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iyi Rum olmak 
ne demektir? 
Rumca gazetelere cevap 

Yazıtn Hakkı Tank 
- y:ınnki sayımı zda -

14 Yaş 
·Şehir Belediye meclisi 14 yaşına basarken Fransız nazırı geldi 

1 T cşrinsanide açılıyor 
Halk fırkası memleketin her tarafında 

kahir bir ekseriyetle kazanmıştır 

l.tanbul ı•hlr meclisi burada toplanacaktır 
1 Teırinaanide taplanacak olan milracaat eden gazetecilere tes-

Jeni şehir belediye meclisi için hilit g6stererek her iki fırkanın 

Bundan on dört sene evvel, 
lstanbul ufuklarını umumi harbin 
ıiıleri çevrelerken Iatanbulda 
millet menfaatlerini mil· 

dafaa edecek ve bu gayede hiç 
yolundan ıaımıyacak bir gazete 
çıktı. 

Harbin son günlerinin ııtıra
bını, miltareke fecaatlerinin aza
bını çekerek, ıOtunlınnda on 
dört seneye değil, bir asra zor 
sığacak büyük hadiıelere yer 
Yererek vazifHini yapan bu ga· 
zete « V AKIT ,. tı. 

Bu sütunlarda çUrOmfit bir 
saltanatın nasıl çöktüğü, lstan· 
bulun ne elim gilnler geçirdili 
yazılmıtb. 

Fakat, 2'ene bu sütunlarda 
Türk milletinin nasıl mucizeler 
yaratarak iıtikllle, inkıliba ve 
cümhuriyete kavuıtujıınu yaz· 
mak bahtiyarlığı da bize nasip 
oldu. 

Ayni bahtiyarlıkla glSzlerini 
istikbalin feyizli gnnlerine dike
rek neşriyat vazifeıini yapmağa 
Azim olan V AKIT, on dört ya• 
tına baaarken : 

EY AZIZ OKUYNCU. 

Ticaret nazırı M.Flandin dün şehrimi
ze Qelmit ve rıhhmda karşılanmıştır 

Fransı• nazın Fr•nsız seflrlle birlikte otomobilde 
Franaa Ticaret ve aanayi na· 

zarı M. « Pierre Etunne rlandin• 
refikası ve kerimeıi ile ticaret 
mildllrü ve mllıte,an M. • Cbar· 
meil » dOn saat 16 da köstence
den ıehrimize geldiler. 

Naı.ır, Fraaaa sefarethanesinde 
misafir kalacak, bugün saat 22 
den 24 de kadar şehrimiz F ran· 
sız koloniıinin ziyaretini kabul 
edecektir. 

toplanma salonu eski cemiyeti kazandığı rey adedini s~yledik 
b~lediye aalonudur. Milıtakil namzetlerden bir hanı· 

Şehir belediye meclisi ' ~"Jl ı;ı ma rey verilmedi-lini ı6ylemedik. 
CCllllyeu b ' i1iW 116cfti ya;Nlı)oe 
la olduğundan salondaki ~ MSyliyeyim. Mllatakil namzetlerden 
koltuklan çoğalhlacaktır. Sabiha H. Beyoğlu mıntakuında 

biz sana teşekktlr ediyonız. Çllnkli 
bize daima kuvvet veren, bizi 
h. ltirla fec&.Wrhldara katlaoa
rak çahfmata ıevkeden .en ol
dun ve olacak11n. 

Nazırı rıhtımda polia müdllrü 
Ali Rııa bey ve Fransa ıefiri 

kont d6 Şanbrön Hz. leri, sefa· 
ret erk&m •• Iataaltul ... tbuab 
karwdadılar. M. Flandin, gazete
cilere, aeyabatioden mamnun 
oldupnu, bugOn Ankaraya gi
decej-ini Ye cumartesi ~önerek 
matbuata beyanatta bulunaca

M. Flandin 1914 senesinde ve 
25 yaıında meb'us intihap edil· 
miştir. Versay müahedes nde 
hava itleri murahhası olarak bu· 
luııduktan aonra, M. Tardiyö 
taraf.odan Ticaret nezarebne 
getirilmiıtir. 

Ankara, 21 [Telefon) - Be- sekiz rey almıftır. 
lediye intihabatı memleketin her Taırada 
tarafında bitmit ' hemen her so·· kede 
Yerde Halk fırkaaı namzetleri 
büyük bir ekseriyet kazanmıştır. 

Dahiliye vekileti memleketin 
ınuhtelif yerlerinden intihabat 
hakkında vaki olan şikayetleri 
tahkik ettirmektedir. 

Söke 21 (Vakıt) - Söke be
lediye intihabında C. H. fırkası 
namzetleri ibrazı ekseriyet et
miılerdir. 

Geliboluda 
T abkikat kanuni müddet zar- Gelibolu 21 (Vakıt) - Bele· 

fında ikmal edilecek ve netice diye intihabatı bitti. Kamilen 

Bir müracaat 
Gezi Hz. nutuk a6ylerken •••· 

li filme elm•k ıatırorl•r 
Şehrimizdeki bir sinema firketinln 

müdürü Reisicümhur Hz. !erinin mcc· 
lisin kfifad.ı milneıebetilc irat buyura· 
caklan nutku sesli filuıe almak için 
hükOmet nezdinde teşebbüste bulunmuş· 
tur. 

Müaaade edildiği takdirde ılınacak 
filim bütün Avrupl merkc'derinde gös· 
terileccktlr. devlet turasına bildirilcektir, Şi- C. H. namzetleri kazanmııtır. 

klyette bulunan kaza ve vili· • Balıkesir, 20 ( A .A) - Bele- Agaoğlu Ahmet B. 
Yetler ıunlardır: diye intibabab neticelenmit ve Ankara 21 (Yakıt) _ Aga-

Adana, Izmir, Bursa, Konya, cumhuriyet Halk fırkası namzet- oğlu Ahmet 8. Hukuk mekte• 
Edirne, Antalya, Samsun, lstan- leri bnynk bir ekseriyetle ka-
h tebindeki denlerine deYam et-

al, Çatalca, Aksaray, Biga, zanllllflardır. mektedir. Mektepçe hakkında 
Mcrıin, Kırıehir, Tarsus, Akıe- Bandırma, Sındırgı Erdek, henüz bir karar Yerilmemiftir. 
hir. Balya, Burhaniye, Durıunbey, •N••• 

Bir müstekil namzet Gönan kaza merkezlerile Hav- taanifi hitam bulmuı ve hepsinde 
B k ·ı ran, Kepsut, Aydıncık nahiye- belediye intibabatmı cilmhuriyet 

ir akıam gazetesi mOsta ı lerinde de C. H. F. namzetleri halk fırkası namzetleri kazan-
bir namzede ahbaplan tarahn-
d d ekseriyet kazanmıılardır. mıtlardır. ·~ on kadar rey atıldığı hal e 
tleticenin ilin1nda bu namzede Ankara 21 <A.A) - Kırklar- Kastamonuda 
~~ rey Yerilmediğinin gösteril· eli, Malatya, Van, Kırıehir, Er- Kastamonu, 21 (Vakıt)- Yeni 
digini yazmııbr. rurum, Kemaliye, Karacasu, Na- belediye heyeti bugGn ilk içti-

l>tın bu mesele hakkında zilli, Saray, Baıkale, Şitak, Ah- maını aktetti. Reialiğe Hilmi 
Beyoğlu kaymakamı Sedat B. lat, Kemah, Erciyq, Muradiye, B. ipkaen, encilmen azahklarına 
hnlan ıöylemiştir: Hınıı, Tortum, Alqehir, Kahta, doktor Temk Aslan, Akdoğan· 
. ''Reyleri ilin etmek mecbu- Hekimhan, Çerkeı, Akarcalar, lı Ali, Evliya zade Abdullah B. 

~""lY===e==ti=~Y;ok;t;;;u;r;;:. =Y=a=ln=ız==b=i=z=e=~K:=u:yu=ca=k='=S=us:==gu=rl=u~k;:=d:=a==re=y=:le:=n=·n==l~e;;r~m;::O:.;tt;;e;:fikan intihap edildiler. 

Her tarafta kara kedi hAklm 1 

M. Flandin bu mühim itleri 
aras1nda birçok mecmualara si
yaai Ye pyanı dikkat makaleler 
da yazmaktadır. ğım bildirdi. ______________ ,......,....,.,""',_, ..... _........nNHtJlllW.,.11........, ............... rtmtt..,..ıın-

Yahudiler Türkleşmehdiı- ! 
Kohen Tekinalp Beyin muharri

rlmize beyanatı 
Manıf muharrirlerden Kohen 

Tekinalp Bep son günlerdeki 
mllnakqa mevzularından bjrini 
ie,kil eden Y abudilerin intiba
battaki vaziyeti meseleai mllna
sebetile bir muharririmize ıun
lan ı6ylem ittir: 

- Meı 'ut Tilrk inlnlAbı ne· 
ticeainde tarihe kantmış olan 
bazı mefhumlar vardar ki ikide 
birde fıraat buldukça hortlama· 
ğa çalııır. Hakiki vatandaılana 
vazifeai bu hortlakların meydan 
bulmamuına çalıımaktır. lıte 
Osmanlılık mefhumu, Osmanlılık 
zihniyeti bu cilmledendir. 

intihabat mOnaaelıetile gaıe· 
telerde ve bazı muaevilerin İm· 
zaıını havi bazı var~ kalarcia 
•Musevi cam aati" diye garip bir 
tabire teaadDf olunuyor. Hal~ uk i 

teıkilitı esaaiye kanunumuz va• 
tandaılığa mfiteaallik lıusı:satta 
"Türk,, ten başka hiç bir sıfat 
tanımaz. TOrk camıası içinde 
havraya ve baıan umuru bay
riyeye mUtaallik iılcrle iştigal 

eden bazı zevat bu!unabilir. 
Bunlara Osmanlılık devrinden 
arda kalan bir müstehase kabi
linden olan camaat namı verile· 
mez. 

ikide bir kale alman ekalli
yetler tabiri dahi bu zümreden· 
dir. Ekall ıyetJer bizde Loıan 
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Bevın g1Jzetemiz 1çın 
v•zdığı çok nefu 

rom on 

'!Deli Fi lezof » 
Yakında 
matbuat 

başlıyacak 

aleminde 
hadise olacaktır. 

ve 
bir 

V 1 - A- K- 1- T 
ın 

EGebfyct ·faküiteal r•i .. 
fuat B. 

Hukuk Fakültesi reisi 
Tahir B. 

Spor federaayon reialerindea 
Yuauf ZiJra B. 

Spor feder eayonu re iaterınde c 
Muvaifak B. 

3 üncü tertip hediye 
kuponu : No. 14 
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-"! 2 - VAKlT 22 Te~rineveJ i ~O 
nıuahedenamcsinin ihdas ettiği 

M. Argiropolos ile mülakat sıyasi bir tabirdir. Halbuki ekal
liyetler tabirile Jcastolunan dini 
ve ırki zümreler Lozan muahe
demımesinin bahfcttiği hukuktan 
feragat ettiklerini ilan ettiler. 
Teşkilatı esasiye kanunu dahi 

" Ben dnin1a til<lftan bahsettin1. Artık Ege 
denizinin sahillerinde kı dnst devlet vardır. ,, 

bütün Türkiye ahalisine din ve 
irk farkı olmaksızın vatandaşlık 
itibarile Türk ıtlak etmekle bu 
ekalliketler meselesini cezri bir 
surette kesüp atmıştır. 

Evet! Şura11m inkar edemeyiz 
ki teşkilatı esaaiye kanunu bu 
hususta bir takaddüm ( Antuipa
ton) yapmııtır. Yani intibak sa
yesinde bir iki batın ıarfında 

tekemmül edebilecek olan bir 
hadiseyi ( presns ) şimdiden bir J 

emri vaki olmak üzre kabul et
miıtır. Vazıı kanun bunu yap
masaydı bir dairei faside hasıl 
olacaktı. Dini ve ırki zümreler 
intibak etmek için müsavatın 
husulünü, de•let te bu zümreleri 
Türk diye tanımak için onların 
intibakını bekliyecekti. Bu su
retle osmanhlık devresinden ka
lan vaziyet ilelebet devam edip 
gidecekti. Halbuki teşkilat: esa
siye kanunu "takaddüm., yap
mak suretile, intibak etmek , 
Türkleşmek arzusunda olan her 
Tatandaş için kapıyı açmııhr. Bu 
sayede hiç şüphe yok ki, bir iki 
batın zarfında hiç olmazsa dini 
ve ırki zümrelerin kısmı azamı 
için Türkleşme hadisesi tamami-
le tekemmül etmiş olacaktır. 

Filvaki ara sıra bu Tütkleş
meyi tehire uğratacak bazı ha. 
diseler oluyor. Cemaat ruhunu 
henüz söküp almağa muvaffak 
olamıyan ba:ıı kimseler belki 
farkına varmıyarak bazı zümrevi 
gayretlerle Türkleşmiye engel 
oluyorlar. 

Esbak Yunan hariciye nazın 
ve sabık Yunanistanın Ankara 
mürr.essili M. Argiropulos, TUrk
Yunan münasebah hakkındaki 
bir mülakatta şu cevabı ver-
mittir: 

Beş seneden fazladır ki, ls
tanbula çıktım ve Yunanistanı 
temsil etmek için Ankaraya git
tim. 1925 senesi iki memleketin 
mllnasebatının fena olduğu bir 
devreye isabet etmişti. Garbi 
T rakyada bir çok emlik Rum 
mültecilere tevzi edilmiş •e di
ğer taraftan Türk hükQmeti mu
kabele bilmiıil •e emlaki met
ruke kanununu meclise tasdik 
ettirmişti. Me•cut itilafları~ 
tasdik edilmiyeceii hissi me•cnt 
idi. 

Osıralarda, hu bapta benden 
mütaleamı soran matbuat erici-
nına Türk-Yunan mnıakeratının 
nihai aeticeıi hakkında nikbin 
olduğumu ve bu müzakerat 
miltkülitlı olmakla beraber ne
ticede bir itilafa mllncer olaca· 
ğını, çünkll iki memleket arasın
da inkıtaı müzakeratın bir fela
ket olacafını ve bu feliketi 
men içın elimden geleni yapma
ğa hazır bulunduğumu ıöyledim. 
Gazeteciler bedbin davrandılar; 
halbuki neticede ben hakla çık-
hm. 

Ankarada Yunan sefiri sıfa

tile en büyük müsaadatı elde 
ettiğime kaniim. Çünkü ancak 
hakkım olan feyi istedim. T ev
fik Rüştü Reyi daima doğru ve 
hissiyatıma muadil hissiyat ile 
melüf bulduğumu da tasdik et-Milliyelperverlikte ifratı iltizam 

eden bazı kimseler dahi Türk
lüğil benimsemek Türk vatan
daşlıj'ını inhisar altına almak gay
retilc Teşkilatı Esauiye kanunu
nun istihdaf ettiği maksat ve 
gaye hilafına hareket ediyorlar. 
Dini ve ırki zümrelerden asır
larca müddet zarfında yerleşmiş 
:ıihniyetleri bugünden yarına 

terketmelerini, hemen bir ham
lede Türk harsını benimıemole
rinı beklemek gayri tabii hadisatı 
ruhiyeye bel bağlamak demektir. 

"meliyim. 

Bugünkü vaziyeti bitarafane 
ve afaki bir surette muahakeme 
edersek görürüz ki dini ve ırki 
zümrelerin ekserisinde intibaka, 
Tfirkleşmiye doğru ciddi bir 

Hariciye naı:ırı ııfatile 2 ki
nunenl 1926 da Atina itilafla-
rmı imzaladım. Bu itilaflar nik
binliğimde haklı olduğuma delil
dir. Eğer lüzumu veçhile tatbik 
edilmemişlerse 1929 senesi iti
liflan yerine bu sene haziran 
itiliflarınm imzası Türkiye ve 
Yunanistamn ister istemez niha
yette uzlaşmaları icap ettiğini 

qe bu suretle umumi inkiıafla

rını temin edeceklerini gösterir. 
Kom~u milletlerin ne harp ne 

sulh olmıyan bir vaziyette yaşı 
yamayacaklarını mlitaaddit se
beplerle iıah etmişimdir. Yunan
lılar ve Türkler asırlarca müca-

harekct vardır. Bu hareketi hiç bir uununmnı UHUılnıuammınmnmuınmmntMllHllHflllMNllllUINHtPIHHMUta1ıutHtlftlt 
kuvvet durduramaz. ÇünkU bu hakkımda hır zatın ifadesine 
zümrelerin bayati menfaatları atfen yazılan yazıları hayretle 
daha doğrusu bu memlekette okudum. Gaz:eteni:ıe yanlış ma-

hnkkı hayatları bunu istilzam eder. lfımat verildiğini •e benim inti-
Fikri mce bu hususla vnlanpcr- habat işlerile kat'iyyen ne doğ-
verlere düten vazife Türkleşme rudan doğruya ve ne de bilva-
hareketini işkiiletmek degil, bil- sıta oiraşmadığımı temin ederim. 
il<is teshil ve bu z.Umreler me- Akalliyetler meselesinde hükQ-
yanında umumi hayata iıtirak metin arzusu dairesinde en çok 
edebilecek zevat varsa bu umu- çalışanlardan olduğum herkesçe 
mi hayat faaliyetine doğru sevk bilinmiş bir hakikat olduğundan 
ve teşvik etmekten ibarettir. o cihetlerin tekzibine de lü:ıum 
Şu kadar ki şunun bunun umu- görmüyorum. 

mi hayata iştirakini unsur ve Lütfen işbu mektubumun neı
zümre itibarile münhasıran Türk- rine mUsaadenizı rica •e hiir-
lük itibarile beklemelidir. metlerimi takdim eylerim efen-

Hazan ef. ne diyor? dim. 
11 

1. Hazan imzasile aldıtımız. "',,_,.., .. _,_ .. , ___ ........... -..... -......... -..... ---··----

dele ile yüklü bir maziyi tasfiye 
etmelidirler. Artık Osmanlı im
paratorluğu kalmamıştır. Türk 
ricali hükumetinden biri bana 
Ankarada biz: Yunanlıların 1821 
de a11rdide binayı saltanata ilk 
kazma darbasını vurduğumuzu 

ve son darbanın bu günkü Türk
ı~r tarafından yeni Türk hüku
meti tetkil edilerek indirildiğini 
ıaylem işti. Şarkta artık yalnız 
yekdiğerine mütekabilen hürmet
le mükellef olan milli devletler 
mevcuttur. Son imzalanan itilii
Iar bunu tasdik ve teyhit edi
yor. Badema beraberce çalışarak 
daha iyi bir ati inşasına çalışa

biliriz. Aramızdaki hüsnü amiziş 
hudutlarımızın emniyetini tahtı 
tekeffille alıyor. Siyasi ve iktı
sadi menafiimiz yekdiğerine mez
coluyor ve yekdiğerinin miltem
mimidir. Avrupa ve Asyanın ka
pısmda okadar mühaceretlere 
saba olmuş olan şu Ege denizi
nin sakiniyiz. Vaktile bu denizin 
ayrır gibi gö:ıüktüğü sahillerille· 
ri yaklathrarak, sulh dahilinde 
yafıyabilirb: ve nice asırlardan
beri ıarkı besliyen medeniyetin 
semerlerini iktıtaf ve mllbadele 
edebiliriz. 

J\1uhlis Sabahattin B. 
Operet bestekarlarından Mub

lia Sabahattin bey, iç.ersinde 
Muammer beyin de bulunduğu 

ve yeni teşkil ettiği operet hey' 
eti ile birlikte Samıuna gidip 
temsille verecektir. 

Muhlis beyin bilihore Yuna
nistana da gitmesi muhtemeldir. 

Şilede C. H. r. kazandı 
Dün Şile intihabının neticeside 

bildirilmiş •e C. H. fırkasının 
namzedi sabık vilAyet meclisi 
azasmda Vahit B. kaz:anmııtır. 
Silini intihabının neticesi henüz 
bildirilmemiıtir. -----

Sigorta komiserleri 
Areiarınde teaflye yapılaoaAı 

doQru degll 
Dün ki gazetelerden biri Iktı

sat vekaletinin sigorta şirketleri 
komserleri arasında kati bir tas
fiyeye karar Yerildiğini yazıyor· 
du. Bu haber nz:erine dnn tah
kikatta bulunduk. Ticaret mü
dürü Muhıin B. malfımab olma
dığım söyledi. __ ..., __ 

Bir Si ya 01 prensi 
Avrupada seyahatte bulunan 

Siyam prenslerinden Prens 
Aditya ile zevcesi diln Semplon 
ekespresile şehrimjz:e gelmiıtir. 
Prens Aditya lstanbulda bir 
hafta kalacaktır. 

Mülkiye cemi yeti 
Miılkiye cemiyeti dün se nelik içti· 

maını Beşikt•ştı Park sinemasındı ak
tetmi~tir. içtima çok hararetli olmuş, 

eski heveti idarenni faaliyet raporu o
kunduk;ln sonra nizamnamede bazı ta· 
dilAt yapılmıştır. 

Yeni idare heyetine Muhittin Kt· 
zım, Ferit, Hasan, Şükrü, Ismail Hakkı 

Nail, Celı\l beyler seçilmiştir. --
mektuptur. ~---------------------------------------------------• 

Efendim, Dünkü nüshanızda Haftalık " VAKiT ,, 1 Yarın 

Bu kuponu kesip birikti
riniz; bir sıra kupon ge
tiren V AKIT ın türlü türlü 

hediyelerinden birini 
kendi seçip aJıtr-..akbr 

Müvczzilcrdcn isteyiniz 

l·; üseyin Rahmi,Sadri Etem, Omer Rzza, 
Bekir Sztkz Beylerin yazz/arz 

Kadın,GeJişigüzel,Sinema,dün_ya şu unu !'ayıf al arı 

Ven zelos 
Yunanlı misafirler~miz pazar akşamı 

Haydarpaşada bu unacaklar 
Yunan matbuatı M. Ven ze'osun Cumhuriyet 

bayramında Anka• ada bulunmasını 
tali hayır addc<liy1 >r a'" -

Atina, 21 (Apo) - M. Veni
zelosun Ankaraya vuku bu'acak 
seyahatinin teehhür etti~i hak
kında çıkan ,ayialar üı.erine 
Türkiye sefiri Enis B. Yunan 
hariciye nazırı M. Mihalakopu· 
losu ziyaret etmiş ve M. Veni
:zelosun Ankaraya seyahatin~n 
hakikaten 30 T eşrinevvele tehir 
edilip edilmediğini sormuştur. 
Enis B. bu mülakat esnasında 

Aokarada Türkiye ile Yunanis
tan arasında ticaret konsolosluk 
ve ikamet mukanlelerinin akti 
için cereyan etmekte olan mü
zakeratın 25 T eşrinevvele kadar 
biteceğinden emin bulunduğunu 
ve bu itibarla seyahahn tehiri 
için hiç bir sebep mevcut olma
dığını beyan etmitlir. 

Türkiye sefirinin mürakeratın 
müsait bir mecra takip ettiği 
hakkında yerdiği izahat üzerine 
M. Mihalakopolos M. Venizelo· 
su ziyaret ederek Türkiye sefi
rile mol•katını anlatmış ve iki 
Yunan recülU arasında 'Yuku 
bulan müzakere üzerine Ankara 
seyahatinin 25 T eırinievvelde 
icrası karargir olmuş ve keyfi
yet Türkiye sefirine de tebliğ 

edilmiştir. 

M. Venizelosun Ankarayı ziya
retinin Tllrkiye Cumhuriyet bay-

ramına tesadüfü buıada bir fali 
hayır a,· de dilmekten ve Yunan 
Başve"ili ile Har ciye nazırının 
zevcelerile cümhuriyet bayramın
da Ankarada bulunmaları Tür
kiye sefirinin Yunan istitdalinin 
yıldönümü merasunınt resmen 
iştirakine bir mukabele addedil
mektedir. 

M. Vcnizc o> Türkiyenin Cüm
huriyet bayramı şenliklerine 
memnuniyetle iştirak edeceğini 

beyan etmiştir. 

M. VenizeJosun seyahat prog
ramı şu suretle tesbit edilmiştir. 

M. VenizeJos ile refikası ve 
hariciye nazın M. Mihalakopu. 
los la refıkası ve maiyetleri er
kim Elli kruvazörll ile cumar
tesi günü F alerden hareket ede
ceklerdir. Elli kruvazörü pazar
günü aktamı Haydarpıfaya vasıl 
olacak, ve iki Yunan recülli 
Istanbula uğramaksızın doğruca 
kendilerine tahsis edilecek hu
susi trenle derhal Ankaraya ha
reket edeceklerdir. 

Tren pazarte9i aabahı Anka
raya vasıl olacak ve iki Yunan 
recülü istasyonda ismet Pş. ile 
Tevfik Rüştü B. tarafından İs
tikbal edilecekler ve Ankara 
palas otelinde misafir edile
ce terdir. 

Filistinde lngiliz idaresi 
Londrada neşrolunan beyannameye göre ne 

Y ehudilere, ne de Araplara taraftar 
olmıvacak imlı 

Londra. 20 (A.A) - HükQmet, siyasi 
bir beyanname neşretmiştır. HükOmet 

bn beyannamesinde, Fifütinde kendisine 
tevdi olunan idari vekalet ahkAmına ve 

bu ahkamın Cemiyeti akvam tarafındın 

tasvip edilmiş olduğu şekline tevfikan 
idare etmek niyetinde bulunduğunu açık~ 
tan açığa tasrih etmektedir. 

l\laamafih beyannamede, Yahudi Ji. 
derlerinin muhaceret ve arazi meseleleri 
hakkında hükumetin en yola gelmez si· 
yc.ınist tema) ül~tına tevfiki hareket etmesi 

hususunda ısrar eylemelerinin faydasız 
olduğu kayıt ve ilı\ve edilmektedir. Keza, 
Arap liderlerinin bir kanunu esasr vücuda 
getirilmesi hunusundaki talepleri de fay· 
dasızdır. Çünkü, onlar bu talepte ısrar 

etmekle hükümeti Musc\'İlerk, Muse\·i 
olmıyen unsurlara kartı taahhüt etmiş 

olduğu müzıaf vazifeyi ifa imkAnından 
mahrum bırakmaktadır. I lükOmetin ga· 
ycsi, idarf vekAletln kendısine tahmil 
etmiş olduğu mükellefiyetler dairesinde 
her iki tarafın menafiini himaye etmek· 
tedir. 

HükOmet, 1922 senesinde M. Çorçil 
larafından vaki olan beyanat dahilinde teşrii 
bir meclis vücuda getirmek niyetindedir. 
Bu mecliste bir Ali komiserle lO resmi 
ve J 2 gayn resmi aza bulunacaktır. 

Yeni Musevi çiftçi guruplannın tet:ssü
sünü teshil edecek yegı'lne yol, ziraatin 

dahl usulr bir suretıe in ki~af etmesidir. 
Fakat, Fifütinin miıd:ıfon kuvvetleri için 
IAzım olan mns:ırİfin terk:sına ne zaman 

imi.an hasıl olacağını şimdiden tAhmin 
etmek mümkün değildir. Filistin buhranlı 
bir devre geçirmekledir. Gerek Arapların 

ve gerek yahııdilerin bir tehllkeye ma 
ruz kalac:ığı surette 'aziyetin vahamet 
kcsbetme:.inin önüne geçilmek için her 
iki tarafın hükOmetle sıkı bir surette 

teşriki rncsni Ptmesi icap eıler. 1 lükômet, 
A replardan olan biten şc~ leri kabul 'e 

teslim etmelerini ve Yahudilerden bir 
.. Yahudi yurdu,, hakkında bazı mabaftlde 
ileri sürülmekte olan istikltl ''e yahut 
iftirak dniyeleri bıhsında fedakArlıklarda 
bulunmak 7&ruretinde olduklınnı anla· 
malannı istemektedir. 

Siyonistlerin reisi 
Londra, ~O (A.A) - Bazı haberlere 

nazaran 1\1. Vayısmanın, cihan siyonist 
teşkİIAtı ile Filistinin musevi ajansı reis· 
liğinden istifa ve her iki teşkilAn kongre 
halinde içtima& de,•et cimi~ olduğa 
bildir ilmektedir. 

ltal ıa kıralı 
Kudüaü z yeret mi edeoek? 

Kudüs 21 (;\.ı\.) - ltalya kıralının 
rJyaret maksadıle 1''ilistlne J?;clect>AI ve 
Milat yurtusuunu Kudüste geçireceği bu· 
rada rh·ayet olunmaktodır. 

Tohum mütehassısı 
Ankara 27 (Telefon)- Toh~ 

islahı için mütehassıs Her Krit" 
tarzanın memleketimize celbi 
iktisat vekale.tince takarrür et· 
mittir. 

lspan~·a " kıraliçesi Pariste 
Barcelone 20 (A.A.) - ispanya ~

rallçesi ıle kızları Hendeye ,;elmişlcrdır· 
Gece P.ı ri,e vııracaf..l:ı rdı r 

Fransız nazırı Ankarad~ 
beklenivor 

Ankara, 21 (Tel;fon) - FraJ1" 
sıç Ticaret Nazari 23 Teşrinie~· 
velde Ankarayı ziyaret edecekt•~· 
Nazır, Baıvekil, iktisat ve harıl 
ciye vekilleri ayn ayrı k•b11 

edecektir. 
iktisat vekili Ankarapalast~ 

nazırın şerefine bir 6ğle ziyaf~tı 
verecektir. Nazır o akşam ekıl" 
presle Istanbula dönecektir. 



Dirsek yoklıyarak 
hizaya gel! 

Artvin orta mektep 
istiyor! 

ArtYin doksan bin nfifuslu 
bir vilayet merkezi olmasına rağ
men geçen seneye kadar orta 
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Fethi B. 
Bursa valisinden 
25f 00 lira istiyor 

Muhtelit mubadel e de; 

Aile re ·s i meselesi 

Türk inkılabının dört 
verdi bağırıyor : 

düımanı 
Hürriyet 

eı~ıe tabıil derecesinde bir mektebi 
yoktu. Rus İfgali altında uzun 
seneler tamamen cahil bırakılmış 

S.C fırkası Heisİ Fethi bey ı :ımına 
Bu r sa valisi Fa tın be~· nleyhind · 1 r da· 
,.a ikama edilmiş ,.e dava • rzuhali Fethi 
beyin Bursada bulun n vekili avukat 
Asaf bey tarafından mfıddeiumumiliğe 
verilmişti r. Bu dava arzuhalinde Bursa 
valisi Fatin beyin intihap esnasında 
Gemlik kazası merkezine giderek orada 
bir kalabalık muvacehesinde S. fırkanın 
memlekete muzur olduğunu ve fırka 

müessisinin Parls sefaretinde bulunduğu 

sırada kumar ve sefahat Alemine dalarak 
umuru sefareti ihmal ettiğini ve başve· 

kAleti zamanında irtlL:Abannı isp3t eden 
dosyalann M. Meclisinin L: üşadında pı · 
çavra gibi yüzüne vurulduğunu söyliye· 
rek reisi böyle olan bir fırkaya intisap 
eyliyenlerin de seciyesiz eşhastan ibaret 
olacaklmnı beyan eylediği iddiasile Va-

HA A bir kere.r ver ilmedi 
Muhtelit mübadele komsiyo

nunda Türk ve Yunan heyeti 
murahhasları arasında aile reisi 
meselesinden tahassul eden ih
tilaf, Yunan heyeti murahhasa11 
tarafından bitaraflığın hakemli
ğine tevdi edilmiştir. Türk hey
eti murahbasası bu hususta bir 
karar ittihazı için müracaat et
tikleri Hariciye vekaletinden he· 
nlb cevap beklemektedir. 

_, __ __, ____ . 

TDrkiye ln1nllhı Ozerlnde ki1-
L:aneız diyoruz. KıakandıiJ•ız 
teJ nedir? Bunu mllcerret mtip· 
hem mefhumlar halinden çıka· 
np elle tutulur, gGzle g6r0llr 
hir formal halinde ifade edelim. 

Tlrkiye inlulabı demek: 
"MtlsaYi Tilrk insanlar, ve 

dtinya milletleri aruında mBuvi 
hakh bir cemiyet teais etmek 
demektir •• 

BiltOn hareketler, bntnn faali
li1etler, didifmeler çarpıtmalar, 
!.arplar, mOcadeleler, bu düstu
rwı bakikatlqmuı için yapılmıt· 
br. 

Aradan ıeneler geçmekle be
raber hayatlanan formolnn ıüm
:re. dtiillll'.e dotl.l.r.ı. düımanlın 
Yar ır. 

Burak bir ıörOtle bunları 
mikroakop albnda kan tahlil e
der sibi teker, teker g6rmek 
irimin inkılaba yar, kimin düş~ 
mu olduiunu açıkça bilmek 
1-zımdır. Çünkil senelerdir yap
daiıanz bir hata Tardır. Kimin 
İDkllaba yar zUmreye, kimin diif
man dmreye menıup oldujunu 
dlfGnmedik. 

Camhuriyet iJAn edildi; bir kı-
11m adamlar bir ıabah: " - Y aıa
aua cllmhuriyet diye uyandılar 
•e anki cetlerinden hepsi cüm
lallriyetçi imiş aibi... sanki cfim· 
huriyet terbiyesi almıt bir nesil 
ıibi.. Ve biz bunlara inandık! 

TeYlıidi tedrisat kabul edildi.. 
Sanki medreae bu memlekette 
biç yokmUf, hiç taraftar bırak
~·~lf gibi konuıtukl o~lar, ıin· 
aa bır hiıle yaıaım dediler. 
lnkıllp namına ne yapıldı iıe hep· 

Iİae evet diyen inaanlar g6rdUk .. 
Bunıann botun eYetleri, ıinsi bir 
hayardı. Fıraat için yapılmıf ıi
Perlerdi. 

Şimdi bir, bu tahail ile hiç 
0 1111aua inlullba yar olanla, ol-
111•Janı ayırmıtoluruz. 
Tırkiye inkillbının temeli 

~llllerdir. Sinekleri kimlerdir. 
lfulcuku esaıiyeden, hukuk na
'-riyelerinden babaetmiyorum 
Ollu1a içia bOkBmlerim hukuk 
lcaidelerine belki de uzaklqır. 
FaJc.t biz bakikah ı<Sylemek için 
~endimizi neden hukuku beter 
'~e aolcalım, bizi kurtaran, bizi 
~tan hakikat hayattır. Ben 

Yattan, hayatın ıiperinden 
~lıaediyorum. Bızi bayat kurtar
~· kaideler değil 1 Biz sonra bu 
•J•ta kaideler koyduk r 

l' Tt~k inkalAbının temel tat•· 
i 1.rlcıyenin kGylOati, W\~llk esnaf, 
tçı te,kiJ eder. 

«MOıaTi Türk insanı, mnletler 
arasında mOsaYi milliyet aözGn· 
den » anlıyan yeglne adam bu 
ıınıfın kadroaunda bulunan in· 
sandır. 

Halbuki, musavi T8rk inaan 
milletler araaında muaavi milJet 
ı&zOnü anlamıyan zümreler: 
1- Şer'i ıeriatçılar. 
2- Emperyalistler. 
3- Emperyalistlerin ileri ka· 

rakolu olan akalliyetler. 
4- Emperyaliatler namına 

Türk mOıtahsiJini iıtismar eden 
ithallt komiayonculan. 

Neden? 
Şunun için. 
Şer'i ıeriat , muaaır mDtada 

milaavi Tiirk.. inaaaı anlıyamaz. 
'8n... iatediii hayatı bin Hnedlr 
tanıdık, onun hukukunu, onun 
ıiyuetini, onun fikirlerini. hayat 
hakkındaki felaefeıini, ahlakını 
öjTendik. O bizim inkılibımiza 
yar değildir. 

Empiryalistler, mOıtakil olmak 
iatiyen devletlere doıt dekil
dirler. ÇOnkü onlar mOstemleke 
olmaktan kurtuluyorlar demektir. 
Müatemlike olmaktan kurtulıııak 
emperyalistler için açık tabirile 
avını elinden kaçırmak demektir. 
Bilbaua mllstemlekelqen devlet
lerin sanayileımeıi onlara kBl'fı 
kaıanılmıı yeıane harptir. Sana· 
yilqmenin bir cepheıi de mlls· 
betleımek, gözlerini ahiretten 
dUnyaya çe-.irmek demektir. 

Mqinlqen kafa, meıınleıen insan 
emperyalistin yeglne dnımanı 
olan inandır. 

Emperyalist heryerde mazipe
reıtle, geri kafa ile, ıeri terifle 
el efe yOrOmUfttlr. Fransa Fran
ıız olmıyan mazipereatJe dost
tur. Müstemlekede Şebin, Be
deYinin, beylik yeglne hamisi 
odur. lnailtere Mısırda Kırat. 
Hindistanda Ağa hanı, ve O.~ 
manlı lmperatorlufunda geri kuv
vetleri, geri fırkalan tutardı. 

Piyerloti Emperyaliıt dllnya· 
nın yarı mUıtemleke memleket
leri nasd ıeYdiğine en gftzel 
miaaldir. 

Piyerloti aag olaaydı ıapkah 
TOrklerle Şeb Sait gibi harp 
ederdi. 

Empiryalistler yan mOıtemleke 
addettikleri memleketleri daima 
ikinci elle idare ederler. Tanzimat
tan biri ıekli mllsa•at iddiala
rina ragmen ekalliyetlerin tilrki
yada tam ma•aıile kabaran bir 
tefevwklan vardır. Bu tefevvuk, 
imtiyazlai, kilise maafiyetleri 

olan bu viliyet balkı muhteJif 
zamanlarda maarif vekaleti nez
dinde teıebbUsatta bulundukları 
halde vekalet bütcesinin kifayet
ıizliği haaebile bu arzuları is'af 
edilemem itti. 

Bundan dolayı nihayt Artvin 
ahalisi fevkalide zaruret karşı
sında idarei husuıiye bfitçesinden 
orta tahsil için bir ikmal mek
tebi açmıtlardır. Bu mektep el
an ilk tedriıe bağlıdır. Halbuki 
orta mektepler orta tedrisata 
bağlıdır. Eğer maarif vekileti 
mektebin vaziyetini bu ıekilde 
tashih etmeue mektepten çıka
cak efendilere tabii olarak orta 
tahsil 16rmüt nazariJe bakılamaz. 
Bu takdirde ise Artvin vilayeti 
idarei huauıiyeainden yapılan ve 
bu fakir vilayet halkının taham
miUll fevkında olan fedakarlık 
tamamen boıa fider. Bunun ne
ticeainde de açılan ikmal mek
tebi yqablamu. 

Binaenaleyh Artovin Yillyeti 
ahalisi maarif vekaletimizin bu 
gayri tabii, Taziyete bir çare bul
maaını, ıeçen sene açılmış olan 
orta derecede ki ikmal mektebi-

nin mezunlarına diğer orta tedrisat 
mekteplerinden çıkan efendilere 
verilen kanuni imtiyazın verilme
sini rica etmektedir. Aksi halde 
dediğimiz gibi bu yilılyet halkı-
nın yaptığı büyük fedakirhkla
nn hepsi heder olacaktır. 

halinde olmakla beraber empir
yaliaiaain t9rldyadaki k6kleri 
halini almııti. 

Lozan sulbunu biz emperyaJiıt
lerle imzaladık, bir çok madde
leri onlara kabul ettirebildik, 
fakat hakikatta bu sulh, .cmlla
takil insan, müstakil millet,, da· 
vaaı arkaaında d6tGıen Terkiye· 
nin dikine indirdiği bir ıulb de
ğildi. Bayle olmakla beraber 
onlar ne Loıandan memnun ol
dular, ne de ondan ıonraki ha
yattan. Çilnkil bizim düsturumuz 
onlan bizim gibi olmıya, bizimle 
maddi inıan olmıya davet edi
yordu. Halbuki onlar memleket· 
te bir numaralı adam rolii • · 
oynamak istiyorlardı. Bunun içın 
onlar bizim inkılabımıza ııınama· 
dılar ııınmalan bir iıuanlık ide
ali namına bqeri bir kazanç 
olurdu. 

lthalit ticaretile meşgul olan 
ve emperyalist sermayenin Tür
kiyedeki ajanbğını yapan insan
lar maddi insan, maddi millet 
düıturunu anbyamıyacaklardır. 

ÇilnkO, müsavi insan, milaaYi 
millet nihayet bir iktısat itidir. 
•e memleketin temelini teıkil 
eden ıınıhn refahı demektir. 

Halbuki bu refahın ecnebi ser
mayesi namına intiıan nekadar 
çok olursa, okadar çok kazana-
caktır. Ecnebi sermayesi bu iste 
nekadar amil olursa yani mem
leketi milstemlekeci mantıkı ile 
nekadar soyup sovana çevirirse 
klrı okadar çok olacaktır. Bu
nun için bu zümre Türkiycnin 
makineleımesi, aayileşmesinin a
leyhindedir. Hatta ıimendifer· 
leımesinin bile! Bunun misalleri
ni Tilrkiyenin ecnebi sermayesi
ne açıldığı gündenberi gördük, 
tanıdık, bilivoruz. 
Şu halde, bu zümrelerin hiçbiri, 

Bitaraflar tarafından verilecek 
olan hakem kararları henüz ve
rilmedi. Bunun için M. Rivasın 
avdeti bekleniyor. Yunan mu
rahhas heyeti hakem kararı Ye
rilmesi için M. Rivasın gelmesini 
beklemiye lüzum olmadığinı bil-

li Fatin beyin harekAn val,ası Türk ce· 
za kanununun 480 ir.ci maddesine te
mas eden cerı imden olduğ'undan hak
kında ta kibatı kanuniye icrası ve Fethi 

dirmittir. Maamafih M. Rivas Cu
ma günli ıehrimize geleceği için 
nasıl olsa, intizar, bir emri va-

beyin vaziyeti içtlmaiyesine nazaran kidir. Esaaen TUrk heyeti mu
rahhaaası bu talik keyfiyetine de 
mOmanaat etmemektedir. 

maddi ve manevi zaranna mukabil 
25000 lira taıminat ile beraber meık1l r 
madde ahkAmına tevfikan tayini cezası 

talep edilmiştir. A1übadele olunacak 
Giritliler 

Muhtar intihabı 
KAnun evvelde yapılıoek 
Muhtar intihabah klnunu ev

Yelde baılıyacak ve on bet glln 
zarfında intihabat bitirilecektir. 
Klnun sani birde de yeni muh
tarlar itlerine batlamıı olacak
lardır. Bir gazete muhtarlardan 
alınan ilmtıhaber llcretlerinin 25 
kuruştan 50 kWUfa çıkanlaca
ğıni yazmıpada vali mavini Faı
lı B. dnn bu haberi tekzip et
miftir. 

--------ee~~------B ey oğlunda dilenciler 
Son ıamanlarda Beyoğlu cadduin· 

de evvel~ toplatılmış olan dilenciler 
tekru faaliyete başlamıştır. Bilhassa ço
eaklan tuc:aıında çingene bchnlan n 
hiJbdıı esuen zanJlı yararnğı tambur 
bir genç kadın gelen geçenleri hakika· 
ten lzaç ediyorlar. Belediyenin naun 
dikkatini celbederi:r.. 

Çar Ferdinand vapuru 
Jtalyada bu gllnlerde evlenme 

meraiai yapılacak olan BUigar 
kralı ile zevceaini V amaya glta
recek olan Çar Ferdinat Yapu
ru dOn 1abah limanımızdan geç
mit ve ltalyaya ~tmiftir. 

Gütenberg sulh ami]i 
1940 senesinde matbaacılığın 800 

ncü senei devriyesi tesir edilecektir. 
Bu münasebetle Almanya bfitOn 

ınedenf milletlere müracaat ederek mat· 
baacılığın Uşifi olan Gütenberı için, 
sulh Amili sıfa u le bir abide yıptınlma
sını teklif etm iştir. ----UrJa cinaveti davası 

J 

Urla hAkimi Ihsan Ziya beyi öldür· 
mekten maznun Değirmenci Mehmet, 
Zeynel zade ve arkadaılannın muhake· 
mesine de,·am edilmiştir. Geçen celsede 
dinlenen şahit Mahmudun, maznun ve· 
kili tarafından yalancı şahit olarak mu· 
hakemeye geldiği iddia edilmiştir. 

Muhakeme bu meselenin halli zımnın 
da bazı resmi evrakıd tetkiki için 9 teş· 
rinisanive talik edilmiştir. 

biıim inkılibımıza candan yar 
olamaz. 

Halbuki, bu gün " Ah ey di
darı hurriyet ,, diye omuzlarına 
renk, renk bayrak aluak sokaa-a 
düıenler, her hurriyet işide mnb
bem bir arzunun ifadesine cere
yan veriyorlar. Şeri ıerifin em
piryalistin, impiryaliıtin ile~i ka
rakolunun, empiryalistin serma-
yesi ile geçinenin elinden dUı
meyen hurriyet bu hurriyettir. 

Bu manzara kartıaında inki· 
lapçılara ı6ylenecek tek s6z fU· 
dur: 

lnkilapçılar, dirsek yoklıyarak 
safıbarp nizamında hizaya gelin! 

S•dri Etem 

Girit adasından nakledilecek 
olan mübadil giritliler için mü· 
badele komisyonunun Dahiliye 
•eklletinden iıtemİf olduğu 4000 
liralık tahıfsat henllz gelmemiıtir. 

Tevfik Kamil B. 
Temk KAmil Bf. M. Venize· 

loıun Ankarayı ziyaretinde ha· 
m bulunmak Uzere bir hafta 
ıonra Ankaraya hareket edecek
tir. 

Nihayet uçabildi 
G. 38 Yunkers tayyaresinin bozulan 

H. makinesinden biri tamamen ta mir 
edilmiş ve dün sabah saat 7 de Atina
ya müteveccihen hareket etmiştir. 

Yeni belediye azası 

Bugunden itibaren kendilerine 
tt>bllg•tt• bulunulmıOa be9iedı 

Yeni belediye mecliıi azaJan· 
na bugllnden itibaren reami teb· 
ligata baılanacakbr. 

Becerano Ef. 
Hasta yatıyor, ellah 9ifa verainl 

Hahambaıı Becerano efendi 
15 ıtındllr alır surette basta bu
lunmakta ve kimseyi kabul et
memektedir. 

Hahamhane idare heyeti bu 
sabah teplanacaktır. Musevilerin 
ne ıtın kongre halinde toplana
caklan henOz tesbit edflmemittir. 

Romenyıden gelen inekler 
Dün Romanyadan Istanbula birçok 

inek getiri lmiştir. 

Bu inekler Galat:ı nhtımına çıkan!· 

mıf ve sıhhiye memuru tarafından tü· 
berk ül aşısı tatbik edilm iştir. Yalnız 

binanın kapısı demek olan rıhtımda I· 
nekler öteye beriye ba!lanmış, klmi(i 
ortalığı pisliyor. kimisinin de dolu me· 
melerinden sütler akıyordu. Bilhı(sa yeni 

yanulamiş olan bir ineğin yerde "ntar
ken henüz bitmiş olan do~um l "e· 
sinden sonr.'t ifraz ettiği maddeler çok 

çirkin bir manzara teşkil edi~·ordu. 

c VUKUAT 

Dalgalar aras 1nda 
Bir tüooar ıntir.ar etti 

Dün ka radenizden grle •ı Seyrıscfaİnin 
Reş itpaşa vapurenda bir intihar olmuş 
Erzurumlu tüccar Mahmut B. kendisinı 
den ize atarak dalgalar arasında bogul 
muştur. Asabi bir buhran neticeslndı 
hayatına hatime çeken Mahmut B. in 
vapurda bir çocuğu ile zevcesi bulun 
makta idi zevcesi sah:ıhliyin kamarada 
kocasın ı ğörmeyince telA,e düımüş , l 
vıpurun her tarafında ararımışsada bu 
lunmamı~tır Neticede ~lahmut 8. lntı 
har ettiği an laşılmıştır. 
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An!i' ra ziyaretleri 
Belediye intihabatı, fırka 

dedi koduları o kadar 
dağdağalı bir şekil aldı ki etra
fımızda cereyan eden mühim 
ıiyasi hareketler adeta göze 
çarpmaz oldu. Halbuki bu hare
ketler belediye intihabatından 
ço~ fazla memleketin istikbali 
ile alikadardır. Bilfarz bugün 
Fransız ticaret nazırı M. F!an
din geldi. Ankaraya gidiyor. 
Bu zatın Ankara seyahatı Tür
kiye ile Fransız hamilleri ara
sında mDzakere edilmekte olan 
Osmanlı borçları meıelesinin 
ballini teshil edecek mahiyette 
olduğu temin ediliyor. 

Bir iki gün sonra Macar ha
riciye nazırı Kont Betten gele
cek, o da hükumet merkezimizi 
ziyaret edecektir. Epeyce bir 
zamandanberi Türkiye ile Maca
ristan arasıoda teessüs eden 
dostluk rabıtası giitikçe sami
miyetini artırıyor. Macar hariciye 
nazırının bu seyahati dostluk ra
bıtasmdaki bu samimiyetin en 
kuvvetli bir delilidir. 

Nihayet Kont Beltenden bel
ki bir iki gün sonra Yunan 
ba§vekili Venizelos memleketi
mize gelecek, o da Ankaraya 
giderek Başvekil lstmet Pı. 
Hz. ile Reisicfimhur Hz. ini zi
yaret edecektir. Beş on senelik 
mazının hatıralarını yaıamıt 
olaolaran bu hadiseyi yakın Şark 
tarihinde büyilk bir inkılap ba~
langıcı olarak telakki etmelerine 
bak vermek lazımdır. Dün dost- ' 
larımdan bir zat He görüşüyor
duk. Muhatabım musahebe es
nasında V enizeJosun seyahetine 
temas ederek: "Yahu ne tuhaf 
dilnya: Venizelos Ankaracla!,, 
SB.fhasile hayretini ifade etti. 
Hakik ten geçen on sene evel 
değil, daha üç dört sene evel 
Yunan başvekili Venizelosun 
Ankaraya geleceğinden bahs
edilse bir tek ferdi inandırmak 
mümkün olabilir mi idi? 

Fakat dUn için bukadar im
kansız görünen bir ihtimal bu
glln bir hahikat olmak üzeredir. 
Yarın öbür• gün Venizeloı lzmit 
tariki ile Ankaraya gidecek, 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
uzun bir zaman için samimi bir 
dostluk tesisi esbabı iki memle
ketin siyasi ricalı arasında glS
rüşfilecek, sonra Istanbul tarikile 
Yunanistsna dönecektir. 

itiraf etmek icabeder ki Ve
nizelos siyasi kudreti itibarile 
zamanımızın nadir tesadüf edilen 
hükümet adamlarından biridir. 
Yunanistanı Anadolu macerasma 
zorla sürükliyen bu adam har
bın neticesinde yaptığı hatayı 
anlamış, ı'ürkiyeyi imha etmek 
siyasetinde devam etmek bizzat 
Yunanistan için mahYolmak fe
laketine varacağını görmtiıtOr. 

Bu •az'iyet karşısında hiç olmaz
sa maziye ait hatalı siyasete ar
tık nihayet vererek iki milletin 
müşterek saadeti için aralarında 
dostluk rabıtası te'sis etmek yo
luna girmiştir. Yunanistanı Ana
dolu macerası içerısıne atmış 
bir adamın bu maceranın malum 
olan neticesinden sonra yine bu 
tarı:da isabetli bir karar vermesi 
büyük bir siyasi meziyettir. 
Eğer Yunan BatYekili Venize

los hakikaten iki memleket 
arasındaki asırdide husumete ve 
mücadeleye kat'i bir nihayet ve
rebilir vo yeui açılacak dostluk 

Bir teselli ! 

Kaç zamandır, günün en 
ehemmiyetli işlerini geride 

bıralran, alevli bir şeyle meıgul
dük. 

Sokak başlarında, köşe içle
rinde, meydan ve bayram yer
lerinde göze çarpan hep o idi. 
Gazetelerin en gö:ıe gelir siltun
ları, nasıl sütunları, bUtün sayı
faları hep onunla, ona ait yazı
larla dolup botalıyordu. Şehrin 
umumi yerlerini basan, ıokakla
rım tutan bu tey, ev duvarların
dan da aşmış, çatılardan da gir
menin yolunu buldu. Yani, itte 
bir aydır, bütün memleket ayni 
buhranı kendi sinirlerinde du
yuyor. 

Bu teyin intihabat olduğunu 
söylemiye tabii artık lüzum kal
mamıştır. EYet, itte bir aydan 
beri vatandaşlar, bogazlarındaki 
hayat penceresini unutmuı uğra
tıyorlardı. 

Damarlara yeni, taze bir kan 
dolmuş, uyuşuk ruhlar, tembel 
sinirlerde diri ve sert bir heyecan 
dalgaaı kabarmıth. 

intihabatın batka hiç bir fay
dası olmasa bile: memlekette 
estirdiği sağlam hava kafi bir 
kazançtır. Amma görüyorum ki 
herkes, benim gibi düşünmüyor. 
Ortada maç topu gibi oradan 
oraya savrulan kabahati arayıp 

duruyorlar. Kazananlar: "Doğ
rudur ! ,. derken, kaybedenler : 
• Hayır haksızlık Yar, feshi il· 
zım gelir r ,. diye bağrışıyorlar. 

Dun, memleketi yalnız sev
mek saadeti için seven bir dos
tumla buna dair konuşuyordum. 
Onu da gamla gôrünce, şqbm. 
Meğer aedikodulardan, vatan 

havasına sa•rulan çamurlardan 
OzOlüyormuş. 

Tam bu aralık, önUmtlzde otu
ran iki zat ellerindeki gazeteyi 
bırakarak konutmaya batladılar. 
Aramızdaki mesafe az, ıeıleri 

yüksekti. ister istemez iıidiyor
duk. Birkaç cümle sonra dostum 
da ben de anladık ki onları coş
turan mesele de intihap itidir. 

Yalnız şu farkla ki biz halkın 
intihap karşısındaki vaziyetinden 
konuıurken, onlar ayni hakkın 
Darülfünundaki tecellisinden dem 
vuruyorlardı. Halkın onda do
kuzu reyini kulJanmadı diye kö
pOren dostuma dönüp, kısaca : 

- Yavrum dedim, Darülfü
nundaki intihabı bu tekilde ce
reyan eden bir milletin, bugün 
gösterdiği rütt, hepimizi teselli 
etse, hatta sevindirse yeridir. 

5w(ld 

Mısır darülfünunda bir 
kadın hoca 

Kahiride çıkan tOrkçe Muhadenet 
refikimiz yazıyor: 
Ingiltere darülfünunlarında 7 ıene 
kimya ve baktriyoloji tahsil eden 
en yüksek derecelerde şehadet
name alan Zeynep Kamil Hanım 
kahire darOlfnnunda kimya mü
derrisliği muavinliğine tayin 
edilmiştir. 

Zeynep Kamil Hamım darlll
fünuna giren ilk kadın mOder
ristir. 

Mısır matbuatı, Mısır mahafili 
bu hadiseyi pek büyük memnu
niyetle karıılamaktadır. 

_.....,.._,. ı lıııttttU1mııımmttnlht11111UUUwuıumıaıu.ı1111RD1U1111aın 

yolunda devam edilebiJirse bu 
iyiliğinden alınacak iyi neticeler 
maziye ait olan büyük hatala
rının günlhını insanlık tarihine 
affettirile bilir. 

Zavallı ~şek! 

Kadife elbisesi ve gür kir
pikli, tahrirli gözlerile za-

man zaman lstanbul caddelerin· 
den geçen o mahzun hayvanı 

çok severim. lstanbulu süsliyen 
bütün kagir binalarda onun 
emeği olduğu inkar edilebilir mi? 
Mahalle aralarında keyf çatan 
ehli dil o mUbarek hayvanın 
himmeti olmasa, nerden turşu 

bulabilirler ? Bu kadife elbiseli 
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Leyladan ümidi kes oğlum! 

- MUfsitler muhasarayı teş
dit ettiler, bu da kafi değilmiş 
gibi biıi su tedarikinden men 
ettiler. 

ıünüz. Onun bugün benim elimden 
kukrtulması size hürmetimden ile 
ri geliyordu. Siz bunun aksini iste 
dikten sonra gerisi kolaydır. 

iri eli gözlü zavallının kadrini, - Suyu mu menettiler? •. Naile, Leyli.nın cevap vermeme 
si için işaret etmiı, Leyla da sus 
mu§tu. 

kıymetini yalnız bir adam .. takdir - Evet efendim, biz bugün 
etmiştir : Celal Muhtar B. kısa dilnden kalan sularla idare et-
bir zaman süren bu rağbetten tik. Hz Oımana mustarip eden 

M .. rvan yengesine dönerek: 

sonra, bir komfu deTletin harici sebeplerden biri de budur. 
- Ben bu mübarezeyi kabul e 

diyorum, dedi, fakat sen yengecı 
ğim, bu kızı elden kaçırma, ben bu 
Mehmedin kaç paralık adam oldu 
ğunu ona göstereceğim. 

ticaretinde mühim bir mevki Müslüman müslUmana karıı 
alan etek, gene mağdur ve maz- bayle bir şey yapar mı? 
lfım mevkiine indi : - Efendim bunlar Müslüman 

Dün Beşiktaşta açılan hayvan olmadıktan başka kafirlerden de Mervan bu ıözle onlardan ayrıl 
mıt ve çıkmıfb. Onun hedefi müf 
aitler arasına karıtarak bir şey an 
lamaktı. 

beterdia ler. 
ıergisinde eteklerden bir tanesini Kayyim bu haberleri verdik-
bile olsun birinci çıkarmadılar. ten ıonra çıkıp gitti Leyli ile 

·-------... 
1-·0J!!!!.. ~...... Naile yalnız kaldılar. Naile buh

ran geçiriyordu. Leyli teselli işaretler: 

Müfsitlerin muhasarayı teıdit e 
derek suyu kesmeleri konağın bü 
tün halkını korkutmuf, herkes fena 
ve ~ehlikeli gnüler beklemeğe bat 
lamıştı. Bu hareketin akibetlerini 
dütünerek asabi buhranlar geçiren 
yegane insan, H. Osmamn zevcesi 
Naile idi. Osmanın kendisi iti olu 

Bir tecrübe 
Çok güzd buluşları, ve orijin!l 

hi kAyelcrile kendini tanıtan bır 

dostum, rnn zamanlarda Düzceye ka-
dar gitti. 

lJostumdan dün bir mektup aldım, 
bu mektupta diyor ki: 

_ .. lstanbuldan Adapazanna şimen
diferle dört saatte geldim. Fakat Ada
pazanndan Düzceye araba ve otomobile 
rağmen sekiz 1aatte güç halle gidebil
dim. Artık ben de şimendifer siyasetine 
tarahanm.,. 

israf yapıyor~unuz. şlmendJfer iste · 
meyi7., deve, kağnı, heybe bizim neyimi· 
ze )'f tmez diyenlere rakkamla.. mantıkla 

cevap \'ermenin manası yoktur. 
Ah şu Serbest fıı kn : erklnını Ana

do!unun blr ucundan ohür ucuna yaya, 
değil araba ile bir kerecik ulaşnnversek ... 

Herşey olup bitecek ama! 

Darülfünunda hareket 

Darülfünunda emin :intihabı esna
sında bir hayli hareketler, gürül-

tüler patırdılar olmuş bazı müderrisler, 
bazı müderrisler: 

- Yuha: 
- Yoyvo! diye bağırmı~lar. 
ilim yuvllSı çoşunca plr coşuyor-

Geçen sene bir kız orta meJ.tebinde 
bir ~ızcağız bahçede voyvo dediği için 
galba, bir tardı muvakkat •lmıştı... Bu 
çocuğa kim Tarziye verecek? 

S. E 

vermeie çahtıyor, fakat muvaf
fak olamıyordu. Naıle : 

- Kızım, hu adamlar bizi 
öldürecekler, hem de suıuzluk
tan öldürecekleri dedi. 

- Bu kadar merak 
niz efendim. Bunun bir 
bulunabilir. 

etmeyi- runa bırakınağa karar vermi§, de 
çaresini rin bir teslimiyet içinde odasına çe 

kilmiıti. Fakat Naile vaziyeti bir 
türlü hazmedemiyor ve bir çare 
bulmak için çabalıyordu. Onun fik - Nasıl? •.• 

- Komıularınız lazım olan rince vaziyete hakim olan bütün 
suyu tedarik eder, adamlırınız müıkülleri kolaylıkla halle mukte 
oradan ıuyu bu tarafa nakleder- dir olan bir tek adam vardı. O da 
ler. Hz. Ali idi. Ali isterse bütün bu 

- GOzel fakat bu tedbir ne müfsitleri defeder, Medineyi ve Hz 
ı:amana kadar deTam edebilir? Osmanı bu sıkıntılı ve vahim buh 
Bu adamların bizi öldütmeyi randan kurtarabilirdi. Naile Leyli. 
kaıdettikler. aşikar değil mi? ile konuıuyordu: 

- Birdenbire bu kadar meyus - Kızkımb_diyodrdu,hbil~i bu dbebl~-
1 ef ndim •imdilik :hti- dan anca ır a am a as e e ı o mayınız e • ~ r b... . . k. d. ? 

yacımızı temin eder, geriıinı dü ü- 5 1 ır _m••~r' ım '1: ·~.~-
.. .. - Kımchr, efendım. 

nuruz. H Al'd' 1 "d' 
N 'l b f.kr. k b 1 etmit fa- - z. ı ır, ya nız ona gı ıp 
aı e u ı ı a u • b · · · · l tm k 1. 

k h b ki. lmasın u vazıyetımızı ana a azım. at mu asaranın u şe ı a - . d · b be 
d k ku d. · t t - Sız emre ersenız unu n an or ve en ııesı ar mı§ ı. E H Al' · 

Z il k d b.. "k b. had'se yaparım. sasen z. ıyı tanıyo-ava ı a ın uyu ır ı - · · d h l d .. 
· k · d hissediyor rum. Kendısıle a a evve e go-nm vu unu peıın en , .. .. 

onun ıstırabile derinden sızlıyor- ruıtumK. km l. d ? · 
· k d k'k l - or az mısın, ev a ım .•• du. Bır aç a ı a sonra on arın H k kın 

kapısı önünde duyulan bir ayak pa - Oahyırld orkı am.k Ik · 
d ·ki k d da yeni bir - a e, znn a ona gıt, 

brtısın an ı a ın b h ı· · · 1 b' · d t 
hAd• b ki d. G len Mervandı. ona u a ımızı an at, ıze ım a a ıse e e ı. e . y k h l. . f l k 
S nk. b. f hazırlanmıt gibi etsın. o sa a ımız ena o aca . a 1 ır ıe ere s· k . . f d' 
'd' Ab rtına geçirmit sili.hı- - ız mera etmeyınız e en ım. 
ı ı. asını sı , L I · l .... k bek 

akın ·· ·· .... t ·· t" F ey aorta ıgın ararmaaını nı t ı! ve yuzunu or muı u. a· . y· 
k t N ·1 ' onu hemen tammııtı. ledi. Sonra sırtına hır aba a~tı. u-

a aı e ·· ·· k "rtt•· B 1. b kılıç Naile eni bir haber almak ümidi- zunu sımsı 1 •0 • u. e ıne ır 

l dy taktı. Hançerını aldı ve komıuların 
e ıor u. · d d kt L l · b N Mervan? evın en ışarı çı ı. ey a u ıı· 

- He v~ h l · ..;· lahları kullanmağa muktedir bir N ld. - s·ayır ar ~ a-~~ım. n? kızdı. Nice defalar akranı olan eyzen ge l - Eırt yerde mı gıkıyor~um '"y' ol genç erkeklerle mübareze etmiş ve 
Mısıra gitmiş olan kıymetlı - ve t ı!an çı acagı · • . . O b ak b 

T E k culu.... kısa devam edecektir. 0.n!arı yenmıftı. .r:ıun. ~ f~ u 
san'atkarımız neyzen evi Bey SenJ: istirhamnn, gaybubetim sılah!arı alması, suı ıçın d .... egıldı. 
seyri sefain idaresinin Eg· e va- l Leyla konaktan çıkarak dogru A· 

esnasında Lef la ile mukayyet o - 1. . . . . t'hd f tm• k 
Purile Türkiyeye dönmüıtUr. ,_. ının evını ıı ı a e ış onun a· 

ma .• Lır. k b ı E · l o 
Şimdi lzmirdedir. - Leyla benim yanımdadır. ~en P.~·~~1 .~ç.~ . u İU§:U· d rın. d~VLU~ .. 

Şunları söylemiştir: ondan ümidi kes, ve itine bak oğ- s
1
!1rbu ıu1ru ın~9:ndar a .. 0.~1 1 ık. ek· 

h hı l ı a un arın ıçın en suzu ere ışı 

- Iıtanbuldaki hayrı a arım um· B ~ k h l ... ? lan yanan misafirhaneye doğru ı· 
benim bir kaç ay için muhit - u ne -eme a acıgım · ·• l 1 d' f · · d' B d b"" "k 

L 1• • • t · ere ı. çerı gır ı. ura a uyu 
d · t' kl'v · · vafık ır. - ey a sem 11 emıyor... b. h Ik Al' · f d l n" enış ırme ıgımı nıu gur- B .. l L l. nemnun et ır a a ının etra ın a top a 
müşlerdi Ye gittim. Oiyargurbe- . fu Fok e; Mey ayın· kafaımd~ mı,tı. Konutulan Hz. Osmanın ha" 
tin bana bırakbgıv en bllyilk te- b~l! ~· aka kt~rvanı l'i ve ya katli idi. Oturanlardal1 

ır ıımşe ça ı. b. · ·· l"" d sir Türk topraklacma karıı duy- _ E t d di Leyla beni iste- ırı soy uyor u: 
ve ' e ' Ef d. b' · - :t dutum hasret OzüntUsOnden baı· mez çünkü Mehmet onu kandırmış - en ım, ızı çagırtmışsını ~ 

ka bir tey olmamısbr. tır. ' gel~ik, .bize .buradan çıkıp ~itm~~ 
_ Burada çok kalacakmı- Söz sırası Leylada idi. Genç k~.z e?1ır, ~ıze ~ır fenalık g~lm~yec~:;: 

yerinden fırlıyarak Mervanın yu- m temın edıyorsunuz. Bız ııze ı 
sımz ? züııe bağırdı: nırız. Fakat .... ümme~in ~ukadderatı 

Bir hafta kadar bir tey. _ Evet, seni istemiyorum, fa- nı, ne raptıgını bılmıyen b!1 adn" 
- Sizi dinliye bilecekmiyiı? kat kendimi de Kimseye kaptırmış mın elınde bırakamayız. Bız Y~t 
- Eşyalarım qe neylerim değilim... nız. ~endimizi düşünmüş olsayd 

Iskenderiyede kaldığı ıçan ya- _ O halde niçin bugün Mehme yerımazden kımıldamazdık. 0!1~ 
· d'ı mu"dafaa etiniz. Sizin müdah:ıle için bu meseleyi halletmeden gıt nımda yalnız kendimı tatmin y d yş" 

niz olmasaydı ben bugün o akre- yeceğiz. a bu a amı atacağız, 
edecek lcUçllk bir aletten başka bin üstüne basar ve onu ezerdim. hut onu öldüreceğiz. 
bir şey yoktur. Mervanın bu sözleri Leylayı ha- Ali bu adama cevap verdi: 

- Mısır musiki muhitini nasıl kikaten hiddetlendirmiıti. Merva- - Sizin bu işlerden bahsetı1le· 
buldunuz? na bir sille daha indirmek istedi: ğe salahiyetiniz yoktur. Anstı;: 

Bu söz üzerine Neyzen Tevfik - Zannederir ı ki benim bugün- muhacirinin büyüklerinden bir ç •' 
Bey çok düşünmüş ve uzun bir kü tavaasutum Mehmetten fazla ları henüz hayattadırlar. Halli ı• 
vakfeden sonra gayri ihtiyari seni kurtarmıfbr. kit onların elindedir. Siz davaP'k· 

- Öyle mi?.. onlara bırakınız, onlar ne yapactJc1' 
olarak: _ O halde ben Mehmede tek- larını bilirler. Osmam hal'etO:S

1
,e 

- Acınacak bir halde de- rar tesadüf ettiğim zaman netice- lazımsa hal'edcrler. Lazım dei• 
miıtır. nin ne olacağım gözünüzle görür- c.na göre vaziyet alırlar. 

[Bitmedi] 



Gı1nlln 3iya.seıi : 

Yeni muhafazakar prog 
ramı-Bulgar kıralının 

evlenmesi 
lngiliz muhafazakar fırka11 re· 

isi Mister Baldovin, fırkasının 
yeni programını ne~retmiıtir. Bu 
programa göre muhafazakar fır
ka serveti umumiycnin şiddetli 
bir iktisade tabi tutulmasını, 
sanayiin yüksele bilmesi için ver
gilerin azaltılmasını, ecnebi ma
mulatı hakkında tetkikat icrası 
ve müzakeratın intacına kadar 

bütün masnu eşyn üzerine muYakkat 
bir tarife tarhı, işsizliğe kartı 
muavenet kaydilc yapılan aui 
istimalatın önüne geçilmeıi, lngi
Ji:ı: imparatorluğu dahilinde daha 
muntazam bir iktisadi vahdet te-

mini için Dominyonlarla müşterek 
bir faaliyet temini gibi madde
leri :ııüdafaa etmektedir. 

ŞEHi~ HABERLERi 
• 

ikinci hayvan sergisi 
Dün Beşiktaşta vali muavini 

tarafından açıldı 
Atlar içinde birinciliti Arap ikinciliği 

Leyla kazandı ' 
Eteklerden birlnoi yok, aade ikinci vır 

Sergi açılırken Fazlı Bev nuiulc s6yUfyor 

Vilayet baytar mlldllrlUğü ta- kAfat tlyin olunmuttur. Müki-
rafından eski establı imirede fatJarın teyziinde Atlardan birin-
açılan hayvan sergisinin küıat ciliği Hamza ef. inin (Arap) ı. 
resmi dfin öjJeden sonra yapıl- 150 Halil Hazim 8. in (Leyli) sı 
mıştır. Meras:mde vali muaYini da ikinci olarak 50 lira kazanmıı-
F azlı B. kol ordu kumandanı !ardır. 

Meclis reisimiz 
B. M. Meclisi reisi Kazım Paşa 

Hz. bu cuma günü saat 14 de 
hususi bir trenle Ankaraya ha-

reket edecektir. 1 

Kendisi iatasyonda merasilmle 1 

tetyi edilecektir. 

Ad il yede; --
Komünistler 

Tahkikat bitti, müddei umu
milrO n mütaleısı alındı 

Bir müddetten lıeri yedinci müstantık· 
Jikçe komünistlik tahrik:ltı yapmakla 
maznun olarak Istanbulda Ye Izmirde 
yakalanan dokuz ki~i hakkında yapılan 
tahkikat bitmiştir. Evrak, mütaleası alın· 

mak üz re müddei umumiliğe verilmiş. 

müddei umumillk te mütaleasını yaza· 
rak evrakı iade etmiştir. Ilaber a ldı ğımıza 
göre, kararnı menin yazılması da bitmek 
üzeredir. Bugün, yar n tahkikat netice~i 

anlaşılacaktır. 
• • • 

Baroda 
Bir komisyon tetkil edildi. Ni
zamnımede tıdilAt yapıyor 

Istanbul barosunda dahili nizamname· 
de bw tadJIAt yapılmak üzere bir ko· 
mis} on teşkil edilmiştir. 

.Bu komisyon, tadilat esaslarını ha· 
.zlrlamıktadır. Esaslar hazırlandıktan son· 
ra heyeti umumiye içtimaa çağnlıcak ve 
tadi!At milzakt>re edilerek kat'i şeklini 
alaca kor. 

Tıdil4t. nizamnamenin bilhassa inzıbat 
meclisine aza intihabı kısmında vapıla· 
caktJr. Jnzıbat meclisindeki münhal aza

lıkları intihap ta bu tadilat takarrür 
ettikten sonra icra olunacaktır. 

TebeddülAt rivayetleri 

VAK 
2:Z1qrirıcve Ç · .. 

D:ıhild~ 1 laıiçce 

1 ay!ıaı Kuru~ 150 -
1 .. - 401 'O ı 

t> .. - 7511 1450 
ıı 

" " 
1400 l7011 

... 

1349 !'~ t 9 9 

CemaziyelevveJ t 
Bu gecek ı Ay '\.6 ~ 

Oüneş ,, A~ıep burcuna g rmt sı 
Gune1ın aoğu1u . u. • 8 - barıyı 1 20 

Aym doğu1u 6.55 - Ca!ı.ıı ıB ıO 

Namaz vakitlerı 

::ıa"'•" Ot•~ ikini 
458 11.E9 1458 

Hava: 

4 kt•"" v , ... 
1720 ı8 51 

Dün az:ım l hararer 2aı.lerl'ce olm uş 
tur. Bugün mutavıısıt şiddetl e po~·raıı: 
esecek. ha\'a bulutlu o1:ıı.:ııl, tı r 

Radvo: 

Bu akşam lstanbulda 
ant ('ckiıden on:ı kad:ır a latuıka 

fası l 

Sinemalar: 

Alkazar - Fahişen in hayatı 
A 1emdar - Çarın clmaSJ 
Asri - Kıınlı st>vda 
Ekler - Canbazane kızı 

Elhamra - Aşk resmi geçidi 
Opera - iki hnlp birl eşince 
Beılktaı Hilal - Sefalet zamb:ığı 
Etuval - Nuhun gemisi 
Franıız - Kartiye Loten 
M,Yik - Hacı Murat 
Melek - Aşk resmi gcı;idi 

M. Baldvinin ortaya çıkardığı 
bu program muhafazakar ekae
riyetinin tasvibini kazanmıştır. 
Bu program dominyonlar tara
fından vukua gelen mutalebeleri 
nazarıdikkate alınmış olduğundan 
ve kaffesinin tasvibi ile vasi 
mikyasta himayekar bir siyaset 
takibini iıtihdaf eylemektedir. 
Halbuki muhafazakArlann hepsi 
aynı mütalaada bulunmıyorlar. 

Baldyin kabinesinde Sir Vilyam 
Conson Hiks namile dahiliye 
nezaretini işgal etmiş olan Lort 
Brentfort neşrettiği bir beyan
namede ecnebi buğdaylarıoa ver
gi konmamasını talep ediyor ve 
emsal yahut "kota" usulünün 
Dominyonları memnun edemiye
ceği kanaatini izhar eyliyor. 

Şükrü Naili pafa Ye sair zevat Merkeplerden birinci gı5r0lme· 
hazır bulun muşlu, F azh B. kısa m· T k 1 S . H ı·ı f ı'nin 
b. le .. • • lf op apı ı aıt a ı e . 
ır nutu soylemıştır. Fazlı B. E k w • 'k' · 1 k 50 lira al-

k d r egı ı ıncı 0 ara nut un a: 

Adliyede bazı tebeddülat yapılacağı 
hakkındaki rh·ayeti dün kaydetmiş ve bu 
hususta kafileşmiş bir şey olmadığını 
yazmıştık. 

Dün bir refikimiz de müsteşarat Ferit 
B. in tebdili takarrür ettiğine., yerine sa
bık müsteşar Kenan beyin tayin edile· 
ceğine ve müddei umumiler arasındl da 
esaslı tebeddülAt yapılacağına dair bir 
haber intişea ettL Tekrar tahkikat yap
ok. Gqck lstanbulcı... pı&k Aa.kanda 
bu hususu teyjt eder malumat olmadığı 
neticesine vardık, Halen yapılması takar
rür etmiş tebeddül4t yoktur. 

il 
Şık - Bir an için ~ 
SüreyyaKadıköy • Demonya 
Hale ( Üıküdar ) - Cazb· nt 
dclbi 

;.-..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;iôiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oı.,....-. 

Ingiliz muhafazakarları arasın
da görUlen bu u:daşmamazlığm 
amele fırkasına mensup matbuat 

tarnfmdan memnuniyetle karıı
Jandığı tabiidir. Filhakika fırl<a
nm ademi tesanUdi gelecek inti
habatta "tret ünyon,, lar lehine 
bir mıktar daha zıyna uğraması
nı temin edecek badisattandır. 

• • • 
.. Kıral Boris,, in prenses "Ciy-

ovvanna,, ile izdivacı için hazır
lıklara devam olunuyor. Genç 
ortodoks hükumdar ile Katolik 
ltalyan prensesin evlenmeleri icin 
ltıevcut bütün manialar halledil
miş gerek Bulgar kilisesi gerek
se Papalık mak•mı ayini lazımın ' 
İcrası için icap eden müsaadey: 
Vernıişlerdir.. Merasim Aıiz ka
sabasında icra edilecek ve o 
•kşam Asizin yirmi beı eski 
sarayının kule ve dıYar)arı Bul
gar ltalyan ailelerinin mukarene
ti Şerefine binlerce meş'ale ile 
donanacakhr. Kral Borisin pren
ses Giyovanna ile evlenmesi ha
disesine ayrıca bir ıiyaıi mahi
Yet vermek pek doğru olmaL 
l'ır1aarnafib Bulgar ve Savua hane
danının arasında karabet hilsulü 
•ı çok siyasi bir ma~ayı da ifa
de ediyor. Harp mağlupları ara
• d N" . 111 a bulunan Bulgaristan oyyı 

tbiiabedesinin omuzlarına yüklettiii 
bar alatında inliyor ve gayrı 

. ttıernnunluğunu her vesile ile 
•ıhar ediyor. 

Duçenin harp gayrı memnun
l~rını ltalya etrafında toplamak 
~Yasetini takip ettiği malumdur. 
Unların arasında Bulgariıtanın 

tt\iihirn bir mevki tuttuğu kabul 
tdilnıelidir. Egw er ltalya prenseıi 
Ve . 

sabık Avusturya imperatorı-
~aaı Zitanın oğlu Macar tahtına 
Rt"eb·ı· • w 
ı ~ ı ırıe harbi umumı mag-
~Pları Italya ve Almanya etra
l lla tamamen toplanmış olacak-
~rd, 1 . 

Ik• . h mııhr. 
- « ıncı ayvan seriısını 

memnuniyetle açıyorum. Geçen ineklerden Aziz efendinin Kı-
sene sergide 168 hayvan teıhir rım cinsi Zerrini birinci olarak 

edilmişti; bu sene 280 hayYan gö· 70, Koçlardan Salih HUınii B. in 
rillOyor. Bu da memleketimizde Kıvucığa Ye koyualarclan Sait ef. 
her geçen yılda hayvan yetiştir- inin Tosunu birinci gı5rOlerek 
mesinc olan rağbetin arttığını kırkar lira almıtlardır. 
gösteriyor,, demiş ve kurdeleyi Mütebaki mUkAfat ikinci Oçfio-
kcsmiştir. cü ve dördüncü görlllen bayvan-

Bundan ıonra dört 1'ısma ay- lara taksim edilmiıtir. Sergi bu 
rılan sergideki hayvanların hepsi Perıembe akşamına kadar aç.ık 
görülmüş, takdir edilmiş ve mü- kalacak sonra kapanacaktır. 
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Beş kör san' atkar 
3 uJQaristandan tchrimize 

~~~~~-------~-
Qellyor 

Burada 15 gün kalıp konser verecekler 

Diln Bulgaristandan şehrimize 

beş aml gelmiştir Oçü keman, 
biri flüt, biri piyano çalan bu 
amilar BuJgaristanda büyilk mu-

vaffakiyet kazanmıtlardır. Velko 
Ankelof, Teter Manef, Silafçı 

Tetkof M. Gançefo isimlerini ta
şıyan dördü erkek biri kadın 
olan bu amalar şehrimizde mek-

C. H. F. idare heyeti 
Alınan malOmata göre Halk 

fırkası grubunun ıon içtimaında 
intihap edilee 40 kiıilik idare 
heyeti meclisin içtimaından evYel 
Ankarada toplanacaktır. 

Bu içtimada evvelce verilen 
kararlann tatbiki etrafında göril
tUlecektir. 

Bu aıbıhkl davalar 
Türle • ltalyan hakem mahkemesinde 

bu sabah iki da va rü'yet edilecektir. 

1 KQçük haberler 1 
Alman ticaret odası - Alman 

Türk ticaret odası dün ticaret odamıza 
bir mektup göndererek Alman fabrika· 
Jarının Türkiyeden vasi miktarda ceviz 
kütük alıcaklannı bildirmiştir. 

Buiday - Buğday fiatları son 
günlerde bir istikrar peyda etmiş ve 
8 • 9 kuruş arasında kalmıştır. 

Avrupaya yapılan ihracat da mahsus 
bir derecede artmıştır. 

Fındık tacirleri - Şehrimizdeki 
fındık tacirleri bir cemiyet yapmak için 
tefebbüstc bulunmuşlardır. 

latanbuldaki sefirler - Cümhu
riyet bayramında hazır bulunmak üzere 
Ankarayı gideceklerdir. 

29 Hanım ve efendi - Bu ay 
içinde muhtelif vek&letlcr hesabına 
tahsile gideceklerlerdir. 

Foko filmin artiıti - Mis Elen 
paristen şehrimize gelmiştir. 

TOrk Tıp cemjyeti - idare hey
etine doktor Mazhar Osman, Aziz, Fet· 
hl Hüseyin Ahmet Ferit B. ler seçilmiş· 
!erdir. 

Sana1i bankaıı - Sermayesinin 
100000 ]ıra olması kararlaştınlmıştır. 

Fehmi Bey - Nafıa vekAleti im • 
ılyazlı şirketler müdürü Fehmi B, ş~hri
mize gelmiştir. Fehmi beyin şehrimız-

deki imtiyazlı şirketler hakkında buJ 
tetkikat yapacağı bildirilmektedir. 

lat. B. Oarülbedayı tem11lleri 

Bu akşam 

saat 21,30da 

Deli 
4 Perde 

Yazan : 
J. S:ırment 
Nakleden: 
Bedrettin 

ISTAHBUL BELEDIVcSI 

~~ ~ ~~ 
l 1111 ı 
"il 1111 

Bu akşam üniformalı 7.abi tıı n için 
biletlerde tenzilAt vardır 

G:LORIA 
Zafer, ıeref ve muvaffakıyet 

ıinemaıı olacaktır. 

G:LORiA 
Yalnız büyük ve ıaheıer aıfahna 

llyık filimler göıterecektir. 

G:LORiA 
Müıteriluine huzur ve iıtirahatr 

mutlaka temin edecektir ......................... 
Usküdeda HAie ıinemesır de 

( Yeni Tarzan J IIarika \ 'C heyecan 
filimi. 

n1U111111111m•m• ....... ,..,. •• , __ ,...,.,w_.,...,.....,.......,...... ........ """"._ 
Piyango Bayii rı cün 

toplandıler 

Şehrimizdeki tanare piyango şeıbı· 
yileri dün Esnaf bankasında top1anara { 
umuml bir içı imn nkteım "şlerdir. 

Bu içtim:ıda her ke~ idede piungo 
biletlerinin mahsus bir derecede !ö:ıtı~tan 
düştüğü J.:onuşulmu~ ve buna bir çare 
aranmıştır. 

" .................................................................... , •. ·•t ı ·•fftı .... J 
t MELEK ve ELHAMRA slnemallar~nda $-
f MORIS ŞÖVAL YEn:n şaheseri i 
f AşkResmilieç ·a 

. ---. ' . 
"' 

ser r, şte o vakit Avrupa ~·y~-
o) 1 lehlik€:li bir devreye gırmış 

acakbr. 

teplerde ve klüplerde konserler 
verecektir. Balkan memleketlerini 

de gezecek olan bu amalar şeh

rimizde on beş ıUa kadar kala
caklardır. 

Vilayetlerdeki yeni teşlcilita 
önümüzdeki ay başından batla· 
nacak grubun kararlarına göre 

yeni teşkilit yapıJacakt&r. 

t gördüğü fevkal&de rağbet ve vaki olan ta'ep ve arzuyu umumi ii- ~ 
zerine her iki sinemada birkaç gün daha iracsinc dcvc:ım ~ 

,, olunacaktır. : 

ıa .................. .,... .......................... ,, .. ,ffl•· ·•CGI• •Clt•· ·ettı• e M. liavvur 
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Cevaba cevap ! :·::-.ı.~~~~: ::1;.:~iy:~d~:.:'. 
yıelerinden hariçte meıguliyetleri 
olan diğer arkadaılarımızın eser 

biri [ekseriyet) tabirinin Türkçe-
sidir. Talimatımızda bu mefhumun 
arapçası hazan da Tilrkçeai kul
Janılmıttır. Bir de Maarif veki· 
letinin hakkı takdirini kullana
bilmesi ve ekalliyetin fikrini ala· 
bilmesi için tek reyin yazılması 
lüzumu ileriye sürülüyor. Geçen 
gün de söylediğim gibi bu me· 
selede ben e\calliyet ve ekseriyet 

inanmayan it adamlarıdır. DarOl
fünunun idaresini bu kanaatte 
bu!unan insanlann eline hiç bir 
zaman bırakmıyacağız ve ancak 
maskelerini çıkarmak cesaretini 
göaterenlerle mUnakaıaya giri
ıeceğiz. Çünkü hakkımızdan e
mınız. 

Maske altında g).zlenen- ve faaliyetleri daha az olduğu 
iddia edilebilir mi? 

Ben hukuk fakültesinden bah-

ıer mi• var ? sediyorum: Malümdur ki betse
neden beri bütün ana kanunla· Tek6mül meselesi 

~~~~---·----~~·-
Darülfünunda münakaşa devanı ediyor. Emin 

vekili, Maarif vekihle dün telef onla görüştü 
Darülfünun meselesi had ve 1 

\ 

milnakaıah ıeklini muhafaza · l Tahir B. v~~ı~ in delillerin-
etmektedir. Maarif veklletinin den yalnız hırını almıtl ~ r, ~n-
bir haftadan evvel meseleyi bal- da «en çok rey• eksenyetin 
!etmesine ihtimal verilmemekte- 1 Türkçesi demekle k~rıılıyorlar. 
dir. Edebiyat ve ilahiyat faklil- ~kseriyet, reye iştirak eden-

i · · k ık· il lenn yansından bir fazlası e ennın ararı evve ı g n, 
il'." ·nı· w · b t d dü manasında i•hlabtır; b6yle o-r.au ııın maz a ası a n ma-

·ı kil r 't . t' D" lunca ençok reyin DHıl arap-
UI • Ye e ıne gı mıt ar. un cası denebilir? 
Emia Yeltili telefonla vekil bey- Dersek dayandıklan mutlak 
den mazbatanın alınıp alınmadı- ı ekseriyet hnkmllnll elden 
ğıpı sormuş, vekil bey aidatını kaçırmazlarmı? 
söylemiştir. 11 Milderriı beyler talimatna-

Tah.r bey.n cevabı menin 28 inci maddesini okur-
Düa, Hukuk fakültesi reıaı lana "en çok rey kazanan" 

Tabir B. Fuat beyin beyanatına : denilmesinin mutlak ekseriyet 
fU suretle cevap Yermittir : kazanan demek olmadaiman 

- Fuat beyefendinin beyana- bir delilini daha elde etmit 
bnı okudum. intihap ~an meY- . olurlar. GörOrler ki bu tabir 
zuubabsolan yeglne meaele rey ı "nisbi,, ek•eriyet ifade ediyor. 
varalcasına bir isim mi yoksa 
iki isim mi yazılması idi. Tali· 
matnamemizin ruhuna ve metni
ne müstenit kat'i delillerimiz 
asla cerhedilmemiıtir. Bu cihet
le reye iştir ak etmemit olan bu 
arkadaılarımız timdi başka ze
minler üzerinde ve yeni intihap 
günü sC>ylenmiyen hususlar hak-
kında münakaıa kapııı açmak 
istiyorlar Ye meseli Eminin Da
rülfiinuna haarı hayat etmiı kim
seler meyanından intihabı IOzu-
munu Ye ancak bu suretle mu
•affak olunabileceğini ileriye 
sOrOyorlar. T alimatnamemiz emin 
laakkında böyle bir kaydı ibtiYa 
etmemektedir ve zaten eminlerin 
Yezaifi nezaret Ye temsilden iba-
rettir. Sonra bu •özler kendiaile 
Oç sene beraber çahıtağımız sa
bık emin Neıet Ömer beyefendi 
hakkında pek teveccühkirane 
•e kadirıinHbk addolunamaz. 
Çonka Fuat bey hepimizden eyi 
bilirki Neıet Omer bey heriçte 
hastalarım muayene ve tedavi 
etmekle beraber Darülfünun 
itleri ile pekali meıgul olmuş
lar Ye hiç bir it geri le almamıı
br. 

Benim Darülfünunda parti 

VAKi ı· ın tefrikası, 8 

olmadıj'ı hakkındaki s6zlerime 
cevaben Fuat Beyefendi iki 
ıurup mevcut olduğunu ve inti
hapta ekseriyeti temail eden 
gurupon Darlilfilnunun fimdiki 
halde kalmauın iatiyenlerden 
ibaret bulunduğunu saylOyor. 
Ben temamen aksini iddia edi
yorum DartUftlnunun buglnkG 
halde kalmHını arzu eden Ye 
teklmDlllnü istemiyen bir tek 
mnderris Ye muallim yoktur. Ve 
bulunma•• da taaanur olunamaz 
Her arkad8f1mız Darlllftlnunun 
tekemmlUilne Ye Yazifei ilmiye
sini daha eyi ifa edebilecek bir 
hale ıetirilmeaine candaa taraf
tardır. Bunun esbap Ye Yesaitini 
temin hususunda h6k6metimizin 
azim ve arzum zahirdir. ihtimal 
ki ıekil ye usulde muhtelif fikir· 
ler vardır. 

Bu halde ise bir gurup değil 
•ekiz on gurup tuaYwr etmek 
ınllmkOndOr. Emin intihabı •ıra
sında mDDlkqa edilecek mese
lelerden delildir. Şuna da illYe 
etmek lizım gelirki intihap gOnll 
salonu terkeden arkadqlanmızın 
ekseriyeti azimeai senelerdenberi 

· temamen ve yalınız darllfllnuna 
hasrı mesai etmit arkadqlan-. 

ArtiköJler adasına seyahat 

nmız yeni baıtan tedvin edil
miıtir. Hukuk hocaları bu inkı
labı derhal takip ederek bili 
istisna bütün kanunların ıerhle-

rini bu k11a zamanda yazmağa 
muvaffak oJmuıtur. Bunlardan 
bir kısmı tabedilmiı bir kısmı da 

ıapirotrafla ba11lmıttır. Manlleller 
vOcude gelmittir. Bittabi vesai
tin ikmalile bu faaliyet gitgide 
artacakbr. Bu itibarla bu gibi 
meaeleleri timdi menuubabs et· 
mete mahal yoktur. 

Tekrar ederim ki Darlllfanun 
mllclerrialeri ara11nda parti ola
maz. intihap ,Onl celseyi ter-
kedea arkadqlan1111Z& U.... hlr
metiaaiz bakidir. Nitekim bu ar
kadqlanmız uloau terkeclerken 
bir m..ıektat llfatile kendilerine 
hitap ederek D.oJflaun taribi-
nİll b1detmediii bir tefrikaya 
mahal 'ftl'IDemelerini iat:irbam 
etmifti• ye bam maneYi mea· 
uliyetinin Ozerleriode bulunma
sına glnltimtin kail olmadığını 

samimi kalbimden söyliyerek ken
dilerinden gitmemelerini rica et
mİf, yalyarmlfbm. Bunu belki 
zafumza hamlettiler Ye içtimaı 
terkeclerlene ekaeriyet kalmıya-
cajllla bamleylediler. Fakat ar
kadaılanmıza kartı vaki olan 
fU bitap ve mliracaatam çok sa
mimi idi. Bu gftn de ayni kana-
attayım. Kendilerini bizden ayn 
d&f6nlr %annetmiyorum. 

Bir oevep 
Tahir B. , dGnkl sayımızdaki, 

tek Ye çift rey yazı•ına da fiyle 
ceYap Yermektedir : 

- Bu yua~ okudum. Rey 
varakuma bir isim mi yoksa iki 
isim mi yazalmuı llzım geldiği 
hakkındaki daınndnklerim dtın
kl gazetelerde çıkmıfbr. Şunu 
illve edeyim ki ekseriyetin niabt 
veya kat'i olacaiı hakkında aa· 
rahat bulunmayan hallerde mut
lak ekseriyetin mak•t olduğu 
deiifmez bir kaidei hukukiyedir 
demiıtim. Bu gibi meselelerden 
bahi• olan her hangi bir hukuk 
kitabı açılana bu g6rtllllr. Mn
tearife kabiliDdendir. 

Saniyen (en çok rey alan] ta-

sözlerinden birıey anlamıyorum 
intihap günii bir program ile 
ortaya ablmıt bir zümre yoktur 
ki ekalliyet vardır denilsin. O 
gün taayylln eden ekalliyet, ek
seriyet rey varakasına bir isim mi 
yokH iki isim mi yazılması nok
tası Ozerinde tezahür etmiştir. 

Rey varakasına bir veya iki 
isim yazmak meselesi Darülfilnun 
proJ.!amı meselesidir ve maarif. 
vekıli bir ismin yazılmasına taraf-
tar olan Ye ekaliyet denilen 
zlmı enin ictihadmı bu noktadan · 
mı nazan itibara almuma imkin 
verilmesi ileriye sDrlllOyor •• El-
haaal o ,on mevzuubahaolan ye
glne meaelede ekalliyet, ekseri
yet alzlerini anhyamadıtımı tek
rar ederim. 

Fu•t be1ln oevıbı 
Dan Edebiyat fakGlteai reısı 

K. Z. Fuat bey de fU beyanatta 
bulunmuttur: 

- iti ıabsiyata d6kmek doğru 
değildir. Burada bir fıkir mese-
lesi menubabistir. Karıımızda
k iler hakları olmadığı ve istinat 

edecekleri hiçbir prensipleri bulun
madığını bildikleri için ifi pb
siyata dökmek bizi de o vadiye 
sürüklemek istiyorlar, müdafaa 
ettiğimiz esasların doğruluğun
dan ve hakkımızdan o kadar 
eminiz ki bizi sürüklemek iste
dikleri pbsiyat vadisine asla 
sürüklenmiyeceğiz. Biz fikirleri· 
mizi o fikirlerin mesuliyetini ka
bul eden insanlar ıibi açıktan 
açığa biltün milletin müvacehe-
sinde mndafaa ediyoruz. Bize 
karfl ahzi meYki edenlerin iae 
bilha- haplle -gdeAlercl 
okuduğumuza göre maske altma 
gizlenerek yani fikirlerinin mea
liyetini yDklenmek cesaretini 
gösteremi yerek ph•i hücumlara 
kalk11hk lannı görüyoruz 

Bunlann Daıillfilnun müderrisi 
olduklanna kanaabm yoktur. 
ÇGnkU namını gizliyerek bllcum
lerde bulunmak Darillflinun mü
derri•lerine değil, haysiyetli biç 
bir insana yakışmaz. Darülfünu
na haan bayat edenleri işsizlik-
le itham ediyorlar, bu fikirde 
bulunanlar ilmi bir it olduğuna, 
manevi mefkfırelerin kıymetine 

Fuat B. Franaız müderrialeri 
meselesiJe ıimdiye kadar hariçte 
değil dahilde çahıanlar fak61te
lerinde ne gibi teklmül eseri 
gösterdiler? Sn al ve iddiasına da 
şu cevaplan vermiştir: 

- F raasız müderrisleri me
selesi Hamdullah Supbi beyin 
M. vekaleti zamanmda M. mec
lisi tarafından tahtı karara abn
mıt ve ecnebi müderrisler o su
retle Darülfünuna getirilmiılerdir. 
Bir.im ztimremiz miJJet meclisinin 
ve hükumetin yapmıt olduğu bu 
hareketin gayet doğru oldujıı 

kanaatindedir ve bir. kendi fa
kültemizde bu ameli milderri• 
arkadaılarımızdan çok istifade 
ediyoruz ve edeceğiz. 

Diğer söze de fU •uretle ce· 
vap veriyoruz. Bugünkü Taziyette 
arkadaı:arımızın hepsi Darülfü
nuna hasrı hayat etmit vaziyette 
deiildir. Fakat gayeleri budur. 
Yalınız bir kısım arkadaılann 
Darülfünuna hasra hayat etme
leri seyesinde bile aldıtımız ne
ticeler çok iyidir. 1929 senesi 
zarfında edebiyat fakUlteainin 
ilmi neşriyatı sair faktUtelerin 
umumi neıriyat yekunundan 
fazladır. 

Vekilin beyınt tı 
Maarif Vekili Esat ı.: ey yeni 

Darlllfünun Emini intibabab 
mes'elesine dair ıu beyanatta 
bulunmuıtur : 

iki fakültenin müıterek tak· 
~ ...... alqbracak, Darnlfünun 
talimatnamesini de nazarı ehem-
miyete almak suretıle .ıu'eleyi 
tetkik edeceğim. Telif mi etmek, 
yoku bir tarafın noktai nazannı 
kabul mil etmek lbım gelecek, 
bu nokta tetkikat neticesine göre 
takarrür edebilecektir. Edebiyat, 
ilahiyat fakü!telerinin takririnde, 
Darülfünun Eminliğine hariçte 
işi olmayan bir müderrisin geti
rilmesi lüzum ve ihtiyacından 
bahsedilmektedir. Eu noktaya 
dair, bakalım, Eminlik ne diyor, 
onu da öğrenelim, de elbette 
biz de karanmızı veririz. • 

olanlar tarafından yazılmıştı, ki bu da doğunu iddia cJ . rnem .. Her zaman be- dan sonra Gazet, herkesin hoşuna si· 
faraziye yahut nazariyenin isabetini nim vasıtamla muh.ıyyel mevcudiyetle- den, Artiköl'lerln hayalleri hakkrnd• 
ıöeterir. re llaktıklan fikrine zahip oluyordum. bir sür'i makaleler n..!şretti. Artiköl'l " .. 

Benim fikrime röre Artikll'lerin en Bir te7den bahsederken mevzula ali- siyasetle uğraşmak istemiyorlarsa d• 
Yazan ı Aadre Moruva sayıl noktalan, hayatla teaaslannı kası olmıyan şeyler söylerler. bazan, bilhassa şehir polis ve inzibati 

C 
kaybetmlt olmalandır. Tabii bir cemi- Hissi hayatlan daima yarattıklan ile çok alakadar olurlardı. 

eviren: Memet ~eha tt • tk.. 1.ı.. ıma:ua - .. rı· h ' .• • . • . . . .. . ye e sana ar au~ o -~-:w ı ın· eeerlerin ayatından teldi alır: Eğer Mayana'nın büyüklerinin oturdutı' 
~~~~~. Beo ~arı~ arasm~a hak~kı bır pek n~dırdır. Te~r~be, bu çeşıt ~~len· de, m1lfldllata maruz kalmalı bir az di- bir Artiköl metresini terkedecek olur- cihette bütün sokaklar yumuşak kad' 

Artıkol u~ ~~gd~gu .. e~~~ya v8!'•. olur- m~lenn ~nunu~ ıyı ol~~dıtını goste~· dişmelidir. Böyle oluna hatıralarmr, sa, bir kavga ve aynlma sahnesine ih- çuktan yaprlmıştır. Araba geçerk,. 
mut- Artikol lerıa uçuncu neslının he- mış. Yemmle hır Artikol, çalışması ı· aşk "Ye aefretlerint, kıs&c& bittin kuv- tiyaeı olmadıtına emin olabilirsiniz. çıt bile çıkmaz. Sokaklarda çrkaıt' 
men hepsi Beo olarak doğmuş olanlar- çin bir Beo kadınının lazım olduğunu vetli dayplannı unutma, aklar. Egw er kan ld tı b hakkak . h ses bili 
d R h. t t·ı··• ·· d k be .. ı M ka 1 b ka , rtik"l b"t.ı:.- .. 11nı a a rsa, 11, mu cı ·ırpma ve atta konuşmak 
ır. u ı}a ens ı usun e me te soy erse, ayana nun an ona u • Mayaaa'da iae, hır A v • uu om· kıska 1 "'- tahl'I i · dl n- 1 d.il i · y k 1 d .... 

be b. k . . h kk · .. bl nç '•• ı çın r. ~yaz saç ı, mene m ştır. eme zaman arm ..,, 
nzer ır ısım var kı, burada Aı1ı· dını almak a ım verıyor. runde kendine kar• koyan r teYe te- -x.1.u lhtl 1 ö 1 diki . d h k . . ~ . . . .. masum •- u yar ann s ye en- maa a er es fısı . .ımak mecburiyelP"' 

kol olmak ıstıyen Beo·ıar tetkık ve im- Adanın kanunları böylece, mınak· 1adilf etmez. Bu inanılmayacak bir ee- k 1 d d d' A , · . r' 
Uhan edilirmiş. Artikol'lerin vaziyeti kat izdivaçlara müsaade ediyor, ve bu halet hud ediyor. Artikil'lerin en ze- ne '8fllr a ır nn. .. , . b:r ır: ~.na ~ın sesı az., 0 !makla be fjl 
imtiyazlı olduğu için, bir takım Beo·- daha evvel yapılan mukaveleli evlen· kilerinin bana n Anna'ya sorduktan lş~ bu sebepten Artikol lenn hem_en hır g~n, ışte Albertı nın evi, de:.,. 
)ar san'ata mensubiyet ve he,·eslerini meleri nakzetmez. ıuallerl burada tekrar edecek olsam hepsınin hayatı çok kanşık ve mutlak- zaman yuksek sesle konuştu diye 
iddia ederlermis. Bu, meselenin dahiyane sureti hal· karileri• bana inaamıyacakhr. Biri tır. Et.er .işleri için kafala~rna ~i~ he- biyat .k~mandı:sı cm~ndeki poli91-: 

Mektep müdürlerinin ellerinden ge- Jidir, bu şekilde · ;yanetin nahoşlai:1I bana: yecan ıhtıyacı gelmese, tabıatlen ıcabı den bırı Anna yı tevkıf edecek old 
leni yapmalarına rağmen, Mayana•da- ortadan kalkar. Bu sureti hallin bizim _ Yeni kitabımda haydutların dağ- çoğu bakir, veya sadık olabilirdi. Ruç- Fakat Allahtan olacak, bu konuşınal" 
ki bu tehlikenin tamamile bertaraf o- cemiyetimize de kabulü hiç fena olmaz. Irk bir hudut mıntakasını geçtiğini tas- ko, ~~ta olduğu za?'an bile, etrafın· n Albertl duy~y~w~ ~e garibine git~ 
lunduğu söylenemez. Artikol olacak Kansını kaybeden Beo zevç, bana bir vir etmek istiyorum. Fakat bir dat na- da done~ Beo kızlar~~e mafevkattabia, de:., ne olup bıttıgı~ı .anlamak için "1 
kimseleri doğrulukla ,.e iltimassız im- şeref nazarile bakar. "Artiköl'lerin ha- sıl geçilir? OstUnde yollar var nudır? hayalf hır surette flort etmekten ken- cereye geliyor ve L._ı kurtanyor. 1'. 
tihan ediyorlar. Fakat, Beo'Jar tara- yatlannda kendi isminin de geçeceğini Diğer biri uzun Müddet benden ;;e- dini alamıyordu. sa hapı yuttuğuml gündü. .. Sa~ 
tından beslenmeyi gayte tabii ve rahat bilir. Bu risale her Artiköl'iln ölümün- miler hakkında izahat istemişti. Dil· Mayana'nın timantal, aşk hayatı- dokuzı.. ,Jan on ikiye kadar telef-" 
bir şey bulan bir kolayını buluyorlar- den sonra neşredilir ve masrafını hil- men ve yelkenlerin nasıl işlediğini bir nın müşevveş olmasına mukabil, siyasi timali d emnutlur. Hü'•umet daJla 1". 
mış. Fakat hakiki bir Artiköl'ün haya· kılmet verir. Böylece, zevciyet sadaka- türlü kavrıyamıyordu. Bütün vesaitle ve idari yaşayışı gayet basittir. Arti· nirli Artiköl'I · .: . bir de siik6net~ 
tı çok çetindir; yaratmak zamanı ço- tini kaybeden zavallı koca, içtimai şe- Deo'lar uğraştıklarından bunlar Arti· köl'ler hükumetle uğraşmayı reddet- lesi yaptı~·mıştır. Burada duTS .,. 
cuk doğurmak kadar güç imiş. Yaradı· refi kazanmakla mUteeelli olur. köl'lere tamamile yabancı idi. tiklerinden, idare bir komisyona veril- mantardan yap:'.nış ve odalar el• 'f(
eı çalışmalar arasında geçen zamanı Hakikati oldutu gibi anlatmak için, Yalnız ihtiyar Alberti, yazmadığı u- 111iştir. ArtikC.:J'lerin nezaret ve kontro- rer yağ havuzunda yüzüyona~.., 
endişe ve araştırma anları imiş. He· bazı Artiköl'lerin, kendilerine ,·erilen zun bir müddet zarfında epeyce gör· lu yalnız halk için olan müsamerelere, kuleye dört yüz metreden fazla Y.-~· 
men hepsi zayıf ,.e nahif kimselerdir, istisnai hak ve imtiyazlardan fikiyet müt- Bir Artiköl için yegane hakiki neşriyata ve muhacerete mütealliktir. şrlmaz. Buraya muayyen saatle~ "-' 
ve neo·ıann fazla ikramlan hemen da- ettiklerini de söylemeliyim. Bunlana feY çahştıiı san•at eseridir. Bizim ha· Adanın yegane gazetesi olan Gazet, nız hizmetçiler girer, Artiköl'lerl• tif:. 
ima mideierini bozar. Beo kadınları fikirlerine göre aşkın edebt kıymeti, kikat ismini verdiğimiz başka her şey, çalışılmakta olan eserler hakkında mu- lenen Beo kadınlar, düğünlerincl~_
olmasa çocuğun, böyle işkence içinde takibinde rasgelinen müşkülAtta imit- onun nazannda bir oyuncaktan ibaret- fassal maJUmat •erir ve Artiköl'lerin vel, bir müddet bu sükılnet kul~
geçen bir hayata tahammül edemiyece- Halbuki bu müşkülat ortadan kaldıra- tir. O hu gittiji yerde fikri gıdasını •· fikri ve bedeni sıhhatinden bahseder. oturur ve terbiye edilirler. 
gine kaaiim. hnee. hakiki hisler de zayi oluyormut- rar. Netice şudur: Her ne kadar onlar· Yalnız. bu kadar." Meseli, enstitüye gir Anna. Artiköl'lerin çoğunun btl 

Bir A.rtlklrtln kendisine yardımcı o-lTasdik etmeliyim ki, Mayana' da oku· la konuşmaktan ~ - 1\ alıyordumsa da, d i~ ·.-,iz gün Ruçko'nı nefes darlığına tepten geçtiklerbi tahmin edJyo 
larak bir Artiköl kadın intihap etmesi duğum iyi romanlar bir ~manlar Beolarkadqlanının beni tamamile doyur- dair uzun maklesini okumuıtum. Bun [Bıtmetlll 



ı __ s_P_O_R __ , o Bulmaca o Yeni posta pulları 
resinı 111üsabakası 

P. T. T. Umum müdürlüğünden: 

.. 
ihtilaf ·! 

Eski mahiyetini 
mu haf aza ediyor 

Sporcular arasındaki ibti)if 
devam ediyor. DUn gazetelerden 

biri aranın bulunmasına çalışıldığı· 
nı haber veriyordu. Bu bir te
menni ol.. gerek. Çünkü dnn 
iki tarafla da temasımız netice
ainde b&yle bir yakınlığın vücu
duna delllet edecek biç bir 
emare milşahade etmedik. Bila
kis iki tarafta davasında musır
dır. 

Aria takımının 9ehrimize 2el
meai ve ayn ayn gruplarda bu
lunan Galatasaray ve F enerbah
çe ile maç yapması bu aynlıkla 
allkadar görülmemektedir. lbt;
tillf kahramanlarından biri dün 
bu hususta ıordujumuz bir suale 
cevaben demiştir ki: 

- Galataaarayın ve Fen erin 
Aria isimli Yunan takımı ile maç 
yapması bqka ıcy, aradaki ib
tillf baıka ıey. Evvelce yapılan 
kontrat mucebince iki maç ta 
oynanacaktır. Bu hususta en kü
çük tereddüde bile mahal yoktur. 

Eski mıntaka Merkez Anado
Judaki spor mıntakalarından ya
kın olanlarına tahütUi mektupla 
uıak olanlarına telgrafla Umumi 
Kongrenin teıriniaani içinde top
lanmau lDzumunu bildirmiştir. 
Muhterem lstanbul halkına 

Yarınki perşembe günü Se
llnik kulüplerinden Aris isimli 
Yunan futbol takımı Istanbul 
futbolcularile bir kaç maç yap-
mak üzere şehrimize gelecektir. 
Balkan Türk kafilesinin Atinada 
bulunduğu müddet ıarfında ge· 
rek rnmt mabafilden aerek•e 
aporcular •• halk kitlesinden 
g&rmUı olduğu fevkalAde hüs
nn kabul ve dostluğa mukabil 
biıim de Sclinikli sporcularına 
ayni nezaket ve samimiyeti 
Türklüğün ruhi asaletini bir da
ha izhar etmemiz zaruridir. 

Hemşerilerimin bu zarureti 
benden evvel kabul ve teslim 
ettiklerinden emin olmakla be- ı 
raber Balkan kafilcıinin reisi 
ııfatile bir kere daha bu huıu· 
aa nazan dikkati celbetmeyi 
vicdan borcu telikki eyledim. 

Burhcıneitin 
8;,ittcı Balkon oı1ur!lan Türk 

ita ı ııesı reısi 

Gür et 
Gllrq heyetinden : 24-10-930 

tarihinde C.H.F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki mıntaka idman 
salonunda ttcrübeli gi>reşçiler 
•tasında bir müsabaka yapıla
caktır: 

1 - Kulüpler: Müsabakala
rın isim ve sicil numaralarını 
havi celYelleri müsabakadan ev
\'el heyete tevdi edeceklerdir. 

2 - Tarh 12 den 1 • ka
dardır. Müsabaka tam 1 de 

başlıyacaktır. 
3 - Hakem heyeti: Ahmet 

F degeri, Kemal Seyfi, . Saip, 
Kadri, Raşit Fuat Beylerdır. 

Beyl•rbeyi kulübünden 
Beylerbeyi terbiyei . ~~~eni ye 

YUrdu kitibi umumılıgınden: 
31 Teırini evvel 930 tarihine 

lllOıadif cuma gUnU saat 15 te 
•enelik kon2re aktedileceğinden 
•ıayı faalenin içtimada hazır 
~ulun malan rica olunur. 

Uoğum ve :~adın hastalıkları 
milteh anısı 
Doktor 

Hüseyin Naşit 
?Orbe, eski Hillliabmer binası I 

~ No. 10 Telefon: fst. 2622 
= 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 f~AiRJTTF~I j ı V A'N 
2 1 A N ı~ıK l? IK o z liJ L A 
3 RllJJi) i LAV E [IJ~B 
4 i K i Zili) R fil N E 'B - i 
5 !F O L liJ K ~, AR lil!Z A'T j 
6 ~jK AR ACA B IE y '.~ 
1 ıo ~ v [i R ~ ·F·I~ L IA 1 M 
8 i Z ' EN!i}B !iJZ i T O 

1~ A L [il B j. Y 
1 
AT [IJıD ol 9 V~ !il il E Z E L 1 lli!llir 

11 N AB i lT .M01L lo zl 
DllnkiJ. bulmacamızın 

hcılledilmi~ ~ekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

; _[_ [_ -·i!il [iJ .ı-- lil -
3 _llll __ ~ =- lil=- --
.. ---ll]~ lll- - -
s - [if'ji'- · llJ - .il llHi

1
-

61-. liJ ----- {IJ 

7 - li]!liJ !il - fil - fil ~ 
8 - [il - fil -- -
9 - - -·- il - - =ı ·- - -

10 ı~ı --111 [j]ı --lili -
11 - ı---· 1 -- !- t -lJug'flnl<iJ bulmcıcamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1 - Bir tiyatro (1 l) 
2 - Mert (2), of (2) 
3 - Reze (4). eski senenin ilk 

ayı (4) 
4 - idrar (3), dünya (3) gayret e 

den (3) 
5-
6 - Hesap dahisi (7) 
i-
8 - Temel değil (3), çekmek 

haylı (3) 

9 - En has (4) haylı (4) 
10 - Ra (2) P. (2) 
l l - Ekonomi (l J) 

...--
21 Teşrlnlevel 930 

Borsalar 

(3), 

t _ Tabettirilecek posta pullarının resimJeri ıçın açılan müsabakada münasip bir eser 
alınmadığından müsabaka tekrar açılmıştır. Müsabakaya yalınız memleket dahilinde veya harincide 
bulunan Türk san'atkarları iştirak edebilirler. 

2 _ Resimler posta pulları üzerinde bulunması lazı-:n yazılarla beraber hak ettirilebilecek 
şekilde olacak yani üzerlerinde Türkiye Cümhuriyeti ve posta kelimeleri ile pulun kıymetini gösterecek 
rakl<am ve ku;uş veya para kelimeleri bulunacaktır. 

3 - Pullardan biri Gazi Hazretlerinin portresi etrafında ankadreman olacak ikincisi harf 
inkılabımızı ve UçOncüsü memlekette ziraati temsil edecektir. Pulların eb'adı - kenarlarındaki zımba 
yerleri (tırtılları) hariç olarak - boy 23 en 20 milimetre olacaktır. Yapılacak resimleri eb'adı pulların 
eb'adından on misli büyüklükte ve siyah renkte olacak ve reıimlerle beraber pul eb'adında birer 

fotoğrafları raptedilecektir. 

4 R · h' b'r yerinde sahibinin ismi ve adresi yazıJmıyarak yaJınız sahibi tarafından - eıimlerın ıç 1 

intihap olunacak dört rakkamdan müteıekkil bir işaret konulacaktır. Resim sahibinin iımi ve adresi 

k · )erle beraber verilecek kapalı bir zarf içinde yazılı olacaktır. aynı ra amları havi ve resım 
5 _ Mtiaabakanın şon günü 20- bit inci kinun·930 tarihidir. Reıimler ve kapalı zarfla Ankarada 

posta işleri müdürlüğüne, Iıtanbulda P. T. levazım müdürlüğüne, dij'er yerlerde de P. T. baı müdür 

Yeya müdOrlOklere verilecektir. 

6 'k' · maarif Yekaletinden birisi dahiliye veklletinden tayin edilecek üç zattan - Resimler ı ısı 
mürekkep bir hey'etçe tetkik edilecektir. 

7 - RHimlerden Reisicllmhur Hazretlerinin porteresi etraf.na yapılacak ankadreman için 500 
ve diğer ikisinden kabul edilecek birer eser için biner lira mfik,fat verilecektir. 

8 _ lntihap edilen reıim sahibi mümeyyiz hey' etçe lüzumunda göıterilecek değişikliği resim 

üzerinde yapmağa mecbur olacaktır. 
9 · d h ziyade malfimat almak istiyenler •ifahen veya yazı ile P, T. T. U. M. - Buna daır a a .., 

posta itleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

--------------------------------------------~-------------------------------------

( M. M. v. Satın alım heyeti llAnları J 
lstanbul yollama müdürlüğü için Dcfterdarda Levazım dikim evinde 

halat ve motörin yağı aleni münakasa· ve Sirkecide demirkapıda saraçhane am· 
1-M-·k---------b-·d~ ya konulmuştur. }halesi 30,f10,,ö30 per· bannda saraciye kısmında me\·cut 65000 er ez acentesi: Galata Köprü aşın a . ~ 

B 1 S. k "d -mbe gu"'nU saat on do .. rtte Fındıkhda HA 80000 kilo beyaz \'e hAki bez kırpın· 

Seyrisefain 

eyoğ u 2862. Şube acentesi· ır ecı e r-
'.\1""h0 d T 1 I 274" heyetı"mizde yapılacatkır, taliplerin tıların beher kilosu on yedi kuruş on 
· u r or zade hanı alandı e · Sl "' üç buçuk parada talibi uhte.sindedır. I·-------------. yirmi kuruşluk pul mukabilinde şart· Taliplerin ,artnamesini heyı-timizde ve 

l. k d •• t namesini heyetimizden almaları ve nü· kırpıntılan Defterdarda ve Saraçhane 
S en eriye SUra munelerini görmeleri ve ihale saatin· 1 amb:ınnda Leva7.ım dikim evinde gör· 

postası 
den evvel teminatlarile heyetimizde ha mek üzere hergün ve fazla fiatla almak 
zır bulunmalan. isti}·enlcrin müznycde günü olan 26· 10· . . "' 1/kEGE) T:~~ e~~ 

....-------------------~----• CumalOda -Adıcıl Kapa., dl 
fzmlt ve cfvarındaki kıtııat ,.e miles· 

sesatın ihti •aa olan yulaf kapalı zarfl:ı 
münakasaya konmuştur. }halesi 28·10·930 
salı günü saat J 4,30 ta Jzmit askeı1 sı.· 

nn alma komisyonunda yapılacaknr. 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere Fın· 
dıklıda heyetimize ,.e şartname almak 
ve tekliflerini \'ermek üzere teminatla . 
rile mezkQr ı.omisyona müracaattan . 

980 Pazar günü saat 14 ten e\'vcl te· 
minatlariyle Heretimize müracaatları. 

.. .y. .y. 

Kemhyo 

l lnailfz Uruı Kr. 103( 103(] 
• T .I. motablll Oolaı 0,4• 12!1 0,4 "1'25 .. . 

hınk 1~ \)j, j~l \3, .. . Liret r 02 9kl2 .. • Bclga ~ 38,2(.ı ~ PS,21) . • Drıhm l't~ U~o 
• • ta. frank ! 12,75 ~ U,75 . . Leva tno ı:.s .Jo . . 

Florin 1 17.~0 ı 17,So . . 
Kuron I~ <IS ·~ 9.; .. • Şlllag ~~3,50 ~ 35 So . • Peıeıa ~ 16,215 4 .. 6,25 . • Mart 1197,So 1 97,St . . Zloti 4 20,25 4 2o,2!5 .. . PengO ~ 6'~.!'io 5 ln9,5o 

!o Ley Kuruş t! 130 ;~ Jo 
1 1 Urt lirası Dinar 2( 70 2t lo 
•· Çervoneç Kuruş l•>l!E 1088 

Nukut 

ı fsterllo (foglllı) 103c 1113" 
ı Dolar (Amcrfta) 21t H(] 

10 Frank (Fransız lt.7 25 11;; 123 
lO Liret (lta!yı ~21 5,, 221 ~n 
O frank 8elçlka) il~ ıu so 

!20 Drahmi (Yunan] ~~ rı~ S! !' 
liO Frank ( lsvlçrel s2-. !'!( 

~O Leva Hulgarj :u 31 
ı Florin [Felemenk) Eı~ in 62 

o Kuron (Çekoslovak] 124 1$!4 
ı Şıtıng A\·usturyaJ 3<I Jc 
ı P•ıeta f lspanyı] 2~ 5o !!~ 50 
ı RanmarklAlmanyı sc 25 s() 
ı Zloti Lehistan 37 2-4 
J Pengö Macaristan 2~ ~) :ıt l<l 

ı Ley [Romanya) 2: ~o !~ ;o 
120 Dlaar YogoslovyaJ 7:" 7f 75 

ı Çevoneç SeV}et 

Alun 
Ronı 

914 914 '') 
Meddi ye hartd ~~ 50 5S 
2Bantno 241 24J 

Piyanko müdürlüğünden: 
Numuneleri Yeçhile 1931 senesi 

için 160,000 adet el pilanı ile 
10,000 adet duvar pilanı tab 
ettirileceginden keza iki tertip 
için keşide listelerinin münakasa
ları icra edileceginden taba talip 
olacaklann el ve duvar pilanları 
için 25 -10 • 930 cumartesi ve 
keıide listeleri içinde 30-10-930 
perşembe gUnil pey akçaları ile 
birlikte piyango mUdUrlüğünde 
milteıekkiJ mubayaat komiıyo· 
nuna müracaatlara. 

Galata nhbmından kalkarak 
cumartesi sabahı lzmire vanr 
ve Izmirden saat 12de kalkarak 

Pazartesi saatlOda lskenderiyeye 
varacak ve Çarşamba Jskenderi-

yeden kalkarak lzmire uğ- • • • 
rıyarak Istanbula 12 de gele- Izmittckl J.ıtaat için kuru fasulye 
cektir. kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

ISKENDERIYEDEN aktar- · thale•i 2-ıı.930 pazar günü ~aat 13,30-
ı ~ 

ma PORTSAIT için de eıya ta lımit Satın alma komisyonunda yapı-
kabul olunur. Jacaktır. Ta)jplerin ~artname almak \'e 

tekliflerini nrmek üzere teminatlarile 
mezkQr komisyona müracaatlan. J ra~zon İ~İDCİ POSbSI 

(REŞITPAŞA) vapuru 23 
teşrinevel Perşembe akşamı 
Galata rıhtımından kalkarak 
Inebolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa Ordu, Giresun, , 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskelesile 
Rize Of Trabzon, Polathane, ' , 
Giresun, Ordu, Fatsa, Sam-
sun, lneboluya uğrıyarak ge
lecektir. 

50 Tane çıralı çam kütüğü 
63 Demet muhtelif eb'adda 

demir çubuk. 
Yukarıda cinsJui gösterilen 

ild kalem malzeme iki ıart
name ile münakasaya cıkarıl
mıştır. Vermek istiyenlerin 22 
birinci teşrin 930 tarihinde 
levazım müdürlüğiine gelme-
Jeri. ._ ______ _. 
ıstanb11l tıcauı 11 iiaurıüf ünı.tn. 

Istanbul umum mağaza, apar· 
tıman kapıcı ve odabaıı1arı es· 
nafı cemiyetinin idare hey' eti 
intihabı 26 - 10- 930 pazar gilnil 
aaat 10 dan 16 ya kadar Galata 
Voyvoda caddesinde Voyvoda 
hanındaki cemiyet merkezinde 
yapılacağı alakadarana ilan 
olunur. ( 81 - 286) 

• • 4 

lstanbul Levazim dikim e,·i için 400 
kilo motlir yağı ve ı 500 kilo ince ma· 

, J<ina yağı pazarlıkla münakasaya kon· 
muştur. ihalesi 23· ı O 935 perşcmbt: gü· 

nU saat ı 4 te Fındıklıda heyetimizde 
yapılacaktır. Ta iplerin ~artnameyi ve 
nümunelerini görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de ihale sa
atinden ev\·el heyetimize müracaatları. 

... . . 
l\Jerkezdekl kıtııat ve müessesat hay· 

vnnatının ihtiyacı olan Arpa kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihalesi 5. 11 ·930 
Çarşamba günü saat 15 te Ankara 
1erkez sann alma komisyonunda yapı· 

Jacaktır. Taliplerin şartname almak ve 
tekliflerini \'ermek üzere teminatlaıile 
mezJ.. Or ı,omisyona müracaatları. 

Neferen 
2 
2 
5 
4 
6 

• • • 

Motor Kaptanı 
.. Çarı.çıcı 

Serdümen 
Atcşci 

Tayfa 

lstanbul Levazım yollama müdürlü· 
günde maktu ucreti şehriye ile çalışmak 
üzere yukarıda yazılı meslek erbabına 

ihtiyaç vardır. Bu va?.ifcyi ifaya mukte· 
dir ze\'attan istihtama talip olanlann 
imtihan! rı icra edilmek üzere meslek 
şeh1detnamelerile hüsnü hal ashabından 
\'e ileli sariyeden mD§Un olduklannu 
dair !Azım gelen vesaikı hamilen Topha· 
nede Salıp:ızan apartımanı karşısındaki 
lstankul Yollama ~1üdürlüğtine müraca· 
atlan. 

Istanbuldaki kıtaat \'e müessesatın Erzak 
ve Ekmek nakliyatı kapalı zarfla müna-
kasaya konmuştur. İhalesi J 5 - ı 1 • 930 
Cumartesi günü saat J 4 te Fındıklıda 
Heyetimizde yapılacaktır. Taliplerin yirmı 
kuruşluk pul mukabilinde şarmamesınl 

almak üzere hergün ye münakasaya iş· 
tırak etmek üzerede ihale saatinden e\'vel 
teminatlariyle Heyetimize müracaatlarL 

iktisadi ve sinat ıesisat ve işletme 

Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin 4 mayıs 1930 tarihinde 
toplanan hlssedaran heyeti umumiyeslnde 
ittihaz olunan mukarrerat& Yani Raka \'e 
Hrislstomos Raka efendiler tarafından 

hissedar sıfatile itiraz edıldiği ve mez· 
ktlr mukarrerann feshi için lstanbul 
Birinci Ticaret mahkemesine müracaat 
olunduJtu ticaret hnununun38J inci mad· 
desi hükmüne te\'fikan usulen illn olunur. 

Meclis idare 

ILA N 
Tstanhul da Sultan Hamamında Ha· 

çopulo Hanında 32 numarada kumaş ti-
caretile iştigal eden ( Uedros Baramyan) 
efendinin Jstanbul icra riyasetine 'uku· 
bulan konkordato talebinin nazara alın· 
masına ve komıser taylnınc karar veril· 
mlş olduğundan al:ıcaklıların tarihı ilAn
dın itibaren yirmi gün zarfında Bahçe· 
kapı da. Meydancıkta, Ananvadi h:ının· 
daki yazıhaneme her gun sa.at on ile on 
fö arasında vesikalarile birlikte muraca· 
atfa alacaklarını kayıt ettirmeleri, hilMın· 
da hareket edenlerin konkordato muza. 
keresinden hariç tutulacakları ve miıza· 

kere için de Teşriniı:aninin 22 inci cu· 
martesi gün il saat l O da mezkOr yazı ha· 
nemde hazır bulunmalan \'e müzakcre)e 
takaddüm eden on gün zarfında alacak· 
fıların \'eslkalan tetkik edebilecekleri ic· 
ra ve il!As kanununun28S üncü maddesi 
mucıbincc ilAn olunur. 

A' ukat: Halit Arif 
~~~--~~------~~-

Kömilrciyan B. asanndan 
A melr hesabı dcarf 120 
Amelt usulü defteri 4 kısım 150 

12~ 

A melf \'e tatbikt kambiyo 50 
Amerikan ıısuli:ı : Yevm D. Kebir 75 
Yeni muhasebe usulü 
Tieart malOmat ve bankacılık 
llı:um ilmi 

175 
150 



/.,,,.,.,..,_ -
(ı' C.zetemlid• cıkoD .,..., •• rulınluto blitlir halJ&ro •abfw .. lu• 

Gau;nc ı:oa1dcrllccek mektupların iızc rin: tdarc tçinsc r lılırc \'UI\ a 
ılı ite 1 Yazı l lıarctı konulmalıdır 

• ud• •-..n ımıeıiıd-.IU"lA ıade.ı.cho, kıymeti mtlkadde,..,. meldç!ua il.onu •\I o.,..ı.rn: 

ka.l'bo!maamdaa ,.. llb!anıı milaclweutaıdao ıdare -·.ı .ı.-llckr 

MERSEDES 
Büro makinaları (yazı: elektrik

le yazı; elektrikle hesap, elek
trikle muhasebe makinaları) 

Bankalar, şirketler, ticarethane
ler ve bUrolarm yazı, hesap ve 
muhaaebe muamelAhnı çabuk ve 
en yeni tarzda ifa eden bu maki
nalan kuUanmız. 

Bunlar Alman dehasının son ve 
miltekimil nümunesidir. Diğer 
markalann cümlesine faik yenilik 
leri derhal göreceksiniz. Türkiye 
vekili umumisi: Ziyaeddin Sait; Birinci Vakıfhan 42,43 Tel.: lst. 2389 

(Leva marin) maden 
kömürü mübayaası 

Deniz ticaret mektebi mildürlüğOnden: 
Altmış ton leva marin cinsinden maden kömürü 23-10-930 tari

hine müsadif perşembe gllnü saat on beşte pazarlıkla mübayaa 
edilecektir. Taliplerin şeraiti anlamak üzere Ortaköy de kiin mek
tep mlldürlüğüne Ye n..~rakasaya ittirak edeceklerin lstanbul iktı· 
udi müesaeıeler muhaaebeciliğine tevdi edecekleri teminatı mu
vakkata makbuıunu hamilen yevm ve aaati mezkfırda mektepte 
mütetek1'il komisyonu mabıusuna müracaatları. 

•-~11kmektep muallimlerine~-• 

• 

Maari müdüriyetinin tertibine göre 

Şema ve p}An defteri 
Hergün 

Bugün 
iki sayıf ada gösterilmiştir. 
çıkh. SOO aayıfa 75 kuruıtur. 
Mu11llim Ahmet H1Jlit kit1ıph1Jnesi -

lstanbul ziraat banka
sından: 

Karyesi: Sokağı: No: Cinsi: 
Pendik Postane 585 K6şk 

" Y elde§'irmeni 629 " 
Gayri mübadillere ait yukarda yazılı em:ak kiraya verilmek üze-

re müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin pey akçelerile beraber yev
mi ihale olan 3 - Teşriniaaoi - 930 Pazartesi aaat ikiye kadar ban
kamıza müracaatları. 

ld~w~ ~ :1 ~~ıı 
Büyük Tayyare Piyangosu 

Hiç beklenilmediği bir zamanda birdenbire zengin olmak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için 

TAYYARE PiYANGOSU BILETiNi 
ALiNiZ. 

4 üncü ketide 11 Teırinisani 1930 dadır. 

Biiyük ikramiye 45,000 

'\~~~ - - ~I 
Tahlisiye umum müdürliğinden 

Anadolu tahlisiy mıntıkasının Riva, Keliğre, Fener mevkile
rindeki mebaniden bazılarının tam"ri ve bazılarının dahi tecdiden 
inşası mukarrer bulunmasına binaen yirmi gün müddetle •e kapalı 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

Mezkur binaların ihalesi 6 teşrinisani 930 perıembe günü saat 
14 te icra kılınacağından taliplerin bu baptaki keıifnameleri gör· 
mek üzere Galatada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeye 
müracaatları. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umuın nıiidırliğinden; 

1,500,000 adet boş şişe 
Kapalı zarf usulile 8 Teşrinisani 930 tarihinde bilmünakasa alı

nacaktır. Taliplerin §arlnameyi almak üzere ticaret §ubesine müra
caatları. 

Istanbul Ticaret müdürlüğünden: 
lstanbul Umum manifaturacılar ve tuhafiyeciler ve mustahtemi

ni cemiyetinin idare heyeti intihabı 24-10-930 cuma günü saat 10 
dan 12 ye kadar C.H.F. Beyoğlu kaza merkezi binaıı dahilindeki 
cemiyet mer'<ezinde yapılicağı alikadarana ilin olunur. 

-- SAYISı ttER YLl~Dl:: o KUHU5 --
.\it\ l"BA.\ \ 'E 1 l.\Rl-:Ht\~E 

ISTAi'\Rl"I. llahıalı Antara cadılts nde •\"Af~rı \ l.!IWl". 

• • 197J UARt. ~Lf.r.• 1971 \A7 !Ltk ••••• •AKiı l"oota ••t••• 

r::V A K 1 T 1. n,ır Devlet Demlryolları llÔnlorı J 
ıK üçük ilanları i l So ton Ustüpü lcapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 
• • ... ı:er ı'ln netrolaıur • •ı 17-11-930 pazartesi ienü saat 16 da Ankarada Devlet demiryol-

• • • • • e .. ~eTarife····~···· ları idaresinde yapılacaktı. 
: 1 Defalık kuru' 30 : Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak-
~ 2 50 ; kat teminatlarmı ayni gUnde saat 15 30 a kadar müna asa ko-
: 3 • • 65 : misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 
: 4 • " T5 : Taliplerin münakasa şartnameler "ni beş lira mukabilinde Anka-
: .h • ,.k 1 

9 
: rada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

• ı tıvaç a mavın- • 
: CIJVa kadar ( azamı 
: 10 defa) ilan edil- ıoo 
: mek uzere mahlu 
• 
• Abonelerimizin her üç ayh2t için 
! bir defan meccanen'. 
• • 4 satırı geçen llAoların fazla ~atırı 

: için !I er kuruş :ı:ammolunur . 
• .......... ••••••••••••••• ! 

Satılık arsa - Bevazıtta Tav~an-. ~ 

taşında Eminbey mahııllesinde bir arsa 
satılıktır. Talip olanlar Yeni postahanede 
tefrik memuru Ziya beye müracaat 
etsinler. (7) 

Müracaat evi - Fabrika ve her 
hangi bir depoya eMrişli ve mükemmel 
rihtımı bulunan arsayı satıyor. TeL 474 
Bo. 

it arıyorum - Hesabım ve kale· 
mim kuvvetli, çıılışmaktan plmam, mü
nasip iş arıyorum. Adresim: Usküdar 
post restant l C ([) 

Zabitana, HükGmet, Banka, 
Şirket memurlanna - Taksit ile 
yalnız J 5 gün için her gün öğleye kadar 
elbiselik yünlü ve jpckli kuma~lar erkek, 
kadın için hazır, ı~marlama elbiseler, 
paltolar, mantolar, muşambalar, gramo
fonlar: lstanbul dördüncü vakıfhan içinde 
Unionkoltesriat. (4) 

Daktilo isteniyor - Fransızca· 
dan tilrkçe türkçeden fran~ız;caya tercü· 
meye muktedır fazla olarak İngilizce ve 
aJmancaya vakıf blr daktilo hanım 

aranıyor. Taliplerin gazetemizde \'asfı 
adresine müracaatlan vazife Ankaradıdır 

mllracaat eYi - Cumadanmaa . 
da her gün müracaat kabul eder. 

Galata Alekslyadi hın 
(5) Telefon 474 Beyoğlu 

Kadın veya erkeklere - Ko· 
lay bir İŞ-. işiniz olmadığı zamanlarda 
para kazanmak istermis'niz 2·4 arassında 
müracJıat. 

lstanbul dördüncü \'akıfhan içinde 
Unionkolterit (5) 

Bir daktilo hanım - gayet seri 
ve dürüst yazabilen bir daktilo hanım 
iş aramaktadır. 

Galata Arap cami bakır sokak 23 No. 
haneye müracaat (9) 

Satılık fotoQrd makineıeri 
ve dürbün: 

objektif: Tessar 1 :4,5 f = 7,5 cm 

Objektif: Tessar ı 4,5 f = 7.5 cm. 
lea - Bebe pek az kullanılmış 12 cam 
f filim p1k şasisile. 

Objeklij: f:rneman Anastigmat 
"Eruar,. 1,63 bir fılim r ak şısisile 4SX 6 
boyunda m:ıkin e. 

(Err.emanın çok kollanılmıttır.) 
Objektif: Compur Zei~s lkon 

Tessnr: 1:4.5 f = 1 O 5 cm. iki körüklü 
65Xg makine üç Uam şasisi ve bir 

filim pak şaslsile hiç kullanılmamı~. 
Objektif: Compur. Tea Tassar 

1.4,5 f = 16,5 cm iki körüklü ıox12 
makine pek az kullanılmış, 

Objektif: Tcsear. J.4,5. menıor 

Refleks üç dubl cam şıısi bil filim 
şıısisL Kullanılmış 

Bundan başka birde pek az kullanıl· 
mış Zeiss diubün satıllktır. 

idaremizde H remzine tahriren mü· 
racaat edilmelidir. 

Pansiyon aranıyor - DariıJfü. 
nuna devam eden bir efendi iyi bir aile 
yanında pansiyoner olmcık istiyor. Sirke
ci Reşadiye oteli müdürü \'asıta ile Y. S. 
rumuzuna tahriren müracaat ( f) 

lstanbul Belediyesi ilan ları 

Fatih şubei idariyesinden: Unkapanında Papaszade mahalle
ıinde Unkapanı caddesinde belediye malı 18 No. lı dükkan açık 
müıayede He kiraya verilecektir. Talip olanların 15 Teşrinisani 
930 Cumartesi günü saat 14 de encümene müracaatları ilan olunur. 

latanbul belediyesinden: Kadıköyünde Bahriye caddesindeki 
Dispanser bu kere tevıian 6-10·930 tarihinden itibaren Mühür
dar caddesinde kain 76 numarah binaya nakleylcmiş olmakla 
badema hastasını muayene ve tedavi ettirmek istiyenlerin mez
kur dispansere müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Ekmek, Et, Sadeyağ, ve erzak 
münakasası 

Deniz ticaret mektebi mübayaat komsiyonu riyasetinden: 
12500 kilo ekmek ve 6000 kilo koyun ve sığır eti ve 1500 

kilo aadeyağı ve otuz yedi kalem muhtelif erzak 13-11-930 tarihine 
mnsadif Perşembe günil saat on üçte ihaleleri icra edilmek üzere 
ve kapalı zarf usulile ayrı ayrı münakasaya konulmuştur. Taliplerin 
ıeraitlerini anlamak üzere Ortaköy caddesinde klin mektebe ve 
münakasaya iştirak edeceklerin lstanbul iktisadi müesseseler mu
basebeciliiine tevdi edecekleri teminatı muvakkate ve kanunu mah
susunda tarif edilen ıekilde ihzar edilmit teklif mektupları ile 
yevm ve saah mezkftrda mektepte müteşekkil komsiyonu mahsu
suna müracaatları. 

Istanbul ticcıret mlidiirlüğlinden: 
lstanbul otelciler ve hancılar cemiyetinin idare heyeti intihabı 

23-10-930 perşenbe günU ıaat 10 dan 16 ya kadar sirkecide Hoca 
paşa sebili yanında kain cemiyet merkezinde yapılacağı ilin olunur. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
idaresinden; 

~ 0,000 kilo sandık enkazı Omurca, 8eşiktaş, Pa,abahçe, anbar-
larlarmda, . 

200 tane müstamel boş bidon Kabataş anbarında. 
100 çeki bina taşı Kabataf anbarında. 
Müıtamel büyük buhar kazanı. 
Baladaki eşya ayın 25 inci cumaertesi gününe kadar pazarlık 

ıuretile satılacaktır. Taliplerin Galata rıhtımında Kefeli hanındaki 
komisyona müracaatları. 

Aıı deniz ticaret mektebi 
dirliğinden; 

•• mu-

25-10-930 Cumartesi g-ünU tedrisata başlanılacaiından mukavyet 
ta!cbenin eıyayi zatiyelerile birlikte yevmi mezkur sabahı saal se· 
kiz buçukta mektepte hazır bulunmaları lüzuruu il€tn olunur. 

Uşak T erakkii Ziraat 
Türk anonim şirketinden 
Uşak Şeker Fabrikası 

Teşrinevvelin 15 inci günü Uşakta şeker fabrikamızda loplanrlllf 
olan umumi heyetin yeni vaziyet hakkında idare meclisinin verd"ği 
izahat üzerine evelki senelerden kalan zararın mühim bir kısmın111 

930 senesi kampanyasında elde edilmekte olaa neticelerle k&panr 
cağına ve şirketin tasfiyesi için sebep kalmadığına kani olarak 
mevcut sermaye ile iktifaya karar vermiı olduğu ilan olunur. 

iLAN 
Osmanlı bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
Cümburiyet bayramı milnasebe· 

tile 1930 tefrinievvelinin 29 ncu 
çarıamba iilnü kapalı buluna
cakbr. 

Dokt.or 
lhsanŞükrO 

Sinıı haatalıklan mütehası~ 
Cuma ve ~ .. ~ardan manda 2 den 6 ' 
kadar Tepebaşı 73. Tel. Beroğlı.J 

862, Kadıköy 49 

Mes'ul müdür: Hefık Ahlll,C 


