi &eklıf •tmlfti. Fakat diktatirllk 
• h zat badini lstihlAf etti. tah•lnJnden fazla siinnflttti. Şimdi 

Bir lstllaale dampsı taşıyan hu onu memnuniyetle tuff7e edecektir. 
iwria, kını. ,.rince tayin ettiği Bunu da bqarahllmek prekttr. 
•lüettea daha fazla devam edip et M'dsyl Marfnko't'lç memleketlafn tip 
....ıiiiaı bllJQlyoru. Fakat filen de- hesfz en akdh adamlarından biridir. 
nm edeıaezdL Bir defa hepııtiyet MahafazakAr bir politlkaa, •nsfn, 
le intihabat it lerini yilrittflp bl- dlrllstlfltl herkes tarafından kabul 
tlrdikten sonra ba rejimin ~ edllmft, eeaur bir phstyettlr • 
ldHp, yerini daha JBefl'Utl, daha tabi- Mlql Marlnkoviç imal Aleban-
1 n daha millkl bir rejime lımlll... dna ._....leall • bi ......_ ıı:,., 
• llmndı. Ve 1-a 1lqtıea lkL.-ıt .....ıtak ._., .._. "" 
tea dolayı meebardw: BlrlneW, jeM m'""'9k olamazdı. Pakat hanla 

.. ftl. JhİEOTic 0

diktatirltlfftn tayin f! - beraber "Acaba muvaffak olabfleeek 
._.. ret i n aleti oldaia için şah· mi?,, saatinden kaçmmak da mUm -
"1ıeli uıl kıralm pMiyetini örtınfyt kün değildir. Marlnko't'lç burada say
fE&ll relmlyordu. Berk• dlktatir BllJ& lbam ılrmedlifmb Wr ~ 
Jhbriçln ukeıt reis olan laralıa e· mlfkllltla brplqamtır. iktidar 
llnde klrllklrlw bir ilet old•tu• meftine, hali fneruaa bir 1'1111& 
fllll1ertla. Dlktatlrltlk, oaa it ha • meeelt81 bala ... siM fena bir •· 
.... ıeı..tyle .b1W10r, ...._ edl- manda ıelb"or. Llan mald..ı tan
,_. .. Y.ı ...-.Uyetıer )'lkleM • fmdan, blaat kıralm 'içip flddetlnf 
ak ı..- ltlr adama latlya' ftrdt. tattıtı btlJilk hlr makan.ete maruz 
1118yl llarlako't'lç bu ada•dı. Mllyl blaeütır. Dfktatlrlilk her yerde .el· 
Marlllko't'lç htlldlmda1111& Ye milleti- dala rlbl, orada da dlftlnen n ha
•• olan •dakatlnl bu çok alır ve reket eden aua.rlanr ezdljl ve mlh
telallbU roll bbal etmekie rleterdL ftttlli tein, Marlnko't'i(ln lstlaat e • 
~ Alebaadr da kodl.ıyle hera- deeelf mbener Mr efkln 11ma.tye 
1lir dlltatlrltliln mes'11U1etbd pay- de mneat o111UJU1ıktır. 
ı...,, taTllı n halka karp kendlae ?,ıllayet mlayl Marhlko't'lf brp
llper olu h a•amı bulmak ...UU. ll1lla ia'ptaze daran bir lunat m-. 

aalt oN .. 011 lfbdl AH .. itte lelblt karplqaaktır. Bu _.ıe 
....... h111amadılı l~in memleke - dlktatirllk tarafmdan .. lledllmek 
•ı terte&mek 't'Ulyetfnde kal•.._ "1'led danan iç senelik mtlcadeleyle 
ın.,ı llarlnknlç ba hareketiyle, .. ,itin zehirli n keeldn bir hale p 
f11 .,...... ..ad de memleketi ve tlrllmlftlr. Bb:zat kendilt Sırp olan 
.,...... hrtanmt ohlyer. Ml9JI Marlümç de nlharet tam bir 

Aflll •-•• ._ tahanlle pil - federallllt o1BllJ8bDlr. Halhald Sırp 
il detti, fmt ..ıı bir Bebep de nr- - Hırvat meeeleel a•eak ba eeplı .. en 
th. Jaeııal J~ .. nd defa tellldd edllehllfr. 
aıtlJlrllk ......._ ıellfl YaroelH Bittin banlar'°" •lfkll 't'U!Yet 
•llJetWn Yrriret arnlannı ilk lk- lerdfr. M88yi Marlnk.,..... ..,,., · 
&ltlar JHYldblde olcİatua•a.n- 4ah• fak olmumı blth A't'111J& tımeanl 
fasla Wr flldlde tablla •blleeek edf19r. Zira ba kadar MIWHeeek 
•tllltt. Ynl Wr deneye batla ... , meeeleler ortada dururken latellk bir 
......... slltl alrtlaea iatllaap • b· ele brp me8e1esinln (lkmunu 1dmae 
tar -1 lllr t*llde Jalllldı ld, daha lsteınemektedlr. 

Wda,.ete, lmalm kana• ....ı ft ---------

•c;ı'Jllbet lehine olan tepbba.Jerfnf ıktisat mektebinde 
..... 1ifrattr. Çok akıllı olan kı-
nı 4a, •• ndlde inat ettlll tak•lr
.... ,. tehlikelere 1B&l'H 'kalaca· Yarın ilk lstenograft 
imi ulaclı. Son zamularda Yupe- imtihanı )'&pılaeak 
r...,.a nlnaa selen talebe tezahU. Yann Yabet ltdat .e Tlcareı 
tür pek ...Wardı. Bu mlnuebetle mektebinde bir heyet huzuriyle Ut iste· 
ı.p.a,ahld tnahlratr da anmamak nognft nazari lmdhını yıpılıcattır. im 
b lrT Halbuki Ya.-la't')'ada dlianı Ticaret Jildl flÇUncil llllıf tale-

Bratl, talehealn draharl- belalyle lllriçten mUracat etmlf olanlar 
meıW Jll'Of-'rlerla de ta- ifdrtk edeceklerdir. 

flblade oldaklamaı ıleter • lmdha. biri tem. JIDl el JIZlllndan 
lsienoınflye. dl&erJ Yerliyon, yani bla· 
noarıfiden el JIZlllDI tahvil etmek f1zere 
ltt kıtundan ibaret olıeakqr. lmdhanda 
yudacak parçalar m~er tarafın · 
dan intihap edilecektir. Her iki cihetten 
on hıtadaıt fala yapmayanlar mıı..tf•t 

uf addedlf eret kendilerine aıı.t lm
ehllyetnamttl nrilecektir. Bu ebU-

ilatde 1apalacak ... fmdhen-

Boka8rYorgoEI. 
Sel•nik mabtelitiDİD bu aabah 

tebrimize pleceti •e ilk maçı 
Galabur•yla J•paalt yaZJlmif
b. Don ajrenildifine gare Yu· 
naablar hareket etmemiflerclir. 
Binaenaleyh bu ıh ma~ yoktur. 

... ! • 
Geçenlerde ~bna r-.a orta 

liklet boka pmplı Uvl 
efendinin, bok.ar Yorgo efendi· 
Ji pzetemiz •uataaiyle defi et· 
tiiini yumıfblr. Don Yorıo 
efeadi matbaamn:a ıeletek bu 
meydaa okumayı kabul ettijini 
bildirdi. Y alma kenclilİllİD alb 
ODI eldiTe.- Ye OD raftd Jenİ 
b•11 ..,tleiı •uchr. LeYi efendi 
apar 1111harrirmile m&racaat ede· 
rek ba patlan ltrene bilir. 

Bir -- •ffetlllcH 
ab1t iaertez 

K.arııık bir miras 
Meselesi 

Banclu 61 1e11e enet Hincli8-
taaa _ıitmiı oı.nTDrk tebeauıa
dan Emir Hany•n iaminde bir 
Ermeni or•da if yaparken &1· 
mUıtO. Emir Hanyan aağbjmda 
yıpbjı vuıyetumede mira•mn 
60 MDe faizle itfetilmeai ve 61 
Dei aene bid•Jetiade kanant mi· 
~ tabi• edilmeesiai 
i8temittL 

Ba mlddet ba leDe bittiti 
cilaetle kanaal miraaçalan ba pa• 
rayı almak içia tep~laata p 
rifmitlerclir. Alacak ...... -. bi
rili de Emir H•DJaDID '8iraaçm 
oldujunu iddia ettijillden Emir 
tıa.1anıa latanbalda buhmaa 
mirMÇdan blk6metimize mln· 
caat eclerek~klanaan koran
mumı ric. etmiflerdir. 

Mabte 
bkemelerde 

Ttbk Yaaan muhtelit 1Ulake
li reiai M. Boik mezuaen mem· 
lekeli olan 0.nimarbya ıitmif
tir. M. Boik maJIS GODUDda d&-
aecektir. T&rk Jatiliz mahkeme
li iflai hltirmfı, Tllrk ltalyan m•b 
kemal eVYelce kapınm11 oldu· 
~- timdi yalmz TlrkFraa111 
•• Tlık Yanan mahkemeleri •çık· 
br. 

larmı iftirtt hat•mı bebteder. laenog
nfl IUr'at lmtihanlm dön derece Uze
rJne Jlplır : Hafif aür'at ( dakikada yUz 
yirmi hece ), ona sur•at ( dakikada 160 
laece ). dcaı 1 lilr'at ( dakikada iOO he· 
ce ) ve yüksek ıür•at ( dakikada 2M 
hece ) 

lmdbanı glrecet fa1ebeain adedi,dGrdü 
tız.1281 erkekolmıklle e16 dır. J mayıs· 
wı ldbaıen I• ve yflkst k mektepl~ 
lllebelerine mablus bir tun 1pllcak. °' • ., .... --tar. 

Adil ye 

Mikeyi kim oldürdü 
Onnik, bu i'i yapan baf ka 

Onnik'tir, diyor 
Mike isminde birini &ld&rmek· 

ten ıuçla Mina Ye Onnitin ma· 
bakemelerine din de Ajlrcea-
cla dnam olun1D11fbır. Enelce 
ele J•zchiıauı gibi Mike bir 
.. ., ..... da•llfl ........ 011111-
maclıa n kJ&çumclaa ftntim81t 
eneli heledi1e hutahanesincle 
tecla'fi Ye taburcu eclilmlf. bi~ 
ban yaralumın Hhlmeti l1eri-
ae ~dıiı Fr•naaz lautabane
aiade llm8ft&. Mtke llmeclea 
enel ulntaya V'erdiji ifadede 
Oanik te Mina tarafından va• 
naldata. l&yliyerek blcllaeyl 
k•npk bir telde aokmUfla. Mak- a~..-...... 

talla oma:ı ltqmda •e kal~ 
• bula11811 ilri yaradan ı.....
Omaik hangiıi Mina luafanclaa 
açalmlfb? •• Ba belli değildi. 011-
me hugi J•rUID sebep oldatu 
da teabit o!unm111 d.,Ucli. 

Muhakemenin dink& celıuia-
de bazı tabitler dinleaildi. S..
l•rdan biri maktul Mikenia k11 
kardqi Firuz hanımdL Ba k•clm 
diyor ki: 
•- M ke yar•J.mp belediye 

hastahanesine kaldıt1lchtı umaa 
kncli9ile 1ar0,mD1tGm. Dk def•, ...,... . ·ı d "tf 
Bir müddet sol! emlf • 
varamn •de O.Dik olm•dıjlaı ve 
Minanm da yaralamada alim 
bulunduğunu a&ylecli." 

Şahitlerden, komisyonca olcla· 
junu l&yliyen Kirkor efendi 
bilch-.Jeriai flyl~ anlatb: 

- B.en Mikeyi enela belediye 
baataae1inde ıard&m. O uman 
Onnik t•rafmdan vllraldutunu . 

Kar_aslmrlkte Hatice hanaa 
iuaiade Wr ......... laa.;" 
lundafa çocutmnı d&tmek 111-
retiyle dOıllrmekteo auçla llltçll 
lbrabim atanın muhakemeliae 
Aprcezacl& devam olonmUfbır. 

Muhakeme, çocupn dllfmeai· 
ni m&teakip buta11 maaıeae 
eden doktor S81eyman beyin ı•· 
llit •fatiyle dinleailmene kal-
llllflL Sileyman bey mula•lreme
ye verdiği ifadecle, çoaıla bir 
dup aeticeainde dlflp cllpıe
diibain aacak feaal bir tetkik 
neticeaiade anl•plabileceii Ye 
kenclilinia o ıece aadeee 10D 
aldıtma .a,lemif, dlfen çocat
taze " kanada· eTYelce llmlf 
bir çocuk olm•dıiım kayde~ 
tir. Bu eaaacla munun nkill, 
Hatice h•mmm koluna yapalaa 
bi hare~etin çocuPa d....-. 
ne •tMp o!Up ol•J•catm• 
doktor 9'e1dea ....... ,ta~ 
mit, seı .. , .... hycle, aere'ifae 

Pal'a98t teerlbesl 
Nu..U b., iamiacle bmirll bir 

renç Tayyare cemiyeti malaa· 
bna olmak bere lltaabalcla ttlr 
puqlt tec:r&beli J•pmak Jcin 
Tayyare cı~1et1De ... caat 
etmiftir. upeadiğimise slıe 
Nazmi bey reaaamchr. Ta11•· 
reciliio karp btl,ak bir beveli 
varclar. laairde bir çok dafalar 
tayyueyle açutlar yapmqtar. 
Cemiyet ba mlracaab tetkik et
mektedir. M••mafib Numi be
yin teklifi elU itibariyle maft· 
fak 21r&lmlttllr. Mtllbet karar 
•eritditi takdirde tecr&beler Y .. 
fillc&yle J•pılacakhr. 

Adliye veklll 
Ankarada 

Adliye ftkili Yataf Kemal 
&ey dh .... mki trenle Aab· ..., ........ . 
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Türkiyede sinemacılık 
ilk sesli film studyosu 

yarın açıhyor 
Bu sene biri şarkılı olmak üzere 

yalnız iki film çevrilecek 

BUyUk bir studyonun manzarası 

NUıayet memleketimizde bir sesli 
"'-ema studyosu açılıyor. 

ilk sesli filmleri yapan ipekçi 
lcqrdeıler ve bilhaasa lpekçl Fahir be
lli,. faaliyeti sayesinde, bütün dü11ya 
~~.artık su, ekmek gibi bir ihtiyaç 
''Vlinl al11Uf olan sinemacılık ve sine
llıa sanagü Türldyede de fUen başla
fttıt oluyor. "Geç olsun güç olmasm 
derler,. bu yanlış ve on dokuzuncu 1 
Otra mahsus öz, inş<dla/ı bundan so.'ı I 
t'a öteki sanayi eksikliklerimiz için de 
ttıtbik edllmez de, bir sene gibi kısa 
bt,. zaman içine iki sesli film yapmak 
be ilk sesli atudyoyu tesiş etmek gibi 
'::1'im bir faaliyet gösteren ipekçi 

rdefler, bu hususta bir nümu;ıe 
~kil ederler. 

"' * • 
İlk sesli film o:ıtudyosu, şimdilik 

~IJantaşrnda esl.i elektrikli fırın bi
~ında yapılmaktadır. Bütün test -

oynamasını değil, durmasını bi · 
lecek kimseler sayılıdır. Sinema 
sahneye benzemez. Kendine göre 
hususiytleri vardır ki, bunlann en 
basında sadelik ve tabiilik gelir. Da· • ha mühim ve asıl en mühim nokta da 
(konuşma) meselesidir. 

Her şeyin bir başlangıcı ve her 
başlangıcın bir çok güçlükleri oldu
ğu gibi bu işin de müşkülatı olacak
tır. Bu acemilik devresinin kısa .. ür 
mesini ümit edelim. 

• • • 
Kendisinden aynlrrken ipekçi 1'"'a

hir bey ilave etti: 
- Bu cumartesi gününden itiba. -

den, studyoda daima bir müdür bu
lunacaktır. Kendilerinde sinema ar -
tisti olmak kabiliyetini gören hannn 
ve beyler serbestçe studyoya müraca 
at edebilir.l~r. 

Kendi kendime yarın sabah erken 
--den~ tmr1a ~tfftie\t karanrtı vererek 

la. 

'Wtmlş gibidir. Sesi almak ve fil
ltııt•~çirmeık fçjn Avrupadan bir ses 
"'Ghendisi gelmiştir. Bu muvakkat 
ll!tudyoda şimdilik iki film çevrilec-'k, ---c-----------
~ra, asıl studyo, Mecidiye köyünde Dün akşamki 
'lll'Qlacaktır. 

~fşantaşı studyosunda yarından Kanlı hadise 
~'-:r~n faaliyet başlıyacaktır. Bu [ Üst tarafı ı inci sayfada ] 
'ahyet pek tabii teferrüata inhisar 
~~cektir. Filmlerin yapı'-~·a başla lamakta ve koıaradıma geçmek
-~ mu,. - te gecikmemiştir. Serseşi bu es· 
.t... ğı tarih henüz tesbit edilmiş de nada tacıdıg-1 tabancayı eline al-
~ldtr. Y 

mış bulunuyordu. Y enicami mu
lpe1cç1 Fahir bey: 

vakkatbanesi önünden geçtikten 
lt - Bu senelik, diyor, birisi musiki- sonra, serseri bit arahk Mahmut 

komedi, öteki operet olmak üzere d ~ paşaya doğru gı en yolun baı-
' rz Jki film çevireceğiz. Musikili langıcmdaki şemşiyeciler tarafına 
~::;'inin musiki kısmı alaturka o]a dogru koımuş fakat burada bir
'-1' • Bu film, Re.,qat Nuri beyin denbire Is bankasının arkasında
d l1tn misafiri,, isim1i piyesinden a· 
ti 'Pte edilecektir. Operetin musiki· ki Çiçekçiler ookağına oapmıt 
~latranga o1acaldır. Opereti Na- ve nihayet zahire borsası önünde 
;:' llikmet bey yazmaktadır. tsmi l!İ dar sokaktan, Hacı Bekirin 
~lbim' rü d şekerci dfikkim yanandan Dör-m yasr,, ır. 

.,,;;; Niçin sadece iki film çevirecek düncil Vakıf bananın önüne çık-
? • mışhr. Sivil memur büyilk bir 

~ ""': Bizim ihtiyacımıza bu kadan dikkatle kendisini takip etmiştir. 
a dılik kAfidir. Fakat studyoda her O muhitin en kalabalık bulun
b~ eden, istediği kadar film çevire- duğu bir saatte, eli tabancala 
>o "· Pek tabii, bunun için, biz stud korkunç bir adaman koşuşu he;r 
"41 hı, film yapmak istiyeıı kimselere kesi heyecana ve korkuya dü
'tQ:Ce klralamalda kalınz. Sesli fiırri şürmüştür. Etrafta "Tutun, Tu
blıı Yosu bütün Ba1kanlarda ya1nız tun!,, haykmşları işitilmiş ve bu 
1tt lll Yaptrğmnz studyodan ibaret - sırada bir sivil belindeki taban
'-IGr Yunanistandan, şimdiden, bize casmı çekerek bu gözleri kanla 
ditıııaeaatıar var. Fi1m1erini seslilen adamı tevkife çalışmıştır. Fak at 
latı ~k için buradan isti~ade etmek sapsarı kesilen meçhul serseri, 
rı~0r1ar. Tekrar edeyim, biz, kendi soğuk kanlılığına kaybetmemit: 
>:ttq l.ıtlız namına, bu sene ve şimdilik _ Tabancanı cebine koy ••• 
>~ k tda söyJediğim iki filmi çevirmi Yoksa beynini patlatırım! 
llll's:a atar verdik. IJerde ihtiyacrnuz o Diye haykırmıştır. Sivil, bu 
~t h haşka1annı da. yapabiliriz. Fa- tehdit karşısmda ürkmüş ve ta
ttı11 11• her şeyden evvel artist ol-
111<11' ltlevzu olsun bir (unsur) mesele- bancasmı cebine koymuştur. 

r. Serseri, Hamidiye türbeli ö-
~~il.~aJdka, sesli film mevzuu Ya7.· nünden Evliya zade Nurt\tin 
)~ 0 YJe a1el!de hii<Aye ve roman beyin mağazasına döoerkeo~o 
°l'Qll~ gibi bir iş değildir. Senaryo eıoada tramvayla evine gitme e 
hitb .. "ririnln sinemacıhk sanayine, olan Eminönü ser komiseri -
toıc -:a makine aksamına, teknik bir kir B. onu görmüş ve derb•l 
ll,lltı OktaJara vAkıf olması lazımdır. tramvaydan eli sillhh caninin 
~t ~ için de senaryo muharririnin önüne atılmıştır. Karşısında bir
'~J !den evvel, studyoda adeta bir denbire oniformah bir polis gö· 

ıı 10rınesi 1bımdIT. ren serseri birdenbire şaşalamış 
t•lır~;:an sonra da artist mesel~i fakat tabancasını derhal ser ko-
1'1 ~ntleketimizde, bir kamera ya miıerin göiıüne çevirmiıtir. Ser 

a alma makinesi karşısında komiser, ıerserinin bileğini tut-

Mezarlık davası 

Heyet belediyenin 
iddiasını 

Yerinde buldu 
Kadastro mUdüril Halit Ziya, 

belediye sabık fen heyeti müdü
rü Fuat, tapudan Avni, müzeler 
müdür umumisi Aziz Ye müder-
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Japonların Mançuride kurdukları 
~eni hükOmetin mahiyeti 

Japonya Koroda olduğu gibi evvelA Man
çuriyl himayesi altına alacak, sonra 

istlmlAk suretlvle ••• 
ris Ahmet Refik beylerden mürek- ' 
kep olan ehli hibre dün Sürp 
Agop mezarlığına giderek yerin
de keşif yapmıılardar. Heyet be
lediyenin iddiasını hakla bul-
muştur. Raporu yazılacak, mah
kemeye verilecektir. 

Mayıı ayı içinde Sürp Agop 
ı işi bitirilmiş ve belediye mezar
{ hklar müdürlOğü de buraya filen 
vaz'ıyet etmiş olacaktır. 

Belediyenin bu sene bütçesinde 
de asri mezarlıklar inşa ve teıiıi 
için tahsisat yoktur. Bu itibarla 
Surpagubun tapusu alınır ahnmaz 
burası ifraz edilerek l'ahlığa çı
rılacakhr. Belediye buranın bası-
latile Beyoğlu, Üsküdar ve lstan
bul cihetinde birer asri mezarlık 
tesis cdecktir. 

Bundan başka mezarlıklar ta
limatnamesi mucibince lizımge
len diğer işlerde yapılacakbr. 

1 Memleket Mmberleri ( 

Yeni bulunan 
,Eski eserler 

"" ......_ -------- ............,..-

Son gOnlerde eski eıerlert> 
ait buluşlar çoğalmaktadır. Ka· 
dirlide, Uktavyanusa ait olduğu 
kuvvetle fabmin edilen tonçdan 
ve çok san'atk6rane yapılmış bir 
heykel bulunmuştur, bir heykel 
bacı Musa ağa zade Hüsnü efen· 
dinin yaptırmakta olduğu evin 
temeli kazılırken meydana çık
mıştır. Fakat bazı taraflerı kay-
nak ysrlerinden bir birnden ay
rılmıştır. Heykel Adana müzesi
ne gönderilmiştir. Reamimiz hey
kelin kafasını gösteriyor. 

·-·-·---··························· ... ······-·· .. ······ mak isterken, tabanca patlamıf 
ve zavallı vazifeşinas memur, ser 
komi8er Şakir bey, kalbinden · vu
rularak yere yığılmıştır. Hadise
ye arkadan koşan sivil memur 
Haklu Ef. yetişmiştir. Cani ser-
seri bu defa tabancasmı ona çe
virerek ateşe başlamıtbr. Çıkan 
kurşunlardan biri Hakkı Ef. nin 
mideoine saplanmış, birisi o cı
rada orada bulunan Agavni is
minde bir matmazelin bacağını 
yaralamıştır. Hakkı Ef. , korkunç· 
caniyi diri olarak ele geçiremi~ 
yeceğini anlayınca onun mel'ane
tine bir nihayet için tabancesını 
çekmiş, son kudretilc ateş ederek 
bu sefil adamı cansız bir halde yere 
devirmiş ve kendisi de baygın bir 
halde yere düşmüçtür. Hadise 
mahalline derhal polis kuyvet-
leri yetişmiştir. Aau yarala Hak
kı Ef. ıüratle Sıhhat yurduna 
götürülmüş, Şakir beyin cese-
diyle yarala Matmazel eczahane· 
ye katilin cesedi de Eminönü 
polis merkezine kaldırılmıştır. 

Hadiseye müddeiumumi mua· 
vinlerinrfen Kaşif bey vazıyet 
etmiıtir. 

Kıymetli ve vazifeşinas Şakir 

•• ~ançurlde Soya ma alU 
Sabık Çin imparatoru Suen Tong rator1uk sancaklan Mukdende 1 • 

şimdi reisicümhur ünvanile Zl yaşınd:ı mal olundu. Sonra propaganda ba'° 
olarak Mançuri tahtına geçti.1925te je Jadı. Japonya bu işte muvaffak ol • 
neral Fengyu Siyangrn darbeihükume- ma.k için avuç do1usu para döktü. Ma 
ti üzerine Suen Tong Pekin impara· amafih korkak bir adam olan Suen 
torluk sarayına kaçmrş ve Japon Tong tereddüt ediyordu. Aldığı teh 
mmtakasmda Japon zabıtasının hi- dit mektupları ve aleyhinde neşro
miy.esine. iltica etmişti. Geçen ~eşrini- lunan beyannameler kendisini korku 
sanıde Çm \'e Japon kuvvetlerı Ş~ng tuyordu. Tokyo kuvvetlerinin Muk· 
hayda çalışmıya başlayın.ca ~apon - den, Çiçkan ve Harbinde kat'iyyen 
lar Su en Tongu daha emın bır mev · zafer kazanmuı ve Şanghay hareka
kie kaçırdılar. Bir Japon harp sefi- tı korkak imparatora cesaret verdi. 
nesi sabık imparatoru Dabren lima • I to luk ta fta 1 · 1 J ··t·· d .. I d mpara r ra r any e a • 
ınm'" go ur u. mparator ora a amca J d ·· kk b. · ı· . pon ar an mure ep ır şıma ı şar 
sı prens Su ıle etrafında toplanmıs k. . k ·ıe · t kk··1 tt' n 

1 1 . . : ı ıcra omı sı eşe u e 1. u 
o an sa tanatçı unsura ıltıhak ettı. k •t kk t b. k · 
Suen Tong yanında zevcesini, metre- omı e muva • a ır a~unu . e~ası 
· • esk" 11. . ç S . kaleme aldr. Kanunu esası mucıbınce 

sını ve ı mua ımı .eng ıya ::-u 
idar~indeki avenesini getirmişti. salahiyeti vasiayı haiz bir icra reisi 

Suen Tong Japon toprağına ay:ık vardı. Yanında bir meclisi has, nazır
basar l):ısmaz saltanatm yakında av- hır ve bir mürakabe komitesi mev • 
deti il an edildi. Sahı:.'< imparator iş- cuttu. 
ga1 edilmiş olan Mukdene '>ir icra reisi ha1i hazır-da 1\fösyö 
seyahat yaptı. Yeşil dragonlu impa Hanri Puyis yani sabık imparator 

Suen Tongdur. Başvekil sabık im
paratorun muallimi {'enk Siya Ho
dur. Harbiye nazırlığını Çiçikan Ja 
ponlara karşı müdafaa ederl<en \'a -
tan için öleceğini söyliyen jeneral 

Garbi T rakyada 
Tazminat 
OaOıblması devam ediyor 
Garbi Trakya-..: :ı bulunan etab

li Türklere Yunaı.~ılar tarafmdan 
vaz'ıyet edilen mallarına mu
kabil verilen 150 bin lngiliz li
ralık t:ızminatm dağıblmasına de
vam edilmektedir. Alakadarlara 
ıimdiye kadar 90 bin lngiliz li
ra11 dağıtılmı,tır. 

Yeşamal< Yolu 
Açıl m:ı.sı pek yaklaşan F:rcnköyüdckin 

Halk verem sıınacoryomunl :ı i t i~ler do
l:ıyısile bir rnüdd'!ttt"nbcri çık3m:ıyan 
Yaşam:ı\; Yolu mccmu:ısının 37 numı o · 

lu nushası . otuz iki ~ahi fc ve çok zen
gin münderecatlıı Cumartesi çıkı}' or. 
Kendilerine p:ır:ı.sız gönderilen bu kıy
metli meccıu:ıyı cemiyet azalarının ebem· 
miyctle okum3larını ve «>ii'er veri lme
mişse 932 senesi ııidatl:ırını da itıpıra 

luzum k:ılmad:ın merkeze yollam:ıl :ın 
rica edilmel< ıcdir 

··b~;~··;~·ı;;;;~·t···<lii;~·k·~·~·:··~~~--~~k·· 
seven meslektaşlarına taziyetleri
mizi beyan edeı iz. 

Tahkikat geç vakte kadar 
sörmüştür, hadiseye ıahit olanlar 
Eminönü merkezine celbedilmiş· 
!erdir. 

Serserinin üzeri araştırıldığı 
zaman, ceplerinde dokuzar fi. 
şenkil altı şarjor buluom~ştur. 

Son dakika: Gece geç vakit Sıhhat 
yurdundan telefonla aJdığımız malu
mata göre, Hakkı efendinin yaraları 
ağırdır. Kur~unlar bağmıaklarını par
çalamı~tır. Yaralıya ameliyat yapıl
mıştır. Hayatı tehlikededir. 

l\fa Çan Şang deruhte etmiştir. Jene 
ral vaktiyle Çin dolarlarını alırken 

şimdi .Tapon penleri ile ceplerini dol 
duruyor. 

Mukden şehri şark eyaletlerinin 
siyasi n idari merkezi olmak için 
her türlü şeraiti haiz bulunmııkla be 
raber yeni hükumet bu şehri payi • 
taht intihap etmemiştir. Halbuki es .. 
ki Mançu imparatorlarm sarayı, ve 
(Çan Sulyang) ın yaptırdığı mües • 
sesat yerinde duruyor. 

Hanri Puyi ve d08tları Mançurya 
cenubunda yan Japonlaşmış olan 
Şangsun §ehrini Mukdene tercih etti 
)er. Bunun ~ebebi hat boyunca ve ye 
ni payitaht içinde :>,iılmış olan .Ta • 
pon a~kerinin himayesinden uzaklaş. 
mamak istemeleridir. Puyi ve müs· 
takiJ hüktlmeti Pekine iltica etmiş 
oJan mil1iyetperver Mançu1a1,n 
taarruzundan fevkalade korkuyorlar. 

Nankin, Luyang ve Siyanfoda sey 
yar dolaşan seyyar Çin hükQmeti ha 
inleri tedip ederek Mançurya}, istir
dat etmek için a."ker göndermek ar· 
zusundadır. Çang Su Leang da Nan 
kin hükumetinin fikrini tasYip et • 
miş ,.e Mançuryada faaliyete geçmiş 
tir. 

Mançuryada milliyetperver nare • 
k!t inki~af ederken cemiyeti akvamın 
tetkikat komisyonu Japonyadan 
Şanghaya gitmiş ve oradan Man • 
çurynya geçmi~tir. ŞurMı muhak " 
kaktır ki tetkik komisyonu az~ı söz- f 

de te~~kkül etmiş hükQmeti münasip 
görecekler ve .Japonya Korada yaph 
ğı gibi evvela himaye daha sonra is. 
timlak suTt'tiyle l\lançuryayı el alb· 
na a1acaktır. Japon hükQmetinin 
muhaf a:r;a iddhısmda bulunduğu acık 
k:ıpr ıııiy:t!lleti kunı )Aftan ba~a bir 
~Y değildir. Japonya "Çok hava ce
reyanı olma!'!m diye!",, bu kapıyı ça 
buk kapamanın yoluna bakacaktır. 
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tJdDdl • ı e,ot ı 6,0! ralarla maralı:.tam •aa hlflbe ve bol -
tu klrJuuu haTI bostan yeriyle lıtanbııl tlörtlüncll icra mmwrlu· ÜfmD • 19,08 19,()4. 
~ lııt'a aıuam ta .. mıan a~ art- lruulan: nus • 20.45 90,•7 
.. .,,. YUldllmlt 01., 15 _ ı -932 11ır1ato otla NAola velectl Pua· 1-ll • a.07 8J)5 
tarlllHe ......... dinn]waeye ;rotun Mm. PetrWI blnti Llprdaa Is T~ } 119 1!0 
tallE edtlenk 1 llulraa 932 tarUafne tikru qle4ftj naehallfe ..UbO ve- --.-• 
•llatllf ,.1...,. ıbl ..u 14 ten tun mefrat Galatlula hrmeaedler na~ } !4"1 !t6 
17 ,. War ı.e..ı..ı dlnlhe fera csdd..mde atik " eedit 23 elyenn ~· ..._.... "'* artbt- ne atıla- 28 No: la bir .. , dW. lmk 1tet .. ---~~~'!" __ _.., 
aktır. Arttıma,. lflh* l!I• 7W• ,.. ••414.u. -*li ... ,_.,.. •· RADYO :J 
)'141 H ... t Üfllıl alam. Mlteıa • •lanarak Well • ..,..e bddlı1 ... ---ldm •acBn' ile....,_ rlsnalan Jl)'lkmda lirlUmedlifad• 1U aylL---------Ba ... 
nlat leanlll .. .......,. aittir. lera ve mtlcWetle temclttea •tla:red.,. 'fUO ~ ..- u ._ ıt • ....._ .- .. 
ff1111 bauaaa ııtı uev ......... luaqtu. Ha dada: at tarafı haeı ......, 11 ... ._ • ..._ a- M ~ 
........ aklan ... tlefllDe ..Wt 11111dttin bir tarafı llayri beJin dft· Wi hta• ..... Mı• .. ......--. 19,IO 
•'-•":!: ~tlkll alacalh'-- n ... .» klnlan ve arka tarafı ble thrran ... il.il a ..---. ...... ...._ .,. 

~ •pv ... .., • h P - eaddeslle aah llaırlP M' '&tik ... hrm ......,... flr .......... darlJ ltılfat laak· eep Mi e • ....... n • ._.... ıı- r-eh a.foJ e 
" •Mp1erlala 1Ja laaık1anm " ıa.... dattar. llelktr dllkkbıa zemini tah ,.... J1 ._ • ,. ..._ _ l!len'8& .,. 
111Jf9 fa1s ft wrife dair ela ld.U. ta dlpll " ti.ti plftllisle ... tur ıw .., , ,. llMnld1le. n ._ 11;11 • a1,,. - tarllalnd• ııom. JIJ'lll elup deranuda bo~hl 8llkln4fr. Kıy .....,. ....._ 
... ~ nrm •11111Weı11e 1111 • Bleti 175 Ura ve meaalıı .. doku bu- 'fttAll.&. - 117.tl .....,. - ._.il.il 
.. .._.....,. u-..a..;,,_ .u.-ı ..._,.._ s. ... L. pk metre marahllaıdır. TaUp olan • • '•rM; ......... - Jl • ...,._ ... 
~-~ .-.....-.. ~ -- - mfatldnhl ..... "''n 7JwP cs-ı--J 11.11 .. • 
funu tapu afeil1eri1e sabit olamı • Jar kıymeti 11111ham )'hde .... il.il .....- ..,... l'lıllr -" il.ti 
JDlar •tlt bedelinin f&Ylapaaam • ona nispetinde pey ak?lannı alarak ..... ......_ 
üa ~ kalırlar. MG - ft8 dosya nuınaruUe 4 - 1 llOMA- Ml.I ...... - IMt ıt.U lla • 

AJlbtlaraaamn ftb11 macldel b 932 tarihinde ~ 14 ._ 11 ~ ...... 11,11; .,... ..,... - -. • .._. , .. ••IJe aMtw sin tnffb banket kadar tat.inal dlrdbetl fen. wr ~ nt• ... iL ._. •• r - ...., .- • 
.._.ltrl t11111a fala maltmat al • hıtana mtlraeaat etmeleri Ola ola • :m=.:,:, ,!,!' S: cı:: 
.... Wb•1erbl m - 46 dOSJ& na •ar. (28'1) ..., ..,.... _ ._..,. •• 
~ De ._arbetlmlse mtlraeaat dD.Ullfl'9 - IR.I --. - ._. 
lan 11&a o1•111'. (2839) FaU/a aul lcrt111111dan: 11,11 ~. 11,11, il.il ttptro - t:.s-

Ballt "Salt ve SadnWa " Na • eı111111• 11. au ur -•m• 
ı.-w 4 indi krcı ıneınıırlıılun· rallall beylerle NIUifer ve Emine n OllLO - 11'11.' .....,. - ._. • lıava 

tlllll: Maaaeu hanmlana phun muta • ..,.... ...- ... •' t .--., ~ 
d..ı..1-- ......... ...ar. 11.11 lleDfeinııiıl. Ta•uaa 3IOO Hra kıymet taktir aamf ol ._...., Şelaadebqında Jaa • ll08KOV.& _UM ...... _ IMt 11 111-

etlllell Galatacla Haer Ama malaaDe- laderhane mahalleabade .Mastafa - ,,. rı.. 1 ._...... a'ı' ...,. 
llhade Çeple mqdam eadde " IOb- Kemal pap caddeaincle atik 4 " c:e • .. -... ..._ .... 
lmda ,.... 12, H, 18 aamaralarla mu dit 8, 10 numara ile a11hterik 1200 11- VAlllJOTA - Wl ..... - IMt ıı.u 
nllam meaJlr imaJlthawlnl nıUş ıa kıymetinde bir ilah koaak anası- s .,.., • ...., m.u • • ._. arwer, ......... .....,.., .............. 
tm1I - arul Wr .., allpp llane • nm blrind arttmaa. icra edllecek • 
ala tamamı ile a-• temamma ~,oo tir. Yana 
&a kıymet talrUr edflen Galatada A T&J'Ue& miilıeecel " pyn mtlaee • YlrAJIA - (llt.I •) IMt n .._., 
sap b..-ta Olea acle mahallesi- cel hala aalıiplerlnba _.__. -- zar • llM ..._ ....,.. ._. ..,..... ....., 

r- ıuuu a- • .._ 1 SOX 
• Yalbpr •dnda mi w yeni fmda mlracaatla haklaımı telblt et- aOll4 _ (MU aJ 11 - ....... 
ı eamaıab ......._ teıamlan ayn melen aUl takdirde san •l9eecel ... • 1 116 1 --" p•n- ,.,. '• -- .,..., 
&7rl ~ .... &TttlnmnaJ .. llıldtled ..,........ ,_.,.. lııllJt-
nzedilmlt olup ao - 4- 31 taıAhttle 1"lae$lldır- .11 ... .n ..... .. ....... - Oll!!Wi~,,... ... 
..,.._.ıerl divanhaneye talik etti - denler bedeli müzayede 5 giln zarfm JI ndtr s1; • ,....._ q $M. ii1i 
l'llenk 2Z - 5- 93Z tarihine miila • da vereceklerdir abi taktirde farkı ~ _ (1111,& &) -.. 'l'lptn im 
ilf ,azar ıbl mt 14 tea 17 ye b· flat ve sarar ziyan kendilerinden b1- ......., n DJ•e. -.ı .._ cu, 
ü.r lataHa1 dlnllncl len. daire • li htildlm ahnaealnır. 931 - '1.21 au ....w.a. - (mi .. , ._. n ..._ 
llade a- arttıma De aatılaeaktrr. maralı doayaya mtlraeaatla her kes • w blP h .. .,... lılllMI _,.. 
~ar ldnddlr, blrind art- prtnameyl ılrebillr. Talip olaa1ana v....,..&. - (HU •) .... ., • 

tlnlalanada .. llıa kıymeti •• • ytlzde on pey ak--"e beraber ao ... pamfııa, ft ........ 11.11 ~ ...... .. 
~ ...... 11,11 ..,,..... 11,lt a.,111 _..... 

-.....1ı.ı.. 1IOO liraya ve 2500 11 118 932 tarihine t.ac11f eda ,..ar- ._ ..,. -.. ..,... ._ .. .,...., 11,1t 
n '111Ht1 ..-.wıw.e ele yedi telll sini aat 13 tıe tatili iera memur .._ ı ruı 

711 Jlraya talip l*mıf olup ba ker-. Jatau mlracaatlan. <&MI> 1------------1 
...a. .. ..&&.--•·- •-·~ı ........ lip uttp tekarr• eclea 5184 No. ft a ~ ~•..u-aanu tuıer eu-e /danbul Udnd tf«ırd ........ 

llll'alalaeaktır. Artırmalara fftfrak ,,,... h Stlcle ltefk• _.kah Wr adet 
"'9 ,...._ ,.U tmalu.t abnrr, mite- Jstaa'balda Ç•lrmlk~ 1'okllfU•· kamyon 4-5-952 tardalade uat 
nldm ffllfler Re ftlnf la.releri ·ve da 18 Ne: la •ataada hazır elW. 8 den 10 a kadar Takllmde 
.. .....,.. ftSlmluf mtlfter'7e aftflr. falr • -L-t!-d rD ten " llJls bn•••• ıu •ea tfcaretlle mtlftelll bedel ade Ma • 11 m1111..ia e pan,a ~eYI e-
_ • ...._ tetflba lulldan tapa 111 • met Şeı:lf .,. ıllnkbı lirbtillill ltıa eelhnfen tdplerla •nktr ,encle 

ıaereUnee veril• ...ıaıı IMrine eeha· " mahallade •am bnlanmalan dlleıble mlllt • ...,_ lpollkB a1a • ı. matl111Ma ile llktetmif oldulu kon-
aklılar De dtter alüaclaram " lr· kordaton11n tucltld ' .. ,. m tarl· Ula olaaar. (28S6) tlfak Jaakkr alalplerlnln ba hatlannı __ o _____ ...,. ___ _ 
.-1aum171e fals" .uarife dair iline m ... lf p...,. ıtaı ... t çG8CI icra memarl...._: 
•• Wdlalanm illa tarilwulea iti· 18,11 a •aal')'ell bala•-. oldalan· Bir borcaa temial IPa parap 
..,_ • da lclad• enMı mMltele ... aJllaMlaraacs maltıa obuk la pnilmal mabrrer bir :ruabane 
rfJ'le lllldır.elert lbmdrr. n keytiJWt flb ol•v. bir kua 5 • 5 • 952 tulluadeu 

Abl UJ4h laaklan tapa alcil1erl7· l1t111bul 8 IDcl lcrlSID'lan: ual 12 d• itibar• Galatacla 
le ..wı olmJU)lr uilt WellDfn Bir borçtaa dolayı haas edi- Merku nbtm llaamcla lçllac8 

_,_ 
Apti p11p, fel4ketin 

... hİlletmiftL 
yaklqb- tlrmecliil dar bir dehlizden ıe

Zatea laareme ancak yaldalı 
Me•m•t ata percli. Ne taftfi, 
M it ap.; ne klbya kaclm 
JOkta. AJYU ve emuli hizmet· 
klrlaıcla ba konakta ancak ehi
... J• b.-cla. O gece ken
dWDi ...,a ıelclilderi vakıt, 
awk bet OD dakika kadar yal
dala llelnaet apJ• 81yliyeceği
ai ... ft fİmtfi OD yedi J&• 

.,._, lam anrlrm an
,·~-- lpmi1e nkit bulabilmifli. 
S... cht dairesine çakarak baar 
....... cellacla llo,nana tfflim 
.. 'tlL 

Dltarcla bu •k'a eyan 
edıı k• iprde Mehmet •t•. 
Apl pqaam lnza Fethiye~ ka· 

;-·-.ı1ma alarak fİmdİ19 kadir lalç 

çirmif Ye bir dnardald aizli bir 
kapıdan içeri aokmatla. Harem
de ocak bir ihtiyar kadmla 
dilm iki cariJe kalmqdı. Onla· 
nnaa ba karıatalıkta hala k&çllk 
hanımı dDtDnecek •akitleri yok
ta. Zaten paıanm idamından aon
ra M~hmet ağa onlarm her biri
ni birer tarafa daiatm11t bir az 
dDnyahk Yererek koaaktu çı
karmlfb. 

Şimdi bot kaa.... koca k..0· 
ta kimae yokto. Dat balkı bu 
idam Daerine databp fllmİf, her 
biri birer karaya lltica,ı. b..
lannın derdibe dlfmlftl. 

Y ıldızh Mehmet ata amcua 
ba yalnız kalm11 bir tek la

ZIDI dlltla&fOldu. Kum anneli 

ortada yoktu. Oau Melamet ap 
ul& ,ermemifti. Y ala111 Aptl 
pap IElllDI •• vallyetbü lleQlet 
ataya 11,ıirk-. lmaa a...ıDia 
o1 .. ~ al1lemittL 

M.U.et atama ea1eaiadea tu• 
tarak ,&kerttiii vakit. Kua Ali, 
ona bUlaeyi ·'°'arken. Melaaet 
•tan• slderiadea akm , .. 
cam aacfaja ••P llec:eti icla 
delildi. y ahuz ........ kal-
... ba ....... im ~- • .., .... 
Mlblr ulalbt Saclrlıam, kub 
bir Araaftltta. Safdaa 10lclan 
mattalll katil " mllaadere1le 
ıeap olma11 lmrllRlf Ye ba kiti 
acl-tle yakmaclak CM, Jlkmadık 
ban&maa buakmallllfb. 

Apti papam hayabaa lnJdlk· 
taa aoera ona metraklmdaa 
çok teJler amuyorcla. Şimclı • 
bot planca blttla baDCm kab-
1•aclan alacakb. 

Sacbrlzam klhy• da, el .. 
diaiain •i eli makammda celllt 
bir Araantta. 

NOVOTNI Lokan 
Yem M&kemmel Orkeatra 

Meşhur tef idaresinde tart ve garp mutblhı bütöa meff8blt fiı 

tenzillt • Tue Bira dublui 20 ku11Jftur. 

Çeşme plajları müzayede 
şartnamesi 

HiWlah .. C....i1eti limir Merkaladea ı 
1 - 18 kabine - Banyo •011111ma .. wer1 • 1 lılfe 1 

• 1 matbalr, Elektrik daireli, m taiab 1 hmmt ocla S 
hali,. •lttemil Çepne'de ılıca meYkiiacle Uin pllj 5 -
detle icara •erileceldir. 

2 - PJlj arazili ma.telrillen Hillli•hmer c:emiyetille alt 
hwlu b&fka pllj •he• olmadıjı pbi hiçbir ki..
,.pmak ..W.iyetllli haiz dtjildir. 

S - 0.IİlloDQD mua, •ndalya, mutbak 1enzı-. 
OJUDcaldan, •• •aire ıibi .., .. tekmil olup m....,aulm 
mak ft f .. deletmek tibi 8YİM ta .. m• mlatecire ait 
Dsere ha 91Jalarm biıllkte ilretea mhteclr• Y.n.c.k 
mot&lu laali ham enaf n kaı•tlerl laini taliatde __.. 
re •lamak mntile tellim alu•ealdlr. lela llitammcla ..... 
ft motlrla kullullmak yllzlndea kıymetlerini 'a1bedecefi ta 
buhmdupnclan her etYamn cina Ye nev'iae ve ap11malarma 
laiall "10 ili "100 e kadar amorti tenzil edilerek dewea 
sellim olanacakhr. Biaamn amortisi bundan hariç olap 
bu mDddet zarfmdaki tamirat, boya ve uJre İibi anular 
tedr tarafmdu ikmal edilaaeai prtbr • 

4 - Elektrik daire•iade •otlr •e psİ11onan daWI " 
cinde elektrik teslab •ardır. MOıteclr kendiaine ait oW. 
rab ikmal ettikten ıonra berm6tat kendiainin tensip ecleeeti 
Dcretle bqka mUfteriye atabilir. Yabm motare haddi tabiia 
fala 11...,_ tabmili atiyen motlrln bomlm- Ye lanlm
aebep olacajmdan bu cllaelia nuan itibare .-.... prtbr. 

5 - Plaja ıelecek olan m&fterilerdea OD br91 
almmaktacbr. M&ltecir bu huma~ Hr1'uttlr. Yani istene 
liye miktaruu tezyit Ye tenkiı ede111Hr. Hillliahmere ait .._.._ 
mlatecirleri bu dalıuliyeden mOıteanaclırlar. 

6 - Bedeli icar tabmila edilerek llç taksit ve plllİll 
..... hltiJ• edilecektir. 

7- Menim ıeçtiktea aoara bina •• efYalann m.....,..._ 
MDeYI (150) lira Ocretle bir bekçi istihdam edilmektedir. 

~ ..... ~~ . . tiı 
-.. l>Jaj..uliwd:I.....,.. m9Rllt i 

binalar yalmz cemiyete ait olup mlltecir ile llir m:aDIMDlll! 
olmadıfı gibi bunlardan gelecek menafi ancak 
aittir. Ve balana mOatecirleriaclea duhall1e almmn. 

9-llllteci&' Pllj aab.. clabilfDde billhare cemi7ote t..ıııı ..... 
mek Ye lal~ Wr hak aramlmamak prtile • iltecllii tUllata P ·PADll"I 
Ve ba ba1111ta cemiyet bir mu'aliyet kabul etm& 

10- Fala izahat ietiyeale ayrıca bir mektupla HIUUlal_. 
cemiJetl lsmir metkaine mlracaat eclebUlrler • 

11 - Plaj icara Yerildildea sonra gerek ma.tecir tan.,.tılll! 
otel " ıerek bana mlmasil bDyllk batlı• teliaat rap.ak 
edenlerin daha ama mtlddet kiraya ....... " dalla .... 
ıerait ılttermek bere mlıakereye tirifebllirlL 

12 - ltbu prbaameaia mlclcleti niun nihayetinde 
~. (1638) 

kat 10 No. da birinci apk ar
tlfma Ue Ablacakbr. Talip olan
ı.na malaaUiade memanma ml
ncaatlan ilin olanar. (2840) 

Jıranbul 8 ind len daireaindea: 

lllr bol'flaa dola,. paraya çe-

Yaldızla, haliı Tllrkta. Şimdi 
oaa llrletmeyi Kara A1iD1a me
a..retiadea bekliyordu. 

Karo AU, Y aldaab ofluna bu 
lhleri .a,lerken bir taraftan da 
matdm• arka11ndaki klrkl 11-

Jl'IP enaetlai açıyoicla. 
......... ,,. ...... , ..... Kar. 

Allaln ell11den dllftll I 
Y ••tuaclaıa latedifi demir 

halkama uCUDa açaralc Meh•et 
ata- boJBUDa ıeçirirken Jld· 
ae l,akb. O um• Kara Aliaia 
eli re..-IL Elinden demir laalka 
Jete dllftll. Yamaldanna auleadl: 

- Hayvam ..... ,. batladmız, 
caftl baar mı? 

- Hapan avlada, uta. Çanl 
tla e.tlbldeki •merde uılıdır. 

- Temiz cuval ıetirinl 
Y amaktana ikili de difany11 

mı.cidar. Kara Aliye, o zaman, 
lmrlkacle bir dafa İDlanl bw 
dgyp Mr tefkat, bir merba
~ ta11••nw ba tat ,.. 

reldi Hama bir hal olm•la.. 

ml•eain• •arar wırllea '* 
fe ve bir Direnar 4-5·9'2 
lıine mlladlf çarp ..... 
Beyoilu tomtom 
ıefer b09tan lbkaflacla 2 
llanede nat 10 claa 11 liacl• 
blacata illa ohmar. (J844) 

Mehatet apma akia Ye 
tevekkil yOzllae bakarak, 
dalran durda.Mebmet ata 
eDlelİne inecek balta~ 
takılacak Jatlt ipi -*l!I 
kamamda bareketeia d.
llda glderial dildi. 

0 UDIUI Kara Ali 
Mebmet atama dlsbll 
blrpy llylemedi. BtJ .. n ... :ı 
maldan çavah ıet1r....-cltJ 

- Haydi. baJftDI ..... ,. 



[ Devlet Demiryolları ilanları 

Z ld~remiz için pazarlıkla satın alınacak olan 19 kalem Sabun, 
eytan yağı, Bobin muşambası, kalas, su kovası Transmisyon ka

yış~ _ve saire gibi muhtelifülcios malzemenin pazarlığı 2. v. 32 
lıı~ıhıne müsadif pazartesi günü mağazada icra kılmacağmdarı 
tahplerin yevmi mezkfırda saat 9 dan 11,30 kadar isbatı Tucut 
~derek tahriren fiat Yermeleri bu baptaki malzemenin müfredat 
bstesi mağaza dakiJinde asılmış olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için nümunelerin beraber getirilmesi nilmune!!İz 
~i olacak teklifatıo kabul edilmeyeceği ilan o~unur. (1701) 

Gedikpaşada Jandarma sa
tınalma komisyonundan: 

On yedi ill yirmi üç (ERiKSON iSTOKKOLM) markah m~sa 
telefonu ve doksan kilo toz nişadır ve üç yüz adet laklanşe pil 
Ye kırk beş kilo mumlu tel ve yetmiş beş adet pil çınğırağı ve 
bir adet pırıldak fiJit makası ve iki adet tornavide ve iki adet 

Pıtıldak toz alma fırçası l Mayıs 932 pazar gilnü saat on beşten 
00 olhya kadar komisyonda pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
feraiti, anlamak üzere her gün ve pazarlığa iştirak için . mezkur 
~ün muayyen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (1696) 

'---:-~-------3_._K __ ._s_a_._A_ı_._K_o_._d_an __ ·----------~ 
K. O. ve 1 inci hrka kıtaah ve Haydarpaşa hastanesi için 

aşağıda miktarı ve ihale tarihi ve saatleri yazılı odunlar ayrı ay
rı Şartnam~lerle ve kc; pah zarfla münakasaya konmuştur. Talip
lerin şartnamelerini görmek üzere her gün ve münakasaya itti· 
tak edeceklerin teminat ve teklifnameleriJe komisyonumuza mü

r... A7. zamanda usta 

DOKUMACI 
yetişmek istiyen 

Türk Gençlerinin 
Balat'taki Süreyya Paşa 

mensucat fabrikasma 
~---müracaatları. ••Eı,, 

ZAYILER 

Samatya ~ubesınden almakta 
olduğum eytam maaş cüzdanı 
7341 numaralı beratı ıayi ettim 
yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Ycdikulc Gıı.zlıçcşme Karakol S. No. 2 

. Naciye ............................................................. 
lesi 2 - 5 - 932 pazartesi günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini görmek üze· 
re her gün ve pazarlrğa iştirak ede · 
ceklerin vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (231) (1670) 

"' "' * 
İstanbul yollama müdürlüğü em -

rindeki 2 numaralı Şat pazarlık su
retile tamir ettil'ilecektir. İhale tari
hi 30 nisan 932 cumartesi günü saat 
15 te komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnameyi almak üzere 
her gün pazarlığa iştirak edecekle -
rin de ihale tarihinde komisyonumu
za müracaatları. (217) (1601) 

* * * 

7 - V AKIT 29 N1SAN 1932 ~ 

ıstanbul Belediyesi ilAnlftr• 1 
lstanbul ~elediyes nden: Silivrt panayırının 15 Eylül 932 ta· 

rıhinde açalacağı ve eşyayi tüccariye için şimdiden pavyonlar te-
sis edildiği ilin olunur. (17041 

Keşif bedeli 210 Jira 93 kuruş o!an eski Beyaııt belediye 
dairesinde icap eden tamirat pazarlıkla yaptmlac.ııktır. Talip 
olanlar 1 - 5 - 932 pazartesi günü 32 lirahk teminat makbuı: veya 
mektubu ile saat on beşe kadar Levazım Müdürlilğüne müracaat 
etmelidirler. (1702) 

Gedikpaşa'da J. Satınalma komis-
yonu riyasetinden: .. . 

J. efradı için altlı, üstlü ve somyah uç yllz doksan sekıı adet 
idemir karyolanın kapalı zarfla münakasası 9· Mayıs-932 pazartes 
gUoü saat on birde yapılacaktır. TalipJerin. f~rtna~.~ ve n~müne
yi iÖrmek üzere her gün ve münakasaya ıştırak ıçın temınat ve 
teklifnamelerile mezkur günde muayyen saate kadar komisyonu
zuma müracaatler i. (1533) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
icar müzayedesi 

Nevi 
Otel maa bahçe 

Gaıino 
Hane maa bahçe 
Hane 

Karyesi 
Ka!itarya Piorya 

" " 
" " 
" " 

Numarası icar müddeti 
90 

;) 

4 
15 

3-7~932 den mart 
934 ıonuna kadar 
'.ll ay 

" " 
,, 

" " " 
" n " 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu hasta-tacaatlarr. (237) ( 1697 J • 

Cinsi Miktarı 
Hane ,, 

" 
19 Tarihi tesliminden 

Mart 934 sonur·a 

Yemeklik odun 1,458,050 
Ihale tarihi Saati neleri için kapalı zarfla münakasaya kadar 25-5 932 Çarşamba 15 K. O. Mer· konulan koyun eti ve kuzu eti ihale-

. kezı'nde si 7 mayı~ 932 cumartesi günü saat Hane 17 ,, " n ,, 
" 

" u 1,541,COO 16 da komiı:;yonumuzda yapılacaktır. Dükkin 
25-5-932 ° 16 1. F. ve Hay- Şartnamesini almak istiyenlerin her Hane " •• 1 " " " 

darpaşa hasta- gün ve münakasaya iştirak edecekle- Hane 
nesinde rin de vakti muayyeninde komisyonu Hane maa bahçe 

" " 
116 " 

;, .. 
,, 

" 
117 " " " 

* * * muza müracaatları, (204) (1504) " " 
k. O. ktaatı havvanatr ihtiyacı icin zarlıkla a1ın:ıcaktır. İhalesi 30 - 4 ~ • • l 1ane maa bahçe ,, ,, ,, " " 

" 
,, " 

:
2 

ton. arpa paz~r1ıkla almaraktır. 932 cumartesi g ünü saat 17 de komis- Dikim e\'İnde Sirkecide Saraciye Bağ yeri ,, bağlar Eylul 932 iptidasından iti-
ha.le~ıı 30 • 4 - 932 Cumart~i günü saat yonumuzda yapılacaktır. Taliplerin amb:ırında me,·cut 10,000 kilo kösele baren üç sene mildf!ietJe 16 

da komisyonumuzda yapılacaktır. şartnamesini almak üzere her gün ve kırpıntısı pazarlıkla. satılacaktır. !ha florya çıftJiği hududu dahilinde numara ve evsafı yukarda 
l'alipJerin şartnamesini almak üzere ! pazarhğa iştirak edeceklerin de vak- lesi 2 - :; - 932 par.artesi giinü saat yazılı emlak ve arazi hizalarında gösterilen müddetlerle icara 
~e~ gün ve pazarlığa iştirak edecek- ti muayycnde komisyonumuza müra. 16,!) yapılacaktır, Şartnamesini al - verileceğinden talip o!anlarm iba)e günü olan 25 Mayıs 932 ta-
erın vakti muayycnde komisyonumu- ! caatları. (2:32) (1671) mak istiyenlerin her gün ve pazarlı- h 
ıa rihine tE·sadüf eden Çarşamba günü saat 13 te ve fazla i:ıa at ıtıüracaatları (220) (160.t) * * * ğa. iştirak ederekJerin ele vakti mu-

.. * * ı K. O. ihtiyacı i11 in çubuk demil" w ayyeninde komis} onumuza müraeaat almak !stiycnlerin de btr gün Bakırköy Mal müdürlüğüne mlıra-
Gümü~suyu ihtiyac ı için si.i t pa - pil, horu p·ıı:nl •hla ahnr.r:ı!\tır. ll:rn, hrı. (:?:16) (16!l8) c nat ~ y!emeleri ilan olunur. (1706\ ., . ." ı- . ._ 

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

-... 194 ----- T ARlH EL T<IT A BI -www .. mrmJl""1 ____ _ 

Rıc'at devrinin hUkilmdarlar1 : 

. Ric'at devrinde, iV Mehmet, il inci Süleyman, II inci Ahmet, 1 in-
}1 Mustafa, 111 üncü Osman, il inci Mustafa, 1 inci Abdülhamit padi~ah .. 
tk etmiştir. 

Imperatorluğun inhihili ve inkırazı 
1792 - 1919 

lsllhat devri ı 

İd· Osmanlı imparatorluğunun en büyük tehlike gösteren unsuru ordu 
c' 1• Onu tam ve muntazam bir hale koymak için on sekizinci asırda 1 in
~ Mahmut 111 üncü Mustafa zamanlarında örneği Fransadan alınmak 
Qı'er~ topçu müfrezeleri tanzim ediJmiş, bahriye mektebi vücude getiril -
cı'jtı· Rus harpleri bu hareketlerin inkişafına mani oldu. 111 üncü Selim 
~eh 8~ • 1808) Avru!'a ordularına ben~er ~ir ~r~u .getirm~k için çok t~ • 
Ühı!>auste bulundu. Bır çok Fransız zabıtlerı getırıldı. Bahrıye, topçu ve ıa· 
'1 ın mekteplerinde muallim ola; ak istihdam olundu. 400 cildi müteca• 
ı ftansızca eser bu mekteplerin kütüphanesine konuldu, 

Mali vaziyet · 

IU üncü Selim (1796) da nizamı cedidi te!kile .muvaffak oldu. 
si}· b~u. zamanda Franıa ihtilali başlamıştı. Yeni rejimin Türkiye mümeı· 
huı l ıt Jeneraldi. lstanbula bir çok mühendis zabitleri getirdi. Fransa 
h ~ ar vasıtasiyle büyük menfaatleri olan memleketi Ruıyaya karşı mu • 
.: aza etmek istiyord-:.ı. Fakat kendisinin işgal edebileceği bir kıt'a olur· 
lb 

0
nu da işgalde tereddüt etmiyordu. Nitekim Fransa bir taraftan Os .. 

Ilı ~lr. devletine yardım ederken diğer taraftan Bonaparta Mısırı zaptet . 
ıt..,~•ı .•Çin emir verdi. Napolyon Mırırda fazla kala.madı bilhassa Akka 

eıınde Türklerin karşısında ric'at eden Bonapart Fransaya kaçtt. 
l'oJ Napolyonun maksadı Türkleri tamamiyle mağlup etmek, Hindistan 
\>e İnu. açmaktı. Napolyonun bu vazi}·eti üzerine Osmanlı devleti Rusya 

ngıltereyle birleşti. Fl'ansa aleyhine harbe girdi. 
tlçt 111 üncü Selim ıslahat yapabilmek için mü ~evazin bir bütçeye mub .. 
~r 1' Halbuki bunun imk~nı yoktu. Selim İspanyadan ve F elemenkten 
~\>-i.·P~ra almak istedi. Alamadı. Bunun üzerine saraydaki altın gümüş 
d1:1. 

1Yı toplattı para bastırdı ve pa~aların tağıişi keyfiyetine devam olun~ 

Ulema ve yeniçeri irticaı : 
deıı Yeni ordu levazımının mühim bir kıamını hariçten alıyordu. Eski • 
de ıc:r1duya teçhizat veren esnaf - ki bunların çoğu gene yeniçeriydi

İ ar~nın elden gittiğini görüyorlardı. 
-.ilet 9aiçerinin hakiki adediyle yeniçeri defterinde mukayet olanların y' a.raaında da büyük fark vardı. 

enıçeri maaşını almak için bir çare vardı. Bir maat •enedi bulmak! 

l'ARlH EL KlTABl ----------195--
Bu maaş senetleri o zaınan 1stanbulda adeta bir şirktt hisse senedi gibi 
elden ele geçiyor, alınıyor, satılıyordu. Binaenaleyh bunlar Avrupa taraf· 
tarı olamazlardı. 

Ulema da geri fikir ve kanaatlerle ileri hareketlere karşı duruyor • 
1ardı. 

Nizamı cedidi tekfir ettiler. Vilayetlerde türiyen ayan ismini alan 
derebeyleri de nizamı cedidin düşmanıydılar. 

Aynı zamanda hariçte muharebe deva.m ediyordu. 1808 de Kabakçı 
Mustafanın riyaset ettiği asiler III üncü Selimi tahttan indirdiler yerine 
dördüncü Mustafa geçti. 

Alemdar Pş. 

111 üncü Selimin hal'inden sonra ıslahat taraftarları Ruaçukta A • 
lemdar Mustafa paşanın yanına kaçtılar. Alemdar pafa maiyetinde 10 
bin kadar askerle lstanbula geldi. dördüncü Mustafa Selimi öldürttü. 

Alemdar paşa 24 yaşında olan il inci Mahmudu tahta çıkardı. Mah· 
mut nizamı cedidi ihya etmek istedi. Yeniçeriler tekrar isyan ettiler. 
Mahmut dördüncü Mustafayı öldürttü (1808). 

Muharebeler : 

Rusyayla harp devam ediyordu. imparator Aleksandr (1807) de 
Osmanlıların kendisiyle hali harpte bulunduğu Napolyona yardım et • 
meleri ihtimaline binaen Hotin ve Bender kalelerini zaptetmitti. Bu 
nun üzerine harp başladı. 

lngilizler Rusların müttefikiydiler. (1807) de bir İngiliz donanmc!sı 
lstanbula girmişti. Donanma netice elde edemeden çekilip gitti. 

- Sırp ve Yunan lbtllAlleri -

Balkanlarda Ruslar mütemadiyen Balkan milletlerini Osmanlı dev • 
Jeti aleyhine harekete tetvik ediyorlardı. Bilhassa Rusyarun ortodoks te· 
baa üzerinde himaye hakkının kabulü, il inci Katerinanın Rus h;maye -
sinde Grek devleti projesi ve papasların telkinntı hıristiyan tebaanın dev
let aleyhine harekete geçmesi için sebep oluyordu. 

Aynı zamanda 1 789 Fransa ihtilalinden sonra milli hissi, millt vah· 
det, milli haki.miyet meseleleri de meydana çıkmıştı. 

llk ihtilal hareketi Balkanlarda Sırplılar arasından batlamıftır. Ev• 
velce Avusturya ordusunda çahşmı~ (1787) Avusturya harbinde Avuıtur• 
ya saflarında Türklere karşı muharebe etmiş olan Karayorgi namında 
biri (1803) te bir takını köylülerle birlikte isyan etti. Sıkışınca Ruıyaya 
iltica ettı. Rus imparatoru Aleksanclr ona jeneral rütbesi ve~di. Fakat 
1807 Osmanlı · Rus rnüıalehasmdan sonra Sırp ihtilali baatırıldı. (1825) 
te Milof tekrar isyan etti. 
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ısmarlama emiseler 20 lira~an ~a~lar Bolso~::~~0!1:ı~:~: .. Şl ; 1 Hud•n 6 ~?r~!.t0to Ferit Ibrahlm l 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalade ucazdur. pek tesirli ve taze aşıdır. Divıınyolu § 5 liradan 6 kart 1 kartonlu ve 40X50 çerçeveli ağrandisman 1 

••••• Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesata ••••I -Sultan Mahmut türbesi No. 189 ~ 8 " " " " Pastel boyalı · ı ~ Gazi Hz. niR devairi resmiyeye kabul edilen resimlrrinden 30X40 resiııılerı 
---V J\K iT 10 --==-ı ~ Taşrada dahil olmak fü:ere 75 k~ruş i 

il ~ Eski solmuş bozulı:ıuş resi~lerln en m.ahira~e. ~gran~ism~n_ı yapılır. En J Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankarada Yenişehirde Havuz başındaki :zabıta abidesi 

inşaatı mukavelename tarihinden itibaren (Altı ay) zarfında 
ikmal edilmek üzere ve kapalı :zarf usulile 25 • 4 - 932 tarihinden 
16 • 5 • 932 pazartesi tarihine kadar (20) gün müddetle münaka· 

1 K • • • • k • ı A ı ~ mahirane ve utistık ve mucessem resımlerımızın guzellığı muhterem 
I UÇU 1 an arııı: '§ müşterilerimin ve eserlerimin tasdikindedir. Vitrinlerimize bakınız 1111J 

;i'i1ıııı1111111 ııııııı 11111 ıııııır111 ııııııııı 111 ıııııııııı 11 ırııııııı 1111 ııııııııııııııııııııı 11 ııııııııııııııı111111111ıııııııı111ııırııııı11111ııııııı11111ıımıı1111ı 

L~o:~~::~e:·:::;~~ Beyogvlu Defterdarlıgvından:. 
llükılmet memuruna hefaletle yahut ipo-
tek le verilir Sut 9 12 ar asında mür a- Kıymeti 

ıaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidara fenni ve itibarı malilerini ispat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil olmak isti

caıt. Istanbul Dahçckapı dördüncü Vakıf Kiremitçi Hasköy Kalaycı bahçe 20 No. 1ı ahşap hane 200 J,. 
han asmakat 29. " ,, 112, 114, 116 No. lı arsa 250 

yenlerin: 

A - Teklif edecekleri fiatın °/o 7 buçuğuna Vilayet idarei 
Huıusiyesi hesabına bankaya teYdi ettiklerine dair makbuz 
senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu yahut 
milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden alınacak i!mühaberi 
ibraz etmeleri lazımdır. 

Kirahk sayfiye: - Usküdar bağ 
larbaşında tophaneli oğlunda altuni zade 
mahallesinde 46 No. lu beş oda ve ilıl 

apteshane ve 300 arşın bahçeyi havi 
nezareti kamilesi bulun:ın hane kiraya 
verileceğinden arzu edenler tophaneli 
oğlunda kömürcü Ali be) le bekçiye ve 
pazarlık için lstanbul Çenberlitaş Divan 
yolu karababa soL:ap;ında 10 No da H:ıy
dar beye müracaatleri ilin olunur. 

111111 ıırıııııııııııı ıııııı 
VAllmf-

,, " 7, 9, 11 No. lı kalafat yeri 1218 
" ,, 15?, 154, 156, 84, 85, 88 No. b arıa 680 
,, ,, 104, 104 No. lı arsa 150 

Piri Paşa Hasköy 7 No. h kigir hamam 2000 
Hacışaban mektep sokak 29 No. lı baue 250 
Kiremitçi saka çeşmesi 1-3 No. h arsa 100 

,, Hasköy caddesi 108 No. lı arsa 100 
Arpacami makaracılar 32 No. diikkan Varidat 36 Lir• 
O!ga motoru. 
Balada 11 kıt'a gayri menkul esbabının vergiye olan borçla• 

B - Münakasaya Ja1kal bir parçada 50UOO liralık bir bina 
inşaatını muvaffakıyetle ikmal etmiş olduklarını ve bu gibi asarı 
•Ücude getirebilecek teşkilatı bulunduiunu ispat edenler kabul 
edilecektir. Y edlerindeki iktidar ve ehliyeti fenuiye vesikalarını 
yevmi ihaleden en az 8 gün evvel Vilayet Başmühendisliğine gös· 

· f Adres: lstanbul Ankara cadde si 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair bir ehliyeti enniye Vaı..,t yurdu. 

rından dolayı bilmüzayede furuht edilecektir. 21·4-932 taribindeO 
11-5-932 tarihine kadadar 21 gün ihalei evveliye Ye 12·5·932 
tarihinde 25- 5.932 tarihine müsadif pazar günü ihalei kat'ıyeleri 
icra edileceğinden talip olanların %7,5 pey akçelerile BeyoğhJ 
kazası id11re he~·etine müracaatları ve fazla malümat talebinde 

vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın üzerine şerh ver- Telefon: Yazı ışleri 2.4379 ve 
meleri iktiza eder. Bu üç şartı tamamen haiz olmıyanların müna- 2.3872 idııre 2.4370 

bulunanların da Beyoğlu kazası defterdarhğma müracaatları iliO 
(1541) 

kasaya iştirakleri şayanı kabul olmıyacağından teklif zarflara açıl- Posta kutusu: 46. 

mıyarak kendilerine iade edilecektir. Telgraf: lstanbul Va kıt o!unur. 
3 - Münakasaya enakı keşfiye ve ıeraiti mabsusasma tevfi- Abone şartlara: 

k ı .. ~ n 12 Aylık 
an icra edilecektir. Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş Kocaeli Tütün inhisar idare--4- Talipler 661 No. münakasa ve ihale kanununun onuncu Hariçte - 800 14:10 2700 

maddeıi mueibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 16· 5·932 tarih ilan $artlarımız: 
ve pazartesi güaü saat 15 e kadar Vilayet daimi encümeni reiı- - Resmi llususi 

d kl d' Satın 10 Kş 12,50 l\ş 
liğine makbuz mukabilinde tevdi e ece er ır. Santim• 20 ~ 25 Adapazarmdan Düzce ve Bolu bavalisine sevk olunacak ıe-

sinden: 
5- Milnakasa 16·5·932 tarih ve pazartesi günü Ankara Vi- KUçUk ilan ~artlarımız: nevi takriben (125) bin kilo mamulat ve levazımının şartoameSi 

liyeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 1 ~ •
1 4 1 - 1 O IJefalı mucibince nakli kapalı zarfla ve (20) gün müddetle yeniden mÜ" 

30 50 65 7 5 100 Kuruş 
6- Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha ziyade ma· A- Abonelerimızin her üç aylı nakasaya vaıolunmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her 

lumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafia Başmü- ~1 için bir defa rneccanendir gün Galatada tütün inhisar idarei umumiyesi mübayaat komisyo· 
B - 4 satırı geçen ilAnl:ırın fazla 

hendisliğine veya Encümeni daimi kalemine müracaatları ilan atırı için 5 kuruş zammoJ un ur, nuna ve Kocaeli, Adapazarı, Düzce ve Bolu idarei inhisariyelerioe 
olunur. ve münakasaya iştirak eylemek üzere de (37J) liralık teminatla" 

7- Projeler, şartnameler ve buna ait sair evrakı keşfiye VAKIT Matbaası rile Ticaret odalarından alacakları Yesaiki hamilen 7-5-932 cu" 
ldarei Hususiye veznesine on Jira tevdi edilerek Vilayet Nafia Sahibi: Me"met Asım. umumf mart esi 2ünü saat on beşte lzmit'te Tütün inhisarı başmüdfıriye" 
Başmühendi~lj~inden alınabilir. (1676) ""'""; · •nii lıir ii: RE>fik ı\hmPt tine mtiracaatlan. (1554) ~ 
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Yunan· isyanı 

Asrın sonlarına doğru rumların müstakil bir devlet kurmasını isti • 
yen bazı romlar vardı. Bilhassa T esalyalı Rigaz namındaki şair Bizansın 
ibyaaı Türklerin Asyaya kovulması için şiirler yazıyordu. 

On sekizinci asrın ba,mda Yunan gençleri Etniki Eterya adlı hafi 
bir cemiyet teşkil etmiılerdi. Bunlar bu cemiyetin Rus imparatoru Alek· 
sandrm riyaseti altında bulunduğunu zannediyorlardı. Muhtelif yer .. 
lerde şubeler tesis etmişlerdi. Hıristiyanları Osmanlı hakimiyeti aleyhine 
isyana teşvik ediyorlardı. 1818 de lstanbulda bu cemiyetin bir merkeı~ 
komitesi vardı. 17,000 azaya malik olduğu söyleniyordu. 

Rus imparatorunun yaveri, eski Eflak Voyvodası Fenerli İpsilanti 
beyin oğlu Aleksandr Osmanlı kuvvetlerinin T epedelenli Ali paşa ile 
uğra~masını fırsat bilerek Besarabyadan Buğdana girdi bir ebeyannam 
neşretti. Hıristiyanlarr kıyama davetetti. Ulahlar kımıldanmadılar 1821. 
Maiyetinde zengin rum ailelerinin Rusyada tahsil görmüş çocuklarm • 
dan mürekkep bir müfreze vardı. 

Aleksandrın kuvvetleri pek çabuk imha edildi. Kendisi Avusturya • 
ya kaçtı. Orada hapishanede öldü. Bundan sonra Moranın dağlık arazi ... 
sinde papasların, piskoposların, tacirlerin, korsanlarnı iştirak ettiği bir ih· 
tilal hareketi baıladı (1821). Karada ve denizdeki harpler 5 • 6 sene sür• 
dü. Yanyanm T epedelenli Ali paşadan zaptından sonra serbest kalan Os· 
manlı askerleri Moraya indi. 

Mısırdan da aaker ve douanma 3etirildi. 1826 da Atina, Miso • 
longi zaptedildi. İhtilal bastırılmış gibiydi. Fakat Avrupa devletleri Yu • 
nanistana karşı büyük muhabbet gösteriyorlardı. Osmanlı kuvvetleriyle 
döğüşenleri, Eflatunun, Sokratın hemşerileri ahddediyorlardı. Bir çok 
ıairler Yunan ihtilalini teşvik ediyorlar, bir çok serseri zabitler Yunan ih~ 
tilal ordusunda gelip iş alıyorlardı. 

Avrupa münevverleri Yunan hareketinin lehinde bulunuyorlardı. Ni· 
hayet devlet adamlarından bunların lehinde olanlar vardı. 

Fransa, İngiltere, ve Rusya Yunan işine müdahale ettiler. Osmanlı 
ve Mısır donanmalarını Navarin de yaktılar (1827). Osmanlı ordusu .. 
nu Moradan çekilmiye icbar ettiler. Bir Fransız ordusu Morayı işgal et• 
ti. O sırada yeni bir harp başladı. Bükre~ muahedesinden beri Rusyayla 
ha.lledilemiyen bazı meseleler yeniden Oa.manb ve Rus ordularım karşı 
karşıya getirdi. Osmanlı ordusu mağlup oldu. (1829) Edirne muahede .. 
siyle Osmanlı devleti Kafkasyada Çerkezistanı Rusyaya terkettiği gibi 
Yunanistamn da istiklalini tasdik ediyordu. Bu suretle Yunan istiklali ta· 
hakkuk etti. 

Yunan istiklalini Rusya kendisinin denizlere açılma siyasetinin bir 
merhalesi addediyordu. Aynı zamanda Balkanlarda kendisine daima 
minnettar kalacak bir devletin mevcudiyetini istediği için istiklale taraf· 
tarhk ediyordu. 

Fransa Yunan istiklaline yardım ediyordu. O da yakın şarkta ye• 
ni teıekkül edecek devletin Rus aleti olmasından ziyade bir Fransız si .. 
liihı olmasını istiyordu. Onun için farkta Fransaya minnettarlık duyacak 
bir devletin mevcudiyetini tahakkuk ettirmiye çalı,ıyordu. 
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Fakat Osmanlılardaki harp sanayii geri kalmıftı. On sekizinci asır 
sonlarında Osmanlı ordusunda hala mermer gülleler topçulukta kullanılı" 
yordu. Askerlik Avrupada bir ilim halinde tedvin edilmifti. Osmanlı de~" 
letindeyse hep eski usuller devam ediyordu. 

Donanma meselesi aynı şekildeydi. Gemicilik ilmi bir mahiyet almıı" 
tı. Filoları idare edecek mahir kaptanlar kalmamıftı. 

iktisadi hayat 

Sanayi faaliyeti de on sekizinci asırda on altıncı ve on yedinci aııtt
dakine nazaran çok geriydi. 

Vakıa lbrahi.m paşa zamanında çinicilik ihya edilmif, kağıt fabrİ" 
kası açılmıştı. 

Mütemadi harpler ticaretteki emniyeti ortadan kaldırmıftı. 
Devlet idaresinin anarşisindeıt kurtulmaması ziraat erbabının cid• 

di ve devamlı olarak çalışmasına imkan bırakmıyordu. 

Devlet idaresi : 

Devlet müesseselerinde para vehançer her fey yaapbilen esaslı bit 
kuvvet halini almıftı. Siyasi ahlak berbat bir hal almıştı. 

Siyasi cezalar müthiş bir surette ağırlaştırılmıştı. Hükümdar en b~· 
sit şüphe üzerine idam kararlannı sadrazamları hakkında bile tatbik et• 
tirirdi. ' 

Büyük memurlar arasında ihtilaflar, kıskançlıklar iftiralara, cina• 
yetlere sebep oluyordu. ı, başına geçenler rakiplerini ifna ediyordıJ• 
Köprülü Mehmet paşa belli başlı paşaların cümlesini idam ettirmişti. 

içtimai isyanlar : 

On sekizinci asrın en mühim içtimai ihtilali Patrona ihtilalidir. JJ&I 
ihtilal lstanbulun fakir ve sefil halkının isyanıdır. İsyana iıtirak edcıı· 
ler fakir yeniçeri neferlerile aç ahalidir. 1' 

Patrona isyanının iş ba,ına getirdiği insanlar da bu fakir sınıfa nıe 
supturlar. Patrona isyanının hakiki sebebi Gağıthanede yapılan ka11t # 

lar için halktan alman ağır malikane vergileridir. 

Mlllt isyanlar : 

On sekizinci asırda Osmanlı memleketinde milli isyanlar çıkat : 
mak için hareketler de yapılmıştır. 1 inci Petro Osmanlılarla harbedet. 
ken Rumeliye gönderdiği muharrikler vaııta11yle hıristiyan teba 
nın Osmanlı devletine karşı isyan etmesini talep ediyordu. Nitekim bıJf. 
lar bir müddet sonra Sırbistan ve Y unaniatanda milli isyanlar halini ... 
dı. 

Maliye işleri : 

On sekizinci asırda maliye işleri berbat bir haldeydi. Halka bat•~ 
tasarruf tavsiye eden fermanlar neşrediliyor. Müsadereler yapılıyor, P~ 
raların içindeki kıymetsiz madenlerin miktarı çoğaltılıyor, itibari kıyıll 
leri olduğu gibi muhafaza edilmek isteniyordu. 


