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2 Romanya HariCiye Nazırı Yarın Geliyor 
Bi _Büyük Bayram Yaklaşıyor M. Titülesko 
d r __ ~uÇuk milyon seyirci YARIN SABAH Gebzede ray söktükleri 
egıI kutlulayıcı olacak ' şehrimize gelecek iddia edilen işçiler 

Üç &İin bayramda her sınıfın faaliyeti : Radyo, gaze- Hariciye vekili ile akşam 
tef er, konferansçılar ve yurdun bütün elleri Ankaraya gidecek 

Yolcuların hayabnı tehlikeye düşürenler, eski 
ifadelerini tazyikle söylediklerini, bildirdiler 

c·· 
lllGtf~huriyetin onuncu yıl dönü· 
liıt~d bütün sayılı bayramların 
de k e Ve büsbütün ayrı bir teki 
ı1 t.,tıtlularna için C. H. Fırka . 

Q11Y"k }'~ u gayret aarfetmektedir. 
b~ k tatilini bitiren B. M. Meclis i 
}et 11.nunla. bu bayrama bir resmi
~ !hkli de vermiıtir. Bu kanu • 

Uausiyeti ıunlardır: 

Jra~ ~ Bayramın üç gün olarak 
kutıu edilmesi, 2 - Bayram için 
tiz lllama hazırlıklarım yapmak 
cl~ı·ıre bir yüksek komisyon teşkil 

llıesi. 

lr B~ komiıyon, C. H. Fırkası 
• ~'tni Katibi ve Kütahya mebu· 
l~ eCep Beyin reisliği altında top 
tt·lltnaktadır. Bu komisyon; liay-
v l?JJ.ın., hiueclildiği kadar güzel 
ltı~ QUıdan olmasını temin edebil
~ ek iç\D 'liiikinıı ili Kir ısınan. bi 

},_~~ ... dan YiİTÜmekte kendine 
~ vılayet, kaza ve nahiye ko-

200 bin taae•I '-••ılaa ve bay• 
ramda Maarif vekt.leu heeabıDa 

çıkanlacak olan madal7a 

mitelerini seferber hale getirerek 
çalıım~ktadır. 

( DcYIUDI • uncu Yıfac!A) 

l ürk sulh için seferber 
Bir lngiliz gazetesinin Recep beyle 
mülakatı ve hakkımızdaki yazısı 

" Yeni Türkiyenin gayelerini, 
dütüncelerini ve hunların tatbiki 
yollarını ban, izah eden C. H. F. 
Umumi Katibi Recep Bey olmuı
tur. Recep Bey içtimai ve ıınai sa 

hada asrile§tmek için açılmıt olan 
muazzam cidalde milletin nasıl 

bir araya gelmit olduğunu izah 
etmiıtir. Türk milleti bugün sulh 
için seferber edilmiıtir. 

Gazinin dinamik ıahıiyetinin 
ilham etmiı olduğu yeni rejim sa
yesinde elde edilen terakki, bil • 

hassa maarif ve terbiye hıfzıssıh -
ha ve milli müdafaa sahalarında 

son derecede dikkate şayandır. 
Türk milletinin maliyesi sağ]am-

C. fl,t ı. Umumi kAtlbl Recep Ef. dır. Türkiye siyaset noktai naza -

ır ~ndra, 12 (A.A.) _ Deyli rından yeni bir - Balkan misakma· 
b· eylın Ankaradaki hususi muha- doğru istikamet almı! görünmek • 
l' 

1li, Ernest l\fain gazetesinde neş- tedir. 

~f.tığ~ bir makalesinde yeni Tür - İşleri sürüncemede bırakan eski 
b Yenın son on sene zarfında vücut usul' ere Türkiyede tamamen niha
.. Ulnıuş olduğunu söyledikten son- yet verilmi&tir. Bunlar Gazinin 
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Sofya, ll (A.A.) - M. TltQ • 

Jeı;ko, &ant 10,80 cb Sofyaya g-el

ml,Ur. Bant 11 de Parlstcn ı;e -

le<-rk olıın l\I, .:uuı;ıınofuıı 11.'\'dctlnl 

müteakip elyaııt mllkAleme1ere baı-

Janaeaktır. . ,,. . 
Romanya hariciye nazırı M. Ti

tüleıko, yarın sabahki aemplon 
ekspresiyle Sofyadan Sehrimize 
gelecektir. 

Romanya hariciye nazırı Sirke
ci istasyonunda, Bugün Cenevre -
den ıehrimize dönmesi beklenilen 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
ile Vali Muhitin Bey, Romanya 
sefareti ve konsolosluğu erkanı ta 
rafından kar§ılanacaktır. 

Misafir Romanya nazırı istaı -
yondan doğruca Perapalas oteline 
gidecek, geldiği günün akşamı 

Tevfik Rü§tÜ Beyle birlikte Anka
raya hareket edecektir. 

M. Titüleskonun Ankarada ika
met müddeti üç gün olarak tesbit 
edilmiıtir. Maanıiafih :Aııkar'ada 

bir gün da.ha fazla kalması ihtima 
li de vardır. Bu takdirde ayın on 
dokuzunda lstanbula dönmüt ola
caktır. 

Romanya hariciye nazı, Atina-
ya gidip gitmiyeceği hakkında 

(De'YamJ S inci aayıfada) 

MAKEDONYA 
Bulgar komitecilerinin 
kundak ve bombala

rile dolu .. 
Atina, 13 (Hu· 
susi) - Filori 
nadan gelen 
müstacel telg
raflara göre, o
rada Bulgar ko
mitecilerinin ye 
ni bir sui kastı 
meydana çıkını§ 
tır. Makedonya 
§imendiferi Ü· 

zerinde Manas-
tır - Filorina 

Bir Bulgar komlteclal k t a arı geçme· 
den az evel büyük ebatta bir bom 
ha bulunmuştur. Bereket versin 

Suçlular diln aju' C«'Z•da mabakeme edlllrlerk~n 

Gebze ile Dil iskelesi arasında san oğlu Ahmet, hat işçilerin.den 
ray vidalarını söktükleri noktasın- Kadri oğlu Hikmet, Ali oğlu E· 
dan Gebze istintak hakimliğince min, Ü!.man oğlu Arif, hat çavu
mahkemeye verilenlerin muhake - §U İsmail oğlu Halit aleyhlerinde 
melerine dün öğleden sonra· latan· açılan hu davada, ilk dördü 
bul ağır ceza mahkemesinde baş · doğrudan doğruya suçlu oldukla· 
lanmııtır. rı, sonunt:usu onları teşvik ederek 

Treni yoldan çıkararak yolcu - fer'an nl5.kadar olduğu kn.ydiyle 
ların hayatına tehlike getirmeğe mahkemeye verilmişlerdir. 
teşebbüsten hat çavu§U vekili Ha- (ll("vamı M lnrl ııaytfndal 

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

51 sene kapalı çarşıda! 
Hala tezgahının başında bulunanlsken
der Ef. büyük zelzeleyi, saray arab~
larının çarşıdan geçişini biliyor ..• 
Size bugün bütün ömrü ka -

palı çar§ının iliklere işliyen rütu · 
beti içinde; kaim, ıalak, hatta yo
sunlu duvarları · arasında geçen 
ihtiyar bir adam tanıtacağız .. 
Hacı lskender Efendi ... Çar§mın 

lo§ koridorlarında güneşsiz, ı§ık • 
sız, havasız yafıyan ve hastalık 
nedir bilmiyen bu adamı merak 
etmez misiniz?. Öyle bir adam ki, 
devirler görmüştür. 

Büyük zelzelede tezgahının ha· 
§mda bulunmuş, o faciayı görmü§ \ 
tür. Süslü, feraceli sultanları ta -
§ıyan muhteşem saray arabaları • 
nm, çarşının içinde dolaşı§ını bi • 
liyor. 

Çar,ı e•aafının piri lekender 
Ef. ve ,ık&yet ettiği ayak 

aatu:ılan 

O bugün tam altmış yedisinde • 
dir. Ve hali, küçük yazmacı dük 

ki bomba amcle tarafından vak- -~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tinde keşfolunarak hattan uzak- Japon tehdidi 
laıtırılmış ve böylece katar fela· • • 
ketten kurtarılmıştır. Bir sabık profe.

1 = 8 ~ 2 --= = :-=: sör Japonyanın - ._. ._.:: _ ___..... 

KISKANÇ! bUtUn Asyayı ve 

nihayet Rusyayı 

Selami lzzet'in romanı istiUl planı üze· 

Seven bir erkek haleti 
ruhiyesini vakalarla tahlil 
eden aşk ve macera eseri 

Pazartesi günü Vakıt'ta 

rinde olduğunu 

söylüyor ve Ja· 
ponya için şark 

ahtapotu ismini 
veriyor 

(TafaUAt 2 incide ) 

- Yanllmışsın 
bitişiktedir ... 

Kimde? 
1 l:!W I 

azizim, dişçinin evi 
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BAYRAM ~SÜN H-ABE-RLE-R§ifl ASYA~~ 
f ~ . ~ Japonyanın ısöla 

B. M. M. masra k T hJ k V f 
bütçesini gÖrÜŞtÜ uzak Şar ta e i e ar e Londra,~!~~!~tİ TokY•~ 

Ankara, 12 (A.A.) - Büyük ki Keio darülfünunu sabık pro~ 
Millet Meclisi bugün reis vekili ı f b •• d b sörlerinden Taid O Konrey bul d 
Esat Beyin reisliği altında toplana Rus - Japon ihti a ı üyu ü, u (Japon tehdidi) ba§lığı altıP ~ 
rak B. M. Meclisinin 1933 senesi çıkardığı bir kitapta Japonyayı öi 
mayıs ve haziran ve temmuz ay - ? tün Asyaya hakim olmağa 1 

ları hesabı hakkındaki murakip ra bir harbe se hep ola bilir mi . dikmekle itham etmiştir. profe• 
poru tasvip edilmiş ve Cümhuri - sör, bu kitabında bilhassa (Ş~ 
yetin onuncu yıl dönümünü kutlu- ahtapotu) diye andığı JaponYaJI~ 
lamak üzere Vekalet ve dairelerin Moskova, 12 (A.A.) - Japon- Tokyodan aldıkları talimat üze • bozulmasına lakayt kalamıyacak- bu husustaki planının evvela yeo• 
1933 bütçelerinden elli bin liranın yanın Çin §ark demiryollarını ele rine yaptıkları gasipkar faaliyeti larını, dünyanm bu parçasında Mançuri, sonra Çin, Hindistan,>.· 
tenzili ile maliye bütçesinde yeni- geçirmek niyetinde olduğunu gös- meydana çıkaran resmi vesikalar • muayyen bir nüfuzun tam hakimi· vusturalya ve daha sonra Ru•Y' 
den açılacak fasla konulmasına teren Japon resmi vesikalarının dan bir kısmının Tas ajansı vası - yetini tesis ederek kendi menfaat- üzerinde hakim kesilmek 0Jduıır
dair kanun müzakere ve kabul e- 1 netri etrafında Tokyo matbuatı • taıiyle ne§redilmit olması Sovyet lerine bir tehlike tetkil etmesiyle nu yazmıştır. 
dilmiııtir. mefgul olamamazhk edemiyecek- -----------:ı nın tefsirlerini mevzuu bahseden hükumetinin Rusyanın hukuk ve R · d 1 1 

lerini bildirmektedir.,, oma a ze ze e "' 
lzvestia gazetesi di.yor ki: menafiini katiyen müdafaaya az • Roma, 12 (A.A.) _ Bu sab•P 

Kanunun maddei mahsusasına 
göre maliye bütçesinde Cümhuri -
yetin onuncu yıl dönümü masarifi 
namiy]e yeniden açılacak 172 nu
maralı fasla naklen ilave edilecek 
olan bu para devlet merkezinde 
kutLulama itini tanzim edecek An
kaar vilayeti komitesi emrine mu
avenet olarak verilecektir. 

Bundan maada devlet bütçesi -
nin diğer tertipleriyle mülhak büt
çelerden vilayetlere kazalara ya -
pılacak msariflere iıtirak etmek 
icap etiği takdirde bu huıus için 
ayrılacak paralar da vilayet ve ka
zalardaki ıkomiteler emrine mua -
venet olarak verilecektir. 

Meclis pazartesi günü toplana -
caktır. 

Türk- Macar 
dostluğu 

derinleşiyor 
Peşte, 12 {A..A.) - Türkiye 

sefiri Behiç Bey Nyolcoıiai Ujsag 
~ gazetesi muharririne demiştir ki: 

Türkiye ile Macaristan arasın
da tam ve derin bir dostluk var
dır. Ve mütekabilen yapılmakta 
olan ziyaretler silsilesinin yegane 
maksadı da bu dostluğu derinleş· 
tirmek ve bütün dünyaya tanıt
mrJrtır. Kont Bethlenin 1930 da 
Ankaraya yaptığı ziyaret bu dost
luğa kati ve maddi bir şekil ver· 
mi§tir. T~rkiye Başvekili ile ha • 
riciye nazırının 1931 de peştede 
gördükleri hararetli kabul Türk 
milletinde kuvvetli bir akis uyan
dmmııtır. 

Ankarada aktolunan ticaret 
muahedesi çok memnuniyet verici 
bir şekilde tatbik edihpektedir. Ve 
bu muahedenin inkizası daha 
memnuniyet verici yeni bir mua
hedenin akti için de hazırlık me -
saisinde bulunulmaktadır. Ba§ve 
kil M. Gömbo§ ile hariciye nazı -
rı M. de Kanyanın Ankaraya ya
pacakları ziyaret iki memleketi 
birleştiren sa.mimi dostluğun yeni 
ve kuvvetli bir delilidir. 

Valilerin nakli haberi 
Ankara, 12 (A.A.) - Bazı ga· 

zeteler, on valinin şarka gönderil
mek ilzere olduğunu yazmıştır. 

Valiler için şark ve garp hiz -
met sırası mevzuu bahsolmadığı 
gibi halen böyle bir tasavvur da 
yoktur. 

Cenup hudutlarımızda 
Ankara, 12 (A.A.) - Birinci 

tetrinin ikinci haftası içinde ce -
nup hudutlarına dördü musademe 
li 12 kaçakçı vakası olmuştur. Bu 
Yakalarda biri ölü 26 kaçakçı ile 
120 kilo gümrük, 550 kilo inhisar 
kaçalı, 2 tüfek ve 14 hayvan tu-
ulmtııtur 

Pariı, 12 (A.A.) - Matbuat, 
"Resmi Japon vesikalarının metmiı olduğunu ispat eder.,, Ru;- Japon ihtilafını çok yakın- geç vakit, iki hafif zelzele kayde-

neıri akebinde Japon matbuatı- Paris, 12 (A.A.) -Temps ga- dan takip etmektedir. Alelumum dilmi!tir. Maddi bir zarar oldu• 
nın bu vesikaların sıhhatini fÜph'; zetesi, günün yazısında uzak tark vaziyetin gerginliğine rağmen bir ğuna dair hiç bir haber alınJll1• 
li görmiye teşebbüs etmesi çok ma vaziyetinden bahsediyor ve diyor harp tehlikesinin bertaraf edilece· 
nasızdır ve ali.kadar mahafilde ki: ği zannediliyor. Gazeteler, bu 
hüküm süren heyecan karıtıklığın j "Japonlar~ baz~ devletle~in ve münasebetle Almanyanın bir harp 
bir delilidir. Mançurideki Japon ı bu arada lngıltere ıle Amerıkanın ihtimalini istismar ettiğini kayde
.makamatmın doğrudan doğruya uzak şarkta .mevcut müvazenenin dyorlar. 

Yunanistan da Almanya Bayram için pul 

Cümhuriyet idaresi tehli- •• Cümhuriyet bayramı için 
kede gibi gösteriliyor Hava mudafaasın- bir seri pul hazırıattırııdı 
Atina, 13 (Hususi) - Amele ve d d k Ankara, 12 (Hususi) - Posta 

çiftçi fırkası reisi Möıyö Papanas- a Israr e ece ve telgraf umum müdürlüğü cüm-
tasyo, bugünkü rejime kartı teh - Berlin, 12 (A.A.) - Yarı resmi huriyetin onuncu yıl dönümü ba.y-

likeli surette bir suikast hazırlan- tebliğlerden ve bazı siyasi maha • ramı için iki neviden ve yedi par
dığım açıkça söylemit ve demit - filde yapılan görütmelerden, Al • çadan terekküp eden bir seri pul 
tir ki: manyanın prensip itibariyle Mac hazırlatmı§, pullar damga matba-

- Hükumet gazetelerinin ayan Donald planındaki iki devreyi ka- asında basılmııtır. 
meclisine, tfirayı devlete ve hü - bul edeceği manası çıkarılabilir. Üç.milyon ad.Volan bu;pulla •• 
kUnıetin malUm. kanun layıhuı ile Bun.unla. beraber'. ilk devrede, nn bir serisi yüz kuruş kıymetin ~ 
hizmeti askeriyeden uzaklaıtrrıl - Almanya Reichsweri ileğittirmek, dedir. 
ması istenilen cümhuriyet zabita - hukuk müsavatına varabilmek Ü· 

nına kartı devamlı hücumları cüm zere müdafaa vasıtalarını diğer 
huriyet rejimine karşı suikast gibi devletlerinkine uydurmak için ha· 

Bu pullar yalnız birinci teşri • 
nin 29, 30 ve 31 inci günlerinde 

tavsif edilmelidir.,, rekete geç.mek istiyeoektir. postalarda kullanılacak, bu gün • 
lerde kullanılmayıp artacak pul -
lar imha edilecektir. 

Atina, 13 (Hususi) _ Gerek Bu devrenin devam müddeti, 
Mösyö kafandaris ve gerek Mös _ Hitlerin Almanyanın iktııadi ve 

yö Papanastasyo hükumet fırka - içtimai kalkınması için lazım ad - Merhum Mustafa Fevzi 
lannın mütemadi suikastlarından dettiği devre müddetine' tesadüf 

rejimi muhafaza etmek için cüm
huriyeti koruma cemiyetinin ten -
siki elzem olduğunu söylemiıler -
dir. 

Atina, 13 (Hususi) - Hükume· 
te vekaleten riyaset etmekte olan 
Mösyö Kondilis, rejimin tehlikede 
bulunduğuna dair sözlere ve mu
halif fırkalar rüesasının neşreyle -

diği tebliğa mukabil gazetecilere 
tekli idarenin hiç bir tehlikede 
bulunmadığını ve ötedenberi ef -

karı umumiyeyi hükumet aleyhine 
çevirmek için muhalif fırkaların 
fırsattan istifade etmek istedikle
rini söylemiştir. 

M. Venizelos 

Atina , 13 (Hususi) - Hürriyet 
fırkası reisi Mösyö Venizelos doğ
duğu yer olan Giridi ziyaret etmek 

üzere yann Kandiyeye doğru ha
reket edecektir. Mösyö Venizelos 
iki hafta sonra avdetedecektir. 

Girit ahalisi Mösyö Venizelosa 
hararetli bir istikbal hazırlamak -
tadır. 

Amerika' da para meselesi 
Nevyork, 12 (A.A.) - Nev

york borsası mahfilleri, M. Roose
veltin pazar akşamı para siyaseti 
hakkında beyanatta bulunacağım 
temin etmektedir. 

Para İ§leri ha~kında hazırla • 
nan ve şimdiki halde resmi müza -
kerelere mevzu olan planda, gü • 
müı para mese1esinin de bulundu-

edebilir. 
Almanyanın bilhassa hava mü • 

dafaası üzerinde duracağı ve bu iş 
için huıusi toplarla mücehhez tay· 
yareler kullanmak istiyeceği zan -
nediliyor. Bundan başka şark 

hududunun muhafazası için aari 
bir tahkimat hattı yapmak ve 
Reichswehrin silah ve techizatı as-

Beyin ce!Jazesi 
Ankara, 12 (Hususi) - Bu 

günlerde Paristen İstanbula geti -
rilecek olan Manisa mebusu mer • 
hum Mustafa Fevzi Beyin cenaze
sinin Akhisara götürüleceği söy -
lenmektedir. 

Belediyeler bankası 
rileıtirmek de istemektedir.. Ankara, 12 (Hususi) - Bele-

Bu devre nihayetinde Almanya diyeler bankasının açılma merasi
nın mütekabilen silahların kontro· mi cümhuriyet bayramında yapı
lünü kabul etmesi muhtemeldir. lacaktır. Bankanın idare mec!isi 
Berlinde bu meta!ebatın İngiltere azasiyle umumi müdürü o zamana 
taraf mdan F ransadan daha az 
müsait bir tekilde kartılanacağı -
na intizar edilmektedir. 

Almanya Cenevrede hüsnü ka • 
bul görmediği takdirde dörtler mi· 
sakını ileri sürmek istiyecektir. E
sasen, M. Mussolininin bu suret· 

kadar tayin edilecektir. 

Adliye tayinleri 
Ankara, 12 (Hususi) - Adliye 

le hareket edilmesi üzerinde muta rinin yüksek taıdiklerine iktiran 
bık olduğu zannediliyor. etmıtir. 

memurları, hakimler ve müddei
umumiler arasında yapılan tayinle 
re ait liste Reisicümhur Hazretle • 

Von Neurathın Alman noktai 
nazarım müdafaa için gelecek haf 
ta baılarında Cenevreye gitmesi 
muhtemeldir. 

İngiltere - İr~n 
Cenevre, 12 (A.A.) - Millet -

ler cemiyeti meclisi, İngiltere ile 
lran arasında petrol meselesinden 
çıkan ihtilafın knti surette halle· 
dilmiş olmasını memnuniyetle kar 
şılamıştır. 
eımattmmmmmnt'llllllhMIDAINillüiillftJAltltlllttllWlllMlltiltl .... illltt"'"Ull",._ 

ğu söylenmektedir. Bununla be -
raber çift maden esasının bahse 
mevzu olması muhtemel değildir. 

Telef on ücretleri 
indirilecek mi? 

Ankara, 12 (Hususi) - lstan
bul telefon ücretlerinin indirilme
si meselesi Vekiller Heyetince tet
kik edilmektedir. Bu mese"e ya~ 
kında bir karara bağlanacaktır. 

İzmir - Ankara telefonu 
Ankara, 12 (Hususi) - İzmir 

- Ankara telefon hattının tesi • 
si İ§İ ilerlemektedir. Bu iş kanu· 
nusani nihayetinde bitecek, hat 
açılacaktır. 

mıttır. 

İtalya .. Lehistan 
Varıova, 12 (A.A.) - M. Be'~ 

ile aron Aloisi ve M: Baıtianicll' 
arasında Cenevrede yapılan nıii " 
zakerelerden bahseden Leh gaır 
teleri bu münasebetle cereyan e .. 
den fikir teatilerinden ötürü ıneıt1• 
nun görünmektedir. 

Gazeteler, bu görii!melerin ge" 
lecek zamanlarda anlaıamama:ı • 
lıkların önünü alacak ve ltalya jle 

Lehistan arasında bir anane ha • 
lini alan mesai ittirakinin yenidell 
baılamaıını mümkün kılacak bit 
mahiyette olduğunu <la;:,Yazmakta• 
dır. 

'Almanyada şiddetli bir 
fırtına 

Berlin, 12 (A.A.) - Dün gece 
Almanyanın §İmali garbisinde tid 
detli bir fırtına kopmuıtur. Berli11 
Hamburg, Emden tehirlerinde d• 
ha bazı yerlerde az çok büyük za" 
rarlar olmuştur. 

Bir kaza 
(A B·r Augsburg, 12 .A.) - ı 

mahzende çalışan iki itçi, kubbe .. 
nin birdenbire çökmesi üzerine 
toprak ve taş yığınları altında kal• 
mıthr. itfaiye efradı iki saat çıa· 
lı§ıp çabaladıktan sonra cesetleri
ni bulabilmittir. 

Japon rekabeti 

İngiliz ipek sanayiini 
öldürüyor 

Londra, 12 (A.A.) - Muhtelit 
sanayi heyeti ipek sanayii hakkın· 
da neşrettiği bir raporda Japon r•• 
kabetinin İngiliz ipek sanayii üze• 
rindeki yıkıcı tesirlerinden bahset 
mektedir. 

Raporda, Japonların evvele" 
tamamen ve yalnız §ark tipinde 
ipekliler yaptıkları halde iki üç -
nedenberi Avrupa tiplerini ve bil
hassa İngilizlerin hususiyetleri <r 

lan emprime krep döşinlerini ~e 
ipekli mendil ve boyun atkılarıo• 

taklit etmeğe ba,ladıkları kayde • 
dilmektedir. Japonların lngiJİI 
sanayicilerinin rakabet edemiye .. 
cekleri şerait altında çaışmakt• • 
dırlar. 

Heyet hükumeti, Japon ithali,. 
tını kontenjan usulile olsun veY" 
tam bir şekilde memnuiyet ile ol
sun tanzim '!'imek için tazyik etıP" 
ğe ittifakla ktuar vermiştir. Yo1' .. 
sa, bütün İngiliz ipek fabrikahltr 
nın kapanması tehlikeıi Tardır-





ve 
Her türlü devletçiler, etatistes, 

ferde ait olan işleri bile az çok 
devlete hasretri:ektedirler. Devlet 
çiliğin de, kendine göre, asgari 
ve azami programları var. Dev · 
!etçilik hafif, mutedil, devlet sos· 
yalizminden şimdiki Sovyet Bo: -
şevizmine kadar gider. Hasılı, bu 
meslek ferdiyetçi değildir. Uıkin, 
arzcttiğimiz gibi, hafif veya ağır 
olabilir. 

Ubür taraf ta, yukarda bahsi 
geçen anarşizmi görüyoruz ki hü
kumeti ortadan kaldıracak dere · 
cede ferdiyetçiliği 
tedir. 

ileri !Ür.mek-

Şurasını ehemmiyetle kayde · 
delim: Bulunduğumuz devirde, 
cihan harbinden sonra, hemen 
her m~'Tllekette devletçilik i'erle · 
mekte, vaktile fertlerin gö~dükle
ri bir hayli i§i devlet kendi üzeri· 
ne almaktadır. 

Bir, iki batın evvel sosyalizm 
korkunç görünüyordu. Halbuki 
şimdi gayet ferdiyetçi olan lngil -
terede bile iş partisi ikı defa ikti
dar mevki ine geçti ve bu fırka in· 
giliz aleminde artık bir ucube gi . 
bi görüLmedi. 

Anlaşılıyor ki idare geniıliyor. 
Vaktile hükumet vazifelerinden 
addolunmıyan bir çok iıler, bu 
gün hükumet taraf mdan tedvir o
lunuyor. O halde anarıizm meale· 
kinin sukutuna tahit oluyoruz. 
Bol§evizm bile az çok anarıist 
umdelerle doğduğu halde soldan 
geri etmi§ ,hatta devlet mefhu -
munu azrtmıştır. 

Bu hareket, gelecekte, artacak 
mı, yoksa bunun bir aksühimeli 
olaook mı?. Yakın bir istikbalden 
bahsedilecek olursa, bütün alamet 
ler devletçiliğin daha bir müddet 
artacağını gösteriyor. Uzak bir a
tiden bahse ise yalnız bizim değil, 
kimsenin salahiyeti yoktur. 

Dinler ,devletler ,felsefe, be • 
diiyat~ .. Bunların seyri asla riyazi • 
değildir. Mesela görüyoruz ki eski 
devirlerde beşeri sevk ve idarede 
"yeıane,, amil olan din~ bir müd
detten.beri ehemmiyetini büsbü -
tün kaybetmiştir. Vaktile harp, 
sulh bu nama icra olu.nurdu. İn • 
sanlarm başlıca meşgafosi mez • 
hepti. Mezhepten hariç hiçbir tc.Y 

yoktu. O zaman ise din, devletle
ıri muhitti. Hasılı iİnkitaf m ne te· 
kilde olacağını 'tahmin. etmek mu
haldir. Lakin bu dakikada kaydet 
tiğimiz şeniyet devletin genitle -
mesidr. Filen devlet §Ümul daire
sini büyüttüğü gibi devlete ait o -
lan hukuki ilimf er de ilanihaye ı
Jerlemektedir. 

Muhtelif şekiller 
Devlet, şekli ne olursa olsun, 

dal.Ole ve harice kar.§ı ayni mahi -
yettedir .. Yani bir cümhuriyet ile 
bir krallığın dahili hakimiyet, te
baa ile .münaseb?t ve harici işler
de, diğer dev,etlerle olan ahı ve • 
rişteki istiklal noktalarından far· 
kı yoktur. Yani müstebit bir dev
let de, meşruti bir devlet de, mül
te!ıak (Ressortissant) larına kar • 
§I hükmünü icra eder. Devlet mü
nasebetlerinde sabık Rusya çarlı • 
ğı ile o zaman.ki İsviçre Konf ede
rasyonunun farkı mutasavver de -
ğildir. Devletin şekli, ba,ka bir 
meseledir. 

Bu, ancak dev!etin dahili ida • 
resinde teceffi eder. Devlet, Tcucl -
retini ya fevkalade bir kaynak • 
tan ,yahut halktan alır. 

Devlet, idaresinde ya indi, 
şahsi, hatta keyfi bir meslek itti • 
haz; yahut hukuk de:ıimine ria • 
yet eder. 

Devlet, eğer hükümdarın mül
kü hüki.:.:ndar da tabiatın üstün · 

1 

deki kuvvetlerin mu~nhhası ise, 
§ekil, istibdattır. Hükümdar hiç • 
bir kimseye hesap ve cevap ver -

C:l!o do~usu 
Ctn atı~• 

:ı:ıt ah namazı 
rıeıc nama7.1 
~indi n:ıl'latı 

o\k~~nı namaz• 
\ at.sı oamat.ı 
lmsa~ 
\ılın ı:c~cn~ün!crı 

Yılın ta1an • 
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li. () li,!lJ 
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nundur. Diğer bir sözü ile o ka · ı ~ T " N u u 1.. -: 

1 
ı -

nunu değiştirebilir. Daha doğr~su 
müstakar kanun yoktur. 

istibdadı ne tadil edebilir? Din 
ve örf, hükümdarın kendi zafı. 

Muamelelerinde külliyyen müsta -
kil olan eski Osmanlı padişahla • 
n ancak ve bir de~ece}·e kado.r 
şeriat i'e mukayyet idiler. Taban 
tabana şeriata mugayir harekette 
bulunamazlar, olsa olıa şeriab ke· 
yiflerine göre ulemaya tevil ve 
tehir ettirirlerdi. Bunun için de 
kolaylıkla acentalar bulurlardı. 

Örf de bir dereceye kadar is
tibdadı muadildi. Hükümdarın 

kendi aczi daha mühim amildir. 
Padiıahı cılız görünce yeniçeriler 
ayaklanır; istediklerini yaptırır -
lardı. Sadrazamın boynu gider; 
padi§ah hali, belki de katledilir • 
di. imdi bu ihtimal, bir dereceye 
kadar muaddil vazifesini görürdü. 

Lakin hak ve adaletin lehine 
mi?. Nadiren öyle. Şunu unutnu -
yalım ki ayak takımının hak ve 
dinle münasebeti olmadığından 
ekseriya idare ve vak'alardan son 
ra da gene karışık olarak devam 
edegelir.di. 1 te buna gayri fe sefi 

manaaiJe anArf İ diyebiliriz ki, bu
nu yukarda taful ettiğimiz anar -
şiımden ayınnak gerektir. 

Müstebit bir hükumetin irsi o
lup olmaması aeyyandır. 

Fazla müıtebide gayri ilmi 
dilde diktatör diyorlar ki koğru 
değildir. Diktatör, Roma tarihinde 
ve Roma amme hukukunda fena 
ve karışık zamanlarda, kat'i ted • 
birlerde bulunmak için pek mu -
vakkat olarak :intihap edilen baş
tır ki bundan yukarda bahsettik 

Eier bir hükümdar, kanun ve 
kaideye rjayet eder:, o kanunlar 
da ancak uwlü dairesinde deği.şti
rilebiJine bir terakki adrmı atıl -
mı§ oluyor. Buna mutlak devJet 
diyebiliriz. Guya Rusyada, Çarilı -
ğm son aafhaaında, ve Abdülme
citten itibaren Osmanlı devletin -
de böyle idi. 

Yok eğer aöz ammenin ise dev
let Constitutionneldir. Bu devlet 
ister sultani, ister cümhuri olsun. 

Sual: Söz hem ammenin olsun, 
he.m de padi~ah tahlında otursun. 
Nasıl olur?. 

Cevap: Oluyor. Padisahın hu • 
kuku me.ruttur. Yani te~kiia'h e • 
suiycdcki §artlara bağlıdır. Eğer 
halk pek münevver, hukukunu 
müdrik, hürıriyctin de orada tari -
hi eski i~e padİ§ah ancak bir süs· 
tür. Vazifesi mera.timden ibaret -
tir. İ§te lnglterenin, İtalyanın, Da
nimarka ve İzlandın, F.e 'emengin, 
Belçikanm, lsveçin, Norvecin itti · 
haz ettikleri meslek. . 

Hatta, mcsc!a Bciç: mda, istik· 
lal elde edilince, millet kendi ha -
kimiyetine dışardan (Almanyn -
dan) davet ettiği bir zatı hükiim . 
dar sıf at'ilc lCJrik e•.miştir. 

Noneçte de öyle. Diğer yer'er
cie ise İıan.edaniar böyle davet edi 
Jip gelmiş değilleı·dir. Lakin ze . 
min ve zamanla u7la§mak kıvrak-

12,30 - 13,30 (;ramofon, Türk~e ,arkı-

lar. 18 - l!I gTıııııofoıı, 19 - 20 ı.tUd~ o 

837. h!.'yetl. 20 - :?030 dernmr. %0,SO -

21,30 lıanımlıır az hr~etl. %1~,0 - :?% ~rA

m:ıfon. 22 d~ıı Hlbarell .\Nldolu ajanın ve 

!l:lat nyıuı. 

ANKAR.\: -

12,80 - lS,30 gramofon. 1s - ıs,u 

7.l'ki B.-y hır:ıfrıı:Jan lirman kCHl'!Prf. 18,4.i 

- ııt,20 ıFN\n ır.ca clerıı. J9,'!0 - 2-0 ıramo 

fon. 20 njans hııbcrlr.rl. 

\ l\'A' \: 6Ul.1 m. -

12,30 plak - 14,10 - 15 konıl'r - %0,10 

kon er - 21 opcrn - %l,l:i plAk. 

fH"U:\rıı;ı;.~ı f;: M0.5 m . -

19.SO kon r - ~.15 oda mmlldsl -

!3,lu ıılak - :?t,ıo ~ıgan hayaları. 

Rl'KREŞ- SIH.! m. -

18 orkP tra - J0,15 orl•r.ııtrA - %0 o-

(l«'ra - :?O,tO opera. 

VARŞ0\'4': 0 1412 m. -

J7,..IO r;olo kon~er - %1 muıılklye dair 

B<>hbet. onra l!w.nfonl - 21,lS konser -

28,10 spor, danı ha,·aıarı. 

HELGRAD: 431 m . -

il2 koıı§Cr - ıı kon11er - !?O kon~r -

:?S L11gan nıuslldııl. 

ROllA 44 ı ,ı m. -

13,H plak - !18.15 :ırkı ,.e talgı - 21 

lhnberlcr, ıım k. 

PAUIS: ~28.% m. -
21 •~nfonlk &.o tıa,·alan - lıt,115 aoh· 

br.t - 22,SO opera, mu ildll komr.dl. 

Üç gün tatil 
Cümhuryetin ilanının onuncu 

yıldönümünü kutlulama kanunu • 
nun birinci maddesi §udur: 

"Ciimhuriyet ilanmm onuncu 
yıldönümi.i üç gün kutiulanır. Bu 
üç günde resmi daireler tatildir, 
hususi daircicr ve mü~~sclcr ve 
ticaret evleri hakkında hafta tati
li tatbik olunur. 

An1aıılıyor ki üç iÜn her yer 
kapalıdır. Ancak cuma tatili ka • 
nunundan ruhsatiye ile açık olan 
yerler açık kalabilecektir. 

ııımnnaııııumıumıuummaınmn.,111nııttAntmt11nı1ın11111nm11nhrmunntnm1«llm11 

lığını göstermişlerdir. lngilterede 
saltanat genç ve güzel bir kıza in
tilcal etmişti. Uzun süren o aa ta · 
nat devrinde millet muktedir ricat 
tardmdan idare edildi. O kadına 
pek nezih bir mevki temin ettiler. 
'1illet bakir hükümdarına kendi 

intihabı ile bitaraf ve ecnebi bir 
koca buldu. Hasıl olan çocuklar 
lngilizlerin istedik' eri gibi yetiş • 
ti. Adeta ısmarlama hır hanedan 
ve bir kral imal olundu. Bin.aena -
leyh ba~ta haşmetlu kral olmak Ü· 

zere Büyük Britanyamn, koyu bir 
cümhuriyct olan Amerikanın bir
leşmiş memleketlerinden farkı 
yoktur. 

Burada halkın seviyesini, meş

ruti örfün, adetin an'anenin tarihi 
takarrürünü görüyoruz. 

Buna mu mbi' esaretten kurtu · 
lan Amerika siyahilerinin Afrika 
sahillerinde kurdukları Libcria 
Cü:nhuryetinde hala esaret mev • 
cuttur ve b:ı bapta tahkikat yapıl
ması için Mil etler Cem1yeti ora · 
ya heyetler gönderiyor. Orta ve 
cenubt Amerikadaki bütün dev · 
letler cümhuriclir. Lakin bunların 
çoğu, za.--nan zaman, tutanın elin
de l<a'ıyor. 

(Ue\·amı '"ar) 

On beş günde ihracatımız ithalattan 
4 milyon küsur lira fazladır 

istatistik umum müdürlüğü ey- j Boyalı pamuk men:sucat 
hil 933 ayının son 15 günlük itha· Boş çuval 

244.11 
59. 

ııs.ı 
t35· 

lat ve ihracat kıymetlerini topla - Her nevi demir 
mıştır. 

Yapılan iıtatistik hulasasına gö 
re 15 günde ithalatımızın 

(2.725.871) liralık bir kıymet gÖı· 
termesine karşı ihracatımız bunun 
{ 4.032.827) lira fazlasiyle ( 6. mil 
yon 758.698) lira olmu§tur. Bu 
senenin sekiz buçuk ayına ait ra
kamlar bu ıon rakamlarla birleş -
tirilincc (9) aylık ithalatın (54 
miyon 165.211) lira ihracatın da 
56. 7JS.680) lira olduğu görülür ki 
bu dokuz ayda ihracatımız ithala
tımızdan (2.570.469) lira fazla • 
dır. 

932 senesinin dokuz aylık itha
lab ise ( 64.826. 720) ve ihracatı 
da (63.590.838) lirayı bulmuş ve 
buna iÖre ithalatımız ihracatımı • 
zı (1.235.882) lira kadar geçmiş· 
tir. 

933 eylul ıon 15 günündeki 
ba§lıca ithalat ve ihracat madde· 
]eri afağıda gösterilmittir. 

lTHALAT 
E,yanın cinsi 

Yün ve kıl iplikler 
Kahve 
Pamuk iplikleri 

Lira 
2Z2.195 

55.201 
53.791 

BORSA 
Hizalarında yıldız i~arctı olanlar Uzer· 

le rinde J 2 I ci teşrin muamele olanlar· 
dır.] Rakamlar kapanı~ fiyatlarını gösterir· 

Nukut (Sataş) 

• 1..ondrı 6:-6., - • \'fvıı.nı :?:>, -

* C\)'Ollı: J3!1. - • .Madrlt ıs. -
* raris Hı''· - * Berllo so, -

• 111Ano 2N,- * \"arşon 2.ı, -· 
• Brük•el 1(8, - • Budapc~t• :ıo, -
• Atlna 24,SO • Büht:$ :.ı. ·-
• Cenevre ~~.\ - • Rcl)tTat ~6. -

•,oha !!'i, 50 '* 'Yn\l')hamıı " -* Amstcrdam s~. - * Alun 9::?.ı. -

• Pral! 120, • • Metldiyc ='7. -
· • Stokho'm ~Q, - • 1\ nknnt N!I, -

Çekler (kap. sa. 16) 

* l.omırı 
* :\eı·) ort 

tıS4,7~ • Sto.\:holııı 
-0.71:'9 \'hana 

· * Paıls 120fı • !\ladrlt 

* l\1 ılAno 
* Rrııkscl 

.9950 • Rcılln 

3.8!1:-5-
.A rine. 2.5•2:\ 

1 
* c:cncı•re 'i'.4370 -

.5orya tı6.3J-

• .-\mstLrdanı l.li-
l'r.:ıı: 15,9-.!-

lş Baaka~ı Q.~o 

Anadolu 27'<i5 
l\cjı !\')O 

sır. ua, ri} t ı~. 

rramı·av 48,50 

\·u,ou 
Rudıptştc 

Rülm~ 

Bc1grat 
1'ffi:ohnma 

l'crl.:ns 
• Çimento a! 

Cnyon ney 
'ark l>c!. 
l\alra 

5.6\-

1.98~1! 

4 '2•125 ~ 

3,7350 

11.40 
~.Qo 

1,25 

2,2n 

l'. sıı:ona ıı.w ~.ark m. ceza '2.,35 
l\omoncl ııı.- l'clefon ı:ı.-

istikrazlar tahviller 

ı•J.JJ uıı ise. 

Değirmen, şeker ve ıai
re makineleri 
Sair eşya 

İHRACAT 
Eşyanın cinsi 

Canlı hayvanlar 
Yumurta 
Ham deriler 
Yün 
Tiftik 
Buğday 

Çavdar, 
Arpa 
Üzüm 

darı, ku~yemi 

Kuru incir 
Fındık 

Tütün 
Palamut 
Afyon 
Maden 

hulaaasr 

Maden kömürü 
Sair C§Ya 

• 
Meyhane müşlerilert 

Evelki gece Balatta Acem Alioiıı 
meyhanesinde sarhoşlar arasrnd' 
bir cerh vak'ası olmu!lur. 

Tütün amclesind;n Salabattill 
isminde birisi meyhane müşteri!: 
rinden Feyzi isminde h §ka biriıt• 

nin yanağını sıkmış bu yu Ucu#- f 
ralarında kavga çıkmış, Acem A, 
de kavgaya ltarışmı~, neticede bıJ 
sına bir iskemle yiyen Feyzi, üste' 
İik üç yerinden de bıçakla ağır '" 
rette yaralanmıştır. 

s.· Feyzi hastaneye k<\ldmlmtş, c 
rihlerin her ikisi de yaknlanınıŞ' 
tır. 

Manavın sepetinde 
Polis ve inhisar memudarı t-e.rıJ' 

fmdan dün akıam yapılan anrxı'' 
da manav Mustafa isminde bir ,. 
damın elindeki sepetten 41 tane ş5 

ker ve 29 tane köylü sigarası b1J ' 
lunmuş ve manav yakalnnmIJlıt• 

Tiirk talebe birliği 
Dün Milli Türk Talebe Biı-Jisi 

idare heyeti b:r içtima nktetmiştr• 
Bu çtimada tali mesele'er mevııııl 
bahsolmuştur. Ve Çanakkale~· 
bidesi etrafında yapılacak müzake 
reler başka bir içtimaa bırakıhııtf 
tır. 

ISTANBUL BELEOiVESI. 
Darülbedagi Temsillert 

Bu_gun m:ıtiııe J 5 te 
.\ kş.1111 su,·:ıre ~l de 

Pergünt 
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F.rı:ani 
ihhtım 
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Ö 
8ir kel' d .... . . 

Iüını lCaune egıl mı?. O ne? .. de, çok yalnız bir hayat yaşadı. 
Genç:iğine ve güzelliğine karşı 
sevgi, a§k nedir bilmedi. Etrafın -

: ····-····-············································· 1 5 
ı SPOR i . . . . . . __ .... _ .............................................. . 

Kongre 
Bugün yapılacak 
l<ongre mühimdir 

1 Yaolm s 
Suat Derviş 

k\Uıç b· ?funda bekliyen kor -
lİlern ; canavar... Odam sessiz, 
l\i htkı · oktor. Bilki.r ve Oktay be 
t~a- ı~orlar. Fakat niçin? .. Ya-

"""" l . Çok .. 1çın ıni? .. Artık bu bana 

da dolaşan, ona fazla yüz veren 
genç kızlan ciddi bir mağruriyct· 

le reddetti. O yalnız mektebi, yal-

Mizah gazetelerinden birisinde 
"Evlenmek istiyorum,, adlı bir tef 
rika çıkıyordu. Bunun müstear bir 
imzası vardı ama, meraklının biri· 

lstanbulspor kongresi bu sabah si, asıl yazanı öğrenmiş, bana: 
saat onda Halkevinde toplanacak. _ Suat Derviş Hanımın! demiş 

müddet dikiş tutturabileceğini zan 
netmezdim. Çünkü Nezihe Muhit
tin Hanımefendi teyzemizden be. 
ri o cemiyette Suat yaşındaki genç 
lere ne mevki veriliyor, ne şöhret .. 

Bu da olmadı ... \. "~a -ı A ı.ıtklf . • .... yııelden bir nefes 
J 'tın ö1·· •rtrrıda • ... um nefesi, itte kulak-

nız derslerini ve arkadn,Iarını ıe

ver di. Fal.at bugün hangi kuvvet 
ona hatıralarını yaşatmak, mace -

Bu zamansız kongrenin toplanma- · tı. O halde ne olmasaydı? Muhar • 
Evlenmek istiyen bir kahrama - rir olmasaydı .. Peki, muharrir ol • 

lıy0t? •• Ugulduyor, ruhumu ça -
... öı ·· h Silk~ uın avası... rasmı terennüm etmek için mu -

tılltı ar: teyzezadesi Ayselin ha- hakkak i n.sanların bir şey bilmesi 
t 

111 bıtird"kt . . 0lfttı 1 en sonra yorgun ve onların b.ı~mdan gecmesı la -
ı aon ~ -

>"ltı .• satırdan kaldırdı. Acı - zımmış ... 
dert Roıierini yumdu. Siyah ciltli 1 8 .. h ı b · k erj k 1 ... ugun atıra arına a~a r en 
ı;I\ apattı. Ba~ı kitabın üze - ·11 f d · ı · d e düşt" l kı ı .t ııayı aya şuhu a ı ave e e -

&·ık u, uç rdı hıckırdı... . s . b"l . Ok ·h 
• 1 ar h .. ' . . . .. yım: evgı l mıyen tay, nı a-
••tirah asta gıb:ydı. Bırknç gun yet b ir ge~ç kızı, bir yıldız gibi 
tc ... 1. at ettikten sonra tekrar ma-

.. , t <>d par" ıyan mavi sular kızını , Marma 
Uıe~ asına çekildi, ve masamn 

••tıd ranın kızını sevdi. Ona yaklaşmı· 
•t h e onu bekHyen Oktayın kı-

:.tıratına bn§ladı. ya nasıl cesaret etti? .. 
oı}k" Ok h r /J,ol'(ımı l'ar) 

llıtd ar, tayın atıratmı oku· 

Yeni talihliler 
lıtd •n eYvel defteri şöylece knrış
hf 

1
" Oktayın hatırası b irkaç sa -

dıı 'Ydı. Yalnız bu kalın defter dol • 
ı, tan diğer kopuk, beyaz sayıfo ·, 200 bin l iranın parçaları 
'f~ Ayselin "Denize gömülen 1 kimlerde ? 
,,

1
:• notası ile doluydu. Onlar, Ay 1 • • 

\t •.n. Çok sevdiği arkada§larına 1 On beşinci tertip tayyare piyan-
trıllllek üzere Bilkara bırakılmış- kosunun sonuncu ketidesi dün bit-

tı. miştir. Bu keşidenin en büyük ik-

ya çağrılması sebebini karilerimiz 
elbette hatırlıyacaklardır . 

On gün evvel, lig maçlarının 
programının yapılacağı gün, on 
iki klüp namına verilen bir takrir 
vaziyeti allak bullak etmişti. Klüp 
ler bu lakrirlerinde futbol heyeti 
reisine kar§ı itimatları kalmadığı-

r.ı işaret ediyor, bir iki sebep ile
riye sürüyorlar ve kendisinin isti
faya davet edilmesini istiyorlardı. 

Bu takririn ortaya attığı vazi -
yetin neticesi kongre kararı oldu. 
Bu çok iyi bir karardı. Çünkü, 
bu takrir, iddiasında söylendiği 
gibi yanlış bile olsa, netice itiba-

riyle bir vuzuhsuzluğu işaret et -
tiği için dikkat ve alakaya değer

di. 
Klüplerin olmasa bile, bizzat 

"Spor,, denen şeyin selameti için 

vaziyetin durulması ve hiç değilse 
ekseriyetin yeniden inanacağı bir 

- Bilkar defterin ilk s&yıfasr- ramiyesi olan 200,000 lira 27412 
flı t k neticenin alınması lazımdı. Aksi 
2 
•. c rar açtığı zaman evvela gö· ı numaraya, 20,000 lira 32358 nu· 
~n~ · · b takdirde anarşi müzmin bir kurt ka.,.. 1 ı~en eyaz bir zarfı nldı , bu maraya, 15,000 lira 33104 numa-

... at I f O gibi sürüp gidecekti. ı mamış acık bir zar tı .. - raya ç..ıkmıttır. 
~erinde 1 ~ ı d l işte; i~ başında bulunanlar da 

§Un ar yazı ıy ı: ki yüz bin lira Taksimde ara- 3' 

İz "t 221 b h böyle düşünmüş, bunu kabul et -l' mı a riye mülazimi bacılr kahyası Cemil Bey ile on 
Urgut beye.. mit olmalılar ki kongre kararı ver 

bir arkadaıının aldıkları bilete çrk 
k' BiJkar merakla zarfın içinde • mıştll'. diler. 

1 katlı kağıdı açtı, ve okudu: Takririn imzalandığı günle bu 
l urgut, Bundan ba~ka akay idresi köp- gün arasında epeyce bir zam.an 

.. ••sevgili çocuk, aen.i bir daha rü kontrol memuru Mahmut Beye farkı bav. Bugünler içinde neler 
~0rtneden ebediyete çekiliyorum. de iki yüz hin liranın bir paçası oldu, takriri imzalıyan klüpler a 

1
._aatanenin ıu yalnız köşesinde ö- çıkmıştır. iki yüz bin liranın ü - raaında, hakikaten böyle bir im -
tırn tstıraplarıyln kıvranırken, çüncü bir parçası da Beşiktaşta zanın klüplerini temsil etmediği -
~alnız seni düşiindüm. Biliyorum oturan kaptan Bedri Beydedir. j ne ve etmiyeceğine dair karar ve
t ~rgut, eeni çok üzdüm. Kaç ke • Galatada diş tabibi Dimitri E- renler olmuş mudur?. Bunu ha -
t e er hana yalvardığın halde hn _ fendiye elli bin, Kadıköyünde kiki teferruatı ile bugü~ anl~y~c~-
ıratr.":llı sana anlatmndım. Cünku" s0••v .. tl " dd · d Ih K" k gvız Bizim dedi kodu ıle 1tımız 

~ gu u ca esın e na ur ır or · . 
o 2aınan o ölmemişti. Onunla be - Efendiye otuz bin, Yüksek kaldı- yok. Eğer bu~lara bız de kı~~et 
ta.herken başka bir şey hatırlan1ı· r d y· k verseydik bugun aynı mevzu uze· 
}' ım a eczacı ın opulosun oğlu 
or, ba~ka bir şeyle me~gul ol.ımı- Jlyay · · b" S 1 h rinde sütunlar dolusu yazmak bi -:y a yıımı ın, u tan amamın . . . 
<>tdum ... O öldükten sonra da da §emsiyesi Leona 15 bin lira zım ıçın kolay olacaktı. 

Çok geçmedi. Ben de hastane kö - çıkmıştır. Yalnız kongrenin çok hararetli 
!~lerine atıldım, derin iniltiler bi • olacağına dair bir tahmin yapmak 
tıbir· · k' d k k l Taksimde 23 numarada outran · ı "k 'f d I ını ta ıp e en esi ö csürük- ı e ı tı a e eceğiz. Çünkü spor 
er, sık sık gelen kan pıhtıları Matmazel Vidanahamyas elli bin; tarihimizde böyle bir vaziyet çok 
~"•:;ında çürüyorum. Karagümrükte Karabş mahallesin nadir rast gelinecek vaziyetler ara 

Bugün, aana bu karışık satırla- de Gül dede sokağında 16 numa- sındad;r. 
;~~ Okta~~~n son bir hatı~a hıra . rada sıvacı Hasan ustaya da on Ne bunlar, ne şunlar .... izim 
... rken, olum etrafımda bır öd a _ be§ bin lira çıkmııtır. 1 istediğimiz şey, daima olduğu gi
iacı gibi tütüyor. Fakat mes'u • Gelecek aydan itibaren yeni ter- bi hakikat ve ahenktir. Memle -

du.;n Turgut, hem çok mes'udum ! tip piyanko başhyacaktır. ket sporu şahsi meselelerin tema· 

Çiir-..kü oraya, onun yanına gide • miyle üstünde bir İştir. Biz bulut-
~eğirn. Ruhlarımız birle~ecek, ten- Hilaliahmere ieberrü suz bir spor havası istiyoruz, işte 
il tahilin uzletinde beraber yata • Hilaliah.mer İstanbul merkezin- bu kadar .. 
~ğız. Bazan mezarımız üzerinde den: 

liit~n ruhlarımız, çok sevdiğimiz Cünbü§yan Efendinin kain val
~i\l'İ ıularda dolaşacak, o sular desi Kayane Hanımın ruhunu ta • 
azan coıarak mezarımıza kadar ziz için çocukları tarafından mer-

Yet' • k . ' lfıp bir avuç toprağımızı ısla - ezımıze elli lira teberru edi!diği-
tacak. Ta ruhlarımıza kadar sü _ ni maaşükran ilan ederiz. 
~Ülecek. Sabahleyin mezarımıza 
~oğan güneş bizi bu uzun uyku -
.. an uyandırmıyacak. işte Turgut 
olu-·· . Ok b" • •uU, ıenın tayın ır an ev • 
"el b ki" e ıyor~ .. ,, 

O kta.ym hatrralaıı 
... Defterimin ilk sayıf asını açtı -
tını zaman evvela parmaklarım a
~~~daki kalemime soruyorum. 
ıçın bu kadar acele ediyor. 

2000 lira teberrü eden 
bir Hanım 

Hilaliahmer İstanbul Merkezin
den: 

Ankarada Hacı Zıya Beyefendi 
refikaları Faika Hanımefendi ta
rafından gıdasız talebeye yardım 
için merkezimize iki bin lira teber 
ru edildi. 

A. S. 

Bir Yunan salnamesi 

1 
müdürü 

Yunanistan salnamesi müdürü 1 

M. Jan Nikola dün Ankaradan ıeh 
rımıze gelmiştir. Yunanistandan 1 

lzmire ,oradan Ankaraya gitmiş 

olan M. Jan Nikola memlekeimiz- 1 
de Türk ihracat malları, sanayi ha
reketleri, Türkiyede fabrikalar, 

bunların ne İf yaptıkları ve kabi -

liyetleri hakkında malUmat topla-

1 
maktadır. Bu malumatı Yunan 
salnamesinde neşredecektir. 

k Oktay, yedi yaımdan on do 
t Uıı-yaıına kadar mektep ... Haya-
•tun ·· l b. ki" · h en guze ır §e ını yaşadığı 

t llde bir gün hatıratını yazımıya 

1:ıebbüs etmedi. O mektepte bü • 
llrı arkadaıları arasında çok sa • 

Servet ve kazancın yükıek bir duğundan mütevellit bir menınuni 
kıymet kazandığı bir devirde asil yetle bütün yurtta~ların elden gel- 1 
bir f erağatle yapılan bu teberrudan diği kadar bu yüksek teberru dan 1 

derin bir tahaasüı duyan merkezi. bir örnek almalarını diler ve Muh
mir, hayır uğrundaki emeklerin terem Hanımefendiye alenen rnin
memlekette yüksek bir makeı bul- , netlerim.izi nrz ederiz. 

1 d k d". . d' nın romanını yazan genç romancı, , masay ı, en ısını ne ıye · tanı • 
onun arkasından bir ak~am gaze - yacaktık? 
tesinde "Bir haremağasının halı- Durun, buldum ... Suat Hanım, 
raları,, nı tefrika ettirmeğe ba§la- her zaman zayıflık modasına uyar 
dı. Geçen gün de bir haftalıkta ka ~ekilde zayıf ve ince olmasaydı da 
dmları eve sokmağa uğraşan Ce - iri, yarı, güçlü, kuvvetli olsaydı ..• 
lal Nuri Beyin yanı başında "biz 1 Biraz daha ileri gidelim, kadın ol
dışarda çalışacağız; eve girmiye · masaydı da erkek olsaydı, ııporla , 
ceğiz !,, diye terter tepinen bir ma pehlivanlıkla, bokala uğraşsaydı 
kalenin altında gene "Suat Der - ve orada bir de Kalgay Sami gibi 
vi§,, imzası vardı. spor yazıları yazsaydı ... ismini de-

Onun için, genç dostumuzu "ya ğiştirmeğe de hacet yok. Suat Der 
olmasaydılar .... ,, serisine sokmak, viş Hanım, hiç değişmeden Suat 
hayliden hayliye zor olacak. Denış Bey olabilir. 

izdivaca taraftar olduğunu dü - Tasavvur edebiliriz: İşte, üstüs-
JÜnelim ! desem, gene imkansız bir te sarılmış vapur halatı gibi adele 
şeyi düşünmüş olmıyacağım. Düş- ler le süslü bir vücut resmi ve al • 
man olduğunu ..• desem gene ayni. tınc!a "Almanyanın orta siklet 
Hatta ikisinin ortasını düşünmek şampiyonu Her Krayııler'i yenen 
mümkün olamaz ya, o bile "hare- kıymetli pehlivanımız Suat Der -
nıağaımın hatıralarını,, yazan bir viş Be,v ..... ,, 
yazıcı için tasavvur edilebilir. O zaman spor münekkitleri, ken 

Görüyorsunuz ya, Sadri Etemin disinden, kimbilir, ne kadar bal -
yalnız fıkralarında gevelediği di - laııdıra hallardıra, bahsedecekler
namizm, Suat Dervişin bütün dü - di mesela: 
şünüş ve görüşlerinde yer tutu - ''Suat'teki soluk kudreti bir mu 
yor.. cize halindedir. Güzide -aman, 

Ya olmasaydı ... Ne olmasaydı? bu güzide kelimesinden, birisini 
Suat Derviş olmasaydı da, mesela methedecek aıf at bulamadınız mı, 
Halide Nusret olsaydı ... "Geceden dayanın güzideyi- pehlivanımız 
taşan dertler,, ini içli, içli, inliye, yorulmak nedir, bilmiyordu. 
inliye yazsaydı.. Bu soluk kudreti, onu bir çok 

Hayır, o zaman Almanyada böy güreşlerinde muvaffakıyetin yük
le hisli şiirler geçmediği için aç ka sek şahikalarına ulaştırmakta -
lırdı. Yahüt Almanyaya gidemez- dır .... ,, 
di. Almanyaya gitmeyince kültür Halbuki ince ve zarif romancı • 
tarafı, bizim gibi, yufka kalırdı. mız "ne bir ses, ne bir nefes,, ese -

Ama, diyeceksiniz, ki varaydı, rinin muharriridir. 
kültürü eksik kalaydı. Bizim mem Toplu l~ne 
lekette hanımlar için ~öhret yolla
rı kapalı mı? Kadın Birliğine aza 
olurdu. Şu toplantıda, hu toplantı
da kağıdın üzerine yazılmı§ nu -
tuklarını okurdu. Ertesi günkü ga· 
zetelerde fotoğrafı basılır, nutku -
nun ba,ından, ortasından ve so • 
nundan parçalar konur, şöhreti art 
tıkça artardı. 

Hayır ... Kadın Birliğine aza o· 
lacağını, olsa bile bu i~te uzun 

Mekteplerde Kooperatif 
Maarif idaresinden İzmirdeki 

bütün mektepler başmuallimlikle
rine bir ta.mim gönderilerek mek
teplerdeki kooperatif teıkilatı, 
sermayeleri ve vaziyetleri sorul • 
muı ve talebeye kooperatif fikri • 
nin şimdiden aşılanmaıına büyük 
ehemmiyet verilmesi tavsiye edil
miıtir. 

Ctlmburlyetln 
10 uncu Yıldönümü 

E!ektrik Şirketi, res;ni daireler ve muhterem ahali tarafın
dan yapılacak tenvirata ait tesisatın ruiısatlı tesisat müteah· 
hitlerine yaptırılması icap ettiğini b~ vesile ile hatırlatır. 
. ~u tes·~at her ne kadar muvakkat ise de muaddit kudre
tını tecavuz ettiği takdirde bir ibbarna tıeye tabi tutulmalı· 
d!r. Ahi takdirde tesisat ya tağdiye edilemeyecek yahut ten
vıra~ın .heyeti umumiyesi üzerinde teşevvüşah mucip olmak 
tehlıkcsıne sebebiyet verebilecektir. 

ihbarnamelerin birinci Teşrinin 14 ünden evvel Elektrik 
şirketine gönderilmesi rica olunur. 

IstanbuJ, 1 Teşrinievvel 1933 

A'1üdiriyet 
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Bir kaç koza için 
vuruldu 

~-ıııınııııııımıı-nımımıımıııa1111ın~nımnımmrııııııııı•ınııııımımmıııııııı1ınını# Ankarada heyetİll 
Sahtekarlık yüzünden .. 1 Bıçakla istedikleri 

Derec(k, - 4 teşrinievvel 933 
gecesi köyümüz civarında kanlı 
bir vaka olmuştur. Kır bekçisi Ka-

mil Efendi tarla ve bahceler ara
sında devriye gezerken köyümüz

den çavuş oğullarından Ali ismin 
de birisini yabancı bir pamuk tar

lası içinde koza çalarken yakala
mıştır. 

Tahkikat lzmir ve Istanbulda bazı 
kimselerin tevkifine lüzum gösterdi 

'-" 

iki kişi birbirini 
yaraladı 

s•· ANKARA, 12 (Hususi) -
nayi heyeti iktısat vekaleti ile te· 

J-1e· maslarına devam etmektedir. t 
yetin serdettiği melalibat ticşre 
umum müdürü Naki beyin riyııse-

Bekçi Kamil Efendi, hırsızı ko· 
zala.rla birlikte karakola götürmek 
istemif, fakat Ali tabancasını çe
kerek ateş tamiş ve bekçiyi dört ye 
rinden yaralamıştır. 

Vaziyetin vahamet kesbettiğini 
gören Kamil, yaralarına rağmen 

güpe gündüz kaçmağa başlamış 

ise de Ali kendisine yetişmiş ve 

tabancasile başına ateş etmek ve 
kendisini öldürmek istemiştir. 

Bekçi, muhakkak bir ölümden 
kurtulmak için: 

İzmir, 11 - Akhisarda bir afbri 
kanın istihsal ettiği mevaddan hü
kumete az muamele vergisi vermek 
kastile bazı sahtekarlıklar yapıl• ı
ğı ve bu işte lzmirdeki iki muakki
bin mühim rol oynadığı hakkında 
gazetelerde bazl, havadisler çık -
mışh. 

Bu sahtekarlık suçundan maznun 
olarak lzmirin eski maliye memur
larından Tosun ve Kadri Beyler, 
maliye müfetişliğince gösterilen 
lüzum üzerine alakadar dairece 
çıkarılan tevkif müzekkeresile tev 
kif edilmişlerdir. 

Tosun ve Kadri Beyler, evvelce 
.şehrimizde maliyetahsil §uhelerin
de tahakkuk memurluğu etmişler, 
sonra açığa çıkarılmışlardı. Ya -
pılan tahkikata göre, Tosun ve 
Kadri Beyler, muakip sıfatiyle 

ADANA, 11 - Oturakçı Nu -
Akhisara gitmi~ler, orada bir fab- ri oğlu on sekiz yaşında Hüseyin, 
rikanın mühim bir yekuna baliğ o- Sugediği mahallesinde bakkal Ha 
lan muamele vergisini verdirme - sanın dükkanı önünde olurmakta 
mek için sahte evrak tanzim et - iken Sofub:ıhçe mahallesinde otu
mişler ve bu evraki Ankarada Ma 1 ran Hamza ofu elli yaşında ya -
liye Vekaletinde Muhittin isminde pıcı ustası Mehmet, yanına geli -
birisine takip ettirmişlerdir. yor ve bir para meselesinden kav-

Muhittin Efendi, son zamanlar- uaya tutu,uyorlar. Bunun üzerine 
da lstanbulda yapılan yeni maliye Mehmet et ayırmnğa mahsus enli 
teşkilatında tahakkuk memuru ta- ve keskin b:çağı çekerek Hüseyi -
yin edilmitti. Bu işte Muhittin ni vücudunun üç yerine .. ve can a
Efendinin de alakası olduğu ve cısıyla bıçağı cnun elinden alını
sahte muameleleri tasdik çaresini ya muvaffak olan Hüseyin de 
temin eylediği söylenmektedir. Mehmedin ciör~ yerine saplıyor ve 

Sahtekarlık suçundaki alakasm her ikisi de kanlar içinde yere yu
dan Muhitin Efendi bakında da varlanJyor. Hadiseyi derhal haber 
tevkif müzekkeresi kesilmiştir.. alan resmi ve sivil memurlar ydi · 

şiyo1·, yar.:t · ı!ar hükumet taba beti-
Bu sahtekarlık işi hakkındaki 

tahkikata maliye müf etti~liğince 
devam edilmektedir. 

ne get;riliyor ve ilk pansımanları 
y~r.uldıktnn sonra yaraları ağır ol
duğunrlan r.ıcır..leket hastanesine 
gönderiliyorlar. 

tinde teşkil edilen bir koIJli•Y
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tarafından tetkik edilecektir. Bet 
senelik iptidai madde· er, cetveli i· 
çin maddei iptidaiyesi ve muaır..~· 
lesi gümrük resmiyle himaye edı · 
mış olanların sureti tefriki, ve bıJ 
suretle esaslı bir cetvel ihzarı yo · 
lunda mesai sarfı kararlaşmıştı!· 
San:ıyi erbabmın noktai nazartsrı 
na göre maddei iptidaiyelerin ge· 
rek miktar, gerek tevzi şekli dai • 

ma müşkülatı mucip o' duğund•" 
maddci iptidaiye ve mamule rnii • 

tevazin farklar gösterilerek bit 
gümrük tarifesi vfü:uda getirildi : 
ği takdirde sanayi erbabı iptid1'1 

- Canıma kıyma!. Çoluk ve ço 
cuğuma acı. Ben seneden davacı 
olmam. Yaralarım da hafiftir. De
miş, bu suretle öldürülmekten 
kurtulmuştur. 

Carih Ali, bekçiyi kendi hayva
m ile köye kadar getirmiş ve ora
dan firar etmiştir. 

Ehli hayvanlar sergisi 
Hüseynin yarası sol boyn.unun 

tam damarı üzerinde çok derin -
ce, keza sol kol ve parmaklan ü -

zerinden olmak üzere üç yerinde, 
Mehmet ustanın yaraları biri sol 
kürek ke.miği, diğeri sol böğrü, ü-

madde muafiye~!nden vazgeçr.ıe· 
ğe müte~ayiltlir. Ancak }:öyle 
bir tarif enin h::ızıdanması ve tal· 

bik sahasına geçebiimesi zamana 
mütevakkıf olduğund<rn bu miicl • 

dete kadar madc!ei iptidaiye cet • 
velinin süratle t:ın~imi temenni o-

lunmuştur. Heyet lstanhula dö : 
nünce yeni b:r gümrük tarifesi 

Hadiseye gece yarısı karakol 
kumandam Hüseyin çavuş vayiyet 
etmit ve mecruhu Aydın memleket 
hastanesine göndermiş ve carihin 
takibine ba!lamıştır. Carih Ali 
az zaman içinde tutulmuf ve adli
yeye teslim edilmi!tir. 

Sıvastaki bu sergi geçen ve bu sene 
hayvanları arasındaki farkı gösteriyor 

çüncüsü yine derince sol parmak
ları ve dördüncüsü hafif sağ par
makları üzerin.tlen olmak üzere 
dört yerindendir. 

projesi hazırhyarak bir lcnç a:f 
zarfında veka ·el\? ta.helim er.:ece1'· 
tir. Heyet bir hafta daha buradll 
kalacaktır. 

Sıvas, 10 - Ziraat Vekaletinin 
Sıvasta tertip ettiği ehli hayvanlar 

sergisi 29 - 9 - 933 cuma gün.Ü 
sabahleyin açılmıştır. 

ğa ve Nurettin beylere Başve!cili
miz ismet Paşa Hazretleri tarafın

dan kendilerine damızlık olarak 
hediye edilmiş Nonyos ayğırlarm· Zabıtaca tahkikata devam o -

Sanayi he!1eti ö:leclen e\·ve1 <1t 

sonra kom· syon huz '?" nda iznhıt 

Vali ve kaymakamlann 
terfii 

Hayvan yetiıtirmek hususunda dan alınan taylar teıhir esnasında 
orta Anadolunun mühim bir mer- teşkilat ve bakım itibariyle çok be 

verımeğe devam etli.__Bugün Tri • 
kotaj, çorap, ipekli !::ıdm Ç'lr~b•· 

jarse kumo.;:l:lr, fanila irr.al edc11 
fabrikatörler l:cndi san"nt şı.1bcle· 

AN!UtRA, - Cümhuriyet bay 
rammda ilan edilecek olan da -
hiliye vekaleti terfi listesi hazır -

kezini teşkil eden Sıvasta yapılan ğenilmişler. O sırada baytar mü
bu türlü yerindeki tet~ikler sene- dürü Akif Bey vali beyefendiye Havalar soğuyor rini alakadar etlen me::aili \'esi • 

kasiyle komisyona ibraz ettiler· 

Heyet yarın inhisaı·lar vek5.letini 
a 1akadar eden mevzular üzedne 
vekil Rana Beyi ziyaret edecek " 
tir. 

lanmı!lır. Geçen sene teshil edi -
len kıdem tablosundan bu sene 
birinci aınıfta münhal o!madığın
dan ikinci sınıf tan birinciye terfi 

eden vali yoktur. Üçüncü sınıftan 
ikinciye, terfi edenler arasında Ço 
rum valisi Cemal, Balıkesir vali -
si lbl-ahim Etem, Konya valisi 

Kemal beyler ve dördüncüden ü -
çüncüye terfi edenler Zonguldak 
vali,.i Halit, Rize valisi Ekrem, 

Gaziantep valisi Akif . beyler, be 
~inciden dördüncüye terfi eden -
ler arasında Mersin valisi Salim, 
Bursa valisi Zeynelabidin, Eskite· 

hir valisi İbrahim Hakkı, Sinop 
valisi Azmi, Kayseri valisi Naz -
mi Beylerin bulunması kuvvetle 

muhtemeldir. Kaymakamlıklar -
dan da sekizi ikinciden birinciye, 
ve 29 da üçüncüden ikinc sınıfa 
terli edeceklerdir. 

den seneye çok mütezayit bir se
mere ile neticelenmektedir. Ge-

çen seneler sergisine iştirak eden 
hayvanatla bu yıl sergisine getiri-

len hayvanlar arasındaki bakım 
ve islah noktasından görülen fark 

lar memleket hesabına büyük bir 
iftiharla zikre şayandır. Bilhassa 

Uzun yayla at ırkının is!ahı iÇi-;; 
yapılan emek ve fedakarlığın bu 
gün çok İyi faydalarını görüyoruz. 

Memleketimizin en değerli ye -
tiştiricilerinden Kangallı Hacı a -

Katil Ahmet 
Uç sene evvelki 

cinayet faili 
İzmir, 12 - Bundan üç sene ev

vel Y enikale açıklarında Orhani
ye motöründe Cemal ve arkadaşı 

Tepe başı bahçesi 
1 
Halil Efendilerle motör makinisti 

Kira mukavelesi biten Tepeba- Recep kaptanı, parasına tamaan 
§1 bahçeainin müsteciri M. Lema- Osman kaptan ve Çipinoz Ahmet 
nın bahçede yaptırdığı binaları birleşerek öldürmüşler ve cesetleri 

beledi.ye b km k · · "A A ni denize atmışlardı. ye ıra a ıçın srı 

S'ınema b' d 'k" .. d Suçlulardan Osman kaptanın ., ınasın an ı ı sene mu -
d ti · t'f d t k . ı muhakemesine şehrimiz ağır ceza e e parasız ıs ı a e e me ıste -
d •v• • b' d b d ~· mahkemesinde devam edilmekte -
ıgı, sınema ınasm a azı egı-

k dir. Osman kaptanın şeriki cür -
şikli ler yapmak şartile bu isteği· 

mü Çipinoz Ahmet cinayet tarihin 
nin kabul edildiği yazılmıştı. 

denheri ortada yoktu ve aranmak-
Sinema binasında değişiklikler ta idi. 

yapılmasına başlanmıştır. Ay ha- Şehrimiz birinci istintak hakim 
şında be!ediyenin göndereceği bir liğince Ahmedin Rizede bir evde 

heyet tarafınd~n gözden geçirile- saklandığı anla,ılmış ve mahallne 
cek, değişiklikler İstenilen şekil - tevkif müzekkeresi gönderilmi~ti. 
de ı&rilliine; ıinıema binasının iki Ahmet, orada yakalanmış ve 
ıene mUddetle M. Leımana bırakıl jandarma muhafazasında olarak 
maaı mukavelesi jmzalanacaktır. ı Çanııı.kkale vapuru ile şehrimize ge 

kazanan hayvanların ırk ve evsa· 
fı hakkında izahat verirken birin-

ci seçilen kuvvetli bir kısrağın 

azgın bir ayak vuruşuna maruz 

kalmış çene ve dudaklarından ya 
ralanmışlardır. 

ikramiye kazanan hayvan ade 
di 78 dir. Bunlardan 1 aygır, 11 
kısrak, 18 tay, 8 eşek, 4 katır, ve 

katır yavrusu 7!loğa, ikisi manda, 

7 inek birisi r.~ana, 8 erkek ve di~i 

dana, 7 kor,, 7 koyun teşhir edil
miştir. 

Ağırcezada mah
lciim oldular 

ESKİŞEHiR, 12 (Hususi) 
Havalar iyice soğudu. Bilhassa sa
bah ve akşam• arı soba1 mangal 

yakmak mecburiyeti hasıl olmak
tadır. Böyle olduğu halde Eskişe
hire aylardanberi zerre kadar o • 
dun ve kömür gelmemektedir. Se
bebi ise orman idaresi ruhsatiye -
siz odun kesilmesini ve kömür ya· 
pılmasını menetmiştir. 

Yüz binlerce yurttaşın 
söyliyeceği marş 

Bütçe encün1eni 

Müzayede, münakasa ve 
ithalat kanunlarına zel}l 

ANKARA, 12 (Husl!ııi) -- Biit 
çe encümeni mfü:nyecle, münaka • 
sa ve ihalr.t ka:ı:.mt.m2. müzey;'el 

kanun layiha3mı mfü::ak.?rc e~tilc • lzmir, 12 (A.A.) - Cümhuriye
tin onuncu yıl dönümünü tesit e - te~ s~n:a heyeti umumiyeyc sev " 

d b .. "k b d C" h . ke~rnıştır. Layih:inm <.ldığı ~eti 
en uyu ayram a um urıyet ı 1 

b .. t.. h Ik t 1 b ı :e.de {!Öre müzaye=1
e, münak::ı:;~ 

marşının u un a ve a e e ve . 
1 d .. kk .. b' ve ıhalit hananu ve miizeyyelfıll 

memur ar an mure ep yuz ın - h"k"' · 
l d h b

. w d u tımlerine tevfikan mi!nnkn,a • 
erce yurt aşın ep ır agız an 

ya çıkarılacak pcsh sürücülüğüne 
söylemes!ni temin için marş Halk· 

me:canen veya muhi>.mmen bedel· 
evinde öğretilrneğe başlanmıştır 

den taahhüt edecek müteahhit" er· 
Ad Bila i~tisna bilumum memurlar ana, 12 - Bahailik dini al- den muhammen bedel i.izerindel'I 

tında siyasi cemiyet teşkili suçur.· ela Cümhuriyet marşını ok.~yacak- teminatı kat'iye alm:ıcaktır. Nak • 
dan maznun ve mevkuf Gaziantep larmdan mem:.u·lardan murekkep liyatı meccanen veyn muhammen 

ten Abdülkadir oğlu terzi Musta- 1 ~·~labalık bir gr~p bu akşaı:ndan beclelden noksan bir beclelle ele • 
fa Hacı ogwlu Akkas ve To.hir 0 ,; ıtıbaren Halkevınde ekzersıslere ruht,. eden t ...... 1 .. w.. :; ., 

' ~· u - pos a sunıcu ugu m .. 
lu Hüseyin hakkındalci duruşma hnşlamı~lardır. teahh'ı er:n:n bilahare her hangi 

ağır ceza mahkemesinde bitmiş 1 1 bir bedel takciiri hakkında vaki O" 

v~ hunlardan Akkaş ile ~üser?n Somada bayrama hazırlık !acak talep ve itirazları kabul 0 • 

bırer ay hapse ve beşer lıra ağır Soma 12 (A A) - Kazamız - ı ıunm t ı l ··tl · · 'f t-e· , · · az ve aa11 1u erın1 ı a e , .. 
para cez~sına, Mustafa da yaşın· da tesekkül eden Cümhuriyet bayı d'kl · t kd' d h ki d "na· 
d · t'f d d k · . b .. ~ ı erı a ır e a arın a mu an ıs ı a e e ere yırmı :ş GUn ramını kutlulama komitesi sık 11k k 
hapse, dört lir:ı ağır para cezası-
na mahkum olmu~laı·dır. 

Her üç mahkum cezalarım 
mevkufen bitirdikleri için hapis -
ten çıkarılmışlardır. 

·tirilmi~tir. 

Ahmet, bu cinayetle hiç bir ala
kası olmadığını söylemekte ve bun 
da ısrar etmektedir. Tahkikata 
devam ediliyor. 

toplanmağa karar vermişlerdir .. 
Büyük bayram için bir çok hazır

lıklar yapılmaktadır. Bütün genç
lerimiz kasabamızda mevcut bir 

muzikn. takımı ile birlikte Cümhu-
riyet ve istiklal marşlarını öğren

mek için çalışılmaktadır. Kurula
cak takların yerleri tesbit edilmiş

tir. Cümhuriyet meydanının tes
viyesi ile uğraıılmaktadır. 

asa kanunu hükümleri tatbik e • 
dilecektir. Bu kanunun mer'iye • 

tinden evvel meccanen veya hi:ı • 
mcte nazaran az bir bedelle ihale 

edilmiş olup da bilahare hizmetil'I 
ivazı olr::amasından veya takar • 
rür eden bedelin gayrimuhik bll " 
lunduğu iddiasiy · e müteahhitleri 
tarafından itiraza uğrıyan sürü " 
cUlüklere ait mukaveleler idarece 
f esholunacal;tır. 



~ ~~~~~~ 
lil Dag~;e~,-Yakı-;da 
A.ramızda Biı.lunacak! 

""''CCüzeUikler aahasmı, gök yüzü 
~ "e .. 
~ ~Uzel kadınları birer yıldıza 
dıı~ıraek, Lil Dagoverin bu yıl -
~ln ~?1, en berrak ıtıldıyanlarm -
~etin trı ~lduğunu söylemek, çok 

de hır söz olur.,, 

'tirt~u ~tırları, bir Alman muharri 
dt 1~ onüınüzdeki hafta lstanbul
~·ulunacak olan film yıldızına 
~.11 edilen kitabından alıyoruz. 
~~ olarak yüksek kabiliyet sa· 
4d: l'ı.~dız, kadın olarak ta fevka· 
it· &uzel bir kadındır. Onun bu 
~ huıuıiyeti, zaten bütün dünya
)' 

01duğu gibi, burada da bilini • 
,~ Senclerdenberi, herkeı, akm 
~ onun filmlerini seyre gidiyor, 
~· r filminde artistliğine 'Ve gllzelli 
11111 
" e •onsuz derecede hayran kalı· 
.ror. 

C~enlerde Almanyada "Al -
~~anın en güzel film yıldızı, 
llrıdır?,, mevzulu bir anket açıl -

laııı Ye bu etraflı anket, kat'iyyetle Cet 
il Dagoverdir !,, hükmü verile -

"ek kapanmııtır. Yer yüzündeki 

fUın ~ld11:ları, hatti bütün kadın
~ araaında yapılacak bir güzel • 

1ilt .•r&!tmnasının da Lil Dagover 
~lle bir temayül ve cereyana e • 
~~tireceğini ileri sürmek, müba -
.~it.ya. kapılmak, eaa11ız bir iddia 
Uzerinde durmak, değildir. 

11

'f ürk, .. sinemasında, geçen haf
t,danberi gösterilen ve gösterili§ 
~~ddeti uzatılan Gabi Morley, 
İlctor Franaen ve Piyer Blanıarın 

l>., rollerini oynadıkları, mevzuu 

lianı4( Bern.Jtaynin eserinden mül· 
heın "Melo,, filminden sonra, önü 
llıüzd~ki hafta içinde "Harpu ismi 
lltındaki film gösterilecek. Göste
tilecek olan film, Lil Dagoverin 

liolivudda çevirdiği -f imdilik
lek fiJmdir. Amerikada haftalarca 
töıteırilmit ve daha ilk gösterili -
tinde o kadar muvaffakıyet ka -
~'nınıpır, ki o sırada Berline dön
llıüt olan Lil Dagoverden, ta lndi· 
l'~nopoliıten telefonla mülakat iı
lenilmittir. Bu arada, daha önce, 
lit Dagoverin Nevyorktan Holivu 
ela bet. altı günde varamayıp an -
. 
"K·b H 1 " ı ar ırsız ar 

Bu hafta "Melek,, ıinemaamda 
··~ ~ibar luraızlar,, ismi altında bir 

'tta<'..era ve sevgi filmi gösteriliyor. 

~llcera ve sevginin bir arada imti
~lcı, merak ve zevk 'Verici.. .. Bil -

haaaa Pariste sürekli bir alaka ile 

~:Yredilen "Kibar hırsızlar,, fil -

~in.de birkaç tanmmıf yıldız bir 

'-'adadır: Key Fransis, Herbert 

~artal, Miryam Hopkiıa..... Bun • 
l,rdan batka Çarli Ruglesle Ed -
~lrd Everet Hortonun da rolleri 
~,r, 

cak yirmi bir günde ayak basabil
diğini de ayrıca dütünmeli. Israr
la de.vetler üzerine, Nevyorktan 

Holivuda gidinciye kadar tam yir 
mi iki tehire uğramaıı icap etmif, 
oradan or&ya mümkün olduğu ka-

Lll Dagover 

dar kıaa bir zaman içerisinde yeti

ıebilmek için, tren, otomobil, taY,
yare aibi muhtelif nakil vaırtala • 
nndan iıtif ade etnıiıtir. 

Bir yrldızm, filminin ilk göste • 
rilitinde gösterilen yerde bulun -
muı, burada ayrıca bir yenilik 
teıkil ediyor. Avrupa ve Amerika 

daki usul, bu suretle bizde de be
nimsenecek. "Harp,, filmini seyre· 
derken, bir gece olsun, Lil Dago -

verin kendisini, güzelliğini sinema 
salonunda yakından görmek im -
kinı bulunacak. Ayni zamanda 
muvaffak bir sahne artisti olan 

Lil Dagoverin, filmin müsait bir 
sahnesini, filmin ara yerinde aa~ 

ne üstünde temsil etmesi temin edi 
lebilirae, bu, çok hoı bir .şey ola -
caktır. Bunun temini, bilhassa te
menniye değer! 

Onun gelmesini bekleyİf 11ra -
11nda, merak verici hayatını, ıan' -
at sahasındaki muvaff akıyetinin 

nasıl bqlayıp, nasıl devam ettiği
ni öğrenmek, kendisini daha iyi 
tanıtacak. Bunları yarından itiba
ren anlatacağız. 

Seoimti 
....., .... ,_,, --

M ar I 
Olor1 

"Madam, Çocuk 
1 stemiyor ! ,,Filminde 

Ateıli Macar yıldızı Franziska 
Galin "Paprika,, 11ndan sonra "Ve 
ronika,, 11 da tuttu. "Artistik,, si -
nema11, bu nete verici filmin gös -
terilit müddetini uzattı. 

"Artiıt,, de "Veronika,, dan aon 
ra: gösterilecek film, mevzuu Kle
man Votelin eserinden alınan "Ma 
dam çocuk istemiyor!,, isimli fifm 
dir. Bu film, evvelce Mariya Kor
da tarafından ae11iz olarak çevril
mif, beğenilmitti. Şimdi "Madam 
çocuk istemiyor!,, un seslisinde 
Mariya Kordanın yerine Mari Glo 
ri geçmiıtir. 

Eskisini unubnıyanlar, yenisi i -
le mukayese imkanını da bulacak
lar. Mevzuun ve mevzudaki rolü -
nün Mari Gloriye uygunluğu, tah
min edilebilir! 

. ' 

Cilorlnln fllmlnden 

Söz bir allah bir /ilmi 
"ipek,, ve "Elhamra,, sinemala

rında "Söz bir, Allah bir!,, filmi -
nin gösterilmesi, bu hafta da ele -. -
vam ediyor. 

Daha evvelki yerli filmlere niı
petle bazı cihetlerden bir tekamül 
merhalesi te,kil eden bu ana hat -
larile muvaffak eğlenceli film, he
men herkesi muhtelif cihelerinden 
birisile olsun alakadar ve hoıa gi
dici bir film olarak, hot zaman 
geçirtici vaziyetini mu haf aza edi
yor. 

~u filmin büyük rejisör Emst 

l.abiç tarafından 'riicude ıetirildi 
ti de aynca hyd'e cf'eler f,fr d
het ! Ke, Fran•la, Herbert Marpl, Mlryaaı Hopklna 

.)fu.Auşem 'ljddl!lm- !Bi~ 11lmi : 
~ ,_, ~ ,,_, ---2- ,_, ~ ~ ~ ~ ,_, --

J oan Kravfordun Yeni 
Oqnadı~ı "Son Koz!" 

Joan Kravfordla Robert Montgomeri "Son Koz f" da 
Geçende "Saray,, ıinemumda fordla beraber çevirdiği ilk filmile 

üstüste iki hafta müddetle gösteri- Amerikada o kadar çabuk şöhret 
len "Grand Otel,, filmindeki ro - temin etmiştir, ki bu filmdeki ka • 
lünde muvaffak olmakla beraber, dm eıile çevirmek üzere, 11Met • 
"llahi Kadın,, la birlikte oynarken ro - Goldvin - Mayer,, tirketi, 
az, çok silikleten Joan Kravford, hemen dört filmlik bir mukavele 
bu hafta ayni sinemada "Son koz,, hazırlamıt, mukavele imzalanmış· 
unu oynuyor! tır. 

"Son koz,, filminde Joan Krav- Bu arada tunu da kaydedelim: 
ford, kadın bat artist olarak, tek Robert Montagomerinin Amerika· 
baıınadır. Dolayııile bilinen ve be da dikkat uyandırmasında Joan 
ğenilen tekmil hususiyetli ıahsiye- Kravfordun husuıi hayatına ait 
tini ortaya koyabilecek vaziyette!. hidiıeler de müessir olmuttur. O 

Onun muhteşem kadınlığı ile sırada Joan Kra'Vford, Duğlas Fer 
canlandırdığı bir mevzuun ne çe - banksın oğlundan yeni botanmı§ • 
fitte bir mevzu olabileceğini tı. Bofanmadan sonra, Nevyorkun 
kestirmek güç olmasa gerek. Esa - yalnız Amerikada değil, bütün 
sen böyle büyük bir yıldızın tem - dünyada töhreti olan belediye re· 
ıilinde yer aldığı bir filmin alaka isi Cimi Volkerle seviıtikleri, evle 
uyandırması, mevzuunun bilinme- necekleri dedikodusu ağızdan ağı 
ıine bağlı bir şey değil. Greta Gar za, kulaktan kulağa dolaıtı. Der -
bonun herhangi bir filmine Greta ken bazı hadiseler dolayısile bele· 
Garbo için gidildiği gibi, Joan diye reisliğinden ayrılan Cimi Vol 
Kravfordun herhangi bir filmine ker, Avrupa seyahatine çıkarak, o 
de Joan Kravford için gidilir! rada baıka bir kadınla evlendi. 

Bu hafta gösterilen filmde, Tam bu aralık Joan Kravford, ye
"Satıhk aık,, filminin muhteıem ni bir erkek artistle film çevirince, 
kadını ile beraber oynıyan erkek bu, ayni zamanda yeni bir sevgi -
artistler, ıunlardır: Robert Mont· nin ba,langıcı suretinde tefsire· 
gomeri, Nils Aster, Levis Ston. dildi. Bu tefsirin, hiç değilse Ro -
Son ikisi hakkında fazla bir ıey bert Montgomerinin pek çabuk 
aöyleıneğe lüzum yok. İkisi de bir töhretli yıldız olmasına yardımı 
çok filmlerile lstanhulda da kafi dokundu! 
derecede tanınnuıtır. Burada bu "Son koz,, filmi, onun san'at ka 
vesile ile Robert Montgomeriden biliyeti hakkında bir fikir vere -
bahıetmek daha yerinde olacak! cek. .. . 

Robert Montgomeri, timdi Joan ~ ........ ~~~"!"""""'~~~~~~~~ 

Kravfordun tipine en uygun eı sa- Uçan Yıldız! 
yılıyor. Filmcilik tabirile, bu iki 

''Valensiya yıldızı,, isimli filmin 
yıldız, bir "Film evlenmesi,, yap • 

Almancasında Liyan H:ıydle bera 
mıtlar, film sahasında yanyana a-
dını abnağa batlamıılardır. 

Robert Montgomeriyi "Keıf e
den,, , tanınmıı Amerikalı Bariton 
Lavrens Tibettir. Lavrens Tibet, 
Brodvayda dolaıırken, bir akşam 
bir tiyatroya gitmif. Sahnede gör· 
düğü genç aan'atkarın film saha · 
smda muvaffak olacağı kanaatini 
edinmiı. Tereddüt etmeden ona 
bu kanaatini açmıf, kendisine de
lalet etmif... Bir kaç prova ... Ve 
Robert Montgomeri, hiç güçlük 
çekmeden film sahasına ayak bas· 
makla kalmamıf, birdenbire Joan 
Kravforda ef oluverecek kadar ta 
lihli çıkmııtır. Kendisi, Joan Krav 

ber 'rolü olan Ossi Osvalda, Al -
manyada tayyare ile şehirden şe • 
bire dolatıyor. 

Bu kııa fasılalı uçuşlarının se • 
bebi, filmin ilk temsillerinde hazır 
bulunması için muhtelif şehirler • 
den davet olunmasıdır. Muhtelif 
şehirlerdeki ilk temsilleri gecik • 
tirmemek için, en süratli nakil va
sıtasından istifade etmesi lazım 
gelmiıtir. 

Yıldız, bu kısa fasılalı uçuş yor 
gunluğundan şikayetçi değildir. 
Bir şehire inişinde havadan seya. 
hat intibamı soranlara "çok hot 
oluyor!,, demi,tir. 
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1 
Hikaye 

Cali bey Karaköyde tramvay -
dan indi ve karşıki saate göz at
tı. Altıyı çeyrek geçiyor. 

- Bir çeyrek geç kalmışım. 

Dedi. Neyse pek çok değil. Ben 
alelekser randevulara bir saat geç 
giderim. Faki bey şaşacak. 

Faki bey, Cali beye rjca etmiş· 
ti. "Tam saat altıda Cenyoya gel, 
mühim bir iş var, hayli para kaza 
nacaksın ... Gün de geçirme,, de -
mitti. 

Cali bey gün· geçirmemişti a -
ma, karşıya nasıl geçecekti?. 

Siz hiç kıtın yağmurlu bir ak· 
şamında, Karaköyün bir kaldırı -
mından öte kaldırımına geçmiye 
teıebbüs ettiniz mi?. 

Cali bey o akşam tecrübe etti. 
Haddin varsa adımını at. Otc.mo
biller, ucu bucağı bulunmaz bir 
zincir gibi mütemadiyen gidip ge 
liyorlar. Etrafta da belediye me -
muru falan yok. 

On dakıka sonra Cali bey hala 
olduğu yerdeydi. 

Cali bey, <>n dakika kadar da, 
Cenyonun neden bu kaldırımda 
olmayışını düşündü. Kahve, bira -
hane, lokanta dediğin ,tramvay 
durak yerinin tarafında olmalıdır. 
Saat altıyı otuz beş geçiyor. 

Cali bey söylendi: 
- Faki sabırsızlanmıştır. Be

reket versin telaşlı değildir. Önü· 
ne kadehi koydu mu dünya dur -

M. Titülesko 
us~ tunırı ı lııl'i ı.:ı~ ıfurııızdn) 
)' i. ~ 

Ankara mükalemelerinden sonra 
bir karar verilecektir. Kendisinin 
buradan doğruca Cenevreye git -
mesi ihtimali de vardır. 

Sofyada nasll karşllandı 

Sofya, 12 (A.A.) - Romanya 
hariciye nazırı M. Titülesko Bul -
gar hükUmetini resmen ziyaret et
mek maksadı ile bu sabah saat 
10,30 hususi trenle Sofyaya gel -
miıtir. 

Mumaileyhe, huduttan itibaren 
demiryolları umum müdürü ve 
protokol şefi refakat etıniştir. Ro
manyamn Sofya sefiri Niı'tenberi 
kendlsiyle seyahat etmekte idi. 

istasyon ve sokaklar Bulgar ve 
Romen bayrakları ile donanmıştı. 
M. Titülesko istasyonda başveka
let ve hariciye nazırı vekili M. Gir
ginof, hükumet azası Sobranya 
reisi, krahn yeveri miralay Pa -
na of, hariciye nezareti umumi ka 
tibi ve bir çok zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Halk, M. Titüleskoyu hararetle 
alkışlamıştır. Mumaileyh Sof ya -
da kaldığı müddetçe oturacağı Ro 
manya sefaretine gitmiştir. 

M. Girginof, müşarünileyhi ziya 

ret ederek kendisine çok samimi 
bir surette hoş amedide bulunmuş
tur. 

Bayrak yok 
lzmir piyasasında bayrak kal

mamıştır. Vilayet ve belediyece 

yaptırılan tetkikatta gümrükte 
iki tüccar namına gelmiş 800 top 
bayraklık kumaş bulunduğu tes -

bit edilmiş ve bunların kontenjan 
harici olarak ithaline müsaade e -
dilrnesl için vila)etçe iktısat veka 
leti nezdinde teşehbüsatta bulu 
nulmu tur 

dukça bekler. Evet ama, ben de 
bu kaldırr:mda dünya durdukça 
duramam ya! 

Bunu söyledi ve bir adım ileri 
attı .. Derhal üzerine irili ufaklı 

bir alay otomobil saldırdı. Korna
lar çaldı. 

Cali bey derhal adımını geri 
aldı. Ezemedik1erinden müteessif 
olan şoförler küfür savuruyorlar -
dı: 

- Aptal herif!... Sersem bu -
dala! ... in.san müsveddesi!.. 

Yağmur hızlanmış, sular birik
meye baılamııtı. 

Bir taraftan da zifos yağıyor -
du. 

- Bu böyle olmaz, ne yapıp 
yapıp karşıya geçmenin çaresini 
bulmalıyım? .. Ama nasıl?. 

Derin bir dütünceye daldı, ni
hayet saat yedide aklı batına gel
di. 

Geçmekte olan boş bir otomo
bile atladı, yulcarı doğru gitti, Do
muz sokağından aıağı saptı, Cen· 
yonun önünde indi. 

Yediyi yedi ges:iyordu 
Girdi. 
Fakat F tikiyi bulut gibi sarhoı 

buldu. Arkadatı burnunun ucunu 
görecek halde olmadığından mü -
him iş de suya düf tü. 

Buna Fiki itiraz etti: 

- Hayır, rakıya dü!tÜ ! 

Ağırcezada yeni 
muhakeme 

( Baı:t tam tı l inci 118yıfawızdll) 

Mevkuf olan bu beş kitinin 
usulen hüviyetleri tesbit edildik -
ten sonra, muhakeme kararna
mesi, zabıt, fen heyeti raporu o· 
kunmuş, beşinin de sorğuları ya
pılmıştır. 

Bunlardan Ahmet, kendisinin 
on yedi senedir tren yolu işlerinde 
çalıştığını, vidaları sökmediğini, 
ıökülmüı gördüğünü, arkadaş -
lariyle beraber yerine taktığını 
söylemiştir. 

Hikmet, "Ben, istasyona ha· 
ber verdim. Gebzede izinli ola -
rak bulunan Halit çavuşu getir
dim. O zamana kadar vidalar ta
kılmıştı,, demiştir. 

Emin. "Vida sökmedik,, demif, 
"Bu işi Halidin teşvikiyle yaptık,, 
teklinde yazılı ifadesini, tazyik 
dolayısiyle o ıekilde verdiğini id-
dia etmiştir. 

Arif te "Biz, yalnız sökülmüş 
olarak gördük.,, demiştir. 

Halit çovuşa gelince, o da ken
disinin o zaman izinli bulunduğu
n,u, hiç bir şeyden haberi olma · 
dığım ileri ıürmüştür. 

Mahkemece daha bazı izahat 
alındıktan sonra, şahitlerin tel -
grafla çağırılmaları, muhakeme -
nin gelecek salı gününe bırakılma 
ıı kararlaştırılmıştır. 

Markoni şerefine bir 
ziyafet 

Vaşington, 12 J..A.A.) - Cüm
hur reisi M. Rozvelt, ltalyan ayan 
azasından Goglielmo Marconinin 
şerefine resmi bir ziyafet verecek
tir. 

Markoni, bundan sonra ltalyan 
elçiliğinde yapılacak kabul resmin 

"Ben kenaimi yabancı 
temeller üzerinde 

yükseltmem! ,, 

Türkiyeye dair yalan yanlıt 

bir eser yazan ve Türk matbuatı 
tarafından layık olduğu mukabe -
leyi gören yüzba91 (Harold Armı· 
trong} son zamanlarda Arabistan
da dolaııyordu. ' 

Yüzba§ı Armstrong Arabistan
da dolaştığı ıırada Hicaz ve Ne -
cit kralı Melik lbnissuut ile de gö
rüşmcğe muvaffak olmu§tu. 

Kral 1 bnisauut kendisine soru
lan ilk suale cevapp olarak çocuk
luğunu ve gençliğini fakrı sefalet 
içinde geçirdiğini, nihayet mace -
ralara atılarak hanedanının §an ve 
şerefni temin ettiğini uzun uzadı -
ya izah ettikten sonra şu suallerle 
karşılaşmıştır: 

- Selefiniz Şerif Hüseyin ne
den dü§tü?. Hüseyinle Fayıala 

yardım eden Lavrens hakkında ne 
dütünüyorsun.uz?. 

Kral lbniasuut hazretleri şu ce
vabı vermiştir. 

- Lavrensten bahsetmek iste -
mem. Kendi memleketine hizmet 
etmittir. Fakat Hüseyne gelince 
kendisi elinde ayı tutarak İngiliz
lerin önüne çıkını§ ve onlara gü -
neşle yıldızları vadetmittir. 

Li.vrensin hakikatı anlaması -
na imkan mı vardr?. Lavrenı, Hü 

seyne yabancı askerler, silahlar ve 
paralar getirdi. Fakat asıl it, bu 
paralar tükendikten, bu aıkerler 
çıkıp gittikten sonra baıladı ve 
Hüseyin düştü. Çünkü kuvveti 
yoktu. 

"Ona nasıl galip geldim ,anla
tayım! Ben yalnız allaba ve hal -
ka güvenirim. lngilizler benimle 

birkaç kere temas ettiler. Ecnebi -
ler tarafından yabaru:ı maksatlar 

için kullanılacak bir adam olma • 
dığımı onlara anlattım. Bağdatta-

ki Jngilizler, bunu sana izah ede -

bilirler. Ben kendimi, yabancı te -

meller üzerinde yükseltemem ! 
Ben yalnız allaha ve kendi mille
time güvendim ve onlar sayesin -
de muvaffak oldum.,, 

Yunan, Balkanlar 
Kral Aleksandrın seyahati 

ve M. Venizelos 

Atina, 11 - Birkaç gündenberi 
alakadar mahafil arasında mem -

leketin müdaf aai askeriyeıi huıu· 
sunda tiddetli münakaıalar cere -

yan etmektedir. Venizelist gazete· 
ler hükumeti fırka menafii ve tar

zı idarenin temellerini ıaraalamak 
maksadı ile askerin infisahı husu -

sunda çalıştığı iddiası ile ittiham 
etmektedirler. 

Venizelistlerin naşiri efkarı o • 
lan "Dimokratiki amina,, gazeteıi 
şu suali sormaktadır: 

- Acaba bugün Yunanistanı 
idare edenler M. Baldvinin terki 

teılihat meselesi etrafında irat ey· 
lediği nutkunda harbin kabili içti
nap olmadığını söylediğini gazete 

10 Gün evvel Londraya seyahatine 
siyasi mahafil manalar verdi 

Sabık Hidiv Abb.. Hilmi pqa 

Londra ve Mısır gazetelerine 
göre sabık Mısır Hidivi Abbas Hil 
mi Paşa bir taraftan Suriye, bir ta 
raftan Irak tahtını ele geçirmek 
için çalıımaktadır. 

Londrada çıkan Deyli Herald'ın 
verdiği mal\ımata göre Hidivin on 
gün evvel Londrayı ziyaret etmesi 
ıiyasi mehafilde bir çok dedikodu 
lara sebebiyet vermiıtir. Hidiv iki 
sene evvel de Londrayı ziyaret ede 
rek ora mehafilinin hilaf et hak -
kındaki düıüncelerini d~emi• bu 
makama taJip olduğunu bildirmi§, 
daha sonra Fransaya dönerek Su· 
riye tahtına namzetliğini ileri sür
düğü takdirde muvaffak olup ola 
mıyacağını anlamak iıtemitti. O 
zaman Hidiv tam bir muvaff akı -
yetsizliğe uğradı. 

Deyli Herald'ın daha sonra Hi
divin Mısır tahtına dönmek eme -

Iranda bir ölüm 
Saray nazırı esrarengiz 

ıral' linden feragat etmediğini, 
tahtını ele geçrimeyi de umduiU • 
nu, bilhassa Kral F ayıalm vef atııı 
dan sonra Hidivin büsbütün üıııi .. 
de düıtüğünü ilave etmektedir. 

Kahirede çıkan (Elbelağ) gaJe" 

tesi Hidivin bu mesaisine dair bir 
makale yazarak fU malUınatr veri• 
yor: 

Suriyenin bugünkü vaziyeti ta' 
bık hidivi ümide dü§ürecek mahi· 
yettedir. Bunun iki ıebebi vardıt• 
Birincisi, Suriye meselesinin hal " 
!edilmek üzere bulunmaııdır.Frall 
sanın sabık fevkalade komseri M· 
Ponsonun siyaseti muvaffakıyet .. 

' 

sizliğe uğradığı için Suriyeye yeni 

bir fevkalade komiser gönder • 
miş bulunuyor. Yeni komiserin 511 
riye meselesini halledecek derece .. 
de salahiyet aldığı anlaşılmakta • 
dır. Sabık Hidivin bu fırsattan iıtİ 
fade ederek Fransadaki siyaıi .,e 
maliyeci dostlarını harekete geçir 
mit olmaıı çok muhtemeldir. 

ikinci sebep şudur: Son zama • 
na kadar Suriye efkarı umumiye"' 
si, Suriye ile lrakm birleımeıi le
hinde idi. Pariste bile bu fikre ta ' 
raflar olanlar bulunuyordu. Kr-1 
F aysalın vefatı bu cereyanı herta· 
raf etmş bulunuyor. 

Sabık Hidivin bu fırıattan isti • 
f ade ederek Suriye tahtına geç • 
mek istemesi ve F ranaa tarafın • 

dan istenilen teminatı vermek iıte 
mesi çok muhtemeldir. 

Hidivin Irak tahtını ele geçir .. 
mek istemesi ise, manasız bir iı • 
tir. 

Kabilde 
Sanatoryom 

bir adamdı 
TAHRAN, s (Deyli Telgraf) . Bir Türk doktorunun yap· 

- Şarkın esrarengiz adamı ıayıl - tığı bu müessese açıldı 
mıya layık olan Abdülhamit han 
Timurtaş ansızın vefat etmit bu -
lunuyor. 

Birkaç ay evvel Şah hazretle -
rinin sarayından koğulan ve da -
ha sonra suiistimal ve rüşvet yü
zünden hapse mahkum olan Ti -
murtaıın ansızın ö!ümü hayretle 
karıılanmı§tır. Timurtaşın kalp 
hutalığmdan vefat ettiği bildiri -
liyor. 

Timurtat Rus askeri akademi
sinde tahsil görmüıtü. Bir aralık, 
bugünkü ıah hazretleri, Timurta -
şın kumandası altında bulunan 
bir kazak krt'asında neferdiler. 

Kabil, (Huıusi)-Efganiıtan kr• 
Iı Nadir Şah Hz. nin tabibi o -
lan Rıfkı Bey, Kral Hazretlerinin 
kendi hesabına inşasını arzu ettiği 
verem ıanatoryomunu ikmale mu· 
vaff ak olmuş ve sanatoryoma "Rıf 
kı Sanatoryomu,, namı verilerek 
küşat resmi yapılmıştır. Rıfkı Bey 
bir Türk doktorudur. 

Rıfkı Sanatoryomunun kütal 
resmi gayet parla!c bir surette ya ' 
pılmış bulunuyor. Efganistan ric•· 
li, ekabiri hazır bulunmuşlar, kral 
hazretleri bizzat teşrif buyurmut· 
lardır. 

Rıfkı sanatoryomu, en son fen· 
ni tekamüller dl'.ireainde yapılrnıt 
bir sıhhat ve ıifa yurdudur. 

Timurtaf 1906 da İran meıru -
tiyetinin ilanı ile siyasi hayata a -
tıldı1 umumi harpten sonra sürat • 
l ·ı ı d' 1919 d C 1... ... Sanatoryoı:ı Turhan Bey naınırı e ı er e ı. a ey an umumı . • 

1. · 1 T. rta h "k' da hır türk dok~cru tarafından ı • va ısı o an ımu ! an ı ı sene 
k b. . d' T' • I dare olunmaktadır. sonra a meye gır ı. ıcaret, zı - _ ~ 

raat, nafıa nazırlıklarını yaptı. I rı arasına geçti. 
Kacarların ıonuncusu olan ıah Ah Geçen senenin kinunuevveliP• 
medin hal'i ve Rıza hanın tahta o- de saray nazırlığından axlolun•ll 
turması üzerine, Timurtaf, yeni Ti.murta§ bu senenin başında, te"" 
tabın en mukarrip ve en mutemet kif olunmuş, ve martta bir mah • 
adamları arasına girdi. Şah haz - kemei mahsusa tarafından muha • 
retleri kendisine prenslik tevcih keme olunarak üç sene hapse "~ 
etti ve Timurtaı han be nelmil l 25.000 i h· 
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Bir hl;Çuk ~il yon= seyirci 
~~?il kutlula yıcı olacak 
~ rafı l lrıcı !ill,)l!nmııda) 1 tin feyz ini, göze görünen ve ilk 

ı ~~B · 1 l\flk.. eyın daveti üzerine hatıra gelen eserlerini ııralayıp an .. r, ın ·· 
\İnde}'.. unevverlerinin Halke - latan destanlar bastırdı. 
l\lk,, '-Plıkla.rı bir toplantıda işin Temsil işleri 

ına .. 
te ıe ·ı . ıore a'tı yard ımcı komi- . . . . . A 

ı Çı rnııtir y d 
1 

. T emsıl komıtesı, cldekı mıllı 
erde h · ar ımcı rnmıte - . . .. . 
k ıı er bi · 'h . .. b' pıycslerın cumhurıyet bayramın -
lıırnd rı ı tısasına gore ır ) l 

M l <:al k d M r · ı da oynanması uygun o an arını 
era.·ı • ı§ma ta ır. ese a. . l k · ·· tk" t·· l d rn korn't . b.. .. h" 1 seçtı; mem c etm u u u yazıcı a 

e kut] ı esı; utun şe ır er- . . . .. .. 
rıı tılaınanı k'ld b 1 _ rından yenı eserler ıstedı. Buyuk 

l&ı J· n ne se ı e aşa h" l d k " ··1 k"" l k d h •~ıın l v: . b !je ır er en en uçu t oy ere a -
l\ l f ge ecegını, ayrama d h b' . ·ı d'l b' )' · 

ı' aıb. k .1 ar er ırıne temsı e ı e ı ır pı-
ı.' ltteragj' §ekv. ve ~ana v.erhı me yesler temin etti. 
Rı •ır ... 

1 
rne 1mlerın nası ı , an· 

.. , e Yurdun bütün elleri 
tekler· h Ve ne şekilde i~tirak ede 
de\'a. 1 uhuslarını tcmn ve üç gün Bu kutlu' cı.ma hazırlığı dolayı· 
,,;:k tn edecek b d siyle yurdun bütün elleri, kolları 
111 1 k ayram esnasın a 
ltı' ' heye.- ı·k t 1 kendilerini inkılabın bu on yıllık 

ıyle -an ve n a anın ama- h 
lezah" .. .. b"t t . t' esapla~masına ve kutlula~masına 1' urunu teı; ı · e m1ş ır. 

.. e!ekkül d .. k k k · verdiler. Yüksek komisyon, ona 
~ıııı b· e en yu !ie ·omısyo 

1 titün . .. 1 d t bağlı bütün teşekküller seferber 
lllıtı k gayesı şu soz er e op· 

il. tadır· olmu~ bir kuvvet, intizam, tezlik-

! 
Mernı 1 • • • le ve sebat ile çalıştı. Her Türk 

o ltlk ex;ette, bayrama seyırcı 
d üstline düşen vazifeyi ba~armak 

llleh • eğil; kutlu· nyıcı olarak, 
"'ırn· için çırpındı. 

lt b• ın içine katılmış olarak en 
it b Komitelerin teşebbüslerini yük-

litlki e uçuk milyon yurttaşın iş - sek komisyon, bir düziye direk -
l'a k" ıaı tutuldu; her kasaba ve- f fler vererek beslemi' olduğu gi
~~toy, bayramda kutlu!aşmak bi hc.zırlandıktan sonra da iyiden 
h,14 °Planacağı meydanı seçerken iyiye tetkik ederek bunların Türk 
bit letilerinin en <l:: cnda birinin topluluğuna mat edilecek kıymet
l'tr :"•:Ya gelebilmesne müsat bir lerini yüze çıkardı. Bütün hazır -
h,l' lllrnayı ana İ§ yapacaktır. Bu hklar, büyük maksat uğrunda 
~tt;Ca.nlı ve isabet" i aranışhı her coşkun bir heyecanla devamlı 
)~ . e birer büyük toplantı bir çalıı:mımın adsız ve müşterek 

tı b l 
>ord u Unmuş, hazırlanmı~ olu - eseri oldular; yalnız el ele değil, 
dtıı U; bunlara Cümhuriyet mey- kalp kaibe ve baıbaıa. çalışmanın 

l adı verilecektir. meyvaları alındı. En küçük bir 

S bekorasyon işleri iş üzerinde bile başta. Recep Bey, 
t~ ~gi ve dekorasyon komitele - kutlulama hazırlıklariyle uğraşan
'Olt he.yram günlerinde salonları, ların hemen hepsi hastalandılar, 
tft akları SÜilİyecek ve ımanalan- yorulmadılar; dikkatlerini, düşün 
1 t&.t.a.k f'kl ... . . . . . d l b d ~ gra ı er, temı:;ı ı resım - ce crını esırgeme i er; ir tek ö-
n ' döviz tabloları hn-zırladı. vizin yazılmaaında, bir !iirin ba-
Utıla~ h · "'h' d l d . k. deı .•• er yerın en mu ım ca . sı masm a, ım an ve zamanm 

" erıni birer acık ve muvaffakı- müsaadesi olduğu kadar en doğru 
ıetı· • 
ite 1 •ergi koridoru haline ıokabi- yu, en iyiyi, en gÜ7.eli bulmak 
d ek kcıniyet ve keyfiyette yapıl· için sava~tılar. Piy~sten destana; 

ı. R h l rct imde,ı dövize gelene kadar irte ti esmi ve ususi müessese e :r 

~il, bütün evlerin ne Fekildc süs- ve dı~ta yurdun her bucağı ile an-
t lllrt1eai !azım geldiğ i • kararlaştı - Ja~;:nak, yazılanları, söylenenle 
1 dı ri anlar muhatapları çoğaltmak 
b. • Evlerin en az bir bayrak, 
it f ha~ düfünce oldu.· Kütlelerin he-
~ enerle donatılarak bu hayra-
~~ llece gündüz canlandırılması 

'Ul olundu. 

Radyonun faaliyeti 
11;: ~a.dyo komitesi, bayri'.mın üç 
li"'> .. 
d, "Unde radyoyu kabil olduğu ka-
~·~ Çok vatandaşın dinliyebilmesi 

ırı tn" k" 1 "b ld ti um un o an tertı atı a ı. 

le.S &Ünün it'etilmesi mümkün o -
~ rı 'aa.tlerinde radyoda büyük 
~~tı'e.rn dolayısiyle yazılmı§ ve ha 
ti a.ıırnıı konferan.sların, şiirle -
~ tı l'nusiki parçalarının, söylen -

eai... J • 
~ ••l ça mmasını tc.!llın etti. 
to~ 

~ 'C>ra.rnını yaptı. Başka memle-
ı,tt re.dyo istasyonlarının alaka -
~ tıdırılınaaı, yeni marşların gra-

aron} .. 1 ·1 . . l . ] 
~· ara soy enı mesı ış erıy e 
~rlJtr. 

Matbuat işleri 
ı.... Matbuat komitesi, gazeteleri
'lllt' 
~ ın §enlik yapması, yabancı 
b ~leketlerdeki gazetelerin de 
d 'n-e.ınıınıza karışması yolların -

' l"" " I~. ~rüaü. Bayram günü hacim-
~1 Qıın bir kaç misli çıkacak gaze
bj 're ve hazırlanacak bütün bu gi 
)~~erleri hazırlamak istiyenlere 
bı tb •tncı olarak tertip edilen kita
ir llıtınldı; iç ve dış gazeteler 
~)~il •eçilmiş resimler çoğaltıldı, 

1
tleri yaptırıldı. 

·~ 0 nferans ve inıa komitesi, bay 
~t~ günlerinde, radyoda, meydan 
)~ a, aalonlarda okunacak, söy -
~~ele !İİrleri, konferanslan, ve 

tır 
~o ~rans mevzularmr hazırladı. 

l'ler için halk dili ile cümhuriy~ 

yecanlarını bir ağızdan haykıra -
bilmesi için marş hazırlandı. Ve 
l ir ağızdan söylemeleri ıçın yer 
yer Ye ardı ardınca toplantılar, öğ
renip öğretmeler ba!ladı. Böyle-

ce, cümhuriyetin onuncu yılı mil
li duy~uları bir tek ağızdan yük -
sek se ... ie söylemek alışkanlığının 

başı oluyor." Vapurlar, demiryol
ları tat : f elerinde yapılmış kolay -
hklar lir yerden bir yere tertip e -
di'miş ziyaretlerle me.~leket par
çaları birbiri lehine artan bir sev
gi ile sarılacaklar. 

Güzel değerli birçok hususiyet -
leri olan kutlulama hazırlıklarını 
bir lP.raftan da daha dolgunlaş -
tırmak içiıi her gün biraz daha faz 

la çalıtılıyor. Yüksek komisyon, 
şehirler, kasabalarımızdaki, köy
lerimizdeki komiteler, bütün bun 
ların yardımcı heyetleri, bütün 

memleket çocuklarını gönülden 
kopan alakalarına canlı bir mer -
kez olmuşlar, bu geceli gündüz'ü 

ça!ır.:nanın üzerindeler ... · Simdi'-. ~ 

den görüyoruz ki onuncu yıl bay-
ramı bu bayrama gerçekten yara
şır bir şenlik, bir donanma, bir 
lo:endini gösterme olacaktır. 

Amy Mollison hasta ını? 
Nevyork, 12 (A.A.) - Amy 

Mollison, müşahede altına alın -
mak üzere bir husuıi hastaneye 
girmi!tir. Bu tedbirin sebebi meç
huldür. 

51 sene kapalı çarşıda ! 
( Rıış tarafı 1 lnrl 63) 1fam1Lllıt ı 

kamndaki tezgahının başında ..... 
Dudakları üzerinden çenesine doğ 
ru kıvrılan pos bıyıkları, kırpık 
saçları akpaktır. Amma, kambur
latmıyan sırtı, ·İri vücudiyle dinç 
bir adamdır. 
Hacı lskenderi, arkada~larına 

çok eski bir hatırasını anlatırken 
buldum. Ne tuhaf adam! Sözünü 
bitirmeden konuşamadık. O ha -
trrayı oturdum, dinledim. 

Bir gün, çarşı içinde yemek ye
diği lokantanın sahibi Boğosla ka 
rarlaştırmışlar. Her yemek ye -
yişinde peşin para vermek, her ne 
dense Boğos içinde, lskender E -
fendi için de külfetli bir iş olu -
yormuş. 

maz! .. 
- Neye?. 
- Ben kızışmanın yolunu bul -

dum!.. 
- Nasıl?. 
- Rakı içerim .. _ 
Şaştım, konufuyorduk. Sabahın 

alaca karanlığında gelir, aktamın 
alaca karanlığında gidermi§. Elli 
bir uzun yıl içinde güneşi üst \.iste 
iki ay ya görmüş ya görmemi§. Ge
ne şa§tım: Bu kötü şartlar içinde 
67 ya§ yaşamak, hem de dinç ol -
mak, az iş değil.. 

Sordum: 
- Hacı lskender Efendi, eski 

müşteriler mi, yoksa yeni müşte

riler mi eziyet çıkarıyorlar?. 
- Eskiden bu kadar eziyetçi 

müfteri yoktu, evlat, bir mala. 3,5 
kuru~ isterdik; yüz paraya olur 
mu derlerdi. Şimdi otuz kuruş is
tediğimiz mala on kurut veriyor • 
lar. 

ıının bazı dükkanları, kibar ha • 
nımlann aşıklariyle buluştukları 

bir tuhaf yerlermiş!. Kapalı çarşı· 
mn bu en kıdem} i adamı hem de 
bir eski kurtdu. Bıyık altından 
güldü: 

- Yalan değil, yanlış, bazı ka
dınlar dükkan sahibine vurulur • 
]ardı. Kocasının ihmaline uğrıyan 
kadın, kapalı çarşıda güzel, yakı -
şıklı delikanlı arardı. Amma bu • 
ralarda pek ileri varılmazdı. Sa
de tantiriminton ... 

- Bu nedemek?. 

ti -- Çarıı lisanıdır ... Suyuna 
" rit ! .. 

- Yani?!.. 
Hacı ("ha,, lı değil, "he,, li ha

cı .. ) lskender Efendi : 
- Kapat o tarafı kapat!. 
Diye, sustu, kıs kıs güldü .. 

REtt 

Cumhuriyet Marşı 

Hacı ls\·ender bir ay yemek yi
yecek, Boios hesap tutacak, borç 
ay sonunda birden temizlenecek • 
mis. lskender Efendi bi.itün bir ay 
ve;esiye yemek yemiş. Boğos E • 
fendi de. her hangi bir yanlışlı -
ğa meydan vermemek üzere, lo -
kantanın esmer, yosunlu, kalın du 
varına boyalı bir kalemle veresi -
yelerin eayısmı işaretlemiş: 7,5 
piyaz, 5 lcuruş fasulye, 3 kuruş ek
mek ... 

Bazan da bir alay lakırdı iti~iyo- Cümhuriyet bayramında lz-
ruz, küfür yiyoruz: "Utanmaz mı mirde de on binlerce halk tarafın. 
sın? ... Allahtan korkamaz mı - dan cümhuriyet marıı söylenecek-

Derken efendim, ay bitmiş, ve , 
lskender Efendi bir dahn dükkana 
uğramayıvermiş .. Gel zaman, git 
zaman, hacının dükkanme uğra • 
madığını gören zavallı Boğos o 
gece çırağını salmış, borcu istet -
mi§, lskender, ustt1yı dükkanına 
cağırtmı~: 

- - Ey Boğos Efendi, alacağın 
var demek?. 

-Elbette ya! Unuttun mu?. 
- Bilmiyorum, çıkar hele def • 

terini de anlıyalım .. 
- Defter mi dedin?. Hangi 

defter?. Lokantadaki duvarı mı 

sırtlıyacağım?. 
- Ben onu tanımam, hesabını 

getir, borcum varsa ödiyeyim !.. 
Hulasa, borç verilmiş, verilmiş 

amma, bu iş te günlerce uzamış ve 
bütün çarşı esnafına alay mevzuu 

olmuş .. 

sın?,, 

- lskender Efendi biraz da bü 
yük zelzeleyi konuşalım, o esna • 
da çarııda mıydın? . 

- Sene 1310 du. Günlerden ga· 
liba bir salı günüydü. Saat on iki 
idi. Henüz ekmek yemiştik. Dük -
kanımda oturuyordum. Birdenbi -
re gök gürültüsünü andırır bir 
çatırdıyli\. sarsıldık. lnan bana ev· 
lat, koca taş kemerler açılıp ka -
pandr. Gök yüzünü gördüm. Bir 
taraftan da her yer durmadan yı -
kılıyordu. 

Bağrışanlar, çığrışanlar vardı . 
Kadınlar ''kıyamet! .. kıyamet!,, 
diye saçlarını yolarak kaçıfıyorlar 
dı. lstanbula gezmeğe gelen ve o 
sırada çarşıda bulunan sürü ıürü 
Mısırlı, sokağa çıkıyoruz diye dük 
kanların içine saldırdılar, çoğu 
toprak altında öldü, gitti.. Göğüs 

göğüse kendimi dıtart zor attım ... 
Hacı lskenderin birdenbire alnı 

kırıştı: 

- Canına rahmet olaun, Po -
·,,",, zant !.. 

- Evlat, bugün 67 yaşındayım. Diye fısıldıyarak başmı salladı 
Bu ayın sonunda 68 c gidiyorum . ve anlattı: 
Şu kara kemerlerin altına girdi - - Zelzeleden bir saat sonray • 
ğim giin nah şu kadarcık bir hız· dı, çarşının kapısında bizim kom· 
dıktım. Yaşım 16 vardı. Şu so- şu Pozanta rastladım. "Çeknıem -
kakta.. (Dur bakayım ismi neydi de kalan paralarımı alayım! F e
o sokağm?. Yaradanım Allah, simi alayım!,, diyordu. Be.nim de 
neydi ki? Hah, tamam, Divrik so· fcsim içeride kalmıftı. İfe bak ev
kağr) Davutpa~alı yazmacı Ah - li.t , mallarımızın ziyan zebil oldu
met Efendinin yanında haftalığı ğunu dü~ünmiyorduk ta fesimizi 
be~ kuruşa çıraklık ediyordum. kurtnrabilmenin yoluna bakıyor -
Para az maz deme .. Dü~ün ki ev- duk. Tam kapıda bana bir ürkek
vel zamandaydı bu dediğim... lik geldi ... Döndüm. Pozant yal • 
Hem ustam öğle yemeğini ele caba nrzgitti. O gittiğinden az sonra or 
dan verirdi: Kuru f asulyc, kuru talık yeniden sallandı. Zavallı 

ekmek, kuru üzüm ... iki sene böy- Pozant, geri gelmedi .. Canına rah 

tir. 
Bunun için İzmir halkevinde a

çılan kursa yüzlerce halk ittiraK 
etmektedir. Cümhuriyet halk fır
kasının bütün nahiye merkezle -
rinde ve ocaklarında da halka 
cümhuriyet marşının öğretilme • 
si için faaliyete geçilmiştir. 

M. Şahtın politikası Lon
drada endişe uyandırıyor 

Londra, 12 (A.A.) - M. Şaht
ın bilfiil diktatörlük salahiyetleri 
alarak Rayhişbank müdürü oldu -
ğu vakittenberi takip ettiği siyaset 
Londramn mali merkezinde gittik
çe artan bir endi~e duygusu uyan
dırmaktadır. 

Finansiyal News gazetesi bu 
münasebetle diyor ki: Ray hiş bank 
umum müdürünün iki projesi hak
kında pek yakında lngiltereden 
bir itiraz sesi yükselmesi •muhte • 
meldir. Bu projelerden biri Al -
manyanın muhtelif alacaklıları a
rasında şahsi bir fark gözetmek 
maksadım gütmektedir. Öteki 
proje muhtelif me.mleketler yapı -
lan ihracatın arttırılması mukabi -
linde Alman borcunun mütenasip 
bir ıurette ödenmesi için pazarlığa 
giri~mek gayesini gözetmektedir. 

Blasko İbanezin kemikleri 
ispanyaya götürülüyor 
Paris, 12 (A.A.) - Bu sabah 

Elyscde M. Lebrunun reisliği al • 
tında toplanan nazırlar meclisi M. 
Poul Boncourun aldığı vaziyeti 

ittifakla tasvip etmi~tir. M. Poul 
Boncour bu toplantıda bilha!sa si
lahları azaltma konferansı hakkın 

ye geçti. met Pozant.. . da Cenevrede yapılan konuşma-
Sonra, usta imafn geleli. Haf - Hacr lskender Efendi, kapalı lan mesai arkadaşlarına anlatmış-

talığım yedi buçuk kuru~ oldu. çarşı koridorlarında muhteşem tır. 

Zanaati kavramı~tım. Ustanın ıaray arabalarının dola§ışını da Me~hur İspanyol muharrirlerin 
i§ine yarıyordurn. Günün bi rinde şöyle anlatıyor: den Blasco İbanezin kemiklerinin 
40 kurus haftalıhla ayartıldım . - Nuruosmaniye tarafından İspanyaya nakli münasebetiyle 27 
Ba~ka bir dükkana tezgahta~· ol - r elirlcrdi. Upuzun boylu. kar~ su- birinci teşrinde yapılacak mera -
dum. Daha sonraları yalnız b:ı - ratlı bir hnremağasr. elinde koca- simde Fransız hükumetini temsile 
ştma dük1t an açh rn . l ~ !e 51 sene - mnn. me~in altın cantasr olduğu bahriye nazırı M. Sarraut memur 
dir buradayım evlat!. hald ~. -~a~~lı ar(' banın yambaşın-

1 
~~ilm:ştir. 

Kapalı carşmıı1 bu ~n bdemli da vurardu. Nazırlar cumartesi günü gene 
adaır.ına dedim ki: Saraylılar en çok tuhafiyeci Elysede toplanarnk mali projeler 

- Hacı lskender Efcn:li, bu K~ni bevrlen ah~ veriş ederlerdi hakkında tetkikler yapacak'ardır, 
karanlık kasvetli ve duvarların - Tiiy ~ibi bir clclik~nlıydr bu .. Gü
dan şırıl şırıl su sızan riitubetli yer ı zel oğlandı .. Yaşmağın takımı on 
de 51 sene dayannbilm~' :: için de - kuruşa gidiyorsa, bunlara pazar -
mirden yaralılmak lazım değil lıksız altmışa verilirdi . 
mi?. Hacı lskender Efendi elen, şim-

Pos bıyıklarını $I~azlacl ı. g:j }dü. diye kadar merak ettiğim bir 
Bu gülüşte, biraz <la. gurur vardı: ~eyi sordum. Bilmem ıiz de duy -

- Evlat, rütubct b .-na el okun - dunuz mu?. Vaktiyle, kapalı çar • 

Tayyare kazası 
Amsterd~-n, 12 (A.A.) - İki 

askeri tayyare Kestren civarında 

uçu~ csnas:::da çarpış mışlardır. Bu 
Kaza neticesinde iki mülazım ile 
iki küçük zabit ölmüştür. 

-
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Düyanın bu meşhur polis lıaf iye sinin maceralarını forma 

forma okuyacaksınız . . . İllsanı heyecandan heqecana 

sürükliqen bu eser gıizel bir ifade_qle geni baştan Türkçe

ye çevrilmiştir ... 

~ir kaç güne kadar ilk formasını müvezzilerden bedeva 

alacaksınız. 
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l>eııiz Yolları işletmesi 
Karık ACENT ALARI: 
Mlihli~J Köprübaşı Tel. 42362 Sırkc.:ı 
~ar zade banı; Telefon 22740 

An Mer•tn Aralık Postası 
. af art il va 15 b' . . 11:1 p Puru ırıncıteş-

azar o d s· k . d,11 \ l n a ır ecı rıhtımın-
1\uııu~ karak Çanakkale, İzmir. 
lıltti ' Bodrum, Rodos, Mar-
1\'t 'F~~lyan, Fethiye, Kalkan, 
llUtt ınıke ve Antalyaya dö
•ı : .hunlara ilaveten Kuşada-
' '-lel'b ~(5611) 

~deniz Aralık Postası 
ti vapuru 15 birinci teş . 

d~Pat.ar 18 de Galata rıhtımın 
boı ltaıkarak Zonguldak, lne
G· u, Ayancık, Samsun, Ünye, 

ll'tıon y· b 1 .. b ıo ' ıre o u, Gorele, Tra 
ifi b., Rizeye dönüşte bunlara 
tt~cten Of ve Orduya uğrıya
}' Yalnız Zonguldağa uğramı-

~- {5612) 

r.,, Ayvalık Sürat Postası 
I> trıin vapuru 15 birinci teşrin 
~~ar 17 de idare rıhtımından 11 

kar. Gidi§ ve dönüşte Ça- 1 

~I' ka.Ie, Edremit, Ayvalık, Di
ı 1 ı . .. { 
~ıre ugrar. 5613) 

l 
ldarem_i_z-in_T_r_a_b_z-on-,-e-a_r_tı_n_ 

l • • 
llııt, Banduma, Mudanya, Ka 

t•b·-b ıga, Ayvalık, bmir, Mers:n 
•tlıra kahve oc:ık1arı 1 S Teş

~İnievvel 933 tarihinden 31 , 
innrmevvel 934 talibine ka· 

~•r on c.lört l::uçuk ay müddet
e ve pazarlıkla kiraya verile· 

Cektir. Pazarlık 15 Teşriniev· 
Vel 933 pazar günü saat o :ı 
~eşte levazım ŞefJiğindc yapı· 
l:cakhr. Talip olanların şart
nameyi görmek Ozere 1 O 11 
12, 13, 14 Teşrinievvel' 933 
Rllnleri saat dokuzdan on ye
di buçuğa kadar levazım Şef-
liğine müracaatları. (5409) 
-------~~---~--~ 

latnnbu/dan Cuma 14de, iz. 
'" t'den pazartesi 16 da kalk
tnakta o'an lzmir Sür'at po1· 
la'arı bu haftadan itibaren ya· 
p·,'mıyacaktır. Euna rrukabil 
lstanbul'dan Cuma onda ·ve 
hmir'den pazar yirmide kalk
ına•,; üzere po!talar i.ive edıl· 
lllişti:'. (5551) 

• 
Adalar Sulh Mahkemesinden: 
Biiyükadada Nizam caddesinde 

~n paıa }'artısındaki hanede sa
~ll lken ikametgahı meçhul Fuat 
•Y ... tar Beye. 

Dimosten Efendinin aleyhinize 
'stığı kira bedelinden alacağı o -
1t.n 275 lira alacak davasından do
lt.yı 'laıtir kılınan davetiye zirine 

l't\\1htar ve mübaıir tarafından 
"e ·· 'k rı en meşruatta ı r.-netgahınız 

t?ıeçhul olduğu beyan edilmiş 
0lduğundan ilanen tebliğat ifası -
l'la kndar verilmit ve muhakeme 
12 - 11 - 933 tarih pazar günü 
~~at 11 e t3lil~ edilmi~ olmal:lo. 
)'e\Pnı ve vakti mezburda mahke· 

~eye gelmediğiniz takdirde gıya-
rnıı:da mahkemeye bakıla:ağı 

tebliğ makamına kaim olmak üze 
l'e ilan olunur. (8S30) 
.............__------~-~~~-~-~~~ 

lstanbul ikinci ticaret m nhke -
rneıinden: 

l İatanbulda Bahçekapıcla 32 N3. 
Q Ertugrul mağazası sahibi Nihat 
~., tarafından alacaklılar ile aht 1 

'Ylediği kongordatonun muamelci 
~dikiyesi için 18 - 10 - 933 
Çarıamba saat 15 tayin edilmiş ol 
.ıi\lğundan itiraz edenlerin yevm 

"" ta.ati mezl..-iirda mahkemede ha 
ıı., 'bulunabilecekleri ilan olunur. 

(8542) 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaası tarafından de mevcuttur. Paranız vüru -
basılan ve mekteplerde okuttu- dundaiade edilecektir. 
rulan kitapların tevzi ve satış 
i şi müestesemize verilmistir. Balıkesir Halkcvi riyasetine: 
Bunlar İstanbulda yalnız Balıkesirde bayiimiz kitapçı 
(VAKiT) kütüphanesinden te . Fehmi Beydir. İstenilen kitap· 
darik olunabilir. ların oradan aldırılması rica o-

<>~ 

11 
lunur. 

Devlet matbaasının diğer . .. 
neşriyatı da (VAKiT) yur . Antalyada Aksekı Suleyma-
du taraf mdan satılmaktadır . ı ~iy,e köyü i~k mektep mu~llim
Jlmi eserlerle Maarif Vekaleti lıgıne: lhtıyacınız olan kıtap -
mecmuaları ve sair kitaplar için : ları Antalya bayiimiz Kemahi 
de (VAKiT) kütüphanesine zade Nail Beyden isteyiniz·. 
müracaat edi lır.ek lazımdır. 

<>~ 

( V AKIT) kütüphanesi, her 
vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak üzere birer ıube açmıf
tır. Vilayetler huc!udu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsus olan kitapları 
ile di ğ-er e:.crleri için bu tubelere 
mürac~at ol:mmalıdır. 

~~ 

Vilayetlerde şubemiz olarak 
adresleri gösterilen kitapçı -
larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
:nukavelelerini gönderip le 
teminat muamelelerini ikmal et· 
miyenlerin, yeni siparişleriyle 

birlikte noksan olan işlerini ta~ 
mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlerini celbederiz. 

<>~ 

Cevaplart m ız 

Şavıat Maarif memurluğuna: 
İstediğiniz kitaplar bizde mev -
cut değildir. 

Lapsekide Suluca başmuallim 
liğine: istediğiniz program biz· 
de yoktur. Paranız iade edil -
mi§tir. 

Burdurda Bucak kazuı ha
kimi Bahri Beye: İstediğiniz ki
taplar Burdur bayiimiz kitapçı 
Hacı Habip oğlu Hüseyin Bey· 

Mara§ta Ömer Bey zade İzzet 
Beye: Size kitap gönderilebil
mesi için evvelce bildirdiğimiz 

şartları kabul ve taahhütname -
yi imza etmeniz lazımdır.' Pa
ranız vürudunde iha1e edilecek-
tir. 

Kayseri kız orta mektep mü
dinyetine: Bayiimiz Tevfik Be
ye 16, 20, 24, 30 eylül ve 3 

teırinievvel tarihlerinde be§ 
parti kitap gönderilmiı ve ki

tapları alarak yeni siparişler de 

vermi,tir. istediklerinizi oradan 
tedarik edebilirsiniz. 

Adanada Yeni Adana gaze
tesi tahrir müdürü Tevfik Beye: 

Adana bayiimiz Maa~if kütüp
heneıi sahibi Necati Beydir. is

tediğiniz kitaplar orada mev

cuttur. Paranız vürudunde ia
de edilecektir. 

Şırnak ilk mektep ha§ mual
limliğine: Bizde ilk mekteplerin 

yalnız dört ve bqinci sınıf ta
rihleri vardır. Bunlar da bayi

imiz olan vilayet merkezlerinde 
bayilere, olmıyan yerlerde ma· 

arif müdürlüklerine gönderil

mittir. 

Eşmede Ulucak ba,muallim -
liğine: latediğiniz kitaplar biz -
de yoktur. 

• • .. -. ' • ~ # • • , .. • • ' 

1 Devlet. Demir yolları ilanları 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Devlet Demiryo.laranda 23 gün 

müddetle mühim nisbetlerde tenzilat 
19 Teşrinievvel - 1 O Teşr i nisani zarfında umumi yo!cu tarifele

rı üzerinden asgari % 50 o~mal< üzue mühim nisbetlerde ; 
Haydarpaşa ve Ankara hanliyö hallarıle Mu:fanya - Euru 

hattında yalnız batramın üç günii zarfında tenzilli yolcu tarife-

leri fizerinden % 50 n:sbetinde tenzilat yapılacaktır. 

Ankara· Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına bu 

mliddet zarfmda üçüncü mevki yo'cu kabul edilmez. 

Faz:a tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (5494) 

Haydarpaşa garı dahilindeki büfe ve içinde kameryesi bulunan 

bahçe bir sene müddetle ve aleni müzayede ile kiralanacaktır. 

Müzayede ıl Teırinievvel 933 tarihine müsadif Cumartesi güoü 

saat 15 te yapılacaktır. Bu hususta fazla malümat almak iste

yenler Haydarpa~a gar müdürlüğüne müracaatla buoa ait şart· 
namelerden alabilirler. Müzayedeye iştirak etmek istiyenlerin 

200 lira teminat akçesiJe müzayede gününde Haydarpaşa iş !et· 

rr.e makamında ha21r bulunmalara lazımdır. (5537) 

idaremiz için patarlıkla satın alınacak olan Alaturka emaya 
apdeshane taıı (yulcu vagonlar ına), Mahruti çadır, Karfıça çivisi, 
Kurşun üstübeci, sür şo! ör yagı, T demiri, El Hizmet feneri, 
Kıtık,Tekerlekli palanga arabası, Lastik çızme, Yatak ve yorgan 
çarşafı, yastık yüzü, Lağım şişi, kulis tezgahı, zımpara taşı, banyo, 
Termosifon, El arabası ve sa ire gibi (59) kalem muhtelifülc'ns 
malzemenin pazarlığı 18 • 10 - 33 tarihine müsadif çırşJmb~ gjnll 
mağazada icra kalınacağmdan taliplerin yevmi mez~ürda saat 
9 dan 11 e kadar isbatı vücüt cdere'c tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi Mağaza dahilinde asılmış 
olup nümune getirilmesi icap eden ma:zeme için pazarlık günl1 
nümunelerioin beraber getirilmesi, nümunesrz tekliflerin kabul 

edilmiyeceği ilin olunur. 15604) 

5 - 11 . 933 pazar günü münakasısa yapılacağı ilan edilen Lo· 
komotif bakır boru ve aynalarile diğer bakır aksamı münakasası 
görülen lüzum üzerine 11 - 11 • 933 tarihine tesadüf eden cu-
martesi gününe bırakılmıştır. (5610} 

'İlk mektep Tarihleri 

1 Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şıncı sımflarmda okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi

len T AR/H kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Eu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir . 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satış ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

rstcnbul Belediyesinden: Fabrikalar ve Saii'at müesseseleri 
s:ıhipleri bunların faaliyetlerine müsaade alabilmeleri için mil· 
es:;esatı sanaiyenio inşaatına başlamazdan evvel fabrikalarında 
ne gibi bir usu!ü ameliye takip edeceklerine dair aşağıda yazıla 
mevadı bavi bir beyanname vetmeğe mecbur lutulacaklarrndan 
a 'akadaranm malumu olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. (5603) 

ı - Müe5'ese sahiplerinin ismi 
2 - Müessesenin mevkii 
3 - Ne iş yapacaktır. Hcangi usu 'u ameliyeyi takip edecektir. 

Ameliyenin esas'ı safba!arı nerelerden ibarettir. 
4 - Kuvvei muharrikesini nasıl tedarik ~decektir. Kömfir 

ysktcek ise istimal edeceği kömürün cinsi, yevmi mıktarı, Fü
mivor lrnllanıp kullaomıyacağı. 

5 - Vasati o~arak kaç emele istihdam edilecektir. Amelenin 
sanayiden mütevellıt zararlardan himayesine ait tertibat ve ame
leyt- ait tesisatı sıhhiye hakkında tafsilat. 

Sıvas Fırka Satınalma 
Komisyonundan : 

Sıvas ve Zaradaki kıtaahnın ihtiyacı için 300,00() kil~ ek• 
meklik un kapalı mlinakoısaya konu lmuştur. Taliplerin şartnameyi 
görmek ü&ere ber gün müoakaaaya iştiri ., için de teminata mu
V"akk ate!erini havi teklif zar fi arını 21 / dirinci T eşrin/933 cumar· 
tesi günü ıaat 15 şe kadar komisyona verrt?eleri lüzumu ilan o· 

lunur. (5207) 
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Saçların halaskarı 
Savo - Piksindir 

lstanbul Yalova ecza dep<!su 

1ıtanbul asliye mahkemesi 6 ın
cı hukuk dairesinden: 

Mehmet Efendi tarafından F e
ner Apti supaşı mahallesinde mu
kim Sabiha H. aleyhine açılan 
boıanma davasının icra kılınan 
mahkemesinde ikametgahının meç 
huliyeti hasebiyle vaki ilanen teb
ligata rağmen mumaileyh Sabiha 
Hanımın mahkemeye gelmediği gi 
bi vekil dahi göndermediği anla
ştlarak bittalep gıyabında muha -
kemeye haılanmış ve gıyaben ik
mal olunan tahkikat zabıtnamesi 
kıraat ve davacı isticvap olunmuı 
ve i~bu muameleden bahisle gıyap 
kararının on be§ gün müddetle ili 
nen tebliği kararkir olmut ve bu 
bapta müttahaz gıyap kararı dahi 
mahkeme divanhanesine talik kı· 
lınmıf bulunduğundan tarih ili. -
nen ferdasından itibaren bet gün 
ic'rv'e itiraz etmediği ve yevmi 
muhakeme olan 4 - 11 - 933 
cumartesi günü saat 1 O da lıtan
bul asliye mahkemesinde heyeti 
hakiıiıe huzuruna gelmediği tak -
dirde davacının dermeyan eyledi· 
ği vakaalrı ikrar etmiş addile gı -
yabında mahkemenin intaç edi
lece~i tebliğ makamına kaim ol -
mak üzere ilan olunur. (8826) 

İstanbul ikinci ticaret mahkeme 
ıin~en: 

Türkiye lş Bankasının bir kıt'a 
senet mucibince Kasımpaşada pa

zar yerinde lktısat pazarı sahibi 
Rifat Abdullah ve Şehremininde 
Şehremini caddesinde berber Ah· 
met Ziya ve Kaaımpaşada tersane 
kapısında kahveci Abdullah Kad
ı·i Beyler aleyhine 450 liranın fa
iz, komisyon, ücreti vekalet ve ic
radıı inkara binaen tazminatı ka
nuni>•e ve bilcümle masarifle bir • 
likte t&:hsili hususunda ikame edi
len davanın tetkikine müddeaa -
leytılerin 9 - 1 O - 933 tarihin
de mahkemede hazıır bulunmala
rı lüzumu ilanen tebliğ edildiği 
halde mezkur günde mah • 
ke:.nede hazır bulunmadıkla -
rından Haklarında H. U. M. 
K. nun 406 maddesi mu -
cibince gıyap kararı ittihaz ve iı
tiktap için borçluların 20 - 11 -
933 tarihinde saat 13,30 da mah· 
ke1J1ede hazır bulunmalarına ve 
aksi takdirde imzayı kabul ve ik- 1 
rar etmiş addolunacaklarının teb· 
liğine karar verilmiş olduğundan 
ik~etgahlarmın meçhuliyetlerine 
bineen keyfiyet ilan olunur. 

(8831) 1 

ltırklareli Mahkemei aıliyesi 1 

Asli hukuk dairesi Tahkikat ha - 'ı 
kin1'ıiğinden: . 

- Ordu ihtiyacı için kapalı zar 
~ .... 

70.000: 77.000 kilo vazelin yagı 

BAN K As 
' 

lınacaktır. ihalesi 18/ 10/ 933 ç~ 
şamba günü ıaat 11 dedir. 1ste 
l . . .. k .. ere bet 
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Ucazlak •• temizlik •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kit~plarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

• • 

VA iT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

erın ıartnameyı gonne uz 1' 
gün ve münakasaya iıtirak edece~ 
lerin tayin edilen gün ve saatle t 
lif ve teminat mektuplariyle AnkJ• ...... 
rada M. M. V. Sa. Al. Ko. na ın~) 
caatları. (3320) (51 

Jf. :t- :t-

. yo
M. M. V. Satın alma koınıs 

nundan: 
Yerli fabrikalar mamulatınd.0 

250.000 metre yatak glaflığı J;tS 
kapalı zarfla münakasaya konrııu~ 

it• tur. ihalesi 24 / 10 / 933 salı S 
nü saat 15 tedir. Taliplerin ıart• 
name ve numuneyi görmek ü:ıtrf 
her gün ve münakasaya İ§tirak içİ~ 
de o gün ve saatte telkif ve terııı• 
n.at mektuplariyle Ankarada M. rd· 
V. Satın alma komisyonuna ınür•• 
caatları. (3332) (5284) 

M. M. V. Satın alma komİ•YO" 
nundan: 

Yerli fabrikalar ma.mulatındaJI 
250.000 metre haki yazlık elbisel~ 
bez kapalı zarfla münakasaya koıl" 
muıtur. ihalesi 26/ 10/ 933 perfeOS 
be günü saat 15 tedir. Taliplıt 
ıartname ve nümunesini görın~ 
üzere her gün öğleden sonra •' 
münakasaya ittirak için de o giill 
ve saatinden evel teklif ve temin•t 
mektepleriyle Ankarada M. M. '/. 
Satın alma komisyonuna müra • 
caatları. (3333) (5285) 

M.M.V.SA.AL.KOM. dan: 
Hava ihtiyacı için muhtelif 

cins ve eb'atta demir ve tes
viyeye ait alat ve edevat kapa 
1ı zarfla alınacaktır. Şartna 
mesini görmek istiyenleriıt 
her gün, münakasaya iştira1' 
edeceklerin 5- 11 - 933 ta
rihine müsadif nazar günü sıı 
at 10,5 de teminat ve teklif 
mektupları ile birlikte M. M· 
V. SA. AL. KOM. nuna müra" 

caatlarr. (3340) (5397) 

M. M. V. Sa. Al. KOM. dan: 
Askeri kimyahanesi ihti " 

yacı için muhtelif fabrikalar 
mamulatmdan alfıt ve edevat 
malzemei kimyeviye pazar " 
lıkla satın alınacaktır. Pazar" 
lığı 24 -10 - 933 sah giinil 
saat I 1 de yapılacaktır. Ta
liplerin şartname, kataloğ ve 
listeleri görmek üzere bet 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin yevmi muayyeninde 
teminatı muvakkatelerile AJ1 
karada l\f. 1\1. V. Sa. Al· 
KOM nuna rniiracaatları . 

(3346), (5469) 

Geyve icra memurluğundan: 
Bir deynin temini ahz ve istifa .. 

sı emrinde mahcuz beheri beter 
1 lira kıymetinde on adet Türk tica" 
1 

ret bankası hisse senetlerinin ta • 
tl ·1 ·n• ı masma ve paraya çevrı_:r.c:>!· "' 
ve ilk arttırmanın 2 teşrinisani 933 
perşembe günü saat 11 de icra••" 
na ve ill< ari.lırmanın kıymeti ha" 
kikiyesini bulmadığı takdirde 2inci 
arttırmasının 9 terr:nisani 933 pet 
şembe günü saat 14 te ypılmasııı• 

l karar verilr:ıiş olduüumhı.n taliP " 
lerin muayyen gi.inde ve 932 _., 

·ı· 330,120 numaralı dosya ifadesı 

Müddei Kırklarelinin Lülebur - 1 
gaz kazasının Umurca karyesinde , 
mukayyet olup elyevm Terzidere 1 

kar:esinde mukim Mustafa kızı j 
Şerif-e Hanım. Zevci Bulgarista • 
nm Osmanpazar kazasının Velet- lakın tescili davasının tahkikatın- miş ve tahkikat 5 - 11 - 933 
ler köyü a~aliıinden olup elyevm da müddeaaleyhin ikamet ettiği tarihine müsadif pazar günü saat 
lıtanbulda Fatih Nişancı M. No. 60 mahalde bulunamadığı ve davet 14 de talik kılınmıf olduğundan 
H. evli olan Hüseyin oğlu Hasan varakası tebliğ edilemediği cihetle müddeaaleyh Hasan Basrinin mez 
Basri aleyhine ikame eylediği ta- ilanen tebliğat ifasına karar veril- kur ıün ve aa.atte Kırklareli Mah-

kemei asliyesi hukuk dairesinde Geyve icra memurluğuna mürac•" 
isbah vücut etmediği takdirde tah atları lüzumu ilan olunur. cssJ6) 
kikatın gıyabında bitirileceği ilan ı Sahlhı : MEIDIET Asuı 
olunur. ı1 Netrl.rat mlldUrö: L Safa 

V A K J T Matbaan - htaıı!x.. 


