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itvino diyor ki: 
Büyiik şefiniz Gazi Hz., yen Türkiyeyi 

ibda etmiştir 

Dahili 1 Ve 
Harici Son 
Kıbrıs hadisesi 

Yunanlstanda nasıl teslrler 

Telgr 

Dün şehrimizden ayrıldığını diğer hükQmet adamJarile yap· baraktl ? 

b f d b ld d d Ü k ı b Atida, (A A) - Kıbrısta kanlı 

Reisicümhur 
Hz.nin nutukları 

irinci sayı amız a i ir iğimiz. mıı ol uğum m za ere er, ey• { Ust tarafı J inci sayıfada ] 
Sovyet Hariciye komiseri M. nelmilel bUyük meseleler hak- mUsademeler vukubulmuı oldu- yUksek varlığının esaslarını masun 
Litvinof cenapları dün matbuat ı ğuna dair olan haberler, Yuna· bulundurmak başlıca gayemizdir. J;u 

nı'standa elim bir intiba hasıl ğ d ·ıı ı· · h ı · mümessillerine şu beyanatta bu- u ur a mı e ımıze as o an azım n 
Iunmuştur: etmiştir. fedakarlığı, icap ederse, en yUh:scl dc-

Bütün gazeteler, yegane cü- recelerde tecem ettirmek kat'i kurnrı-
"1 ürk millet ve hükumeti ta· 

rümleri hüriyetlerini istirdat et· mrzdır. Nf 'mize ve millet kudretle· 
rafından memleketim hakkında rine itimat hükumette ve sivasette is-

mek istemekten ibaret olan si· ~ 
beslenen ve büyük bir tezahür tikrar, tasarrufta ve fedakfı.rlıkta sar· 
şeklini alan cidden dostane ve Jibsız ahaliye karşı şiddet istimal ılmaz bir knrar, devletin dahil ve ha· 
hararetli kabulden derin bir tarz· etmemesi için ingilterenin Ülüv· riçte en1nlyct ''e sükunete mazhnl'İYt."' 
da mütehassis olarak Türkiyeyi vücenabına müracaat etme!tte· ti, halin başlıca tedbirleridir. Esa-

dir. Bu gazeteler, Kıbrıs kanunu n bizde mc\'cut olan bu :.~ra ltin 
terkediyorum. icnp ettikçe liı 1.-ıkile ve kemalı'Jc tc· esasisisinin ilgası tehdidini her J 

Şahsıma tevcih edilecek samimi 1 l celli ettirilmesi, mü külatm iktıhan11 türlü insani ve ibera prensip· 
kabulden şllphe etmiyorum, fa. . için emin ve müessir olacaktır. Yuk-

lere mugoyır addetmekte ve 
kat her s niye hakkımda gös· sek hizmetinizle Türk milleti, dahili 

ingilterenin akalliyetler hukuku be ı ·ı ı · ı· d terilmiş olan nezaket, ibraz edi- hayatında ve y:nc mı e vazıyc ın e 
ve her memleketin kendi mukad- 'h bü "k ü ı ır.ıt · len dostluk tezahüratının kuvvet cı anı saran yu · m ş i n arı ) enı 
derabnı bizzat tayin etmesi le- bir kudretle temayüz ederek çıka. 

ve samimiyeti beni derin bir hindeki mücadelelerini hazırlat· caktır. 
tarzda mütehassis etmiştir. maktadırlar. Muhterem Millet vekilleri; 

Semereleri arzu ettiğimiz şe· Kıbrı ta yeni tevkifler Harici !ya etimizin ml' alemet· 
ltilde tebarüz eylemiş olan Londra, 31 (A.A) _ Kıbrı pen·er ve müstnkim mahiyeti, geçen 
bu seyahatin beni ne kadar valisinden gelen bir telgrafa gö· ne içinde bir daha tebarüz etmic;tir. 
memnun etmiş olduğunu söyle- M. Lltvlnof h , k tinden evv re mezkur adada bilhassa en Ynkın kom ularımızla müansP.betleri-
miye lüzum yoktur. Tebaruz mizin mımlmiyeti nrtmı t.rr. Bcyncl· 

fazla galeyan g6rUlen Famagus- il ı til d h d l ti · · ·· 
eden semerelerden maksadım kında noktıı . nazarlarımızın isa- m e cm e er ev e e ıyı munn-

ta h valisinde v ziyet evvelkin· b tt b ı kta ·· bet 
Yalnız Ankarada imza edı'len ve b t b k 1· • ö t · f e e e u unma ' mu l*'mcrc-et ve mu 3 8 3 ını g s ermış ır. den hissolunur derecede daha l r elde etmekteyiz. TUrkiynin enıni-
münasebatımızm bidayetinde vaz· Bu müzakereler, bana yeni iyidir. yetini gaye tutan, hiç bir milll'tin a-

edilıniş olan esaslı prensipleri ye- Türkiyenin taşıdığı zihniyeti pek · Birçok kimseleri tahripkarlık- Jeyhinde olmıyan bir ulh 1 tiknmeti 
nlden kabul ettig· imizi bir müd- yakından tanıtmış va bu husus· d 1 bizim daima dilsturumuz olacaktır. larmdan o ayı tevkif edilmiş-
det icin teyit eyliyen bir proto- taki şahsi müşahedelerimi derin· terdir. Daş,·ekilin ve Hariciye vekilinin Yu-
kolu ka tetmek değildir, bu se· !ettirmek ve tanzim etmek fır· nanlstanı ziyaretleri, iki memleket 

h k satını bahşetmiştir. Bu müşahe· Yüksek Ziraat anısında kıymetli dostluk tezahuratı-
ya atin ço kıymetli neticesi, na " ile vermekle bilhassa dikkat ve 
· t'kl~t .. d ı ·ı · deler; tam bir inkişaf içinde kt bi ıs 1 a muca e ecı erınin ve yeni me e .. ıMmnuniyetimizi mucip oldu. J:irhi· 
T" k' bulunan hükumet merkeziniz. 

ur ıye yaratıcılarının en şanlı Ankar , 1 (A.A) - 29 teş· rile davası kalmadığını, birbirile iyi 
k f 'l ·ı genç Ankaranin görünşü, istik-

a ı esı e yaptığım şahsi temas· rinievvel perşembe gOnü açılmış geçinmek kararında bulunduğunu 
J lalini temin çarelerini taharri 
ar ve çok geniş noktai nazar olan Ankara Yüksek Ziraat füm eden iki memleketin mlinascbet-

teatileridir. kaygiısu ile meşgul b ir milletin ]erinde hayırlı fnldşaflan mcmnunl-
büyük faaliyeti gibi şeyler, beni mektebi ve enstitüleri dünden iti· ..:etle hll ve tecvik etmek cm .. limlz 

Yeni Türkiyeyi bugünkü hali· ~ :.< "' • cidden ~ ayrette bırakmıştır. Son haren tedrisata başlamıştır. dir. 
ne getiren, ibda eden büyük şe· on sene 7. rfmda Türkiyenin ge· Müessesenin lstanbulda bulu- Mncnr.istann vuku bulan nynl ,;lyn. 

finiz Gazi Mustafa Kemal Hz. nin 1 'h" h nan yüksek Baytar mektebi ens- retlerin i .. ·,; intibalarını bilhassa zik-çirdiği şan ı tarı ı er zaman J~ 
müstesna ve mübeccel şahsiye- takdir ettim, fakat bugün elde tiliileri kısmlarmın buraya nak· retmek isterim. Karde=- Macar ınH· 
tinin unutulmaz ve silinmez ha· lini müteakip küşat resmi icra letile dostluk tetahuratı daima anu 

edıJen n ticeleri gözlerimle gör- ·ı . ow• • ' t h ..ı· l 
tırasmı muhnfaza ediyorum. Is- edilecektir. ve ı tızam ett:igımız mes u a.,ıse er 

dükten sonra geren on senenin kı,·metın' dedı"r 
met paşayı tanımakla da bilhassa ~ J • 

b h büyük h di elerinin vüs' t ve lngiJiz fııtibabatı Irak kralı hazretlerinin ve kıymct-
tiyar ve me 'ut oldum. ismet ümulünü daha iyi anladım. Ji nnzırlarının ziyaretleri memleketi-

pqa, memleketinizin yeniden ih- S h . • ·ıı ti · · · · Mu fık ve muhalif ne kadar? mizde pek tatlı hatıralar bırakm 1.1a 
, d k eye atımın, mı e erımızın ın· Londrn, 31 ( A.A ) _ İngiliz 

Y yo.un udretli bir yarah· hilal knbul etmez dostluklarını b mUnnsebetı rimfzin dUrUst \'C iyi kom 
cısıdır. Kendi inin Moskovayı darlllfünunları intiha atına mUte- uluk yolunda tezahuratı ve mlıtenın· 

kudrette teyide yardıın edece- ll'k 1 · t• M h f ziyaret etmesi için yaptıg· ım ri· a ı o an yem ne ıce, u a a· diyen inkişafı bizim ciddi arzumuz. 
ğine h.ç şUphe etmiyorum. Bu ıakarlardan Sir Grham Littlein d cayı k bul eylemesi memleke- ur. 

. d 1 tecrübe ile daha kuvvetli ve müstakil olarak namzetliğini koy- BUyUk do tumuz Sovyct Rus)nnın 
tihm e ayık olduğu takdire maz· daha zengin o'arak Türk mille- maş olan r kibini mağlup etme· muhtel'em Hariciye komiserini Anka· 

ar olacakhr. tine elamlarımı tekrar eder ve ıidır. roda kabul etmekle memnun ol<lum. 
Muhterem do tum Tevfik Rüş· memleketinizin inkişaf ve ntisi Bu netice dolayısile hükQmet lki memleketin tecrUbe gcçirmi dost-

tu beyle ve şimdi şahsen anlaş· için en iyi temennilerimi izhar taraftarlarının miktarı 554 e ba- ça mUn betlerini ayni ku\·vet vr. :ı 
ma bağlarile ba~lı bulunduğum ve ibla~ eylerim.,. liğ olmuştur. Muhaliflerin miktan ınlmJyetle taame etmek tarnfeynln 

d · · ise 57 kişiden ibarettir. bUyUk m nfa.at "«~ hali arzularının 
asrnda le Zekinin üç Yunanlı Kemal l"arukfdeki acınacak olnn ncız icabınd n olduğu bu vesile ile de 
d 1 1 lngillz lirası ne Alemde? arasın ıı. çok takdir edilecek tehlikeli hnlf neydi? En sonra 'nhat güç ın • izhar ve tebaruz ettirilmiştir • 

bir sUrUşU h" • Londra, 31 (A.A.) - Bu sa-\'e ucumile mukaooı~ t· le tuttuğu topu arkada ına \•eıenııye· Muhterem efendiler,• Balkan millet· 
d bfld'k d bl ,, J·' bah açılışta esham borsası zaif-e 1 , evre ttL cek 'nzlycte nasıl dil rnUştü · :ıemen leri arasında ulh ve anla mnyı is-

ıki 1 d d 1 1 ı tir. Paris üzerine kambiyo,97 5-8 ne evre e kaleye, Rı1.,:111ın ye· blitUn takımı ağırla tıran yorgun u < tihdaf eden her millete men up lıu u-
frank ve Nevvork Uzerine 3,83 rlne Ulvi geçti. İlk beş on dnklkn için· rnan7.ar ının ebebl neydi? st teşekküllerin faaliyetlerini tol,dir 

~ 

Ticaret odalatl 
Kongre dUn son içtimel8~ 

yaparak dağıldı fl 
Ank ra, 1 (Telefon)-1'icJ 

odaları kongrısinin bugUo al~ 
den evvel ve sonra dördüocG aı 
beşinci içtimaları yapıld~ .. ~it' 
namedeki meseleler bıtırı 
kongreye nihayet verildi. 

Fırka id re heyeti ~ 
Ankara, 1 (Telefon) - ti 

fırkası umumi idare heyeti Y' ~ 
eski fırka binasında toplana~ 
tar. Grup içtimaı da salı S"' 
yapılacaktır. 

Bu gar matbuatı 
Gazimizin nutkunu bUrUk •r 

alaka ile tahlil ve takdir 
ediyorlar 

Sofya 31 (A.A.) - 0 Mir,, gt 
zetesi "Mustafa Kemalin nut(<ll 
unvanlı başmakalesinde diyor !;; 

lstanbulda açılan ikinci e~ 
kan konferansı ikinci celsesiP' 
Türkiyenin yeni merkezinde .~ 
tetti ve Tilrkiye reisicUmb~ ·r 
Gazi Mustafa Kemal Hz. Jil 
u!vi bir hitabesi ve temenni}'•~ 
muhtevi kararlar ittihazile pi' 

bnyete erdi. 

Türk reisinin nutku, biJbass' 
yakın ve kanh maziyi mevı~ 
bahsederek timdi devrin beşeri' 
yetin kurtulması için tutoısf 
lôzım gelen yolunu göst rirke" 
insani telakkilerin en yüksek ir' 
tifalarına yükselmiştir. 

Bundan bnşka Çiftçi fırkasr 
nın mürevvici efkarı ' 1Vreaıe 
g z. t si cıfY.Okil M.-M a :/ 

Anharaya daveti mü11asebetilt 
Türk-Bulgar dostluğu hakkındlJ 
h raretli bir yazıyı ihtiva etmek· 

tedir, 

Bir sene 
T llh t mUt r k ini 16 

d vlet kabul ttl 
Cenevre, 31 (A.A.)- Yenide" 

birçok devletler, teslihat mDlB' 
reke ini kabul etıniş olduklarıtı1 

bildirnıiflcrdir. Bu devletler şun· 
lardır: Amerika, Belçika, Fele· 
menk, Macaristan, yeni BrezilyS 
Avuıturalya, te pit edi imi oltıO 
tarihin 1 teşrini ani arefesinde, 
Cemiyeti Akvamın mUracaatıoa 
16 devlet icabet etmiş bulun· 
maktadır. Diğer devletlerin ve 
bilhassa Almanaa, Eran a ve 
İtalyanın bu aylarına anbean İP' 
bean İntizar edilmektedir. 

dolardır. Devlet eshamı da aT...r. h A 1 · de biraz canlanır gibi de olnıu tuk. l\Jacı nicin kazanamadığımızm se· 5' :ile yadetmek benim için usu ı nr ~~~~~~~~~~~~'""'!!'--=-
Fakat nafile...... l\le hur Gntat"t n· b bini ~ncak bu ~uallcre cevap v~rdik· laşmışhr. zevktir. Türkiye, coğrafi vaziyeti iti- metleı· b ... ·lı'yor. Yeni mesainizin ,t 

.. Bir mucidin vefatı Ih h f \;I\ 

ray - 1''ener muhteUti, en fena oyun- ten s<>nra bulah!lfriz. Ye bu ce,·ap yaJ- harfle Balkanlarda su un mu a aza tedbı'rlerlnı'zı·n de nu·· .. ·u"k milletınıiıt' 
Berlin, 31 (A.A) - Tankların k 1 ı d bilhassa aırıkadardır ~ 

lar.mdan birini oynamakta 1 rur cd·ı· ııı.z bu maçın değil, birçok mnrlnrın ,.e ta " yes n e ' · menfaatlerine tamamile uygun dil;-t' ~ordu. mucidi olduğun iddia eden Fre· Komsul:uile hemen hiç bir davası 
" \'e en ....... 1.ın l"ir mi"''tl olaral\ rla Sof- G b ~ - · .. h kt l\l b' tı'Jt'I .... · ~ "" deric oe el, bugün bilyük bir n fhtllAfı bulunmamak \'aziyelj Tür- cegıne up e yo ur. en u ı) e 

lkf taraf da asabi, oyuna hftkim yada Bulgarlara knrşı alınan a~ır zaruret içinde olarak vefat et· kiycnin temenniyatına husu i bir :ı- miift,chir bulunduğumuz IlüyUk TliP 
değfldi. Maçı bir sayı yapmaya mu. rnağlObiyclin cernbını da verebilmcl\· miştir. Mumaileyh, Almanyada mlmlyet izafe etmek tabiidir. milletinin emanet ,.e sali'thlyetile bt' 

vaffak olan kazanacaktı. Oyunun bit- le olabilir. bUyük harp esnasında kendisin· Aziz arkadaşlarım, Büyük \Jillet raber muhabbet ve miiwhereti de si· 
meslne yirmi dakika !-ala ikincı defa Bugünkü oyunu. dünkü oyununn den çok bahsettirmiştir. Meclisini yeni ve mühim \'abn hiz. zln üzerinizdedir. 
~~~~hlchl ı~metKem~Fnr~ ~mQnn ~~hada hirgün me~cd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, ~~~~~~~~~~~~~~ 
kinin yeriM takıma girdi. Gene cuma A\ l'Upa takımları kadar kuvvetli \'e b 9 uncu mu, 8 inci mi'l 
gUnkü manzara ba Jamı tı. En umdu- yüksek. ert i giin de en berbat bir 11 teşrİDSaDİ Ç8fŞ8m a gÜnÜ 
fumuz :Fikret - Rebli kösesi hemen taı..,m gibi sönük bir manznrn gö t~ Yeni Gün refikimiz., öbür ar-

• kadaşlarına kanarak, V AKIT'ın 
hemen sıfırdı. Yer deği tirmclcrinc ren dünya ü1.erindeki en garip takım VAKiT s .. t ı d 
ralrnıen muvaffak olamıyorlar, ant,1. G. :P. muhtclitidir, dense bu hül,üm u un arın a "Cümhuriyet dokuz yaşın• bası-

k · d ı yor.,, demesinde bir hesap yan-
§8m1Yor1nrdr. Nlyazld bile iyi lJir pe ycrın e o ur. 
vuruş yoktu. Ilu de\'renin alcyhlmi- Yunnnlılarda teferrüt eden oyun· Nlzameddln Nazlf'ln yeni ve çok heyecan- lışlığı buluyor. Bu yanlışlık gö· 
ze bir netice vermeden bitmesiııi an- cu nramak doğru değildi. BUtlin ta- f ik dil ğ b rUşil yanlıştır: 
__ ,_ .. kım canla ha~la O'-'nU'"Ordu. Hilhn:a lı bir eseri te r a e me e aşlanacaktır. Cümhuriyctin birinci yaşı 1339 
~ gag ve sol hafların Burhana ve J J d b 1 d 29 · · Jd d 
l\fi ibo kafa ''uru:.ları, )er tutuşları mlikem· 1 D il 1 a aşa ı; teşrınıevve e e 

tata rçluyuz. Maç, son dakika· caz . D D . ' es do'-uzuncu senesi yani dokuzuo-k d tf meldi. Dizim tarafa gelince ba5ta Zc· K 
)".a a ar aynı ne ceyi muhafnza ede- cu ya•ı başlnmıştır. Buna dokuz ki olmak üzere ancak üç isim dnha Y · b!:ti ve son dakikalarda bin nıU~ sa~nbiliriz: Burhan, :Mitnt, Re§<'\~ yaşına bastı demezler de ne 

tw. hnsırn kalesine soktu rumuz ismini taşıyan bu roman, harikulAde nefistir ve ressam MOnif derler? 
;ü>p, hakem tnrnfrndan yı olarak ka- Du iki maçla Yunan takımına. ken- F ehimin üç renkli, orijinal resimlerile birlikte neşredilecektir. 
bul edilmedi. di sahnmtzda iki muvaffakıyet temin 

tşıe bir uaı kı cembınt vermek etmi§'olduk. Çünkü bu iki berabrrlfü Ayni günden itibaren V AKIT kışlık neşri-
neıice i, hakikati halde Yunan talilm· d 

&Ok mO kUl. En l}I ol iç Ye ol aç:.k larmdan teknik itibarile heıhnldc l7at programını a tatbika başlzyacaktır. 
• ·ret ve Rebifyc ne olmuştu? Bil- J 

yüksek olan Türk takımı için görill· H ) b ki 
!h Fikret niçin o kadar çekingen düğü kadar tabü bir netice değlldir. azır anınız ve e eyiniz 
oynuyordu? Ya en iyi bir sağ iç olan A. S. 

ir köşk yandı 
Dün gece Fenerbahçede biı 

yangm çıkmış, bir köşk temamen 
yanmııtır. Yangının söndürülebil· 
mesi denizden su almak suretile 
mümkün olmushtr. 

" 
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--4- VAKiT 2· r~şrinsani 1931 ~~~~~~~~~~~~~~~~-~--....~~~--"!"-"-~-------,--...;..---~ 

1 Hala Haberleri I' 1 Greta Garhonun Hususi HayatıJ 
Darülfünunda --Po_li_ate ... : _____ ingilterenin yeni Greta Garbo' sesli filmlere 

asabiyet! Zehirli maddeler siyaseti neden yaramaz? 
Muammer Reşit B. Son pos• 
tanın yazdıftı haberde haki· 

kat olmadıaını söylUyor 
Darülfünunun ıslahı meselesi 

etrafmda birçok dedikodular ya-
pıldığmı dün yazmışhk. Evvelsi 
günkü "Son Posta gazetesiude 
çıkan bir yazı Darülfünun mu
hitinde bilhassa derin bir asa
biyet uyandırmışhr. 

Gerginliğe sebep olan da bu 
yazıda Darülfünunun biran evvel 
ıslahına, başta Darülfünun emini 
olmak üzere bir kısım idareci
lerin taraftar oldukları halde 
edebiyatçıların muarız oldukları
mn ileri sürülmesidir. 

Bu bu~usta, dün kendisile gö
rüşen bir mubarririmize Mu-
ammer Raşit B. d~miştir ki: 

"Son Postanın Darülfünun 
hakkındaki neşriyatmı gördüm. 
Bugibi garip mutaleaların Son 
Posta da yer bulmasına hayret 
ettim. 

DariUfünun teşkilata için la
zımgelen tedbirleri almak hususi 
bir kanunla hükumete tevdi edil
miştir. 

Bu itibarla duki Darülfünun 
profesörleri teşkilat ve tekem-
mlll programının ibzannı hüku
metten beklemekte ve her ne 
suretle olursa olsuo müdahaleyi 
~mmun edecek en küçllk 
bır hareketten bile tevekk. 
etmektedirler." 

1 

Arnı gazete de Darülfünun 
t~kılitını hazırlamak üzere ge
tirilecek olan Bern D ru··1f·· kt• Ü _ a ununu 
re or ~~n h~kukçuların hocası 
olması . ı!ıbarıle iltizam edildiği 
kaydedılıyordu. Muammer Raşit 
B ... bu hususta demiştir ki: 

Bern Darülfünunu rektörünlln 
getirileceği havadisini gazeteler-

den 6ğrendim. Bu hususta kat'iyet
le söyliyebileceğim birşey varsa o 
da bu zabn hukukçu olmayıp tıp
Çl olmasıdır. Bu vaziyete göre hu
k.u~çulara hocalık ettiği havadi
sınm ne kadar asılsız olduğu 
D;'Cydandidır. Hele bu gibi neı
nyat_m ~debiyat fakültesi mü
dernsJennden birisine atfedilmesi 
aynı derecede asılsızdır. 

• Pa!ülfnnun profesörlerini bir
birlerıle muarazada gösteren ve 
bunlara pek manasız ıözler İ!nat 
~den bu nqriyat jçin diyeceğim 
birıey vardır. Hak "Ye hakikate 
bizme\: etmek iıtiyen herhangi 
~ gazeteci arkadaşa tevcclih 
eden vazüe. iti salahiyettar ma
kamlardan tahkik ederek hakikab 
~~~ası i~i. Y.okaa, "duyduğunu 
degıl.., söderıne ıunu da illve 
etmi$tir: 

Eğer bu aslabata aleyhtar bir 
rtnüderris varsa gazetenin onu 
lsmile ortaya koymasını bak ve 
hakikat namına talep ederim.,, 

Bu neşriyabn parülfünun mu-
hitinde uyandırdığı asabiyet pek 
fazladır. Bilhassa edebiyat mü
derrisleri netice itibarile Dariil
fnnun kanuna muanz bir vazi· 
yette gö!termek, demek olan bu 
n~riyatın tekzibini beklemek
tedirler. Aksi taktirde Darülfü-
nunun bu vaziyeti tavzih mak-
1adile mezkur gazete baklanda 
adliyeye müracaat edeceği söy
lenmektedir . 

Maksut hanı 
Emvali metrukeden olduauna 

hOkmedlldi 
Emvali metr<ikeden bulunan 

maksut hanından dolayı Defter
darhk aleyhine Devlet şuraıı 
nezdinde epi miiddet evvel bir 
daya açıldığı malümdur. Haber 
aldığımıza göre dava neticelen
miş, hanın metruk~yeti sabit o-
larak defterdarlık lehine bükfim 
verilmiştir. 

ÜskUdarda esrar ve 
kokain yakalandı 

ÜskUdarda Nazmi ve kansı 
Vicdan hanımın odalarında es· 
rar içtikleri zabıtaya haber veril
miş; polis tarafından evleri araş· 
tmlmıştır. Araştırma neticesinde 
birbuçuk okka esrar,eroin,ve es
rar kabağı bulunmuştur. Esrar
keşler hakkında takibata baş
lanılmıştır 

Gene Üsküdarda Balabanda 
l 6 numaralı evde oturan arabacı 
Enverio üzerinde kokain ve es
rar bulunduğu ihbar edilmiş ve 
zabıta tarafından Enver yaka-
lanmışbr. Enverin üzerinde bir 
madeni tabaka içinde on paket 
kokain ve 5 parça esrar çık
mıştır. Enver bu vaziyet karşı
sında bunları Hacı Mehmet na-
mında birisinden aldığını söyle
miştir. Bunun üzerine polis Hacı 
Mehmedi de yakalamıştır. Meh-
medin üzerinde de 8 dirhem 
mıktarında esrar çıkmıştır. 

Enver ve Hacı Mehmet hak
kında takibat yapılmaktadır. 

Kaç randevu evi var? 
Yapılan istatistiğe göre son 

bir ay zarfında zabıtai ahlakiye 
tarafından şehrin muhtelif ma
hallerinde 27 randevu evi, 14 
esrarhane, 1 kumarhane 7 ku
marci kahvesi meydana çıkanl-
mış ve cilmlesi de kapatılmıştır. 

Polis esrar ve kumarhane sa
hiplerini adliyeye vermiştir. 

Kahvede ölUm 
Dün gece saat 3 te, K.umka

pıda Fırın sokağında 11 numa
rada oturan Eğinli Ali, Çilin
girler sokağında madam Varta
nosun kahvesinde ölmüıtnr. Ha
diseye müddeiumumtlik vaziyet 
etmiş. ceset morga kaldırılmış· 
tır. 

Bu nasal bar1şma ? 
Seyfettin isminde birisi birmüd

dettenberi dargın bulunduğu ka
nsı ihsan hanımla mahkemede 
barışmışlar, ve mahkemeden çık-
tıktan sonra bir otomobil ge
zinti esnasında usturasile ihsan 
hamını yarAlamışhr. 

Belediyede 
Tamir edilecek bir yol 

Tophaneden Galatasaraya çı
kan Bogazkesen yolunun pareke 
ve kaldırımlarının tamiri belediye 
tarafından 45000 lira ketif be· 
deli ile münakasaya konmuştur. 
Seyyahlar hemen temamen Bey 
oğluna bu yoldan geçdikleri için 
yol muntazam bir şekilde tamir 
edilecek, gelecek ıene büdcey• 
kunacak tahsisatla yol genişle
tilecektir. 

Bir ev yıkıldı 
Tahtakale ile tarakcılar ara

sında açılmakta olan kanalizas· 
yon çukurları bir evi yıkılmak 
tehlikesine maruz bırakmış ve 
bu evin sahibi belediyeye müra-
c~at ederek keyfiyeti bildirmiş
tir. Evin bütün duvarları çatla-
mı~ . ol~u~ndan zabitaca tahliye 
ethrılmışbr. Ev sahibi belediyeden 
ve kanalizasyon şirketinden taz
minat istemektedir. 

Kız tayyareci 
DUn Londradan tayyare 

ile geldl 
Mis Barton isimli genç bir 

İngiliz kızı dün tayyaresile Lon
dradan şehrimize gelmiş, Yeşil 

köyde yere inmiştir. 20 Teşrini
evvelde Londradan haraket eden 
Mis Barton ıehrimize gelmeden 
evvel Viyana, Budapeşte, Bel-
grat, Sofv~ şehirlerine ogramış
tır. Istanbuldan bugün hareket 
edecek ve Konya, Halep, Kahi
re şehirlerine oğrayarak seyya· 
hatine devam edeeektir. 

lngilterede hüküm süren buhran, 
ticaretin kesadmdan, emniyet ve 
itibann sarııılmasmdan ve iş hayatı
nın aksakla..,c:.masından ileri geliyor
du. Bütün dünyada hakim olan buh· 
ranın başhca. sebepleri de bunlardır. 
İngilizler bu buhranla karşıla-;:acak 
müstakir ve sağlam bir hükumet 
ihtiyacmı hissediyor ve ancak böyle 
bir hükumetin hem İngiltere buhra
nile, hem de dünya buhranile meş
gul olabileceğine kani bulunuyorlar-

Garboya kızan aktörler 
Yazan : Rllla P. Palmbotf 

dı. 
İngiltere efkan umumiyesi. son 

intihabatta ·erdiği reylerle bu kana· 
atini izhar etmiş ve büyük bir ekseri
yete istinat eden kuvvetli bir hüku
metin iktidar mevkünde bulunmasını 
temin etmiştir. 

Milli hükumet taraftan muhafa
zakar, lil>t;ral ve amele meb'usların 
intihabatı kazanmalarının ilk mühim 
manası budur. . 

lngiltere efkan umumiycsinin ek
seriyetine istinat edemediği hükume
tin ilk yapacağı iş, İngiltere lirası· 
nın iştira kuvvetini iade etmek ola
caktır. Bunun i-çin, bütçe tevazün 
edilecek ve ticari muvazeninin temi
nine ça.lışılacaktrr. 
· Bu mesai bütün dünyayı alakadar 

edecek mahiyettedir. Çünkü beynel
milel ticaret. ithalat rüsumunun 
yüksekliğinden dolayı felce uğmınak
tadır. Her tarafta himaye siyaseti 
takip olunuyor ve bu siyasetin teşdi
dine doğru gidiliyor. 

lngilterede yeni hükQmetin yapa· 
cağı ilk işlerden biri ingiliz mallanna 
karşı piyasalannı kapıyan devletlere 
karşı, mukabil tedbirler almaktır. 
Onun için lngilterede serbe.C;t ithalfıt 
esas kalacak ve İngiltere, kenclisile 
alış veriş edenlerle alış veriş etmek 
yolunu tutacaktır. 

Bu maksada. varmak için yeni İn
giliz hiikQmeti, kendisine karşı hi
maye siyaseti takip ede.rek o!'un mal
larına karşı piyasalarını kapıyan 'hü
kumetlerin bu siyasetinde ısrar edip 
etmediklerini anlaınIYa çalısacak ve 
bu devletlerle "mütekabil allŞ veriş,. 
müzakerelerine girişe-cektir. 

İngiltere tarafrndan takip oluna
cak bu siyaset, biç şüphesiz, hirç<>k 
muhitlerde protestolarla karşılana
caktır. Bunun izlerini şimdiden gör
mekteyiz. 

Fakat lngiltue bu hatt.ı hareket 
üzerinde sebat ile kendL'iine karşı hi
maye siyasetini takip eden hükumet
lerin bo siyasetini yıkmayı istihdaf 
edecektir. 

- 11 
Bu adam, Garbo'nun sıkıl· 

dığını sezen ve kendisine yerlerini 
değiştirmesi için haber gönderen bir 
arkadaşıydı. Garbo, şimdi mevki san
dalyelerinden birinde oturuyordu. 
Ve temsilin sonuna doğru perde in
meden karanlıkta sıvı~ıverdi. 

İşte bu :r.arnanlarda, meftunlanlan 
birçoğu Garbonun adresini öğrendi. 

tık öğrenen Teksash bir kızdr .. 
Film aleminde tanınmış bir adamın' 
akrabası olduğundan bahseden bir 
mektup gönderdi. Kendisiuj husu.si 
surette görmek istiyormuş. G:ırbo, lıu 
mektubu çöp sepetine attı. 

Bundan sonra kız, uzun me::ıafa fo. 
lefonu ile, Garboyu tacize başladı. 
Önce studyoya telefon etti. Bu şekil
de cevap alamayınca: Eve telefon et
ti. Garbo, yabancılarla, bilhassa 
telefonda - konuşmamaya kat'iyyen 
yemin etmiş gibidir. Kendi dostlarım 
bile bir iki kelimeyle geçi§tirir. 

Gustav, bu bahse dair heyecanlı 
bir vak-'a anlatır: "Bir gece uyuyor
duk. Birden bir ses işittik: 

- Mis Garbo Mis Garbo ! Saate 
baktım. 1ki va.rdr. Ses, yattığımız o
danın penceresinden doğru geliyor
du. Dışarıya baktım. Bir kız ve iki 
adam, garajm önünde durup bakmı
yorlar. Ve kız ikide birrde Garboyu 
çağırıyordu. Giyindim. Yanlarma in
dim. Ne istediklerini sordum: 

"Kız, Greta Garboyu muhakkak 
görmesi icap ettiğini söyledi. (Gre
ta Garbo, burada oturuyor) dedim. 
Fa.kat kız, bunlarla knnacağa benze
miyordu. Biraz hiddetli göründü. 
Gecenin bu saatinde, kimsenin ra
hatsrz edilemiyeceğine dair küçük bir 
tehditte bulnmak niyetindeydim. O 
za.mandanberi Teksa.sta.n me%tup gön
derip durduğ-unu, 90n.ra telefon et~ 
tiğini, Garboyla muhakkak konuş
ması lazım geldiğini ve bu konuşma
nın Garbo için iyi olacağını li~enme
den tekrarladı ve gittiler. 

"Geceden bu gürültüyü t,itmiş o
lan Garbo, erte.c:ıi sabah sordu. Ol
duğu gibi anlattrm. "Çok güzd yap
tın yavrum, dedi. Benimle konuşma 
lan şöyle dursun. Bu evde oturdu· 
ğumu bile bilmemelidirler.,, 

"Birkaç ay sonra, bu kız, Garlıoya 
gazeteden kesilmL~ bir yazı gönder
di. Yazmm serlevhası şöyleydi: 

(Greta Garbo, sözlü IUmlere niçin 
yaramaz.) 

Bu yazıyı kendi yazmıştı. Ve lcf
Çünkü lngı1terenin ticarl muvaze- fen gelen mektupta, bu makalenin 

nesini temin için baŞka çare kalma- serdettiği esasın, o gece kendsini gör 
mlşhr. Bütün lngilterenin, bu çare· memiş olmaktan çıktığı kaydediliyor 
ye baş vurmak üzere ittihat ettiğini du. (*) 

gösteren son umumi intihap, yeni hü- .. İkinci bir baş belası da, bir crlccli: 
kumetin bu vadide icap eden bütün olmuştu. Her hafta bu adam, Orhide 
tedbirleri almasıJM intaç edecektir. çiçekleri gönderiyordu. Garbo da 

lngilterenin beynelmilel ticari mev- bunları sevmiyor değildi. Evde bu· 
kilni tarsin etmeyi istihdaf eden bu lunduğu zamanlar bu çi~ekler geldik
buhranmdan, ticaret kesadından çe: Garbonun tenbihi üzere, büketi 
kurtulaca~ hükmedilmektedir. dikaktle açacak, bir vazoya yerleşti-

"'Telef on ve çiçek oyunu tanı lt~ d 
devam etti ve nihayet durdu.,. (" 

Garboyla oynıynn aktörlerd~, 
ğu, onunla samimi olmanın inı 'ıf.t/> 
sızhğını çok iyi bilirlerdi. oyun~ 
bitmez, bütün temsil arkadaşl 
bu kız; yabancı gözile bakıyord~ 

"Anna Chri.stie,, filmind~ t J 
rolünü oynıyan Charles Bicld~ 
(**) Nel·yor ktiyatrolannd:ın ~ 
gelmişti. Garbonun soğUk ha~..,. 
lerini kulaktan işidip de inanıııJJ, .. _ 
Jardan biriydi. Ve tuhaftır ki ~ 
bo, bu iri, kızıl saçlı, teklifslS 
sanlardan hoşlanır gibi oldu. 

(*) Şurada bir §eyi hatırlat~ 
icap eder. Sözlü fUinıler çd:iı~ 
sonra Greta Garbonun stın'at h~ 
tında hakikaten münaka§al~ 

deği:j~klik olmuş.tur. Birçok ~~ 
ler gıbi o da, bır sahada, ca:ılJ'. 

den kaybetti. Holivudun bu çok~ 
cup yıldızı konuşmaktan çekifı11"', 
ama konuşurken sesinin kusurlİ 
meydana çıktı. 

Kalın, pürüzlü bir ıule koTI~ 
yordu. Garbonun, meftunlan bUe 
nun bu çirkin sesini hoş görnıedil~ 
Bundan başka ecnebi lisanlanrıı ~ 
nuşuşu da ayrıca bir münakaşa ,,..
zuudur. 

NaJJ 
(**) Clıarleı Bickf ord 1uıyatıl 

Uk sallıalannda Amerikan bahri'; 
sinde ateşçUik ediyordu. Sonra 
yatroya intisap etti. Ve on altı '~ 
ıalıne aktörlüğü etti. 1928 de cecr 
B. de JUüle'nin "Dinamit,, fUminde ~ 
nadı. Sonra "Anna Christle,, I' 
Bickfordun, saçlan kırnun ve g'rJI 
ri mavdir 

Sabık Bulgar nazırı dUıt 
harel<et etti 

Bir müddet evvel matbuat t~ 
miyetinin misafiri olarak şeb'!' 
mize gelmiş ve Ankaraya gitıı:t~ 
olan Bulgar gazetecileri bey~ 
reisi ve esbak ziraat nazırı 1'~ 
Vasilyef ve refikası dün akşaOJtı: 
trenle Sofyaya müteyecciben br 
reket etmişlerdir. t 

istasyonda Istanbul matbıı• 
cemiyetinden bir heyet, Iıtanbtfi,; 
ziraat odası umumi katibi Lu 
Arif ve vilayet ziraat müdiirO 
Tahsin beyler ve sair Türk ti 
Bulgar zevatı M. VasiJyef ile rr 
fikasını teşyi ve kendilerioe b&I' 
ketler takdim etmişlerdir. 

Kendilerine güzel bir yolculu) 
temenni ~rlel'i7 . 

Cilt hastalıkları için 
Cilt ve zührevi hastalıklar c6' 

miyeti dün aylık içtimaını yal': 
mış, mutehassısların mesailer' 
etrafında görilşülmöştür. _/ 

Onun bu vadide eıt Ç()k güvendiği recek ve yatak odasındaki tuvalet 
kuvvet, İngiltere imparatorluğunun masasına koyacaktım. ~---~ 
vüsati, ve imparatorluk: mahsulatı- "Adam, bun lan göndermiye baş. A ş K Dikkat 

nm tcnevvüüdür. Jadıktan üç hafta. sonra telefonla 
Onun için İngiltere hükt1meti, ken- konuşmak istedi. Ve Garbo, telefon-

disine karşı himaye si~c;eti tatbik e- la konuşmayıı itiyat edinmediği için ff AZ RETLER f 
den devletlere aynı ~iyaseti tatbik et.. bittabi evde olmadığım söyledik. A-
tiği takdirde bütün ihtiyaçlannı ln- dam, boyuna telefon ediyor ve 'mun-1••••• geliyor.. 7 
giltere imparat.orluğu a.kı:ıammdan ta.zaman çiçekleri gönderiyordu. Darülbedayi Temailleri 
temin edileceğine ve icabında harice u Mutat ret cevabı" verdi;;.i "Ün· Yarın akıam ISTAHBUL BELEOllfSf 
muhta.ç olmryacağma. kanidir. den beridir Garbonun: "K()n~ş~ak- saat 21,30 da 

Esasen milli hükiimet taraftarla.- ta.n ne çıkar. Oyununu hatırlanm. K 1 h. ~ • ~~~ t~ ~~ nnın son intihabatta muvaffak olma.- Ya beni görmek istediğini söyliyecek, a U 1 n U es 1 
larını intaç eden başlıca sebep bu yahut birkaç ahmakça sual soracak Piyes 3 perde 
fikirlerdir. Amele frrkasile Llod değil mi? Böyle k dah · ··d· 

hi b. fn . . k h"l yapma a ıy ı ır. 1 T bl 1 1 Corç z m bu fıkirlere mu a ı ................................. a o 
serbest ticaret esa.CJllll müdafaada hazırlıyacağım gös.;;;;k"t,;di;."· ... ···•• y 

azan: 1111 
ısrar etmelerj onların mağlU.hiyetini Yeni lngfüz siyasetinin tesirleri 
intaç etti. Yeni hükumetin daha şim- her yerde merakla tak.ip edilecek ve A. Bisson 
diden, itJıalat rüsumunun arttnıılma- onun neticelerine göre her devletin Tercüme eden: llllltll 
smı ret.kik edecek bir kabine encii- iktısadi siyaseti bir takım tadillere M. Alaettin 
meni vücode getirmesi, onun efkarı uğnyacaktrr. Talebe Gecesi 
umumiyeye vadettiği siyaseti, hemen (J. Rıza Yakında: DOKTOR IHSA~ 

eıaııııııııı~ııııım~•••ınıımınoomını~ııınııM~liıııııınm~~-ııınmnm~ımıooı!llllınmıııımmın~m~nıın•ıııımnım11nııınrn~ıııııı~ıınıııın11llllil~ 

i_ $af ak Keşif Kolu 
"1ın111mmıın-nıwım~ımmmnınmınınımmmıı- 1111ınmınm 
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1 Gençlik Haberleri j 
Kadıköy lisesinde spor faaliyeti 
Kadıköy lisesi gençleri izcilikte ve futbolda 

her gün biraz daha inkişaf g6steriyorlar. 

Gttrbftzler 
Derneğinde 

.__ ________ Ci __ e~n-ç---li~k==--ıvı-=~u-·s~a--b~a~k~a_s __ • ______ ~] 
TEZAT 

r.ı Kadık8J lzcllerlnden bir grup 
ektept.e spor eldukMı taammüm 

•ın· t' :ı-ış ır. Her sırut ayrı bir teskilata 
&ah" t' :.ı 1 

1 
ıp ır. En fazla s2vilen oyun vo-

~Yboldur. Sınıflar arasında şam
P~YOl\a maçtan yapılmaktadır. ı~m.
dıyekadar alınan neticelere bakılırsa, 
III üncü sınıfın şampiyonalığL mu· 
hakkak gibidir. Mamafih iV: A da 
şam.-yonluğa kunetli namzettir. 

Mektebin futbol takımı da kuwet.
lidir. l\lekfopte ~ok oynanan bir oyun 
daha vardır ki bu oyunun ismi. de, 
~fboldür. Şefl>0l yalnız Kadıköy 
1i..<:ıesinde aynanan heyecanlı bi~ oyun~ 
dur. Bir parça sert oynanırsa r ı~
biyi andırır. 

"' .. 
• Kadıköy lisesinin eski bir tarfü ~· 

Ye maJik olan bir izci teşkilatı v~r
drr. Ru jzci teşkilatıınm b:ı.ı;ında 
oymak beyi Necati B. ismıinde ç.1J;şkan 
ve genç bir muallim Yardır. Kadı-ı Kadıköy tısesl beden terbiyesi muallirrıi 
köy lisesi gençleri miitema~i faali- oymak beyi Recai B. 
yetle izcilik me a ic:;ini t ak' ive etmek- .te n muvafakıyet göstermektedir. 

istiklal lisesi izcileri Ankara yolunda 

Şişhane karakoluodaki gür
büzler derneğinde Cümhuriyet 
bayramı akı amı bir müsamere 
verilmiştir. Klübün henüz yeni 
teşekkül etmiş olması dolayısile 
birçok noksanları vardır. 

Hlkdye miisabakamızda bu hafta Necil 
Ferit H. birinci gelmiştir 

Bir roman komprimesi 1 
Sıhhat raporunu da"YU;;'itltfen 

gönderirsiniz efendim. Müsaade bu
yurun uz, hanımefendi ders vakti 
geldi. 

Bununla beraber gençler bü
yük bir faaliyet göstererek bir 
sahne vücuda getirıniye muvaf
fak olmuılardır. Sahnenin tanzi· 

1 
mi noktai nazarmdan gençler 
şayana tebriktir. 
Numaralar güzeldi. Hoş bir mo

noloğu, Türk şarkıları takip etti. 
Daha sonra AyarHaınmzadan bir 
sahneoynandı ve Hasan Bedrettin 
B.inbüyük muvaffakıyeti gör~dü. 
Küçük bir tuluat perdesınde 
HakkıBey halkı güldürdü. Has 
bahçe piyesi seyircilerin alkıtları 
arasanda temsil edildi. 
Eğer Gürbüzler Derneği genç-

lerinin bu müsamereyi ilk defa 
verdikleri ve her türlü vasıta
dan henüz mahrum oldukları 
düşünülürse kendilerinin tebrik 
edilmeleri mümkün değildir. Bu 
suretle İfe başhyan bir klübün 
ileride daha mükemmel bir hal 
alacağı muhakkaktır. Binaenaleyh 
noksanlarına rağmen bu müsa· 
mereyi tertibe muvaffk olan Ra
if, Haki, ve Necati Beyleri ve 
sahneyi tanzim eden Nazım B.le 
temsilde büyük muvaffakıyet 
göıteren Hasan Bedrettin Beyi 
takdir ederiı. 

Çok zengin tuvaletli, çok boyalı, 
parmakları yüzüklü, sürmelerinin 
kuyrukları şakaklarında, endamlı, 
etli butlu bir hanımefendi ... 

Siyah satenden düz görnlek\i, saz 
benizli, parmaklan mürekkepli, kir
piklerinin uçlan biribirine yakın, 

dalgın eli gözlü, ince boylu bil' mu· 
allim hanrm." .. 

Aralarında beş altı yaşında san 
bukleli, şıJk elbiseli, lacivert gözlü, 
tombul pembe yanaklı, çok sevimli 
bir kız çocuğu. .. 

Süslü hanımefendi çabuk ve Jflu
bali konuşuyor. Sade muallime ha
nım tane tane ağır, önüne hakarak 
söyJüyor. Tombul bebek bahç.e<le oy
nryan çocuktan sevinçle seyrediyor 
ve muallime hanımı hiç yadırgamı
yor. Çıtır, pıtır konuşuyor. 

- Küçük, yegane lazımdır. Si· 
zin mektebinizi methetti1er. 

- Hay, hay hanımefendi kayde
deriz. 

- Benim, adnn Süzan, babasrnm 
adı Nazif, Nafia müteahhitlerinden, 
küçüğün adı, (Gülören), Eski~hirde 
çamurlu sokakta 14 numaralı e\•de 
oturuyoruz. Küçük otomobilimiz sa
bah akşam çocuğu götürüp getirecek. 
Ben de sizinle d~t olursam ne mutlu. 
Küçük pek nazlı bir ofacand:ır. Ona ... 

- Kayıt muamelesi bitti efendim. ...................................................... _. .. 
kmlryorlar. 

M. Gayyur Sapancadan sonra bir saat: 

An-:· ---:k:--a_r_a_d_a __ dl_a_Ç-:l-a-r l~k.Ayva var ~yva. ... Taklidini diıt· 

Ankara erkek liseSi ile Galatasa.· Hava çok gü7..el. Pencereleı· açtk 
ray arasında icra eddlen futbol maçr oturuyoruz. Rüzgar şehir matemi gi. 
Ankaralılann hakimiyeti altmda 2-0 bi sa.kin ve sakit.. 
Galatasaray aleyhine neticelenmiştir. Beş dakika kadar Galatasaray va
Oyun biraz sert oldu. Hakem Emin gonuna geçtim. Orada Yunan ve 
bey iyi idare etti. Türle maçının münakaşası vardı. Is-
Aksaray Gençler mahfelinin tanbul erkek lisesi talebesi miidürle-

mUsameresl ri Cıelal Ferdi bey etrafında samimi 
5 f.eşrinisani perşembe aksamı Ak· hasbühaller yapıyorlardı. 

Sesinç ve ıstırap: 
Saz benjzJi, dalgın sözllü mualli· 

me hanrm o gün akşama kadar ne o
kuttuğumu bildi, ne söyleneni anladı. 
içinde müphem bir ıstırap vardı. En 

sevdiği bebeklerin boynuna ı;ıarılışla .. 
rından bile zevk yoktu, hep zengin 
çift otomobilli, şatafatlı Süzan Na• 
fiz hanrmın sevimli yavrusunu dil· 
şündü. Akşam azadma kadar kendini 
zor zaptetti. ~diııik \iülören, gözleri· 
nin önünden gitmiyor VP g:tmedikçe 
içine esrarengiz bir acı çöküyordu. 
Genç muallime hanım kimsesiz bir 
kızdı. Oksüz, }etim ve f:ıkir büyüyen 
bu genç kız beş seneden beri bu mek• 
tepte idi. 25 senelik hayatmda bir 
tek saadetle bir tek afetin hatırası: 

vardı. 
Küçük l!mbalı odasında bütunı 

gece o saadeti, o afeti ve o lüle ille 
saçlı bebeği düşündü. Inoe ince, hıçkı• 
ra hıçkıra ağladı: 

- Berum de böyle bir çocuğum er 
Jaca.ktr. 

Diye diye hıçkırdı. Sabahleyin 
bitkin bir halde mektebe geldi. Zen· 
gin hanımm güzel çocuğunu bekledi. 
Küçük otomobilden athyan bebek ko
şarak geldi, muallime hanımın boy• 
nurna atıldı: Beni sevecek misin mıt· 
allime hanrın? Dedi. Muallime hanrm 
çocuğu okşadı, dünya kadar, Şll ca• 
minin minaresinden daha çok seve-o 
ceğinıi temin ederken 24 saatlik ıstı· 
rabmı unuttu. I{ te um'ıılıriaz blr se
vinç doldu. 

Saadet: 
-Dünyada o kadar biribfrimizden 

aynlmıyacağız ki-.• 
- Dünyada o kadar biribirimizden 

aynlmıyacağız ki ... 
- Mini mini bir yuvamız olacak. 
- Bebeğimizi aramızda uyutaca-Ankara, (Husw~i muahbirimizdnı): sile yerlerini işgal ettiler. Sabahtan saray g'-nçlıer mahfeli (Da~tpaşa) Esk~c:ıehirde .. Katara ilave yapıtı. 

Saat 4 ... bir arkadaşla Ilayclarpa- akşama kadar mektepteki hummalı orta mektebinde bir müsamere vere· yoı. 40 dakikalık bir tevakkuftan is- ğız. 
Ş.'ldayız mektebin vagonunu tedarik faaliyete şimendiferdeki faaliyeti de cektir. Gençler bu müsamerede tifade ederek Eskişehirde bir ce,•elan - Bebeğimizin mektep ~.ağına ka. 
için geldik. Saat beşte Rusra bari- ilave edince tamam. (Gömdüğüm 0 cihan) ve (Hasbahçe) yaptım. dar sen muallimelik etrneılitİn. 
ciye komiseri M. Litvinof harek~t ettt.. I I ·· · ·ı·· h ki · 

P er çozu uyor, ama ar kuru- ısmi-ndeki eserleri onuyacaJdardır. Bu ... ~ı.ir azmıine rağmen terakki - Sonra her sabah onunla mekte< 
Onu takiben gelen ' 'apurlar iJ;ci ka- luyo B tta i ı I 9""'• 
f .1 r. a n ye er açı ıyor. Gençler temaca grupunun edememiı:ı eski vaziyetinde Alpullu (L.ı\tf f · i · ,, 

ı elerini Haydarpaşaya çrlrnrmıya ,. Y u en say ayı çevır mz..1 
başladı. yeni mUsameresi köyünde kahraman bir tayyaremiz --;;==========:;::=iı-

Bi!hassa Krzıltoprak istasyonunda H -...._ te h'" t t V "d 
Gelen mektepler: lstiklfi.1, lstan- b a~r aldığımıza göre (Gençler üzerimizde za ura yapı. e şı • Yeni Bilmecemiz ir hanımın bizi meşale ile teşyii temaşa grubu) 19 teşrinıs" aru"de ,B..._ detle alkrşlandJ. 

bul, Edirne, }'eyziati, Ha.vrh. ·e. Ka- · · k f'l 1 · · k ··t h · ' ..... 
ızcı a 1 e erını ço mu e assıs etti. karlar) ismindek i üç perdelik ko· Saat 8 de An.karadayız Gazi ipti- ·ııpWt?}['&I .ııq u.ı1nı ı.ı~p lfU 1J!U11Uf b~taş, erkek muaHim m~ktcii Fey- Pendiğe kadar gürültü pattrdr. Ve d" · 1 b" d · f" k ld k 

zıye, Galatasaray mektepleri irii. n. .. . • . . . me ıyı oyruyacak ardır. dai melde m e mısa ır a r . -sı ·wrA"!WSJ u!.ıa.4: .:ııq HJlt?q zpps 
Saat yedi buçukta biitün izciler ihayet sukut. Şınıdı tepemızde. h~- Muvaffa.k.ryetler dileriz. Nusret Sefa 5- 6- 7 - 8- harflerim eski mman .. 

g. ar_ı doldurmu!" bulunuyordu. E.J,·seı·ı· nıaklarda yerlerde yatan şehir ızcı· .................... -................ lzcllerlmlz Ankaradan avdet etti !arda harp için kullanılan bir yerdir. 
- - lerinin şarkılarını dinliyoruz. gonlarda istenen siiıkut··;·;: .. ·İ;ill:iii 29 teşrinievvel ciimhuriyet bayra- ---------------ıd.z.1':1!erin velileri ve saire tes.rie "'Cl· Herkes gü d ·· b" l?_: 1 

gınden istasyonda umumi hi:- k~la- M "k . hn uren ır şey SÖJ'lÜyor. vagonundan neş'eler kahkahalar işi- mmda büyük resmi geçide iştirak et- Geçen hattaki bilmeceml~ 
balık vardı Ya 1 usı i ru un gıdası derler hakikaten tiliyor. Kafilenin en neşeli eşhası mek üzere Ankaraya giden izcilerimiz . 
üzerinde G~nc k g~n ar hareket hattı bir şarkıyı ilk defa dinliye dinliye ta. lstiklalciler. Muavin Sait bey ingi- cumartesi günü şehrimize dönınüş- 1 Geçen hafta.ki bilmecemizin halle· 

· afıleler ~maı~- hammüle i~tiham kalmadı. Diğer va- lizce şarkı söyJüyor. Ve kahkahadan lerdir. ı dilmiş şekli: (Ankara) dır. 

Tefrika 1 
No. : 47 ü i z ı i K u u u eti er i c i n ~ e 1 

TercUme 
eden: 
Dofjan 
Ytldız 

Jeneral Brossilov ilerde, bana 
doğru geliyordu. Ben askerce basrını 

az miktarda öne eğerek jencrali se
lamladım. Gözlerinin içine bakmıya 

oaşJadım. Onun gözleri de iyi bir ma
na ile bana bakıyordu. 

- Sizin şecaatinizden bana bahset
tiler. Hudut muhafaza taburuna mı 
mensupsunuz? 

- Evet elko:ıelins. 

"Bu tabur (Demirsalip) den mi
dir?,, 

"Evet. Birinci smıf Demirsalip
ten.,, 

"Çoktanberi mi huduttasınn],. 
'Harp iptidasından beri, Ekselans.,, 

"Şu halde Ekselans, Hinderburgu 
tanırsınız. Ne haldedir? işittiğimize 
göre hasta imiş?,, 

"Hasta olduğundan malumatım 
Yok Ekselans.,, 

l\leMup bulunduğunuz tabur bi· 
zim yakıru.mızda mıdır?,, · 

"Bu tarzda sual sormamalanru 

Ekselans ccnaplanndan istirham ey
lerim, çünkü cevap veremiyeceğim.,, 

Bir iki dakika başını sall:ıdı. 
"Sizi idama mahk6m etmişler. HU.. 

küm sarihtir. Yalnız sizi tekrar Al-
ğiştiremem. Yalnız sizi tekrar Al
man ordusuna gördermeyi diişünüyo
rum. Tabu benim fikrimi şllrayı as
keri de muvafık gördüğü takdirde? 

Ştlrayı: askeri bugiin içtima edecek
tir!,, Bunları söylerken çok ciddi idıi. 
Bu tarzda beyanı fikir ederken his
settiği sıkıntıyı ben de hissettim. 0 
sözüne devam ediyordu: 

"Eğer hükmün infazı muhakkak 
lazımsa size cidden acıyacağını. Bi
liyorsunuz ki taliiniz benim elimde 
değil. Böyle olmakla beraber size 
bir iyilikte bulunacağım. Siz Alman. 
lar çok iyi askerlersin.iz. Teşkilittr

mz çok mükemmeldfr. Malik oldu
ğunuz kumandanlar bizim tarafta bu
lunsaydı sizi Fransa hudutlarına ka. 
dar kovardrk I,, Sözünü buradan baş-

ka cihete çevirmişti: 'rtınktlap sizin 
tarafta ne derecededir?,, 

O zamanki kanaatimle cevap ver· 
diım: "Bizde inkılap gaYrt nıümkün· 
dür.,. 

"Bu hususta biziın gayemiz pek 
başka, değil mi reis bey? Bunlan 
söylerken sivil elbf-.~11• " 

baktı. 
.,..., Kere.nskiye 

"Alman gibi bir milletin harbi kay. 
bettiğine çok yazl'k. Bu mağh1!1iyeti 
bizim inkılabrmız da tebd.iı edemez.., 

Her şeye rağmen cevap vennek ar
zusunda idim: 

"Ekselans cenapları Yanılıyorlar. 
Biz eMmizden geldiği kadar mukave
met gösterlYorum. Bizim terki silah 
ile ınağlCibiyetimiz diişmanJannıız 
için hiç bir ütihan mucip olamaz, 
açlığa ve bütün dünyaya karşı Alman 
milleti de tabii mütemadiyen mvkıv 
veınet edemiyecektir. 

Böyle olmakla beraber galip g~ 
leceğimizl ümit ediyorum.,, 

Brussilow diyordu ki: 
"Ben esasen bu harbin taraftan 

değiJdim. Çünkü Almanyayır düşman 
tanmıak istemiyordum. Fakat kimse 

beni dıinlemed.t,, 
lşin şayanı dikıkat safhası başladı. 

Ceneral e1imi sı:ktı ve başım eğerek, 
beni pejmürde kıyafetime rağmen se
lamladı gitti. 

Şık süvari yüzbaşının delaletile 
tekrar miralayın odasına geldim. Mi
ralay söze başladı: 

"Gördünüz mü? Asker adam böy
le olur, herif saçından tırnağına ka
dar asker oğlu asker. l\lert kimsele-
ri çok sever. Ne faide ki onun bum
da hiç hükmü yoktur. Yalnız aldığı 

emri ifa eder. Geliniz şurayı askeri
ye gidelim. Ne kadar yazık ki siz 
istihbarat emri altmdasınrz.,, Ben 
sordum: 

"Reis Kerenski nıiçin buralarda 
bulunuyorlar. Esas ne ile meşgul o-

lur.?,, 
Bilmiyorum ama, zannıma göre 

Kerensk.i kendisini Brussilowun ya
nında emniyette görüyor. Burada 
yamı ne olacağım kimse bilmez. Her 
kee tereddüt içindedir. Radikal fır· 
kası orduyu eline almış bulunuyor. 
Neticede sosyalistler ile demokratıa. 
rr, bizi de birlikt.e bir köşeye atacak
lar. Eğer ben de aile sahibi bir za. 

' 

bit olmasaydım meınalik.i ecnebiyeye 
çekilirdim. Fakat burada neticeye 
muntazınz." 

ŞQrayı askerinin içtima ettiği ma· 
halle gelmiştik. Tam söz smı.sı bir 
topçu küçük zabitindi. Yakında 
sulhtan bahsediyordu. Sözleri all..ış
larla karşılandı. İkinci bir şahıs ye. 
ni bir hücumun mümkün olmadığını 
izah ediyordu ki, miralay bana gü. 
lerek işaret etmişti. Hitabet ~ırası 
Bir Çekliye gelmişti. Heyec.a.nl: cüın. 
lelerle umumun nazarını kendisine 
çevirmiye muvaffak olmuştu. Dunun 
üzerine herkes harbe devamı münasip 
görmüyordu. Son söz bir kazağın
dı. Hulyalı fikirlerle yeni bir hü
cuma taraftar arıyordu. Netice bü
tün şiirayıı askeri bunun filcrfui de 
kabul ettiler. 

Miralayın gözlerinde iri yaş dam
laları görüyordum. Kendisini teselli 
edecek hiç bir kelime bulamıyordum. 
vaziyetin fenalığını ben de anlamış· 
tım. Ben gene günlerce idam kara. 
nnr bekliyecektim. Firardan başka 
her ümit mahvolmuştu. 

"Geliniz, artık her çare ~yhude, 
çabukça. sizi arabamla kaleye git&. 
;reıiını. , ~Bitmedi-
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Türk gazeteciliğinin yüzüncü yılı münasebetile •• GOnttn 

[ Üst tarah 1 inci sayıfada J 
TU-rldyeden başka yerlerde yeti~ip 
büyüyeli iki asır olmuştu... Hayır. 
bu t.eeis kendi topraklarımız için de 
büsbiltiin tamnmamrş bir şe.r değil: 
hmirde, Kahirede, lstanbulda neşri
riyat yapıldığı var: Yalnız bu neşri
yat bizim dilimize yabancıdır. Bu 
neşriyata bu toprağın kendi dili, ana 
dili yabancıdır, bu toprağın ~ocuklarr 
yabancıdır. 

lşte Osmanlı de\·letinin bir asır ev
nlki idaresinde bulunanlar, gazete
ye bir tenvir ve mukavemet \'asrtası 
olarak baş vurdular ve Türkiyedc 
matbaacılığın başladığından daha 
yüz yıl sonra Takvimi Yekayiin ilk 
sayısı ,.e o günkü tabirile ilk defası 
çıktı. 

O glin bu esere admı vermiş ve ilk 
mlllt eser olarak bunun heyecanını! 
tatmış olan Esat Eefendiyi hayırla, 
takdisle anmıık borcumuzdur. 

Vakıa, Takvimi Vekayij çıakranlar 
belki bugün bizim düşündüğümüz 
giıbi düşünmüyorlardı; onlar güniin 
hAdiselerini, hadis olduğu zanıa11 bil
dirmezlerde hakiki sebeplerini gizli 
brraıkırlarsa devlet adamlarının akıl
lanna geJmiyen manalar Yerilir, tÜr
)ij türlü şeyler uydurulur, höyleee 
nasıl kendileri bilmeksizin cezalan
drnlacak bir iş yapanlar olursa so-
nunda da herkesin rahatı kaçmış o
lur diyorlardı. Namına idare edilen 
d~letin halkı idraklerine göre idare 
edenleri doğrudan doğruya müraka
be edebilmek bir zaruret olduğu h:ı
tıra gelmiyordu. Okuyup yazanların 
o günkü derecesi, onların zihniyeti, 
tab işlerindeki varlık bu ne::ıriyat va
mtaamdan daha fazla birşey olmrya 
da, umulan şeyleri müessir ve mucip 
sebepler olarak saymıya da hak ver
mezdi. Esat Efendi merhumun ilk 
gaute mukaddimesinden işte bunu. 
bu izahla da, zannediyorum. BizdL'n 
iki asır evvel başlı yanlara karşı kaza
nılması lazım bir terakkinin gazete
lere nasıl taalluk ve delaleti olduğu
DW' anlıyoruz. 

Türk gazeteciliii'inin TaJ.:vimı Ve
kayi mebdeine i ı' . <'1unan tarihi·ni 
ba~tn-rp neşretti, d tabr, bize bu 
kitapla beraber hemen bütün sergiyi 
de kendi gayreti mahsulü olaıak \'e· 
ren Self.m Nüzhet Bey arkadasımrz. 
tahlil tarafını karilerine brrakaral. 
tesbit etti. Bu krsa tarih <:ahifelerinc 
göz gezdirmeye lüzum görmiyecek 
kadar matbuat hayatına aşina olan
lar bilirler ki Takvimi ,~ekayii taldp 
eden iki f.eşebbiist.e matbuat tar ihi
nin YÜZ Yiiına hilküm süren ihiıt 
amı hatlan mUrtesemdir. :- u de
mek isterim ki Takvimi Vekayı hüku
mtot noktai N.Zanndan ~ıın bir ga
zete iae Ceridei Havadis ticaret nok
tai nazanndan çdcan bir gazete oldu
ğu Ye İngiliz Çorçil'in Türk dilile er
kardığı gazete ne kadar Türk doştu 
olursa olsun, nihayet Türkçe ilk hu-

·-·••••••••••••••••••-••••••• .................... _..,... 
be gidersin. 

- Akşamları ben gelir, sizi alı
rım. 

- Bugün gene saat deliliğ'imfz 
tuttu. 

- Ayrılalım artık, sen kalemine 
git ben mektebime ... 

- Ben para biriktiriyorum. 
- Hen de ... 
- Bu tatil zamanı artık evde .. 
- Sus! O zaman konuşuruz. 
- Sanki şimdiden olsa •.• 

Bu sUkftt genç muallim-eyi, genç 
kltJ.be verdi, tamamen, verdi, biitün 
manasile verdi ve gizli kadın artık 
l'e8Jnt günün bilyiiık "aadetini hekle
miye başladı. 

Yedi sene evvel bir gün bu açık 
saadeti ve gizli kadınlığı duyan gene 
kıs bugünkü mahzun, sı'yah t sa en 
gimlekli muallime hanımdan has .. ·ka· 
81 defildi. 

Afet: 

Delikanlı Simavda müdürle •.>era-f 
her krsa bir teftiş seyahatine çıkmış- ! 
tı. Mayıs ylrmisfırıde döndüler. De
likanlı haziran sonuna kadar hep ter.I 
tit raporları, perakende, mühim \'el 
miietaeel işlerile uğraşıyordu. 1 

- Şu işler bitsin... Senelik izfni
mi alay.mı, on beş gtl11 de mildUr iz. 
nime ilhe eduefinf vadetti. 
-Ahl Ne iyi! Yaf181n müdtıı- bey. 

Türk gazeteciliği, tah.o;;ilsiz, gör,;ü
süz kimselerin seviyesine \'e o se\·iye
nin ü~ beş kuruş tufan elindekı cazi
beye inerek gazeteyi münhasıran şah· 
si kazanç vasıtası telakki edenlerden 
de kurtulmuş, Türkiyede lıir nıüs
etmekle hayatı yaşatmak istiyenler-
den, cümhuriyette tamamile sıyrıl
mış bulunuyor. Bunu milletimizin 
ruhundaki yüksek kabiliyete, iyHik 
yolundaki şiddetli mukavemetine ver
melidir. 

Yapılan matbuat kanunundan, 
bunun etrafmda söylenenlerden size 
kalmasını istediğim his, gazetelere o
lan umumi itimadı sarsabilecek hadi
selerin vukuunu nıenetmek 1çin yük
sek bir himaye his ve kanaati olma
lıdır. 

Kan, zararı ferde ait olan miles
seselerden herhangi birinin bir gun 
millt menfaate zıt bir istikamete sap
masr da bir ihtimaldir. Gazeteleııin 

kendi alelitde kazancından ve kendi 
işinde birer ferdin, birer tezgahı ol
duğu fikrini halka yerleştirmekten. 

bu fikri yerleştirerek ona lcar~ı mü
balatsı.zlığa miiBaade etmekten ise ga
zetelerin her zaman itimada lilyık, 

dayanılır ve inanılır birer müessese 
olduğu kanaatini kökleştirecek ted
birle r elbette lclıJm görülür. 

Bilirsiniz ki, gazetecilik yalnıı ken
di duyduklarını, düşündüklerini nt-ş
retrnek, neşretrnekte serbest olmak 
demek değildir. isin hu tarafı zaten 
hiç bir takayyütle tabi bulunmuyor. 
Ancak gazetecilik başkalanıırn duy
duklarmr, diişündüklerin1 neşretmeyi 
san'at yapmak olduğuna göre. biz ga
zeteciler kendimiz bile cemiyetin böy
le bir san'at icrasında zaman ıaman 
ve zamana göre bazı kayıtlar, vasıf

Jar aramasını - Bu kayıtlar ve va
sıflar icin farklı noktaf nazarlarımızı 

olsa bile - esasen zait ve gayn tabii 
bulmuyoruz. 

Muhterem Hanımlar, Efendiler, 

Birkaç konferans mevzuu olan bu 
sözleri uzatarak ne siu bütün milleti 
bittibii okur yazarlarile mütenasip u
mumi bir birleşme ve anlaşma ve ta
nışma meydanına getiren matbuatın 
Türkiyedeki hizmetlerinden bahsede
cek değilim. 

Yalnız daha uzaktakileri bir tara
fa bn·akarak, cümhurirete tekad-
d üm eden zamanlara Türk gazetele
rinin, hususile işgal altında olan ls-
tanbuldakilerin bütün işgal tazyil\.le
rine rağmen milli miicadekye nasıl 
iştirak ettiğini ve hiç bir silah ve pa
ra teyidi olmıyan bu iştirakin nasıl 

canla, haşla yapılarak temayüz etti· 
ğini söylemek, ciimhuriyetle beraber 
de, Türk gazetelerinin Adeta bu YÜ· 
züncü yıldönümü telakkisinde bir isa
betsizlik iddia ettirecek kadar yep. 
yenı bir devir açtığını kaydetrnek va. 
zifemdir. 

Harf inkılflbından bahsetnıek ısti
yorum: Harf inkılabı ile TUrk gaze. 
telerinin yepyeni bir devre girdiğini 
kim inkar edebilttek ve harf tnktta. 

hında bu şahst müesseselerin Üzerle
rine aldıkları amme menfaati feda
karlığını kim unutabilecektir? 

Türk gazetecileri, harf inkılAbında 
kendi mesleklerinin de hakiki inki
şaf tılsımını buldular ve kendi gün
lük menfaatlerine göz yummakta bü
yük ve Gazi reislerine uymak için ko

şuştular. 

Bedihidir ki, Türk gazetecilifini11 
inkişafı okuryazarların kemiyetine 
bağlıdır \'e Türk gazeteciliğinin göğ
sü, millet mekteplerinin ikinci ve ha

kiki hocası olmakta da.ima kabarık 

duracak ve Büyük Reisin ciirnhuriyet 
matbuatına olan Yüksek iltifatları 

daima göz ön.ünde güzellik, iyilik, 
dotruluk mürşidi olarak lcalaeaktn·. 

Muhterem Hanımlar, Efendiler, 

Bu yüksek adı bu vesile ile anrp 
taziz ettikten sonra, bugünU n bü
yük idealin bugünden sonra görece

ğimiz mes'ut tecellilerini tahakkuk 
·ettirmek için ta Esat Efen diden en 
son ölen arkadaşımız Rüştü Beye ka
dar biltiin beka alemine gö~mUş ''e 
bugün en kıdemli üstadımız Ahmet 
Rasimden en Gencimiz Fethi'ye, RUş-
tü'ye kadar Türk gauteciliğini tut
tuğu yolda ilerletmek için ona kafa 
ve kol veren arkadqların biz~ bugün 
mefharet olan tarihi ölmüş, vücude 

jen) i (Mecmuai Maarif), (Ter- Takvim - Pazartesi 2 Tef 
cümanı Hakikat) ve 1831 den 10 uncu ay 1931. 19 Cemaziyül~blf 
sonra elli sene içinde çıkan diğer Senenin geçen günleri : 306 kalan 

Türkçe gazeteler bulunmaktadır. 59· 11 
Serginin bilhaaaa bu ku;mı GUneş-Doğuşu: 6,21; Ba~ 

çok zengindir. Namaz vekltlerl - Sabah: fı 
İkinci kısımda 1851 den 1908 e Üğle: 1 ı.58: ikindi 14155: Akşam: 1 

Yam: 18.49 imsak: 4,41 
kadar çıkan gazeteler bulunmak· -----------= 
tadır. 

Üçüncü ve dördüncü kısımlar 
1850 ve 1881 seneleri arasında 
intişar eden muhtelif mecmualar· 
la, yeni mecmualara ayrılmıştır. 

Betinci k111mda iıtibdat :lev .. 
rinde hürriyet fikirlerini müdafa 
için .muhtelf zevat ve teıekküller 
tarafından Avrupada çıkarılan 
Türkçe ıazeteler bulunmaktadır. 
Bu kııımda teıhir edilen (Muh-
bir) gazetesinin ba,lığının altın
da töyle bir kyıt ıöze çarp· 
maktadır: 

"Muhbir, doiru söylemek yasak 
olmıyan bir memleket bulur, ge· 

'Yakıt: Abone ••rtlar11 
ı 3 6 12 

Dahilde 150 400 750 1400 
flariçte - 800 1450 ~700 

Hin !•rtler1mızı 
Resmr 

Satın JO Kş 
Santim• 20 .. 

KUçUk llln ••rtlarnnız ı 

1 2 
80 50 

3 
65 

4 
75 

A - Abonelerimizin her üç ayb• 
ğı için bir defa meccanendlf. 

R - 4 satın geçen ilAnlıınn f 
saurı için 5 kuruş zammolun 

ne çıkar. Bu ıazete Londrada ___________ _..... 

baadır. Neden bahsedeceği için
den anlqıbr.,, BORSA 

Altıncı kısım metrutiyelin ilk ~~~--~~-----,~:. 
senelerinde çıkan gazetelere ay- 31 Te.evvel 931 '..-~-..._~ .... • 
rılmıttır. Bu kısım da çok alaka Kam blyo ı 
uyandırıcıdır. Meırutiyet Mmele- l lnriliz lirası Kr. 82 50 
rinde çıkan, (Boıboğaz), (Gra- "T.L. mukabili Dolar ' o.4 3 

mofon), (Cadaloz), (Pitekar), · f'rank ı 6. 

(DalkaYUk) ıibi gazeteler bu kı- Liret 
ıımda teıhir edilmektedir. 

Eski devirlerde sansör yüzün
den ıazetelerin tesadüf ettikleri 
mütküller canlı bir tekilde göıte· 
rilmiıtir. 1327 senesinde çıkan 

birgazete bir sene içinde on dört 
isim deiiıtinneye mecbur olmuş
tur. 

Serıinin diier luıımlarında in
kıl&ptan ıonra çıkan gazeteler 
teıhir edilmektedir. 

Damliı... ... s171 ,...Ukı.n 
aonra Toltatlıyan tarafından lia-
zırlanan cemiyet büfesinden ken
dilerine ikram edilmi§tİr. 

Ecnebllerln tebrlkl 
Royter ajanaının Türkiye mü

messili M. Kanuti dün Matbuat 

Cemiyeti reiıi Hakkı Tarık Beyi 
ziyaret ederek memleketimizde 

bulunan bütün ecnebi gazetecile
ri namına Türk gazeteciliğinin 
yüzüncü yıldönümünü tebrik et
mit ve aerıinin muvaffakıyetin
den dolayı takdirlerini söylemiı
tir. 

.. Relga .. Drahm· 
• Is. Frank .. Leva .. florin 

Kuron 

.. • 
Şlling 

Pezetı .. • Mark 
• Zloti 

" " Pengô 
20 Lev Kuruş 

l Türk lirası Dinar 
<;ervoneç ı.: uruş 

Nukut 
T hnr1t• El~ . .Jl...,.....,...,=....;;:;f=ımf 
ı Dolar ( Amerika) 

20 Frank {Fransız 
20 Liret [ ltalya 
o Frank Belçika] 

Drahmi [Yunanl 
O Frank Llsvlçrel 

Leva Bul~ar J 
ı Florin [Felemenk] 

ıo Kuron [Çekoslovak~ 
~lllng Avusturya] 

ı Peı.eta !ispanya) 
ı Ray$mark (Alınanya] 

ı Zloti 'Lehistan 
ı Pengö Macaristan 
O Ley [Romanya] 

20 Dinar Yugoslovyal 
ı Çcvoneç Se\'·yet ' 

getirmiş bütün hatıra ve · hizınetıeıini Sergi on bet gün halkın ziya
en derin vicdan alakasile seli\r.ıhyo- retine açık bulundurulacaktır. 

Altın Borsa 
Mecidiye harici 
Rankonot ' 

rum ve bu küçük rasimeye iştirak Sergiyi ziyaret edenlerden duhu- •-------------, 
için, davetimizi kabul buyuranlara. liy~ abnmıyacaktır. Sun'I kauçuk 
sergiyi vücude getirmekte en büyük Teıebenln zlyeretl Çarlis Edisonnu, sun'i kauçUk 
himmeti veren Selim Nbhet Beye, -~ 

. f' 1 :ı. 1.'U Kadıköy lisesi son sınıf talebe- ı'malı' usulu'' nu·· tevıı' için Fora sergi için biu ınısa ırperver - "'"' 
si dün müdür muavini Recai Bey-

funda bulunan Ga1atasaraya cemiyet le birlikte gazetecilik aergiaiııi müessesesile beraber çalışaca 
namına teşekkür ederek, hepinizi çok ıezmittir. bildirilmektedir. 

noksan olan ve ikmali umumi alaka- -------------------------------• 
nıza bağh duran sergimizi bir az da 
bu noksanımızı göstermek için zi·yare· 
te ve ziyaret için de üstadımız Hü
seyin Rahmi Beyi sergiyi açmıya da
vet ediyorum. 

Bundan sonra davetliler aergi
nin bulunduğu salonun önüne 
geldiler, Hüseyin Rahmi Bey ka
pıya gerilen kurdeliyı keserek 
sergiyi açtı. 

Selim Nüzhet Beyin nezareti 
altında gayet .güzel ve muvaffak 
bir tekilde tertip edilen sergide, 
bir asır içinde çıkan Türkçe gaze-

telerinin hemen hepsinin nümu
neleri bulunmaktadır. 

Sergi on kısma ayrılmıttır. Bi
rinci kısımda 1831 den 1881 e 

kadar çıkan iazeteler tethir edil
mektedir. Bu kısımda ilk Türk 
gazetesi olan (Takvimi Vekayi)· 
in birinci sayısı ve çıkaran Eaat 
Efendi merhumun kabrine ait bir 
resim, (Ceridei Havadis), (Ter· 

cümanı Ahval), (Ruznamei ce

ridei havadis), (Taaviri efkir) ı 
ve Ebuzziya merhumun resmi, 
Na.mık Kemal merbumwı .(Di70· f. 

------1932------
Tayyare YILBAŞI Piyankosu 

Adet Lire 
1 IKRAMIY!. 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 100,000 

1 .. 40,000 
1 .. 30,000 
1 .. 20,000 
1 

MUdFAT 
15,000 

100 (1,000) 100,000 
100 

" .. 100,000 
100 

" " 
100,000 

100 
" .. 100,000 

5 iKRAMiYE (10,000) 50,000 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 

" 
(5,000) 30,000 

15 
" 

(3,000) 45,000 
eo 

" 
(2,000) 120,000 

200 
" 

(1,000) 200,000 
5,000 AMORTi (100) 500,000 

5,700 ADET 3,540,000 LiRA 



en: 
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Bütün dünya sporcularınm . braş oldukları yegane pıçak 

MOND-EXTRAdır 
Uzun müddet R AD 1 UM braş 

bıçağım imal ve piyasaya sevket-
miş olan ROT-BÜHNER babri
kası bu kerre evvelki sevkiyatı 
yerine MOND-EXTRA tıraş bı
çağını muhterem müşterilerine 
ayzeylemektedir. 

MOND- EXTRA bıçağı fennin 
bir ibdaıdır. Cihanşümul bir ş5h
reti olan ROT· BÜHNER fabri
kası bu yeni bıçakfarire teravet 
ve sıbhatmı muhafaza etmek js-
tiyenlere emsalsiz bir hizmet daha 
göstermiştir. MOND - EXTRAyı 
tecrübe etmelerini teveccühlerinin ma:ıbariyetile müftehir olduğu-

muz muhterem müşterilerimize hararetle tavsiye ederiz. 
Her yerde bulabillrsinlz 10 adedi 75 kuruştur. 

Devlet Demir yolları ilanları 

Font boru ve teferruatının kapalı zarfta münakasası 1 O birin
ci kanun 931 perşembe günü saat 15 te Ankarada idare bina
ıında yapılacaktır. T afsilAt Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3416) 

Haydarpaşa vapur iskelesi kurbindeki dükkan ile gar dahi
lindeki lokanta ve müştemiJatı ayrı ayrı birer sene müddetle ve 
açık artbrma suretile kiraya verilecektir. 

Müzayede 9 Teşrinisani 931 pazartesi günü saat 14,30 da 
Haydarpaşa işletme müfettişliğinde icra edilecektir. Taliplerin 
Haydarpaıa istasyon müdüriyetinden tedarik edecekleri şartoa
,melere 15 ter kuruşluk pul yapıştırarak imza ettikten sonra her 
iki mahal için ayrı ayrı dörder yüz lira muvakkat teminat akçe
lerile bildirilen gün ve saatte işletme müfettişliği kalemine mü
raaca tları ilan olunur. (3522) 

~-----=-~------------~-------------

1 lstanbul Belediyesi ilanları 
~~~----' Bedeli keşfi 1846 lira 27 kwuş olan Üsküdar üçüncü mek-
tebin tamiri kapah zarfla münakasaya konmuıtur. Talipler şart· 
name, almak ketif evrakını görmek için levazım müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 139 lira teminat 
nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye almarak banka
ya yahrıhp alm~-:ak makbuz yahut hükemetçe muteber tanınmış 
bankalarm birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat 
mektubu veya makbuz ile olur. 23-11-931 pazartesi günü saat 
... nbeşe kadar Daimi encümene verilmelidir. 3604 

Bedeli keşfi 536 lira 8 kuruş olan Istanbul 43 Uncü mekte
'> ın tamiri kapalı zarfta münakasaya koomuttur. Talipler şartna
me almak, keıif evrakını görmek için hergün levazım müdllrlü
ğüne müracaat. etmelidir. Münakasaya girmek için 40 lira temi
nat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya belediyeden 

irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz yahut hükü
metçe muteber tanınmıı bankalann birinin teminat mektubu ile 
olur. Bu tekilke teminat mektup veya makbuz ile şartname, teklif 
mektubunu ve ticaret odasmda kayıtlı olduğuna dair vesikayı 
mühürlü zarfa koyarak ihale güoti olan 23-11·931 pazartesi günü 
günü saat 15 e kadar daimi encümene vermelidir. 3601 

Satılık Dizel motörleri ve teferruatı 

ı a. K. o. Sa. Al. Ko. dan 1 Is tan b ı vk f .. d.. ı ·· ğ .. den: 
III. K. O ve kıtaatı ihtiyacı için u e a ffi u uf u u fi 

çay pazarlıkla mübayaa edilecektir. 
İhalesi 3 - 11 - 931 tarih salr güııü 
saat 14 te 3. K. O. satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerin 
şartnameyi almak üzere her gün iha
leye iştirak edeceklerin de y~vmi mu
ayyende komisyonumuza mül"acaat;.. 
leri .(499) (3498) 

:(. ~ 11-

Selimiyede e<'Z:tYi baytariye depo
sunda 24 kalem köhne eşyayi bayta
ııiye 5 - 11 - 931 perşembe günii sa
at 14,30 da pazarlrkla ihale olunaca
ğından eşyayı görmek istiyenlerin 
depoya atmak istiyenleıi komisyona 
müra.caatleri. (511) (3599) 

* * * 
3. K. O. ve 1. inci frrka hayvanatı 

için ve ~ne 1 inci fırka hayvanatı 

için ihtiyaç görülen kuru ot 5 - 11 
- 931 tarih perşembe günü saat 15 te 
talibine verilecektir. 

Malumat almak istiyenleri her gün 
taliplerin muayyen saatte Sa. Al. 
Kom. müraca.atleri. (510) (3!l98) 

* * * 
Gümüşsuyu hastanesi için alınacak 

odunlara talip olmadığından 4 - 11 
- 931 çarşamba günü saat 15 .. JO da 
ihalesi yapılacağından ilanı. (:l09) 

(35"7) 
* * • 

K. O. ve birinci f.ıırka krtaatmm 
ihtiyacı için şeker kapalı zarfla mfi.. 
nakasaya konmuştur. ihalesi 23 -
11 - 931 pazartesi günü saat 1.'l te 
komisyonumuzda yapılacaktır. Talip
lerin şartnaıneyi almak üzere her 
gün münakasaya iştirak etmek üze
re de vakti mua.yyeninde teminat ve 
teklü mektuplarile komisyonumuza 
müracaatleri. (506) (3594) 

* • • 
Halıcıoğlu Topçu mektebi binalan

mn tamiri 9-11-931 cumartesi yapr
lacakbr. (Saat 14 te) TalipleTin vak
ti me.ııkt1rda mahlmat almak i-stiyen
terin her gün K. O. Sa. Al. Kom. mü
racaatleri. (508) (3596) 

* • * 
Kapalı zarfla teklif edilen fiatlar 

gali görüldüğünden reddine karar 
verilen 32 kalem ecza ve 10 kalem §.. 

lata baytariye ile 40 kalem ma1zemer 
baikt.eriyolojiye pazarlıkla 2 - 11 -
931 tarihinde çarşaınba günü saat 10 
da almacaktrr. Taliplerin yevmi mez. 
kftrda teminatlarile Ankara M. l\f. V. 
Levaznn işleri Merkez Satın Alma 
komisyonuna mürac:aatleri. (567) 

(359:>) 

As. Mk. SA. Al. komlsynu ı 
ilanları 

As.~erl mektepler ihtiyacı İ$İn 7000 
kilo kırmızı mercimek aleni münakasa 
saretile satın alınacaktır. ihalesi 4 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 

Bir sene müddet'e icar için 
Müzayedeye vazolunan emlAk 

1 Galatada Mehmetali paşa hanı üst kabnda 48 No. od' 
2 - " " " " " " 59 " -
3- " " """" 60,.,, 
4 - Kumkapıda Kürkçübaşı Süleymanağa mahallesinde tar 

çılar sokağında 14 No. arsa. 
Müddeti icarlar 1-6-931 den 1-6-932 tarihine kadar bir senedif• 

iki sene müddetle icar için müzayede 
vazolunan emU\k , 

S - Bahçekapıda dlSrdüncü vakıf hanın zemin katında 11" 
No. mağaza. 

6 - Topanede ilyasçelebi mahallesinde kışla arkasında 14 ~°' 
hane. 

7 - Çarşıda Kalcılar sokağında 30 No. dükkan 
Müddeti icarlar: 1·6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iki te' 

nedir. Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akti sabıkın bitaoJl 
yeni müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 27 T. evvel 931 den 17 T. sani 931 salt 
günü. 

BalAda muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayede1' 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son gün saat ol 
beşe kadar şartnameyi okumak ve teminata muvakkate ita ede
rek müzayedeye iştirak etmek Uzere İstanbul Evkaf müdürlüğllO
de varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatleri ilan oluoaıt• 

Evkaf ve müştemilltı hakkında malumat almak isteyeni~ 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecı• 
misil raporlarım görebilirler. (3464) _.,,I 

Kütahya vilayetinden: 
Vilayet nafıa idaresi için beher kilosu 14 kuruş muhamaıe~ 

bedelli 7000 kilo mazot, 35 kuruş bedelli 2000 kilo vağum, 41 

kuruş bedelli 400 kilo gres, 50 kurut bedelli 200 kilo vavalillrS 
480 kuruş bedelli 25 kutu papiye alamaj ve 65 kilo üstüpil 1 
teşrinisani 931 çarşamba günü saat 15 te iliale edilmek üzetf 
alenen münakasaya konulmuştur. Talip olanlarıo me.zkur güpd• 
% 7 ,5 depozito akçelerile vilayet daimi encümenine Te şeraiti a~ 
Jamak için de nafıa başmühendisliğine müracaatları ilAn olunur.(3±7 

Istaübul gümrükleri mıt' 
halaza müdürlüğünden: 

(Aıgari 350 azami 500 ton benzin mubayaa ana alt) ır. 
1 - Müdürlilğümüze ait merakip için asgari 350 azami soO 

ton benzin mübayaası kapalı zarfla kırdırmıya konulmuştur. J 
2 - Kırdırma şartları kağıdmın tasdikli suretleri lstaub 

gümrükleri muhafaza müdürlOğünden ahnacaktır. 
3 - Kırdırma Istanbul gümrükleri muhafaza müdürlüğünde" 

kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 18-11-931 tarihine raslıyan çarşamba günll saat 

14 (on dört) tür. 
5 - Tek lif mektuplan kanundaki hfikumlere göre gün ~· 

saatinden evvel lstanbul gümrükleri M. M. müteşekkil komisyoı>• 
verilecektir. 

üsktidar - Kadıköy ve havalisi 16 ya kadar Harbiy~ mek~ebinde~ 
mahalli mahsusunda ıcra edilecektir. 

6 - Kudırmıya girecekler benzinle resen iştirakleri halind• 
ticaret odasından veaaikfni ve bir müesseseyi temsilleri balind• 
vekaletname ticarethane vesikası hakkında vesika göstereceklerdit• 

7 Her istekli, biçilmiş bedelid yüzde 7 buçuğu olan 9375 lira' 
lık muvakkat güvenmelerile teminat bedelli saatten evvel komi•• 
yona gelmeleri. 

Halk tramvayları Türk Anonim şirketinden: Taliplerin şartnaınesini görmek için 
komisyona müracaatları ve iştirak 

TeSsa.tnlllzın tevsii ha.sebil~ kullanılmasına Jdzum kalmryatı beheri üç ic:in de vakti muayyeninde lııa.zır bu-
yüz beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. m:ırkalı deniz motörle- tunm?..J~n. (102) - ('.U81) 

riyle ılinamolan ve bütün teferruatı ve takımlarıile yedek parçaları ve on • • • 
tonluık cerri eslml ve 410 llllSUrlu bir akümülatör bataryesile veya perakelı· Piyade atrş mektebi ihtiyacı için 

8 - Örneği şartnamelere bağlı eTsafı kimyeviye ve fenniye 

de wretile müsait şeraitte satılacaktır. 120,000 kilo ekmek pazarlıkla satm 
Toptan veya perakende suretile satm almak istiyenlerin fenni vasıf ve almacaktrr. Pazarbğı 7 - İkinci 

hususu şartnamede yazılıdır. 
9 - Belli olan saate tutulması adet olan zabıt kAğıdı dol" 

malt şartlar hakkında malumat ve izahat i9in şirketin Üsküdarda iskele Teşrin - 931 cumartesi günü saat 
meyda.nmdaki umumi idaresine tahriren ve şifahen müracaa.tleri lazımdır. 16 ya kadar Harbiye mektebindeki 

mahalti mahsusunda. icra edilerekfıi.r. 

durulduktan sonra hiç.bir teklif kabul edilmiyecektir. (3471)~ 

komisyona mürasaatleri v~ iştirak Askeri ektepler ihtiyacı i~jn ılı~ 
için de vakti muayyeninde hazır bu- münakasa SUTetile dört şartnatlle" 

Ekmek ve saire müna· 
kasası 

Yüksek Orman mektebi Rek
törlüğünden: 

7-10-931 tarihinde ihaleleri mukarrer bulunan Yüksek Orman 
mektebi ile Orman Ameliyat mekteplerine ait süt, yoğurt, ekmek 
ta:r;e sebzevata yevmi mezkürda talip zuhur etmediğinden 
4-11-931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te ihaleleri 
ic~a edileceğinden Fındıklıda Yüksek mektepler mübayaat ko· 
m1syonuna gelmeleri. 3577 · 

Urfa .. belediyesinden: 
Urfa şehrının 7785 hane; dükkan ve sair mebani ihtiva eden 

emlik ve akarat kırmızı zemin üzerine beyaz yazı ile ve beher 
35 kuruşu bedel muhammeni m~btevi çinko levhadan numara 
yapbrılacakbr. 25-19.931 den itibaren 30 gu" "dd tJ k J . o mu e e ve apa ı 
zarf usuhle mQnakasaya vazolunmuştur Talı'pl · 'ti 1 

k 
. • erın ıeraı an a-

mak ve te lıfte bulunmak üzere belediye daires· ·· tla 
:ı~ -1 3575 me mwacaa rı 
""'!D o onur. 

Taliplerin şartnamesini görmek için 
komisyona müraca.atleri ve iştirak 
için de vakti muayyeninde hazır bu. 
lunmalan. (118) (3585) 

• • • 
Konya askeri orta. mektebi ih tiya

cı için 450 çd:ft beyaz eldiven ile Çen
gelköy orta mektebinin bermucibi ke· 
şif tamiratı pa.zarlrkla icra kllmacak
trr. Pazarlıkları 5 - Ikinci Te~rin-
931 perşembe günü saat 16 ya kadar 
Harbiye mektebindeki mahalli mah
susunda icra edilecektir· T~Jiplerin 
vakti muayyeninde komisyonda. ha
zır bulunmalan. (121) (3588) 

• • • 

lunmalan. (119) (3586) beşer bin kilodan 20,000 kilo ~ 
• * • peynir satın a]rnacaktır. thalesi 2-' -

Kilo lkinci teşrin - 931 salı günli saat 
3900 Tıbbiye mektebi ya kadar Harbiye mektebindeki ~ 
3500 Tatbikat hastanesi ' halli mahsusunda icra edilece"~ 

80000
7800 

Piyade Mp. Taliplerin şartnamelerini görıt"':"ıl, 
Kuleli lisesi 

3500 
için komisyona ıtıüracaatleri ve ··~.t 

Çeııgeliköy orta m~ktebi rak için de vakti muayyeninde bil"', 
33000 Baytar Mp. bulunmaları. (123) (3590) 

133700 * * * 
Yukarda isim ve miktarlıarr yazıılı Askeri mekteplerle hastaneler Jı~ 

mahallere bir şartnamede 3.lent mü- vanatı ihtiyacı için 94500 kı1o sııJll 
nakaas suretile 133700 kilo ot satın aleni münakasa suretile sa.tın al"' 
almacaktır. lhalesi 24 - il. Teş. - ca.ktrr. Pazarlığı 7 - lkincj teşı' 
931 salı günü saat 16 ya kadar llar- - 931 cumartesi günü saat 1ô ya. ~ 

Kı1o biye mektebindeki mahalli malısusun- dar Harbiye mektebindeki maJıJ 
3000 Arpa şehriye da kra edilecektir. Taliplerin şart- mahsusunda icra edileeektir. 'f3~~ 
2000 Tel " namesini görmek için komisyona mü- lerin şartnamesini görmek iciO J" 
7500 Çubuk makarna tl · · tirak · · d ~ • ..iti racaa en ve ış ıçm e vakti mu- misyona müracaatleri ve iştirak ı~ 
7500 K~e ,, ayyeninde hazır bulunmaları. (122) de vakti mtıayyeninde hazır btılY 

Askeri mektep ve hastaneler i.lıti-
~ ~~da~m~~a~~~~~~~~---•(•~-9.)_m_a.~.n-(•12•0•)•(•3•~•7•)----~~ 
makarna ve tel şehriye pazarlıkla 1 K R A M 1 Y E L i 
sa.tın alınacaktır. Pazarlığı 7 -ikin-
ci teşrin - 931 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mektebindeki. A JI~ 
mahilli m~~ndakra~il~~~-------------~--~--~---r·a·'~·-~~ 
Taliplerin şartnamesini görmek için 

Emniyet Çayını 


