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M. Titülesko bugün şehrimizde 
UMUMİ AF 

Romanya ile aramızda Hakkında yazılanlar hep 
tahminden ibarettir 

dostlul( inua edesi . hazırlığı 
' 

• ' L ,.: •.( .. ~ , '. ~ ;tı..•:•: 1 
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Adnan Beyin affı mevzuubahs 
olamaz, mahkum değildir 

~iin şehrimize gelen hari- O Türkiyenin sebatla takip et
cıye -vekilimizAnkaraya gitti O tiği sulh siyasetinin inkişafı 

Ankara, 13 (Huausi) - Cüm -
huriyetin onuncu yıl dönümü mü
nasebetiyle Adliye Vekaletince 
hazırlanmıı olan umumi af layi -
hası Vekiller Heyetine verilmiş • 
tir. Liyiha yakında Vekiller He
yetinden Büyük Millet Meclisine 
ıönderilecek ve Cümhuriyet bay
ramından evvel kanun halini ala· 

Adoao &.ey 

nan Bey kendi arzusu ile Avrupa
da bulunmaktadır. 

Yüz elliliklerin affı mevzuu 
baha olmamakla beraber iç'erin -
den bazılarının ve bu arada Refik 
Halidin affı "için hükumetimize ve 
Meclise müracaatlar vaki olmut · 
~ur. 

.. 

il•rlcl7e YekW din f.taayoada 

ll if.riciye Vekili T emk Riittü 
a·~, clün sabahki ıemplon ekıpre· 
s1• Cene..-reden ıehrimize ıelmit 
8

1tlteci iatasyoııunda vali Muhittin 
d~le tehrimizdeki mebuslar ve 

11
;ie-r bir çok zevat tarafından kar 
~ıttır. 

•ı~ı 1--1-1111~ 
Romanya hariciye 

nazırı Sofyada 

Bulgar başvekili ihtilafları 
kaldıran teşebbüsleri 

sevinçle karşılıyor 
(Telgraf 2 inci aayıfamızda) 

-·--ı-Tevfik Rüıtü Bey iıtaıyondan 
doğruca Tokatlıyan oteline gide -
rek orada istirahat etmit, bazı zi
yaretleri kabul ettikten sonra ak • 
şamki trenle Ankaraya hareket et 
mittir. 

Hariciye Vekilimizle Belgrat 
sefiri Haydar Bey de ıehrimize 

gelmit ve Arikaraya gitmiıtir. 

Haydar Beyin ıeliti, önümüz -
deki ay içinde Belgratta Tevfik 
Rüttü Bey ve Yuıoslavya hariciye 
nazm M. Jevtich arasında imza -
(anması mukarrer olan dostluk ve 
ademi tecavüz muahedelerinin te
ferrüatile alakadardır. 

Bagiln ıeleeek ola• M. Tlttlleako 

Bir iki pn ionra Beltr&da dö
necektir. 

Tevfik Rüttü Bey bugün mem • 
leketimize ıelecek olan RoDJanya 
hariciye nazırı M. Titüleskonun av 
detinden ıonra Avrupaya gidecek 

(Oeftml il -- •Jlfada) 

caktır. 

Siyasi mahkumların da bu af -
ta:ı istifade edecekleri söylenmek
te ise de bu cihet 'kati olarak ma· 
lum değildir. Bununla beraber 
150 liklerin af edilmeleri mevzuu 
baha değildir. 
Bazı gazetelerin yazdığı gibi Av
rupada bulunan Adnan Beyin af 
edilmesi mevzuu baha olamaz. 
Çünkü mahkumiyeti olmıyan Ad-

Mahkumlardan ancak ıülüsan 
müddeti cezaiyelerini bitirenl~rin 
aftan istifade edebilecekleri ıöy -
lenmektedir. Muhakemeleri yapıl
mak üzere maznunlardan suçları 

kabahat derecesinde olanların da 
serbest bırakılacakları rivayet e· 
diliyor. 

Bununla beraber af layihaıı 

hakkında ketum
0

iyet muhafaza e
dildiği için yazilanlar daha ziyade 
tahmine müstenittir. 

Yeni ölçü ve ta~tılara hazırlık yok, 
sene başında alış veriş durmasın ... 

.) • • # .... t .. 

BAYRAM 1 Spor kongresi yapıldı 
lstanbulun her 
tarafında hazırlık 

J' 29 T eırnievvel Cümh~riyet bay 
~ı latanbulda candan kutlulana 
<'!'1tlır~ 

~ ~iiınhuriyet onuncu yıl bayra • 
~ 111! kutlulama yükıek komisyonu 
' l!lerl:aut olan latanbul komiıyo
~ \'~ifeainin mühim bir kıamım 
l"\Q) 1 . 

il etmıttir. 

l<ornisyon, tali komitelerin ha -
~•rl•ınıı olduğu eıaaları teıbit ile 
~ttgul olmağa baılamıttır · 
Öğrendiğimize ıöre Cümhuri • 

>'tt b d d v• •• ayramının evaın e ecegı uç 
t" k~n zarfında lıtanbula gelecek 
al'lülerin miktarı tesbit edilmiı, "'e ., 
rı ecek temail yerleri hazırlan -

~lf, gruplar çahtmalarını ikmal 
ttıtıiıt• ır, 
1 aundan maada üç gün sinema
~tda, tiyatrolarda ve latanbulun 
~htelif taraflarında ıalonlarda, 

~tl'dar.Jarda konf er anılar vere • 
:~k olan 'arın da miktarı teabit e -
ılllliş, konferansçılar hazırlan • 
~1!trr. 
Diğer taraftan halk ta semt 

~t candan gelen bir ıevinçle 
~ltıhuriyeti kutlulama için bir 
"ık hazırlıklara baılamııtır. He· 
\ten her ıemt, bilhaaaa çarfı, dü
~ .. ~-rı çok bulunan mınfaf<alar, 

\i bıcılar ve hu~d:ın maada hlr 

Heyetler yeniden seçildi, Zeki Beyin 
yerine de Necmi Bey getinldi 

Bu t\8kl tertip tarhlar kalkacak .. 

Yeni ölçü kanunu birki.nunıa
niden itibaren tatbik olunacaktır. 
Zaman gittikçe daralmaktadır. 
Fakat, buna rağmen esnafta yeni 
ölçülere kartı hazırlık yoktur. 

Memleketin on muhtelif yerinde 
on mıntakaya ayrılan ölçü ve ayar 
umumi müfettitlikleri hazırlıkla 

Cevdet Kerim B. bir hitabe söyle~i.Klüp murahhasları (L6tfen •YlfaJ'I ~) 
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~ Aptülhamidin Yaveri · ~ =·---··- ................. __ -
~ ----- - 1 
l Keçeci zade IZzet Fuat ; 
1 Paşanın hatıraları J 
( ikinci veli- l 
( aht Aptül- l 
l hamit Ef. f 
~ ; 
V'arise sega- ~ 
= s 

\hata gidiyor l 
DUnkU kongrede . bulunanlardan bir grup \ l 

j BugUn 8 inci 5 
On gün kadar evvel, on, on iki 

klüp tarafından, futbol heyeti re
isi Zeki Beyin çekilmesi lüzumu 
yolunda verilen bir takririn ne • 
ticeai lıtanbul spor mıntakaıı 

kongresinin fevkalade aurette top 
lanmaaına karar verilmitti. Bu 
toplanma dün yapıldı ve merkez 
heyetiyle diğer heyetlerin yeniden 
~ilmeıi neticesiyle bitti. 

dilen vakitte Halkevinin salon ve~ f d b • ~ 
koridorlarını klüp murahhasları j98 Y1 amız. a aş ~ 
doldumıuıtu. Her kötede muh - ~hyan yenı tefrika ~ 
telif guruplar kendi aralarında~ • * ,.. j 
konufuyorlar, dudaktan dudağa§ ~ 

- Satda hatıratını _ 
muhtelif rivayetler gidip rıeliyor - ~ nqre baılacbpmıa j 
du. Bu arada eıki takrire imza a- ~ Keçeci zade laet ~ 

k b · = Faat Paf& beYslr : tan klüplerden bir açının, u ım• ~ tl•Ul•de .e seane ~ 
zaların usulsuz atıldığına dair ha·~ kıyafettade reeml ı ! 
rekete geldikleri de söyleniyordu. ~ ~ 
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Etıbba odasında iki liste 
Etıbba muhadenet cemiyetinin listesi ve eski heyete 

muarız olanların toplanarak hazırladıkları bazı esaslar 
Etibba odası idare heyeti ve 

haysiyet divanı azaları intihabı 

bu ayın 26 sında yapılacaktır. Bu 
sene ayrı ayrı iki namzet listesi 
hazırlandığı için bu intihap bir 
haylı gürültülü olacaktır. 

Verilen malumata göre Etibba 
Muhadenet cemiyetinin yaptığı 

listede Ziya Nuri Paşa, Niyazi İı· 
met, operatör Murat İbrahim, Ö -
mer Lutfi, Nazım Hamdi Beylerin 
isimleri vardır. 

Diğer taraftan !İmdiki Etıbba 
Odası idare heyetine muarız olan
:ar da bir liste vücude getirmi,ler
dir. Bu listede asli idare heyeti 

azalıklanna Mazhar Osr.ıan, Nu - dir. ikinci namzet listesini yapan 
rettin Rami , Talat, Ruscuklu Is - bu ayrı grup, di, tabipleri ile ecza

mail Hakkı Beyler ve Kadri Ra . cı' ara heyeti idarede birer azalık 
§İt Paşa; yedek azdıklara N<l.mİ, I tenıinini, Etibba odasında hakkı 
Kemalettin Cemil, Ferit f brahim, huzur ve maaşların kaldırılmasını 
Şükrü Hazım, llurhanellin Lutfi senelik aidatın yarı yarıya indiril
Beyler. mesini, müteaddit vazife almanın 

Hay.siyet divnnr aza'ıklarına 

Galip Hakkı, Yusuf İzzettin Bey-

ler; yedek azalık iare\ O.sman Şe
refcttin, Raif Beyler namzet gös· 
terilmekted ir l er. 

Eski idare heyetine muarız dok
torlar; kendi aralarında toplana -
rak bazı esasl<'.r te~bit etmişler -

önüne geçilmesini, yardıma muh
lac meslekdasların siiratle yardım . . 
!arma koşulmasını, odanın azami 

surette tasarrufa riayetini istemek 
t~:\1r. 

Eczacılar ve dişçiler bu ikinci 
partinin isteklerini büyük bir a'a
ka le karfrlamıtlardır, 

~~----------------------~~-
inhisar varidatı Istanbul yolları Zavallı yumurtacı 

Alacağını isterken 150 
yumurtasını kırdılar 

? 4 B. tc~r=n i 933 • xı..: 

biribirinclen ayırt etmediğimiz, a
yırt etmemize artık iml«in olmı • 
yan bu devirde, milletin dü;ünce
si ancak kendinde temerküz eder. 
Devlet kendini, yani milleti dii,Ü· 
nür. 

Cümhuriyetin meclisi, Millet 
Meclisidir ve Dövizi çok açıktır: 

Hakimiyet mil' elindir. 
işsiz kalan rençberin, kaa7.ncı 

yolunda gitmiyen amelenin, kese
sine kesat düşen sermayedarın, 

vergisini veremiyen köylünün, her 
arzusu is'af edilmiyen üniversite -
linin, vekilleri ağzından, şikayet -
lerini hükumete bildirmelerini, 
dertlerine bir çare aranması için, 
bağlı oldukları devlet teşkilatın • 
dan birine baş vurmalarını - eğer 
bu ,ikayetler şahst veya bir züm
renin 1ikayeti değilse - haklı gö
rebiliriz. Fakat bu şikayeti yapan 
bir zümre ise ve bu zümre, devle
tin, her ıeyden evvel kendileriy]e 
mefgul olmasını isterse hata eder. 

Türkiye Cümhuriyetinde esasen 
zümre ve sınıf yoktur, ki üstelik 
bir de imtiyazlı zümre veya sınıf 
meydana getiri'meğe cah~ılam. 

ls'af edilmesi lazım gelen istek
ler, milletin istekleridir. Devlet, 
- müsavi nisbeti muhafaza ede-
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Bütün bu hadiselerde millet· 
]erin ıeviyeıini, ahlakını, rüıtünü 

görüyoruz. 
En iyi devlet tekli hangisidir? 

Alimler bu ite fazla dokunmak is 
temiyorlarA Elbette hukuk ilmi 
noktaımdan en iyi devlet tekli 
cümhuriyettir. Sultani bir devlet 
§eklinin ilmen tutar yeri yoktur. 
Tif>i ile metbu benibe!erde koca
man bir müsavatsızlığı itrap eder. 
Metbu kudreti, ilmi, ahlakı dolayı 
ıiyle saltanata gelmiyor, ancak 
babasının oğlu olduğundan dola -
yı geliyor. Hatta deli, çocuk, bu • 
nak bile olıa o hükümdardır. Şu 
manzaranın ise milletlerin izzeti 
nefaile telifi güçtür. 

Fakat hiçbir milletin itine ka
rıımamak iktıza eder. Her miltet 
kendi itılareıine layıktır ve iıtedi
ği, dilediği surette tetkilatım teı -
bit eder. 

Lafızlara da bakılmamalıdır. 
Devletlerin tekle ait huıua&tı da 
İlmen muayyen değildir. Meıela: 
mukasemeden evvelki Lehiıtan 
bir ciimhuriyetti. Li.kin cümhuri -
yetin intihabi bir kralı vardı ve 
ölünciye kadar it batında bulu • 
nurdu: (Republiq Royale de Po • 
logne). 

Franaada inkılap devletinin 
tekli cümhuri idi. Napolyon geldi. 
Franaa cümhuriyetine imparator 

oldu: Napoleon 1 er, Empereur 
de la Republique Françaiı. Mah
mi devletlerde birçok imparator, 

kr~ ve prenılerin ancak unvanla· 
rı, üniformaları ve tahıiıatları 

vardır. Lakin vazifeleri yoktur. 

Buna mukabil hiç unvanı olmıyan 
bir :tat, bir devlette, reiıin de üı • 
tünde aöz uhibidir. Lehiıtandaki 
Ma.retal Pilıubki ıibi. 

~ aktile F ranııtda krallar tem
bel ve miıkin olmuılardı. Bütün 
kuvvet Maire de Palaiı denilen 
ıara.y reiılerinin elinde kalmıttı. 

Bir tarihte Bağdat halifeleri de 
bu ıneıkenete dütmütlerdi. Onları 
Türk milletinden emirülümeralar 
oyuncak gibi oynatıyorlardı. Bü • 
yük imparator Mut.o • Hito'ya ıe
linceye değin, aon Japon mikado· 

ları ıönmütlerdi. Şogun iıminde -
ki aıker reiıleri (guya imparator 
namına) bütün saltanat vazifele • 
rini görüyorlardı. Tarihte bazı 
pek büyük fatihler de hükümdar 
değil, tabi idiler. Lakin en büyük 
hükümdarları gölıede bıraktılar: 
Demir • lenk gibi. 

$'u batıni cihetleri bir tarafa 
bırakacak olursak devletleri ata -
ğıclaki tekilde taanif kabil olur: 

- Müstebit devletler: Devletin 
batı ıöz ıahibidir. Kanun onun 

ıözüdür. Kendi iıdar ettiği ka· 
nunla kendi mukayyet değildir 
(Kadim Çarlık, Oımanlı devleti) 

- Mutlak devletler: Devletin 
batı kendi ııdar ettiği kanunla 
mukay.yettir. Kanun ise keyfi de
ğildir. lsdar usu'e tabidir (Sonra
ları ~arlık, Osmanlı devleti); 

- Conıtitutionnel devletler: 
Millet hakimdir. 

Bu kabil devletlerde bir irsi hü 
kümdar olabilir. 

Ya bu cümhuriyct bir ekallin 
(azlığın) elindedir. Orada Aris · 
tokratlar hakimdir (Mülga Vene · 
dik cümhuriyeti.) 

Yahut cümhuriyet ammenin 
elindedir. Orada demokrasi ha • 
kimdir (Türkiye, Fransa, lsviçre 
ve ıaire). 

Cümhuriyetlerin bir icra kuv · 
veti reiı1eri o'ur (Türkiye, Lehis
tan, Almanya ve saire.) 

Yahut mecliı reisleri pek mu
vakkat bir müddet İçin bu iti gö
rürler. Yani reisicümhur vazifele· 
rini heyet azasından biri ifa eder 
(laviçre). 

Amerika birliğini teıkil eden 
devletlerin reisleri vali meaabe • 
ıindedir.. Reiı diye unvanları yok
tur. Almanyadaki eski krallıklar 

ve aaire, (memleket) unvanı al • 
tında dahili devletler tetkil eder • 
ler ki bunlar da reisicümhur na -
mı altında bir bat yoktur. Bu iti 
kabine reisi görür. 

Reiıicümhur ekaeriyetle icra 
kudreti reiıi demektir ve reiı bu 
vazifeyi daima vükelaya gördü • 
rür. Mes'ul vükeladır, reis değil • 
dir. 

Amerika birliğinde ise icra 
meıuliyeti doğrudan doğruya dev 
Jetlerin reiılerine aittir. Vükela o
na karıı mea'uldür ve kendisinin 
katipleri demektir. 

• • 
Hükümdarlık fU uırda moda

dan düten bir müe11ese haline 
ıeldi. Hele büyük harp ve ondan 
ıonraki hadiıeler tarihi ıaltanat • 
ları yıktı. 

Almanya imparatorluğu ve Al
manyanm dahili hükümdarlıkları, 
Av~ıturya - Macaristan İmparator 
krallıiı, bütün Ruıyalar lmpara • 
torluğu, Oımanlı lmparatorluju, 
lıpanya krallığı, Yun&n krallığı 
ve saire. Y almz cümhuriyetten 
krallıia tahavvül eden Arnavut -
luk bunun hafif bir istisna31dır~ 

f il •\ •t tıtı \ H r ) 

BAYRAM 
1 Baı tarafı 1 inci ııayıfamır.da) 

(.un dotu~u tı 07 tı,09 t 
c:un ·"

151 1
=-··

6 ı :-•• J Bu rehber geçen yıllar için emniye' ~ahah nanıoı:ı.ı 4,:"0 •.~ ı 

tıtıc namazı ı ,oı ı~.o ı 

1 
ki • • •• • • 

~~~:;.~·~~1;~z· ' ~~·.~!) ·~;'.~3 ge ece er ıçın umıt verı yor 
Yatsı namazı l(l,1 17 ı <ı,ıu k ·ıti~ 

im ·~ .ı.21ı ' ·"'' Cümhuriyetin onuncu yıl bayra- ' Bu kronolojide biz Tür .1 
• 1' 
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ı s 1· A N H u L - : + Bu eaerde on yıl içinde yapılan hüli.salarına tahsis olun.D1U§·5'ı 
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Parça prra millete aöıterilme te - ıraat, aarı , ı ı u ._ı,i• l'di Ke m• Talat Bey H! arkadatlan. %t - 7 • ~ 

zı,so ( BcılaJll mu"ıkıyr.) ht"yetı. ıı ,so _ n dir. sair devlet şubelerindeki ter•.,,; 
grnm()fon. n den ıtılM\~n Anadolu nJan... Eaaıen eıerdeki bütün malumat !erin ve faal iyetlerin yazı ve tl,ıt 

borsa haber~ri, ııaat a3arı . tan halkın iıtifadeıi ve haberdar kam halinde hülasaları, J10A" 

A .s K A ıt.\: - olmuı için 29 Tetrinievvel 1933 v~rdır .. B~nlardan so.nra ~!~~J,ı' 
n ,S!l - ıs,so ıramofon. ııı - 11'.45 nr· le havadan, yerden Türkiyenin mıyetlerın lf ve prensıp hula .. 

kı-strl\. 18,4~ - 19,30 alllturka HE. 19,St - r 
dört bir köteainde ıöz, yazı, resim ge ı~.' .. . 
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t milli devlet faaliyetleri bah!~, J:!,SO kon&c.'r - 13 dl'\'amı - J.1,10 - llS ır. k e P' 

plıtk. 11 mandolin konw.ri. l8,0I plAk. ıt,U Eaere ıelince: takip edcı-. Bumda şap a ~ ~ 
konııer. ~I konıwr • 

H( ' U..\l'F.))Tt; : ~.'\O.& m. -

11,30 orkutra. 21 tarkL D ,fS la.-.erlrr • 

<•ar.bant. 2.ı ı;tıan haTalan •• 

IUlKKF.~· lllH.'% m. -

ı t pl~k. - ııı konwr - 11,15 ~nnn . 

%5,30 koaıwr. - J2 llHll IUm muılklııl. 

VARŞO\"A: UJ% m. -

18,•0 :tarkılar. - 21 l"f'VÜ k011aerl -

22,ıo Şl)pt"n ınual.kl!ıl. - %11 •por, aonra dan• 

hanüarı. 

Kiiıt üzerinde yazı teklinde yafetlcr deği !ikliğinden, tarıh. ,,-
geçen eaerler çocuklarımızın ve tetkiklerine ve Türk inkıli:d;t 
alehimum vatandatlarımızın elin - yüksek mefhumlarını ifade ., 
de on yıllık mücadelemizin ve - kısa sözlere kadar, yürüyen bi~~ 
ıikaaı ve yadiğarı olarak uzun za kılii.bm ve mi' li hareketin b&J ·ı 
manlar kalacak ve dolatacaktır • fütuhatı kısa ve vecizcli bir ~1 

Bu münuebetle hükumetin on yıl.. de hülasa edilmiştir. fi' 
lık meaai hulaıalarını bir taraf • Rehber kitabın 210 uncu ısa>" 
tan kendi ıüciyle toplu bir kitap sından 355 inci safıfaya kadaZ~ 
halinde meydana koymak için lan kısmının, Na fia, lktısat, I 
tedbirler alınırken öte taraftan da raat, Sıhhat, Maari f ve sair ~ 

18 rnJlll aıa,ıalar - %1,30 plyanıt - n.ıo bütün huıuıi idarelerin,' ticaret o- rine müteallik grafik tablol 
konser.- !I radyo orkeııtraııl - %S,45 dana d l d 

KEl,(iRAD: UI ın. -

ha\0al11rı . dalarının, belediyelerin kendi ..... o u ur. f' 

halarındaki itlerini ve faaliyetle • Rehber kitap, Cümhuriyct d"-
KOMA 441,% nı. - • · d } f h J ti' 

haL....r1·r, .. , ...... _ rini br-Urler, kitaplar halinde rmın uzvi ve ma c i ütu atın :r ıs,ı .~ kon!M'r - 21 lft' r .. .... -s b 
: 1,30 hııberlPr, pl6k - :?a opera, 

plAk. - :u haberler. 

ftU'kılar, milletinin ıözü önüne ıermeleri kip edebilmek i~in halcikateıı. dl 
için tebliilerde bulunuldu. rehber kitaptır. Eğer cl iınıı !\ 

r •l•\ ... , ... _. 
:ı orkr.~tra - 2 1 ,ıo pilli - :?!,!~ odll mo-

Cüımhuriyetin on yıllık itlerini böyle bir kitap bulunmnsayc-1> (e' 
küçük ıayıfalara uğdırmak iste - rünülen yollar ve kazanılan nel ~ 

8ıkt•I. _ :?&,10 dıını hll\'ıılım - 1 •on ha · 1 h kk d k. b"ld' ... ' z sırıl5 yen eıeri artık elimizde buluyo- er a ın a ı 1 ı gımı , 1r bc-rlr.r, 

ıs TA n BUL BELEDiYESi 
Darülbedayi Tem$il/eri 

Bu akşam 
11at 21 de 

Pergünt 
5 PERDE 

'ı'aıan: l l crırik lbsen 
lkHeliycn : ı·:. Crirı; 

Tiirkçcyc çc~ ircrr. 
~cniha Bedri 

HALK 

... 111111ııımm 

lllJI 
lllUllll 

GECESi 

ruz, Bu eıer bir (Rehber kitap)tır. ve rakamsız kalabilirdi. f 1 re. 
Rehber kitap, Cümhuriyet Halk her, bu~ünün hakikaten tı .,~a >' 

f ırka=-rnm, onuncu yıl kutlulama materyal kitabı ve yarın u .... , .. 

İJlerini yürüten komiıyon tarafın· bir vesikasıdır. ~ 
dan hazırlanmıthr. Rehber kitap, bize geçirilen Y' 

Kitap büyükçe hacimli (250) lar hnkkındn emniyet ve gele' 

Ö d k · yıllu icin ümit v~ C"""\l'l.rel verh'ot' ıayıfayı aıcyor. n ıöz e omıa • 
~ 

yon bu eserin, maksadın büyüklü- Bı·r kadının 
0 
.. 1ü11111 

ğü ve heybeti ile mütenasip bir 
tahlil eseri olmadığını kaydetmek 
le beraber, kitabın metni ıerek Dayaktan mı, yoksa haS"' 
Halk fırkaaının prensiplerinin ana talıktan mı öldü? ~ 

h ı 11 k d . k hatlaryle na11l inkitaf ettiğini , Devrek, _ Veiso<• lu köyünd çok ma a le i er en ı mınta a - Ç k 't b yr m b , 

1 d er eş e a a ıerek milli devlet hayatının bütün Enbiya og~ lu Ramazanın kat1~ )arını iıtedikleri şeki de onata • 1 , 
hazır ıgı" sahalardaki itlerini ve kazançla - Fatmanm, ayni köyden Ferhat J rak ıevince ittirak etmek için ara- '/' 

Çerkef, 13 (A.A.) - Komite rını canlı olarak tebarüz ettirmek- lu Satılmı oı: tnrnfmdan 25 o üp '., farında komiteler ıeçmi~lerdir. ~ .. 
bugün hazırlıklarım ikmal etmit - tedir l d·· · · ı } b d .. teest1 Bu komiteler ae.mtlerde büyük · ve ovu ere : un an mu .. ~ 

taklar yapacak, tenvirat it'erini tir. Şehrin muhtelif yerlerinde Maamafih kitabın hazırlanma - ren öldüğü ihbar edilmiş ve oıta • 
idare edecektir. on bet tak yapıldıiı gibi çerkeıli- tından aııl ıaye, ıene komisyo • dei umumilikçe mahnllitıde yaP1 

Evler, apartımanlar bayraklar _ lerin milli mücadele ıenelerinde • nun kaydettiii ıibi cümhuriyetin ' lan hazırlık tahkikatı " e ceset .ijj~ 
ki hizmelı'nin deıverli hatıraıı o'.a- d .. ·· ·· ·· b tı"yle yazı · d 1 to · et·cesı11" la ve lambalarla donanacaktır. nun onumu munaıe e nn e yapı an o psı n ı 

Ancak piyasada bilhassa ampul rak hazırlanmıf olan abidenin res- yazacak, ıöz ıöyliyecek, fikir be • kadının dayaktan değil, uı~ 
ve bayrak ihtikarı olduğu hakkın- mi kütadmın da bayramın birinci yan edecek olanlara o~ yıllık me - müddetlenberi çekmekte old&J~ 

ı günü yapılmasını kararla,tırmıt ıaimizin hulaıalarını notlar, ra - iki taraflı akciver vereminden ° daki tiki.yet üzerine ıtanbul vi - b I' 

(ayeti tahkikata batlamıttır. Bu trr. kamlar, tablolar halinde vermek düğü anlaşılmıştır. Bununla bet .. 
husuıta ticaret odasına verilen bir , _n_ü_m_u_· _b_a_y_r_a_m_ı_n_d_a_A_n_k_a_r_a_m_a_r .... tı-ı tir. ve kitap bu makıadında ise bcr, tahkikata devam olunmakt• 

emirde piyaaadaki ampul mikda- olarak söylenilecektir. hakikaten ve tam olarak muvaf - dır. 
rının tesbiti iıtenilmiştir. Eğer Büyük bayramın ilk ıünü An _ fak olmutlur. ,,,,, ____________ , 

piyasada kafi mikdarda ampul karada yapılacak olan geçit rea - Rehber kitabın ilk kıamı Cüm • s •• B • 
mevcut değilse tetebbüste buluna· minin pek parlak olacağı anlatıl· huriyet Halk Fırka11nın ve onun O Z )f' 
rak ampul ithal edil.meıini rica e- maktadır. Yarıı ıahımnda yapıl· prenıiplerinin inkitafı tarihine j 
decektir. ması muhtemel olan geçit reımi. tahıis olunmuf bir hulasadır. Bu Allah Bir 

Bayrakların da nizama muva · nin iki buçuk aaat ıüreceği tahmin hula.ada: 
fık olup olmadığı belediye tarafın olunuyor. - fırkanın tarifi., 

dan kontrol edilmektedir. Reisicümhur Hazretlerinin o - Halkın tarifi, 
Maamafih ıon günlerde yapılan gün tebrik'eri Gazi terbiye enıti. - fırkanın tarihi, 

ve aatı'an bayrakların kısmen ni • tüıünde kabul etmeleri muhtemel· - icraatın achm adım ve mcr - , 
zama muvafık olduğu görülmekte dir. hala merhale tahakkuku, 

Biiyük Türkçe filim 

1 PEK ve 

ELHAMRA 
Bu hükümdarı millet, ıönül 

hoıluğu ile ıeçebilir (Norveç, Bel
çika.) 

dir. Cümhuriyetin onuncu yıl dönü- - Halk fırka11 prenıiplerinin 
Ankarada neler yapılacak mü Jenliklcrinde bulunmak üzere muhtelif konırelerde adım adım 1 

Ankara, 13 ( Husuıi) - Riya· Ankarayı ziyaret edecek olan Sov• ıekillenİfi. 

d. or· Sinemalarında devam e 11.
0 

., 
' u gece suaı ede Darülheda)'1 e 

HAZIM B· Y ahıat "hükümdar tarihi bir ai· 
kmin '-clldir (Felemenk). 

Yahut orada hanedan veya ini 
hükilmdar Jo 

ıeticümhur orkeıtrası tefi Zeki yet hükumeti ricalinin Ankara • • Açık ve kat'i hatlarla tebarüz : 
Bey, Cümhuriyetin onuncu yıl dö- dan dönütte fzmire uirıyarak lı - eltirilmittir. 1 

nümü için bir mart beıtelemi,tir. tanbula ıitmeleri muhtemel ıörü· Bu huliaayı inlulip hidiıeleri • 

l 
Bizzat sahnede bir fiJiın rı•~1 

çevrild iqıni anlatacak ve filıtı 1~ 





~~~~~\l 
-Arbk tasarrufa ahşahm. Ben haftada iki paketten 

fazla cıgara i~miyeceğim. 
Hanım - öyleyse ben de ayda iki kattan fazla elbise 

yaptırmam. 

.. •ıııuıınıııııırııııuıııuıııııırıııı ıııııııııilllllıuııııırıııııııııuıııı ıııııııuıııırı111111ıııııı · ıııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııuııı 111ııııııııııuı11111nu" 

Onlara ait iç bikiye 
ııııııu1111ıııtt11Mıı11111111ıııııııııııı11111ııınmıııı11ttııııııııııtt11111111ııttııııırııu1111ıııt111ıııuıc1ıııııtııııınıı11uııııınınııı111uıuıııııııı111111111ıııııııııı111ııııııııııı 

Salamon Efendinin oğlu gazete 
okuyordu; bir aralık babasına ıor
du: 

di.. Bir de saydım ki altı yüz lira. 
Yanlışlık: a yüz lira fazla yollamış. 
Bir an bile tereddüt etmedim, he-

- Baba, ticarette dürüst olmak men gidip ortağıma elli lira ver -
ne demektir?. dim.... lşte ticarette dürüst olmak 

Salamon Efendi, bir müddet buna derler oğlum!.. 
tn.şlı çenesini kaşıdı, burnuyla oy- Abraham Efendi bir tayyare pi-

Ona sorduk: . <t1 
- Bin lirayı Rum kilisesınc 

din mi?. 
eııe 

- Yok canım, dedi, ben g 
Musaya inanırım .. 

- Neden? . 
- Çünkü o daha akılh, söıiir.1e 

nadı: yankosu bileti almıştı. Her ayın inanmadı!. 

- Bunu anlatmak, pek kolay iş on birini iple çekiyordu. Birisi dedi ki: 

değildir, oğlu, dedi.. Bu karışık Üç ay kazanmadı. Musaya bir - Bu hikayeler iyi, ala, fal<'ı 
meseledir. Dur sana bir misal ile adak adadı; Büyük ikramiye k;. birbirlerinin aynı. Hem bir yş • 
anlatayım. Biliyorsun ki lsak E • zanırsa Musevi hastanesine bin hudi ile bir Ermenini~, bir c>Ur 

lira verecekti. Gene kazanama - 11'1' fendi ile ortağım. Pazar günleri lümanın arasında çok fark var 
yazıhaneye nöbetleşe gideriz. Bir yınca adağını lsaya çevirdi: dır?. Mesela üçünün önünde ~t' 
pazar o gider, bir pazar ben.. "- Kazanırsam bin lirayı Rum re yrmi beş kuruş düşürünüz, iiÇ~ 
Geçen pazar nöbet benimdi. Şa - kilisesine vereceğim.,, dedi. birden almak için iğilirler .. 

buhyan Efendide beş yüz lira ala- O ay büyük ikramiye Abra ham - Hakkın var... Fakat hiç şiiP' 
cağımız vardı. Bu parayı gönder- Efendiye çıktı. he etme ki Yahudi alır .. 

,,...._"""-lf1ll'l"'"'"'''''""mnıttıı"uııttıınının11111ıınmn111"1111ıt1mmnıııın.,,ntnınnııııııtnını111ttnııııtınıH1111111111ıııııı 

A1/CILAR 00 ŞUNDAN BUNDAN 
••1 ı1111111 ııuııırııııııuııııııııııırı11 11111ıııın1111ıı1111111ınıııı1111111111ıııuınıııı11111111ıw· 1111ııı111111ıı1111111ıı1111111ııı1111111ııı11111ıııııı1111ıı11111ıııını111ıı11111ııııııııııu111111ıııııııııııı11111111ıtııııı111ııuıııııııııı11111111ııııııın 

Küçük Sadık avdan eli boı ge -
len babasına dönerek: 

- Baba, senin bir gün çantan -
da bir av parçası ile geldiğini gö -
remiyecek miyim? Dedi. 

Annesi boynunu bükerek: 
- Hayır evladım, dedi. Bak ben 
yirmi senedir bekliyorum. 

..,. ..,. ..,. 

Sahilde Sabri ve Nadir dolaşır -
)arken kartıdan birisinin kendisi -

· peniz Uığmı gördüler. Sabri 
hemen arkadaşını teskin etti: 

- Onu tanırım. Eski bir balık -
çıdır. Anlaşılan yeni bir usul keş -
fetmi~ olacak. 

- Nasıl usul? 
- Belki eliyle balık avlıyor. 
Nadir, sesini çıkarmadı. Sahil • 

de beklediler. Fakat eski balıkçı 
tam bir saat geçtiği halde henüz 
suyun yüzünde görünmemişt. Na
dir arkadaşına dedi ki: 

- Yahu, aradan bir saat geçti, 
herif ten hala eser yok. Merak et • 
miyor musun? 

- Hayır, belki daha balık sürü
süne rast gelmemiştir. 

Elinde koca bir çanta, gogsu 
bağrı açık bir halde kayıktan çı -
kan Nahit Bey evine giderken bir 
arkadaşına rast geldi: 

- Lüfer avından 

dedi. 
geliyorum! 

- Bari tuta bildin mi? 

- Hayır, hiç tutamadım. 

- Peki, lüfer avı olduğunu ne 

biliyorsun? 

Meşhedi Cafer bahk avından 

bahseden Ahmet ustaya sordu: 

- Duttuğun balıhların en büy -

yüğü ne gadardı? 

Ahmet usta düşündü, buldu: 

- Bir gün ne balığı idi, unut -

tum, ama karaya çekmek için tam 

on kişi lizım geldi. O kadar bü • 

yüktü. 

Meşhedi güldü, başını salladı: 

- O bir .şey değildi! Dedi. Men 

Eyran denizinde bir balıh dutmu • 

şamçi garaya çıharanda deniz üç 

arşın mihtarı alçalmıştı. 

••1 ıı11111uıınıııııı ııı 111 uı ııı ııııı ı ııı1111 ıııııııııııııı1111 ıııııııııııııı 1111 ıııııııııııııı111 ıııııı'· 

ikizler Müflis 

lngiliz terbiyesi Yaş ve cinnet Rekor 1 

Madam Blakıton sofrada ko • Sarhoşun birine bir oturuıta ne Ayşe kadın altı çocuğundan eti 
caaını bekliyordu. Küçük iskemle- kadar rakı içebileceğini sormuş - küçüğünü bir hastalık yüzünde" 
de oturan fino köpeği Bekoya müş lar: kaybetmişti. Bu 16 yaşında ger· 
fik gözlerle bakıp gülerken Mösyö - Eğer, demiş. Keyfim yerinde büz, gayretli bir delikanlı idi. A>': 
Blakston odadan içeriye girdi, sof ise yüz dirhem, meclis pek eğlen • 1 şe kadın öteki çocuklarile tesell' 

b ı k k"" .. . ö. 
,,,1ııııııııı111nııııııııt11ııııı1111111ıı11ııııı11111ıı11ıııt1ııııı11111111ııııııııııı11111111ııııınıı1111111ııuııı111ııı11111ıııııııııııı111111ııııııııııııı11111111ııııııııı1111 u ur en ·oyun ımamı kapının 

nünde ona rast gelerek: 
Dostluk ! - Vah, vah ... Pek canım sıkıl, .,,., 

dı Ane kadın .. Merhum babayig1 

iki kadın bir gençti. Sana tam destek oll'l ' 
cak çağa girmişti. Allah rahmet e1 
lesin, herhalde makamı cenneti Ş• 
lidır. 

arasında: 
-Müzey

yen Hanım 
dün sizde i
miş, zayıf la
mış diyorlar 
öyle mi? 

- Vallahi 
kardeş im, 
üstündeki 
nıantoya bak 
1naktan yü
züne bak-

- Utanmaz kız, seni demin bu odada mağa vakit 
birisi kucakhyordu. Bu ne demek? bulamadım 

- Bu anahtar deliğinden beni gözet· 

Ayşe kadın gözlerinin yaş1nı si· 

lerek biraz düşündü: 
- İmam efendi, dedi. Karınca• 

ya bile basmaktan çekinir bir ço ' 
cuktu. Hiç günahı yoktu. Doğrı.J 
cennete gittiği muhakkak. .. Af11l1 

acaba o yaşta bir çocuk r.ennettC 
hoşça vakit ge~irebilir mi? 

lltll111111111lllllllt11111111llllH 

Bir tövbe 
Karakola yüzü gözü tırmık içİJl 

de bir karı koca getirmişlerdi. 1'0 ' 

miıer bir kenarda gözünü yerde" 
ayırmıyan gence hihp etti: 

k .' iki İranlı genç hizmeti askeriye iflas eden bir büyük tüccarın lediniz demek •• l • •• 

- Siz onların komşusu imişşi ' 
niz ve aralarındaki l<avgaya şahit 
olmuşsunuz. Ne dersiniz? 

lerini yapmak üzere muayeneye alacaklılarından biri ileride tahsil · ·•ııı11111ııııııınıııı1111ııııuııınıııım111ııınııııı1111111ıııııııuııııııu111ırıtılllll"ttııı1UllWINllU111111ııtttııihttı11111flllllMl1tı11111ıııııı lllllıııııuııl1' ' - Ne diyeceğim komiser efeJ1 , 
davet olunmu•lar. lkiz oldukları etmek ümidile bir senet hazırladı, h · ete 

:r rada yerine oturdu. celi ise yarım okka, eğer parasını : di, evlenmiye tövbeler teöv csı 
için birbirine son derece benziyen beş kuruşluk ta pul yapıştmlı. Müf • 

Madam sordu: ben vermiyorsam üç yüz dirhem ... ı rim. 
ibu ilıi kardeşi ayırmak herkesin lisin evine gitti: 
karı degwilmi,. - Azizim, dedi. Faturalar mu • - Traş oldunuz mu? 1 ,1111ııııııııı111111ııııımııı11111111ııınııııı1111111 . ııııııııııııııı1111ıııııtııııı1111111ııııııııti111111ıııııt1ııııı11ıııııııııııııııı1111111ıııilllllllU1u ınıııııııtlllıı. 

- - Oldum madam. 
Muayene günü kalabalık ara - cibince bana 27 bin lira borçlusun, - Diılerinizi iyice temizlediniz ~~ 

smda içlerinden birine sıra gelen 
1 

bir !enet h;\ztrladım. Şunu liitfen mi? :. -

ikizler kapının önünde telaş için • imza et. _ Tabii madam. , 
de çürüğe çıkmaya can atıyorla• _ Müflis senede baktı. Sonra ala- Köpeğini göstererek: 
mış. Biri içeri girmi;, muayene o - caklısına dönerek: - O halde Bekoya biraz peynir 
lunmuş ve son derece zayıf, hasta - · Ben bunu imza edersem hiç veriniz! 
lıklı olduğu için gayr: müsellaha bir şey kaybetmem, ama sen beş 
ayrılmış.. kuruş ziyanlı çıkarsın. 

Sevinerek kardeşine a~ht•uca - Neden? 
karar vermişler. Mademkı l,;rbir -
lerine bu kadar benzi"orlar, g3yri 
müsellaha ay;·ılan ötek;nin yerine 
de muayeneye girerek onu da kur
taracak. 

- Pul ziyan olur da ondan .. 

ııııııı1111ıııııııııı11ııı111ııt1llllllll11111ııııllll 

Mis gibi 
Adil, Feridin kolundan tutarak 

salonun bir tarafına çekti: 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Belli 
Lokantada iri yarı bir adam bo

ğazına iliştirdiği peçeteyi çıkarıp 

masanın üstüne fırlatarak haykır· 
dı: 

- Garson, garson... Yahu bu 
bifteği mü§teriye çıkarmaya utan
mıyor musunuz? Bunu köpek bile 

Sıra ikincisine gelince, karde~i 
onun yerine rle muayene odasına 

girmiş. Biraz sonra kapıdan çıkın
ca: Y h N . H 

1
• yemez. 

- a u, erıman anımın e ı• , G ld. ld _ .b. d 

- Garmdaşım, demis. Mübarek 
ola. Heyet 'izin hiç bir. şeyiniz o\·· 
maaı~ına ve askerliğe salih oldu -

araon ge ı, o ugu gı ı uran 
ni üçüncü defadır öpüyorsun, ne b•ft w b k k 

1 ege a ara : - irfanla aramızda bir şeyler olduğunu nerede" 

aç güziülük bu! - Belli! 

ğuna garar verdi. 
- Ne yapayım birader, mis gi- Dedi ve kemali sükun ile tabağı a-

hi barbunya tavası kokuyor. larak ba~kasını getirdi. 

anladınız ? 
- O kadar erkeğin i~inde 

bakmıyan yalnız uydu da •• 
size yan gözle 
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Spor kongresi yapıldı 
Heyetler yeniden seçildi, Zeki Beyin 

yerine de Necmi Bey getirildi 

Almanyada spor 

• 

<ıs.,_ taralı l lnd Al ıJamızda J 

b Bu ~•nada fırka te,kilitı latan -
Bul lllerkezi reiıi Cevdet Kerim 
~Yİn riya.eti ve spor mıntakası 

~eıai Kemal, eski mıntaka reisi Or 
f &.n, Betiktaı murahhaaı güre§ 
ederasyonu reisi Ahmet Beylerin 

rirle tekrarlanmaıınm 
olduğunu itaret etti. 

lüzumsuz tabii... Bakalım itilafa riayet edili 

"e daha bir kaç zatın iştirakiyle 
~~~ılan hususi bir toplantıya her 
lupten birer murahhas çağrıldı • 

llnıumi toplanmıya tekaddüm e -
den bu toplantıda spor itlerimizin 
••mimi bir hasbihale mevzu tetkil 
ettiği ve heyetlere seçilecek uzuv
lar üzerinde bir itilaf hazırlandığı 
anıa,rldı. 

Umumi toplantı ise saat 11 bu· 
çukta batladı. Celseyi mıntaka rei 
ıi İbrahim Kemal Bey açarak hu
liaaten ,öyle dedi: 

- Arkadaşar; kongreye başh
Yorı.ız. Geçenlerde mmtaka heye -
tindt:rı <!tletizm 1ıcyeti teknik bazı 
nıe.:;aild~· dolayı istifa etmişti 

Son günlerde de mmtaka mer -
kez heyetinden de iki zat muhte . 
lif sebeplerden istifa etiler. Bu 
vaziyet lstanbul spor teşkilatı 

bünyesinde bir boşluk yaptı. 
Halbuki biliyorsunuz ki önü -

nıüzde umumi kongre ve sopr faa 
liyeti var. Heyet böyle boşlukla 
bu mumi kongreye ve spor ha -
teketlerine iştiraki münasip gör . 
nıedi. Bu itibarla kongreyi f ev -
kalade toplannuya çağırdı. Bu 
davetin mevzuu nımtaka heyeti -
nin yeniden intihabından ibaret -
tir. Kongre için bir reis ve katip . 
ler seçerek intihabata başlıyalun . 

Galatasaray murahhasların· 
dan Tevfik Ali Bey (yeni takririn 
ekseriyetin bir fikirde oldluğunu 
izah ettiğini) söyledi. lbrahim 
Kemal Bey mmtakanın teklifin • 
den sonra, ayni teklifi yapan bu 
takririn lüzumsuzluğunda ısrar et 
ti. Bundan sonra eski mıntaka 

reisi, Süleymaniye murahhası Or
han Bey söz alarak dedi ki: 

Kehanet sahibi de~iliz 
- Yapılan davette "görülen lü 

zum üzreine,, kaydı var. Sonra ge 
ne bazı tebliğerde yalnız iki mün
hal azalıkla, atl~tizm heyetinin 
seçileceği ileri sürülüyordu. Hat
ta nim resmi Anadolu ajansı bile 
heyetlerde başka türlü değişmeler 
olmasının muhtemel bulunmadı. 
ğım bildiriyordu. Tabii bu vazi
yette~mmtaka reisinin burada söy 
liyeceklerini biz kehanet gibi tah 
min edemezdik. 

tntihatın yeniden yapılacağı 
şimdi burada söyleniyor. Verilen 
takrir kongre ekseriyetinin fikrini 
liavair. 

lbrahim Kemal Bey cevap ver
di: 

- Eğer kongreyi açarken kon 
gre sebebini söylemeseydim Or -
han Bey haklı olurdu. Fakat şim
di değil. Böyle bir takrir müzake 
re edilemez. Bu takririn müzake -
resi esas mevzuu çığırından çıka-
rır. 

Tevfik Ali B,.,y: 
- Orhan Beyin hakkı var, bi -

zim bildiğimiz bu, değildi ve biz 
bu işi kehanetle hallcdemezdik .. 

Bu itibarla takrir yerindedir. 

Bu •özlerden sonra güre§ heye
ti reioi İsmail Hakkı Bey işari 
reyle teir:liğe, Baha ve Şemsi B. ler 
de katipliğe ıeçildiler. 

Yeni bir takrir Dedi. Bunun üzerine takrir re-
lsmail Hakkı B. intihabata ge- ye kondu ve kabul edilerek intiha 

çileceğini söylediği sırada yeni bata geçildi. 
b' k · Evvela merkez heyeti seçilecek· ır ta rır verildi. 
Beıi birinci kümeye mensup ti. Reis, kongreden namzetlerini 

olmak üzere sekiz klüp tarafmdan sordu ve namzetlerin isimleri tah 
(S"l · -r k f taya yazıldı. u eymanıye, • op apı, Ve a, 
Beşikt&§, Türk gücü, Eyüp, Bey • Bunlar, birinci reislik için ibra
koz, Galatasaray) imzalanınıt bu him Kemal, ikinci reislik için F et-
111nan bu takir, klüpler ara- hi, Tahsin ve Sadi, azalıklar için 
~ ekseriyete müstenit bir· de Muhtar, Naim, Cemil. Necmi, 
~aİrna olmadığı iddiası kartı • Sait, Sali.hattin, Hikmet Beyler· 

.. da, dikkate değer aayılabilir • di .. 
dt! Reyler toplan1rken 

lJq Yeni talirirde de ''klüplerin 
~t' İyetinin futbol heyeti reisine 
ı ıre.-. ett:.ı_1 • 1 • h . . -. auerı, at etızm eyetının 
ÇeJc·ı • 1 trııt bulunduğu ve bunların 
lltnurni bir tehalüfü efkara itaret 
e~nıesi d'olayısiyle daha müteca -
nıa bir h t' ·ı . l" il . eye ın seçı mesı uzumu 
erıye •Ürülüyordu. 

ilk mUnakatalar 
8't laldir ilk umumi münakata .. 

;~~eh~ oldu. Mıntaka reisi lb· 
t k 1?1. Kemal Bey söz alarak, bu 

ba ... ~rı Pek lüzumsuz bulduğunu , 
11K11nk .. f 

k. u evkalade kongrenin es· 
l ta.k • d l • it rır o ayıaıyle toplanmasına 
arar v'@ ·1nı· 

ka rı •t olmadığını, mmta-
d nın da esasen heyetlerin yeni .. 
it~~ ~ilmesini teklif ettiğini bu 

Müstenkif kaldığını bildiren 
"Altın ordu,, dan baıka her klüp 
reye ittirak etti. Reyler toplan -
dı ve tasnif edilirken diğer heyet· 
leime seçilmesi ileri ıürüldü.Fakat 
Fener bahçe murahhaılarından 
Tevfik Bey söz alarak: 

- Bir az evvel aşağıda yaptı -
ğınuz hususi içtimada, isimler ü -
zeıinde bazı ihtilaflar olmuştu. Bu 

itibarla birinci intihabın neticesi· 
ni anlamadan diğer intihaba geç
miyelim. Çünkü anlaşılıyor ki bü 

tiin heyetlerden Fenerbahçe atıl -
mak isteniyor.. Eğer böyle ise 

yalnız biz müstenkif kalırız. Ken
dimiz için kendimiz rey vermiş . 

yor mu görelim .. 
Dedi. Bunun üzerine ilk inti • 

habın neticesi belli olmadan ikin· 
cisine geçilmemesi kararlaıtırıldı. 

Hafi olarak yapılan ilk intiha -
bın reyleri ve neticesi ise fÖyle 
çıktı: 

Birinci reis İbrahim Kemal Bey 
41, ikinci reis Sadi Bey 24, (F et
hi Tahsin Beye 17 rey verilmifti}, 
azalar; Naim Cemil Bey 31, Nec· 
mi Bey 30, Muhtar Bey 25, 

Bir istifa ve neticeleri 

B . . .. 1 . ka 1 u netıcenın soy enmesı a -
binde Sadi Bey (Beykoz) kalka
rak; tetekkür ve vazifeler inin çok 
luğundan bahıederek istifa ettiği· 
ni bildirince vaziyet gene karıttı. 

Bir kısım aza yeniden intihap 
yapılmasını, bir kısmı, daha az rey 
alan Fethi Tahsin Beyin ikinci re
is sayılmasını istediler. Bunun.ü
zerine Fethi Tahsin Bey de orta· 
ya çıkarak itizar etti: 

- Verilen sözün tutulmadığı 
görülüyor. Verilen söz hilafına 
arkadaşların haysiyetile oynana 
yerde bir vazıf~ nasıl alabilirim?. 

Bu esnada iz&lığa seçilen Nec· 
mi Bey de çekildiğini bildirdi. Ar 
tık intihabın yeniden mi yapıl -
ması, yahut çekilenler yerine bat' 
kalarının mı seçileceği ciheti ko
nuıulmıya baılanmı,tı. 

Cevdet Kerim Beyin hitabesi 
Bu münakatalar esnaaında 

Cevdet Kerim Bey salona girerek 
söz aldı. Heyecanlı bir sesle: 

- Hepinizi muhabbetle selam· 
larım. Burada resmi bir sıfat ve 
salahiyet sahibi olarak söz almı
yorm. 

Diye batladığ hitabesinde hu • 
laaaten tunları itaret etti: 

- Spor teşkilatımızın büyük 
bir kusuru var: Ahenksizlik. Bun
dan da gene en çok sizler mütees
sir oluyorsunuz. Dünyanın her ta
rafındaki spor vaziyetini biliyor . 
sunuz, Sizdeki perişan manzara 
kimde vardır?. Hepinizle teker te 
ker hürmetle ve anlaşarak konuş

tazam bir usul dairesinde ve müte 
haasısların idaresinde yapıldığı 
için çok faydalı neticeler veriyor. 

Almanyada spor, son aylar için· 

de umumi hareketler itibarile çok 

dikkat ve ali.kaya değer ıekiller 
Resmimiz, geçenlerde yapılan 

almıttır. Her tehirde binlerce in • spor ıenliklerinde genç Alman 

san, erkekli kadmlı spor yapmak- kızlarını kol hareketleri yaparken 
la meıguldür. Bu hareketler mun gösteriyor. 

Ankarada büyük bisiklet 
yarışları yapıldı 

Ankara, 13 (A.A.) - Bisiklet sep, geçen haftaki gibi küçük dit
heyetinin yapmakta olduğu yarış· li kullanmasından dolayı geride 
lardan beşincisi 3500 metre üze - kaldı. 

rinden Ankara gücünden Marma- Her kilometre bittiğinde arala· 
raraya kadar dört defa gidip gel- rındaki mesafe daha fazla açılı • 
me, bu sabah saat dokuzda büyük 

yordu. Dört kilometre kaldığı za 
bir seyirci ve kalabalık huzurunda man Necdet ve Talat birincilik 
icra edildi. için çarpışmağa baıladılar. 

Yarışa yedi müsabık ittirak et· 
ti. Şimdiye kadar yapılan koşu_ Güzel bir tabiye kullanan Talat 
larda derece alan Talat, Necdet son yüz metrede Necdeti bir bisik
ve Osep Beyler bu koşuda da se • let boyu geçerek birinci, Necdet, 
kiz kilometre sonra arkadaşların· ikinci, Osep üçüncü, Hüseyin dör 
dan ayrıldılar. On bet kilometre düncü oldular. 
Sonra da Necdet öne geçerek ar - Diğer müsabıklar da bunlardan 
kadaılarınt geride bırakmağa ça · sonra geldiler. Vaıati ıürat 32 
lıştı. Talat Necdeti takip etti. 0-1 kilometredir. 

Dünkü futbol müsabakaları 
tuğumuz halde, teşkilat içinde ço Dün Kadıköyünde Fener bahçe 
cuklann bile acıyacağı bir vaziye- stadında bazı futbol hareket' eri 
te dü.~üyoruz. Biz size hizmet ve yapılmıştır. F enerbahçenin genç 
yardım ederken bizi şaşırtacak takımı Darunef aka ile karşıla~mşı 
hareketler yapmayınız. Bir mm - ve 2 - O kazanmıştır. Oyun çok 
takanın idaresine gelmek demek, zevkli olmuıtur. 

Türkiye birinciliği maçlarında 
lstanbulu temsil edecek Fenerbah 
çe takımı, kendi ihtiyatları ile ka· 
rışık bir ekzenis yapmıtlır. 

Taksim stadyomunda Galata -
saray birinci takımı Türk gücü ile 
oynamış ve takımda Avni, Bur • 
han, Lutfinin bulunmamasına rağ 
men hakim bir oyundan sonra 

sopr işini bitarafane ve şerefle yii Şitli ve Moda takımları, kendi 
ıi.itmek işini üzerine almak de · aralarında koydukları bir kupa 
ınektir. için kartılatmışlar ve 1 - 1 be · 

4 - 1 galip gelmiştir. Sporun selameti namına kliip • rabere kalmışlardır. 
çülü~ bıraknıış olmanız lizımdı~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Neredeyiz, nereye gitmeğe mecbu zı şeyler kararlaştırdık., Aşağıda Bu itiharla verilen sözü tutu· 
ıuz, ne kafadayız?. Sözlerimi sa- arkadaşlarınız "Pekala,, dediler . nuz. Heyeti göıiiştüğüınüz, anlaş 
miıniyete veriniz, bu dedikodular Burada ise o göıiişnıenin, o anlaş tığımız gibi seçiniz.,, 
içinde efkarı umumiyeyi de ren - manm hilaf mı görüyoruz. Cevdet Kerim Bey sporumuz • 
içinde efkarı umumiyeyi de renci- Spor, herşeyden evvel "sözü tut daki vaziyeti kısa fakat güzel ke
de ediyoıuz. Spor sempatisini kay- ma,, demektr. Ka1·akteri takviye limelerle anlatıvermit ve her hal • 
beriyor. Halkın spoıu temaşa zev- edecek esastır. Bize spcra hizme- de belki lüzumsuz bazı dedikodu· 
kini, nezahatini bile biz bozuyo - tin doğru yolunu siz gfü:tereceksi- larrn, lüzumsuz bir takım müna • 
ruz. Halbuki birçok eksiğimiz var niz. kaşaların C-::ünü almak suretiyle 
ç~12ışmrya mecburuz. Eksiklerimizde bir ihmal varsa de hayırlı bir iş görmüşlerdi. 

Arkadaşlar, isabetsiz de olsa sizin de daha büyük vebaliniz (Oe~ı a un<'U aaı~> 
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~~ Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade ~l . . ~ 
ğ ğ Eğ (Bat tarafı 7 lnrl sa~ıfadaı tadır. Dığer hır k111m azalar da 

.=_r_i İzzet F ual'Pş.nın Hatıraları uM~::::tk~.:i:a .. B~:=~e::~:· b~:::ar~;~~~;=~a0'.:::~:· 
r!I 

kongre reiıi intihabata yeniden , T 
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ikinci Veliaht Hamit Efendi 
Pariste Sultan 
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Etki devrin meıhur pafalarm
dan Keçecizade İzzet Fuat Paıa 
Abdülhamidi ta tehzadelik zama
nında tanımı§ ve senelerce en ile
ri gelen adamlarından biri olmut· 
tu. 

Abdülhamidin sarayında gör -
düklerini, bildiklerini şöylece an· 
latırdı: 

- Sultan Abdülazizin Avrupa 
seyahati esnasında bizi İstanbul -
dan Fransaya götüren (Sultaniye) 
namındaki saray kadar büyük yat 
ta hünkarın yeğenleri Murat ve 
Hamit efendilerle oğlu Yusuf Jz • 
:zettin efendi dahi mevcuttu: 

Azizle 

Ben küçük yafta olduğum için 
o seyyar saray ,daha doğrusu her 
tarafı istibdat kokan o acaip ker
vansaray içinde büyük ya,ta olan· 
lardan ayrı bir imtiyaza ma1ik
tim. 

Yıldızın önUnde bir Cuma sellmh§ı (Solda sefirler) 

rilmiş olduğum için Fransa hak - Filhakika ben bu kııa ıeyahat· 
kında biraz malumatım vardı. Be ten azami derecede istifade edi • 
nim bu bilgilerim Abdülhamit yor, görgüleirmi tamamlamak için 
efendiyi pek çok enterese eder, mütemadiyen turaya buraya gezi
bundan başka benim anlatıtım da yordum. 

Vapurun her tarafını istediğim 
gibi gezebilirdim. 

Ben büyük pederim Fuat Pa
şayla birlikte yan ka.marada bu
lunuyordum. Bu kamaraya karşı 
'da prenslerin oturduğu kamara 
vardı. 

hoşuna· giderdi. Hatta ben ka.ma - Gene bir gün Elize sarayına 

rama gittikçe haber yollıyarak be- gitmi§ ve tehzadeleri görmüştüm. 
ni davet ederdi. Sarayın ince nakıtlarla itlenmit 

Bana bu kadar iltifat ettiği olan odasındaki bu üç genç beni 
halde nedense büyük babam Fuat görünce çok sevindiler. 

-Çütün f~Macle efendilerin ma· 
İyetine birL"ok l-.üyük, küçük, li-

paşadan hiç hotlanmazdı. Bunu Parise geldikten sonra maiyete 
da daima açıktan açığa bana tek- seçilmiş olan zevat da birer beha· 
rar ederdi. neyle efendilerden izin alarak Pa 

, ,:r • ıl"'r. 
san bilen zevat tayin edildiği için 

BundA dl çok haklıydı. Çünkü riai gezmiye gidiyor'ar ve bu e
Fuat Pa,a, 0 zamanın ileri gelen· fendileri yalnız bırakıyorlardı. 

heni tfe küçük yaıta bulunan ıeh
zade Yusuf İzzettin Efendi!ıin 

lerinden ·Ali paşanın aksine ola- Bu vaziyet karıısmda en ziya-
r\\k Jön Türkleri takdir ederdi. de asabileşen Abdülhamit efendi 

maiyetine vermişlerdi. Bu müna • Her vesileyle Avrupada bulu -
sebetle seyahat devem ettiği müd- nan bu genç fikirli münevverlere 
detçe Yusuf İzzettin Efendinin yardım eder ve onların himayesi 
yanında bulunuyordum. Günler için hünkar nezdinde teşebbüsat
çabuk geçmiyordu. Prens'er Sul · ta bile bulunurdu. Hatta Abdü'a· 
taniye gemisinin içinde pek çok zizin Paris seyahati takarrür etti
dolaımak hakkına malik olmadık- ği zaman gene · böyle bir hadise 
ları için kamaradan dııarı nadi- bile olmu~tu. Bunu da benden baş 
ren çıkıyorlardı. Bu sebepten ben ka bilen yoktu. 
de şehzadelerle birlikte çarnaçar Jön Türklere pek çok yardım 
bu kamarada günlerimi geçirmek- eden Mısırlı prens Mustafa Fazıl 
leydim. Paşayla hünkarın arası açıktı. 

Günler geçtikçe Murat, Abdül- Beş altı yıl sonra kaympederim o
hamit ve Yusuf İzzettin efendi- lan bu zatla hünkarın barıştırıl • 
lede samimiyetimiz artıyordu ması için Fuat paşa bir plan ter -
Bilhaı;sa Abdülhamit efendi i · e tip e .~iş, bunu da dayım olan teş· 
dostluğwnuz daha ziyade ilerli · rifat 'nazırı. Ki.mil bey vasıtasiyle 
yordu. Çok meraklı ve 1her şeyi Mustafa Fazıl paıaya bildirmişti. 
öğrenmek hevesinde olan bu genç Hazırlanan plana göre hünka· 
fehzade Paris hakkında benden rm rakip olduğu sefine Tolon li
malumat istiyor; kendisine iste· mnnmn gelince Mu3tafa Fazı' pa· 
d~kl:ri cevapları verdikçe mem - şa tarafından istikbal edilecek, 
nun görftnüyordu. Cok iyi hah- ayni zamanda Pariste Abdülazi • 

~ ~ 

rımdadır ki, büyük pederim en zin gezmesine tahsis edilmek üze-
ço'K Murat efendiye mütemayildi. re iki de cins arap atı hazırlıya· 
~erne k~dar onların kamaraım3 I caktı. Eğer Abdülhamit Efendi o 
hı!: kerecık dahi olsun ayak bas· zaman Avrupadaki genç Türkle • 
m~dı~sa da beni~le daima bir ce- ı rin hamisi olan bu zat hakkındaki 
mıle ızhar ederdı. gizli t~şebbfü,leden haberdar ol-

~ ~ • saydı, her halde hem yattaki neıe-
Murat efendi söz söy'C'neyi si pe!( az olur, hem de bana iltifa

hiç sevmezdi. Netekim seyahatin tı kesi'irdi. 

Paristeyiz f •• 

Pariste mcthur Elize sarayında 

olurdu. O gün her nedense pek 
çok asabi idi. Beni görünce lau· 
hali bir tarzda yanıma oturdu. 

- Bugün neler yapacaksınız. 

Nereleri gezeceksiniz. Ak,am han 
gi tiyatroya gideceksiniz. Ah İz
zet bey ... Siz ne kadar bahtiyar
aınız ... Bizler vapurdan çıkıp tek
rar Dolmabahçedeki mahut oda • 
mıza girdik. Etraf ta ki ziyaretler
den vazgeçtik. Parise gelmişken 
hiç olmazsa müze'eri, me!hur bi· 
naları, görebilsek ... 

Hele ... Ah ... Hele .. Hiç olmaz· 
sa bir tiyatro görebilsek . ., 

Abdülhamit sözlerini bitirince 
kendisine o günkü ynpacağım iş -
leri §Öylece saydım. 

f f)ı•ııanu rıar J 

utınnmmnnımmuıunıwetıııtıtnrmnrtttıımtttt1t1ınınu•n1Rılımımı.eınn11mnrnmnuııı 

Garbi Anadolu futbol 
birincilikleri başladı 

Balıkesir, 13 (Hususi) - Gar· 

bi Anadolu spor mrntakası futbol 

birinciliği müsabakası bugün bu -

rada yapılmıştır. 

Müsabakalardan evvel Uşak 

sençler bi' riği, Manisa idman 

yurdu, h.mir spor, Balıkesir id

man yurdu takımları sahada bir 

geçit resmi yapmışlardır. Bandir

ma ve Isparta takımları birincilik 

devamı müddetince daima sükUti 
kalmııtı. Kendisine hitap edildi· 
ği zaman kısa ve kesik cümleler
le cevap verir, fazla konuşmak 
istemediğini derhal ihsas ettirir -
di. 

hünki.rla birlikte ikamet eden Mu- müsab~kasma girmemişlerdir. 

Akli olarak ik:nci veliaht Ah· 
lhamit Efendi o kadar neşeli 

i ii ki ... I:ransa hakkındaki malu· 
~hm tamamlamak için durma
~f 11 dinlenmeden sual'er sorardı. 
iun~en pek küçük yaşta bir Fran· 

mürebbivesinin terbivesine ve· 

rat, Hamit, Yusuf izzettin Efendi
leri hemen lier gün görürdüm. 

Ken~ilerine de o günkü yapı -
lacak işlerim hakkında malumat 
verirdim. Esasen her gün muhte
lif ziyaretler, gezintiler arasında 

gördüklerimi prenslere anlattıkça 

bana: 
- Ne meı'uhun ... derlerdi. 

llk maç İzmir spor ve Balıkesir 

takımları arasında yapılmııtır. Bi

rinci haftaymda Balıkesirliler 2, 

İzmir 'iler penaltıdan olmak üzere 

1 gol yapmışlardır. İkinci haf • 

taymda Balıkesirliler 2 gol daha 

yaptılar. Maç bu suretle Balıke -

air takımının 

dığmı sordu. Altın ordu murahha dıktan sonra salonda kalan ar· 
sı Ra!it Bey söz istedi. dan Süleymaniye, Galatasaray, 

R · s· .. t k'f kalmış _ lstanbulspor ve Fenerbahçe mu • 
eıs - ız mua en ı . • 

rahhaaları arasmda yarı cıddı, 
tınız! dedi. 

Ra,it Bey: 
- İyi amma İntihabata iştirak 

hususunda müstenkif kalmıışhk . 

j Söz söylemek hususunda değil .. 

1 Dedi ve devam etti: 

- Zatı riyasctpenahilcri takdir 
buyururlar ki spor eskiden sekiz 
on sene evvel bu vaziyette değildi, 
daha parlak bir vaziyeti vardı. 

Raıit Bey belki daha söyliye • 
cekti. Fakat kendisine bunların 

mevzu harici olduğu işaret edildi. 

Bundan sonra intihabatın gizli 
reyle mi, yoksa itari reyle mi ya • 

pılması soruldu. Bir kıaım aza, 
işari reyle dediler .. Süleymaniye 
murahhası Hikmet Bey: 

- Nizamname ile hareket et -
miye mecbttrnz. l~ari rey olamaz . 

Dedi. 

İki teklif reye kondu ve intiha • 
hın İ§ari reyle yapılmaaı kabul e• 
dildi. Bundan sonra reis, itilaf 
mucibince tesbit edilen heyetleri 
okudu ve bu isimler itari reyle 
kabul edildi. Yeni heyetlertu ze · 
vattan terekküp etmektedir: 

Merkez heyeti 

Birinci reis lbraliim Kemal Bey 
(Süleyma'niye) ikinci reis Fethi 
Tahsin B. (Hilal) azalar: Sait Sa
lahattin Bey (Fener öahçe) Na?m 
Cemil Bey (Galatasaray) Hikmet 
Bey (Süleymaniye). 

Futbol heyeti 

Reis Necmi Bey (Topkapı) 

azalar: Nuri Bey (Kasımpa!a) 

Muslih Bey ( Galatasaray) Nez -
het Bey (F enerbahçe) Sala • 
hattin Bey (BeşiktaJ). 

CiUreş heyeti 

Reis lsmail Hakkı Bey, azalar 
Saip, Celil, Musa Kazım, Rıza 
Beyler. 

Voleybol heyeti 

Reis Ali Rıdvan Bey, azalar 
Sami, Hadi, Sedat, Aziz Beyler. 

Denizcilik heyeti 

Reis Kadri Bey, azalar: Şa.zi, 

Ekrem, Selim, Şeref Beyler. 

Atletizm heyeti 

Reis Vildan Bey, azalar Ek-
rem, Ali Rıza, İbrahim, Tahir Bey 
ler. 

Umumi netice · 

Dünkü kongre neticesine göre, 
üzerinde daha bir çok aıfat • 
ların birleşmesi dolayısiyle vazi • 
yeti itirazı mucip, olan Zeki Rıza 
Beyin yerine futbol heyeti reiıli· 

ğine Necmi B. seçilmiı bulunmak 

lendi. 
lkin~i müsabaka U!ak ve Ma

nisa takımları arasında yapıldı. 

Birinci devre sıfır sıfıra bitti. ikin 
ci devrede iki takım ikişer aayı 

yaptılar. Devre beraber'kle bitti. 
Hakem on be, er dakikalık iki haf -
taymla maçı otuz dakika daha u· 
zattı. Neticede u,aklılar iki sayı 
daha yaparak maçı 4 - 2 kazan· 
dılar. 

İzmirlilerle u,akhlar arasında. 
ki final maçı pazartesi günü yapı· 

yarı latife yollu bir hayli müna • 
şalar yapılmış, klüp değittiren o
yuncular, Galatasaraydan ayrı • 
!anların kurdukları "Ateş - Gü · 
neş,, klübü oyuncularının Fener 
takımında yer alması meıclesi u
zun boylu münakaşa edilmi,tir. 
Mesela bu arada Orhan Bey ken· 
di zamanında klüp değİftİren o • 
yuncular hakkında tatbik ettiği 
muameleyi hatırlatmış, Fethi Tah 
sin Bey buna cevap vermiıtir. 

F enerbahçe murahhaslarından 
Muvaffak Bey, Galataıaraylılar • 
dan ayrılan grubun başında bulu· 
nan zatın vakitiyle kendisi hak • 
kında kullandığı bir ıöz dolayısi • 
le o tarafa karıı belki tahıi ıem • 
patiıi olamıyacağım, bununla be· 
raher Galatasaraylıların dü,man 
oldukları bir partiye F enerbahçe-
nin de düşman olmasına bir ıc • 
bep görmiyeceğini söylemittir. 

Muvaffak Bey bu kongre dola· 
yısiy)e liğ maçlarının bir ay kadar 
geçikmesinin Galataıarayın kuv • 
vetlenmesi noktasından faydalı 
olduğunu, bu itibarla kongrede 
kazanan tarafın Galatasaray oldu 
ğunu da gülerek ileriye ıürmüt , 
Galataaaray murahhasları bunun 
doğru olmadığım söylemitlerdir. 

Bir aralık Ateş - Güne§ meıe • 
leıi salonda bulunanların umumu 
nu alakadar etmİf, Galatasaraylı
ların da gayri f ederelerle maç yap 
tığı ileriye sürülmüştür. 

Bunun üzerine Fethi Tahsin Be-
ye murahhaslardan birisi tunu 
sormu§tur: 

- Fakat vaziyet bir midir ya .• 
Galatasaray gayri federe bir klüp
le her klübün yaptığı gibi oyna • 
ya.bilir. Fakat Fenerbahçenin , 
Galatasaraydan ayrılan ve Gala • 
tasarayı yani gayri müttefik bir 
klübü yıkmıya matuf hareketler 
de bulunduğu söylenilen bir te • 
şekkiille maç yapması doğru mu -
dur?. 

Fethi Tahsin Bey, bu bahiste 
tamamiyle kendileriyle beraber 
olduğunu ve böyle bir maçın doğ· 
ru olamıyacağını itaret etmittir. 

Gene bu arada bir "çiklet,, uf· 
runa klüp değiıtiren oyuncular ol· 
duğu söylenmiş, bir çok murahhat 
lar ve bilhassa Sülcymaniye mu· 
rahhaslarmdan Hik.:rıet Bey tara· 
f ından Ate! - Günet tetekkülü 
bir hayli tenkit edilmittir. 

Yeniden istifa mı ? 

Klüplerin ekseriyeti, davaları • 
nı kazandıkları noktuından 

dünkü kongreden memnuniyetle 
ayrıl:nışlardır. Bununla beraber 
seçilenlerin biribirleriyle anlat • 
malan kolay olmıyacağını söyli • 
yenler, birinci aeçimde az rey a • 
lan Fethi Tahsin Beyin yeniden 
istifa etmek niyetinde oduğunu 

işaret edenler de vardı. 
Biz ortada muvr.f fak olmamak 

için ciddi bir sebep göremiyoruı 

ve yeni heyetlere muvaffakıyet 

dilerken temenni etmek İstediği " 
miz bir ciheti de !Öylece işaret et· 
meden geçmek itemiyonız: 

En çok dedikodu mevzuu olan, 
oyuncuların klüp değittirmeJeri 
üzerinde tiddetl i hükümler almak 
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lzmitte Yerli mallar Sopa ile dökülerek Muğla ya ait haberler 
Gebe bir kadının çocu

ğunu düşürdüler Halk mebuslardan neler istedi? -Dikiş mezunu hanımlarının açtıkları 
sergide geçirdiğimiz bir saat Devrek - Kazamızın Çekenez T •• İ •• • • K t} } 

köyünden İbrahim Beyoğlu Tev - U Un Vazı yeti - U U ama işleri 
lıınit 11 (H · H ' b' b . fik karısı Azize, ayni köyden Ça- i"' (H 

ta ' usuıi) - Akçako - 1 - ıç ır ~eye enzemıyo1· bu kır og· lu lsmail tarafından sopa MUuLA, ~susi) - Geçen düfüktür. halen okkası 8 - 9 
lrıektebi · b ·· ··k k d · .. l k h f M - ı b' k d B d .. t .. .. h lkt ,..., . . nın uyu apısm an ı· gom e ... .1 d" .. 1 .. , .. G b o'an Az'ıze a ta ug aya ge en me usumuz uruşa ır. un an o uru a a 

,.,rı aırd ·~ · B k k . . d ı e ovu muş.ur. e. c . , j 
ıii..:: tgını zaman etrafımı bir - una er e pıJaması mı e - d k h" d' . d b' k .. Nuri beyle Muğlada bulunan meb- para olmadığından borçlarının te• 
-.u .. , k 1 • • aya a ısesın en ır ·aç gun 1 

b • nç ızlar çevreledi. Hepsi sem .. Kadın pıJaması mı.. - d "' .. ·mu".,tür Ad· ı us doktor Hüseyin bey Köyceğiz cilini istiyorlar . 
.1 rı ay k' h sonra cocugunu usuı ~ . 

c;ıyorla:~ı·. ıbar, nazik iltifatlar sn- ~ ~ ~r~.un .~eşeli. mezunları de · liyece ~hadiseye ell;onulara.k suç • ve Marmaris kazalarına ıiderek 1 Geçen sene yanan hiikumet ko-
şe .lı uzulmu§lerdı. Bu haksız ten • ı ıu İsmail tevkif edilmistir. halkla temasta bulunmu,lar ve hal nağının yapılmasını da dilekleri 

- Buyurun, efendim.. k itler karşısında kendilerini ne ka lsmililin. mü~tcrek t~rladaki mı kın dileklerini, ,iki.yetlerini dinle araaında söylemi,lerdir. 
- Buy f d ' dar müdafaa ettilerse muhatapla- l k l · d ı mislerdir. . 
8 urun, e en ım.. .. .. d T k" ı;ırı top ama mcse esın en çrnan • Marmarisin yegane derdı ko-

Uras d'k' 1 rı daha ustun çıkıyorlar ı. en ıt k el A . . d" d... .. 1 Meb'us'arımız Köyceg-iz ve 
1\ 1 ı lf yurdu mezun arı - .. h l d avg.ı a zızeyı ov ugu an a - vanlarına aitir. Marmaris senede 

•rt Yeri' il . . ler, mudafaalar olanca ızıy a e· ı t Marmariste halk tarafından karJı· b' . · diki 1 rna arından viıcude getır d ._ . . kt d şı mış ır. 100 ın okkaya yakın nefıs bal ıs· 
erj , . l 'd ' S . . vam e erKcn, sergıyı gezme e e lanmışlardır. Aldığım malumata ' h 1 d . ı· . b" 

ao argı sa onu ı ı. ergıyı d' d B k l b'l B tı ıa e er. Marmarıs ılerın ır 
tın .. ~ . . . vam e ıvor um. as a arını ı • ı"r katı'lı" n ı"dam cezası .. Ko··yceg~ ı·z halk d'J ki r·ı ,..1 ""le gelmıt hır çok ta zıyaret . J F l b : k h gore ının 1 e e kısmı kovancı ve hayatlarını bu 

yl tr" d mıyonım. a <at enım ço osu • Bartın Kaynarca cı'nayetı"nı' n "'Unlardır· k l ·· · 
Jc k ar ı. İlk anda gözüme bir er j ' d ' d H l l ~b. - T • ovan ar uzcrıne kurmuşlardır .. 
tt t elbisesi ilişti. O elemek hu ma gkı ı:.o~ .. u. B c eld gugudu - ır mahk~me.:;i sona ermiştir. Umumi 1 - Su yollarının tamiri, Binaenaleyh her §eyde kolaylık 
•'llç k I ' ı yC\sh cornum. nyı ım ogru - mu"ddeı' Sırrı Bey ı'ddı" anamesinde 2 Kargacık ç ·· k ı· · k k b ız ar erkek elbisesi b ic ip di B .. l . h'h' k' d' • - ayının mecra· goıterme azım gelırken ovan· 
rıı' liyorlardı. Elbiseyi dike~ İs - !U., .~• gu7: :ser~ ıı~d ı ı ':7r ~- çolak Alinin, Osmana eskiden sının lcmizlenmeıi. cılar· bazı itlerde koll\ylık ıöremi-

tt lianını: ye etı cetc ~ aca o um. a ' dü~manlığı olduğunu ve bur.un i- 3 - Köyceğize bir baytar tllyİ- yorlar. 
tefek genç hır kız atıldı: çin Osmanın bir eğlentisini haber 

- Kırk ı· · · s· d B · f d' nı . Marmarisli' er, kovanlarını ya • diL . ıra verırsenız. ızc c - enım e en ım. alarak Ali Rıza ile beraber onun b ı 
l{trız Ef d' D' d C b 4 - Bankaya orç ar meselesi, zın Köyceg-iz mıntakasma nakle· d · en ım. ıyor u. e im Kadriye Hanı.nın bundan haş • pes.ine dü"'ÜP bilerek bu cinayeti 

e 40 li d · ı k b T 5 - Hükumet konağının in,a· 
bt ra eğı 40 uru§un ulun• ka daha bir çok beğenilen eserleri yapmış bulunduğunu anlatmıştır. 
•dtoı b" J b" d b · · d d G b l · · d sı. tl • oy e ır zaman a u ıJı e var ı. ene u eser er ıçm e Mahkeme ~olak Ali için ö!üm ce • 

l"t~hr~ piyankosuna havale ede - bilhassa Firdevs, Şaziye, Makbule zasına, Ali Rızanın on yıl hapsine, Sırf Köyceğize taa'luk eden 
ti elbıscyi alrcı gözüyle tetkik et Ayşe, Mecbure Hanımların da ori öteki suçluların beraetlerine söz bu itler Köyceğizin mühim itle • 

ltı D ... .. l .. ı 1 · d k rindendir. Köyceg- iz kazasının li · ogruaunu söylemek lazım ge J ına , guze .eser erı var ı. eımiştir. 
~le Çok beğendim. Hatta bizim Şehrimizin genç kızlarını bir merkezi yüksek Kum kasabacığı -

1 ~!bur terzi Asaf Beye bile ta§ çı I meslek, san'at sahibi eden Dikiş Her tarafta kuduz tehlikesi dır. Kasaba göl kenarında ve ba-
ltlr•- d h ld - 'b· b 1 taklık içindedir. Havası vahimdir. «<cak bir muvaffakıyetle yapıl yur u er sene 0 ugu i 1 ı u Y1 Zonguldaktaki kuduz vak'a -
"'•ıtı hu elbise.. da çok beğenilen muvaffak eser - larından ve ~ yüzden hadis olan Halkın çoğu dalaklıdır. Kasaba • 

b ı h ' d' d y b l nın nüfusu iki bine yakındır. 
Q&!'nn .. ı b' · · d er teı ır e ıyor u. e u eser e - tehlikeli vaziyetten bahsetmiştik • 

el' 1 ı fOY e ır çevıreyım e - . . il d l d K b l 
ıl't\. ft k k b' . b' . rın yerlı ma arın an o ması a ay Ge~en hafta içinde de kasaba- aşa anın gayet g\ize suyu 

ht en ren ' ıçım ıçım, çe • d'kk · lb d' · d F k hh· 11 d '' çet't l l"kl b h nca ı atı ce e ıyor, ıergıye mızda bir kuduz köpek görüldü _ var ır. a at ıu sı ı yo ar an hk ı rop ar, gece ı er, sa a • b b k b' .. . . 1 d' · d 
lir · · l .. l ki k am aş a ır gu:ıellık verıyordu. ğü ve diğer köpeklerle dalaştığı ge me ığın en yollarda bir çok 

ı, • P•Jama ar, gom e er yastı S . k k . . • k H lk 1 
l' d,h · · . b' .. 1 .... _ ergı gene a ın a ın zıyaretçı- şayi olmuş, fakat çok §ükür bugü.. §ey er arışı yor. a ıu arının i -

diiiın b~ ısmkın_ı l ır ktur u odgrcnem: lcrle dolup dolup bo,ahrken Yurt ne kadar hiç bir vak'a olmamış - yi bir tekilde kasabaya gelmesini 
• . ır ço ış er ar~ım a rcsmı 
•eçıt Y&pıyordu. mezunları ayni kibar, nazik hare - tır • istiyor. Fakat para yok. Halkın 

)' ketlerle gelenleri kartılıyorlar, gi.. Fakat, bununla beraber, kasa - meb'uslarına müracaatları 'u su -
tlt ~rd~n bu yılki mezunları çok denleri teşyi ediyorlardı: bamız kuduz tehlikesinden kur - retledir: Muğla vil'iyetinin muha-
kr telıydı. Gösterdikleri muvaff a - _ Buyurun efendim ... 
1 l°«!tt~n · ·· ·1 k ' fi' b' rıtlle . cmın, muıterı ı , eyı 1 ır - T e~ekkür ederiz. Güle güle 
ti rı vardı. Acırım ki, hu neşele cf cndim .. 

Uı-un d d d' 3 ' 1 ~i ~ evam e eme '· zıyaret Yalnız hir şeyi merak ~ttim. A-
~ie k~dar muvaffak eserleri hiç caba mezun hanımlar sergiyi bir 

llltJıyorlardı. 1 tiirlü beğenmiyen ziyare~çileri na-
bi .- Efendim. Diyorlardı. Bu ne ı sıl te§yi ettiler? .. 

Çtrrı ro b" 1 P oy e.. Haydaro§lu Cevdet 

bir kadını kaçıran adam 
halta ile parçalanmıştı 
C~set o;t~ya çıktı, üç-kadın ve bir 

erkek maznun mahkemede 

tulmu~ değildir. Şehirde başr bot 
gezen yüzlerce ıokak köpğei halk 
için, şüphesiz ki, müthiş bir tehli
kedir \ ' e bilha~sa hu mevsimde 
her an bir kuduz köpeğin saldır -
ması ihtimali daima varittir. 

İzmir borsasında 

ıebei huıusiyeıinin bir iktısat san
dığı vardır. Köyceğiz halkı ve be
lediyesi buradan para istikraz et· 
mek istiyor. Fakat sandığın para
sı tamamiyle ikı·az edilmiştir •. 

Bundan ötürü halk bir an evvel 
para istiyor. 

Yüksek kasabanın timal ver • 
sanlaı-mdan inen &ular, bir ıel ha
linde Köyceğizin merkezi olan 
Yüksek kum kasabasının orta11n

dan geçer. Bu !ekil kasabanın ha
rap olmasına sebep oluyor. Hatta 
kasaba birkaç defa su iıtilisına 
maruz kalmıt ve kasabanın sokak· 
lnrmda kayık'arla gezilmiştir. 

Bu felaketin her an tekerrür et
mesi çok kuvvetlidir. Halk buna 

derler. Bir kaç ay sonra Marma
rise giderler. Bu geliş gidiı le 
gümrük beyannamesine tabidir. 

Sırf kaçakçılığa mani olmak için 
kurulan bu usuliin hemen hiç bir 

faydlllı yoktur. Kovanlar gider • 
ken muamelenin kolayca başarıl· 
ması için bir g\imrük memuru da 

beraber gider. Fakat gelişte ha -
zan bu kolaylığa kavu~amıyorlar. 
Köyceğizden arılar nakledilirken 

güneş doğmadan dalyan mevkiine 

çıkmak lazım . Bazan gümrük me 
muru çalııma saati değildir diye 

muamele yapmıyor. O vakit arı· 
lar ölümle kar~ı' aş1yor. Bu sene 

11rf vaziyeti takdir edemiyen m e· 
murun hatası yüzünden 1500 ko -
van telef olmuştur. Halk böyle 
aöyliyor. 

Marnıarislilcr m~buslanndan 
bu muamelelerin kolaylnştırı'ma. 
ıını İstediler. Mebuslar, bu dert

leri dinlemişler ve çarelerine bat 
vuracakluını halka bildirmiıler -
dir. Halk mebus1arm tema:;ların· 
dan çok memır:.ındur. 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü· 
münü kutlulamak için Muğlada ve 
kazalarda çok hararetli bir çalış
ma vardır. Vali Cevat Beyin reis· 
liği altında bir yüksek komisyon 

kurulmuş ve komisyon hum.mah 
bir şekilde çalı!maktadır. Şehrin 
muhtelif yerlerine, muhtelif mü • 

81lr.tı -
dt, dikit n agır ceza ~ahk:mesİ~·-1 kaYga etmiş, Ali: .. 
'-l\th k ate tayan hır cınayetın 1 - Ben sana göstcrw.on. clemiş-
~)'t~ erneıHne batlanmıştır. Ci - tir. 

İzmir, 13 (A.A) -'- Ayın doku· 
zundan bugiin akıamır.a kadar 
boncı.d;ı yedi kuru~tan yirmi dört 
kuruta kadar on bin yüz kırk yedi 
çuval incir ve sekiz kuruştan yir -
mi altı kuruşa kadar on iki bin ye
di yiiz yetmiş dört çuval üzüm sa
tılır.ı ştır. Mevsim İptidasından bu 
güne kacli'\r satılan incir yetmiş ye 
di bin iic,:: yüz altmı, bir. Üzüm ise 
yiiz kırk beş bin üç yüz seksen üç 
çuvaldır. 

lanmı~lnr ve balta ile onu öldürüp 
vücudunu parça parça etmi~lerdir. 
Bu boğu!ma esnasında Alinin kay 
nanası da, küçük ç.ocuklarım 
tutmak suretiyle damadına ve kız 
larına yardım ctmi§lİr. 

mani olmak için vaktiyle çalıtmış, essescler tarafından taklar kuru • 
uğra~mış, didinmi~. fakat halkın lacak, l<lklar ampulJerle ve renk· 
sayi bir sona crmemİ!tİr. Bunun lerle ve vecize'erle süslenecektir. 

~tk .~11• biri erkek, üçü kadın ol- İki üç. gün sonra da Asım kay -
Uzer d"' d b 8i it., e ort maznunı: var ır. olmuttur. Kllvganın sebebi ise 

ltjltı~ dından maadası da, tah- şudur: 
~~~ltuf ~•tladığı be§ aydanberi Maktul Asım, evvt-lcc Alinin 
. ~ufı k ulun~alHadırlar. karısı Fatmayı cebren kaçırmağa 

~'lldeıı l ernenın mevzuu, i§lendi- te§ebhüs ctmit; muvaffak olama -
~'il l:air ~ :h ay ıonra meydana çı - yınca onu, vücudunun muhtelif 
. Jık t cınaycUir. yerlerinden yaralamıştır. Daha 
(!· •hk'k 1l'llern 1 attan ve mahke.mede sonra baldızı Emineyi de . kaçır -

l'taı._,ıl~ e~ şahi tlerin jfadelerinden mak iak:niş ona da muvaff a.k ola· 
lt 1ırna ·· · · f r f\ld sore, cınayetın ta si- mamıştır. 

Ur• 
~ Cin,y t. . İşte bu yüzden Asımla Ali, ka-
~ l:a•tla: ' ıhbar üzerine tahkika. rısı, baldızı ve kaynanıuı arasın· 
tt ~~n :•dan tanı altı ay. yani 1 da bir dü§manlık vardır. 
\· "i>oıu ı:ndan bir yıl evvel Saf- Cinayet günü Ali ve karısı, bir 
-:~irıiıı ttt•srna tabi Eflani na - tertip yaparak Asımı evlerine gel .. 
el • 8" le ıran köyünde yapılmış meğe ikna etmi,Ier, komşuları ka
a '" lf,,:Yde~ Sefer oğu!ların - )aycı oğlu Osmanın evinde otur· 
~ltl}~daıı" oglu Asım, bir gün 

1 

makta olan Emineyi de çağırarak 
Ahnıet oğlu Ali ile dördü birlik Aaımın üzerine çul -

Fatmanın Asıma balla ile indir" 
diği di\rbclerden biri de Emine -

bir mühendis idaresinde ve fenni Bu komisyonun muhtelif kolları 
bir surette yapılması lazım. Vakıa programlarını hazırlamışlardır. 

nehir'eri temizleme kanunu bu Muğlanın en baılı ihracat mad

yükü halka yükletiyor. Fakat hal 

1 

d~si olan tütün: eri~ larm.a i~i ~!t
kın çalı~~ası kafi değildir. Mu _ mı!, denk amchyesı de hıtmek u • 

hakk~k umumi mÜ\'azer.cden yar- zeredir. Tüttinler bu sene fevkel· 

dım yapılarak bu korkunç selin ya ade nefistir. Hava'ar çok miisait 
nin bacağına isabet etmistir. ! 

' ta~ı < eğişmck lazım . Halk bunu gitmi~tir. Muhtelif kumpanyalar 
Cinayet gündüz işlendiği ir in, istedi . tütünleri tetkik etmişler ve fevkel-

katillcr, p:ucalaclıkları cesedi ev
vela yatak dolabına saklam1~lar , Vil~yclin en çok sığır ihraç e • 
gece olunca da dere kenarında 

1 
den lıir kazası Köyceğiz olduğu 

bir çukur kazrp orayn gömmii~ler- 1 halde bir baytarı yoktur. Bundan 
dir. hayvan ihracntı çok mutazarrır 

ade nefis olduklarına dair rapor 
vermi,lerdir. Piyasanın açılması 

nrn . yakın olduğu hissediliyor. 

Cinayet altı ay gizli kalmış; bir olduğu gibi halk, hükumet bütçe· 

Kı-.-npanya memurları mütemadi • 
yen gelip gitmekte ve tütün, eri do 
la!makt11.dır. giin derenin taşmasiyle üzerinde· 

ki toprak kaydığı için açılan me .. 
znrda. yarı çürümüş olan Asımın 
cesedi ~örülmü~ cinyae t bu suret
le mcvdanft çıkarak katiller tevkif 
ediJmİ!tİr. 

si de azami zarar görmektedir. 
Halk. zahirenin para etmemesin - Bu sene inhisar idaresinin de 
den parasızdır. Buğdayın okkası geçen sene olduğu gibi piyasaya 

3,5, arpanın a'tmıf paradır. En 1 ittiraki kuvvetle umuluyor. Bu 

çok 5i~~m . ihraç ed~n . mıntaka ı sene ziirraın yüzünün güleceği an· 
Köycegızdır. Halbukı sısam çok laşılıyor. 
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M. Titülesko Bugün 
şehrimizde 

Rayiştag yangını I 
Kundakçının dolaşmasını il 

gören şahitler 
Berlin, 13 (A.A.) - Reişlai 

yangını davasında ali mahkeme 
(Hat tarafı ı ıncı •.r11acı•> haya ıirmeğe başlaması ve Bal -

C ·d k C maznunlar ve ıahitler de hazır ol-ya enevre~4'.! gı er en veya e - kanlarda sulhu takviye faa'iyeti · 
d d B l d . . . . duğu halde Reiştag binasının ö -

nevre en önütte e gra a uğrıya nin müsbet şekilde ılerlemesı ıçın .. d t I h 
rak esasları ve metni üzerinde Yu- birbimi kmal eden çah!malar ve nu~ e op anmı' ve ~angının ~.~ 
goslavya ile aramızda anlasılmı& "k 1 d B . "b 1 b telıf safhalarını tesbıt eylemışllr. 

• 3' vesı a ar ır. u ılı ar a ence 8 . . . ı 
1 T .. k y l d ı k 1 • • ı ır polıs memuru, pcnçereden bı-o an ur - ugos av ost u ve her birinin ayrı ayrı hır kıymetı . . . , 

ademi tecavüz muahedesini imza- d B" .. b l T" k. · naya gırerek kundakçının yerını var ır. ulun un ar ur ıyenın L 1. d b . ld 
l kt B h d · . k" a •tuş ve e ın e yangın ezı o u-
ıyaca ır. u mua e ena.menın büyük bir sebatla ötedenberı ta ıp ~ . 

· · · · "lk b ·· .. gu h~lde zemın katında dolaJmış le!1·ınısanımn ı on C§ gunu zar- ettiği sulh siyasetinin eıaslı inki • . . · . 
f d · d"l v; l · k . . . . 1 tır. Bu esnada şahıtler de reıf bı-
ın a ımza e ı eceg, an aıı ma - ıafı ve milletimızın karakterı ıca- .. .. , 
tadır b " "'k f .1 b yl 1 nasınm onunde yangın akşamı o-

• bı olarak en uyu ve a ı e ag ı o d k .. .. ld k 
Y 1 h · · M ra an geçer en ne gormu' o u ugos avya arıcıye nazırı . duğumuz mevcut dostluklarımıza I I I d 

J t. h h d · · d . . arını ıı.n atmıs ar ır. ev ıc mua e enın ımazasın an ve bildiğiniz siyaselımıze, onlarla • 
b. dd A k · Ali mahkeme, yangın gecesi ır mü et sonra n arayı zıya- hemahenk olarak, inzimam eden 

• ] kt' M f 'h b · pençereden içeriye iki kiti girer -re,e ge ece ır. aama ı u zı- kıymetli dostluklardır. Bunların 
t. t ·h· h ·· ı· d v·1 ken gördüğünü söyiyen &ahit Tha-yare ın arı ı enuz ma um egı - neticesi 0 •arak bulunduğumuz cog T 

d" lerin yanıldığı kanaatine varmıt -
ır. rafi mmtaka da sulhun kuvvetle-
'l' evfik Rüştü Bey rlün Tokatlı- neceğini ve Avrupa sulhu için de tır. 

yan otelinde kabul ettiği bir mu- kıymetli bir yardım olacağını zan· Çin Şark demır yolları 
han·irimizc şu beyanatta bulun - nederim. Her halde hepimizin di- ve Japonya 
muştur: leği her yerde olduğu gibi çok ala-

- Cenevredeki temaılarımdan kadar olduğumuz Balkanlarda da Moskova, 13 (A.A.) - Kaba -
memnunum. Millet'er Cemiyeti sulhun istikrarı ve Balkanların bü 

1 

roskeden bildirildiğine ıöre Man· 
umumi heyeti itlerini takip etieme tün Ba"kan m;lletlerine ait olarak ?ur.i ist~.ıyonu~daki zabıta kuv;et 
dim. Fakat oradaki heyetimizden tlırit yeri değil, sakinlerini bahti• ı ıerı mutccavıza~e hareketlerıne 
öğrendim ki bu müzakereler bü • yar edecek bir diyar olmasıdır. devam etmekt~dı.rler. Bu ayın o -
yük bir sükun içinde cereyan et - Artık bu hakikatin bütün Bal- nunda Mançurı ıstaıyonunun de
mif.. Zaten batka türlü olmaaı kanlılarca anlatılmağa başlandı • po tefini hiç sebepsiz tevkif et -
da beklenmiyordu. ğını kabul etmek lazımdır. Bu mitl~~dir. . 

Komisyonlarda bir çok itler Ü· vadide idealimiz ne kadar geniş Dıger taraftan Vuhedu ıstaayo-
zerinde müzakereler cereyan et • oluna olsun ameli ıahada atı,an nu münakalat müdür müavini Ki- 1 

miıtir. Fakat bugünün en canlı mütevazi adımlardan memnun ol· bilof ta tevkif edilmittir. Zabıta 
itleri Mil'etler Cemiyeti heyeti mak lazım gelir.,, bu suretle hareket ederek mezkur 
umumiyesi müzakerelerinden ha - Romanya hariciye nazırı mmtakayı tamamiyle Mançurinin 
riç olarak fakat gene Milletler Ce- mm takayı tamamiyle Mançurinin 
miyeti fikri dahilinde ve ona mü· bu sabah şehrimizde mektedir. 
vazi olarak yapılmaktadır. Dör - Romanya hariciye nazırı M. Ti- Çin !•rk demiryoll•rı mildür mu 
ler misakı, Londra misakı da böy- tüleıko, Bulgar hükumeti tarafın- avini olan Mançurili Çankminç, 
le olmu,tu. Silahları azaltma mü· den verilen hususi trenle, bu sa - Rus müdür muavinlerinden Tols -
zakereleri de böyle cereyan edi - bah ıaat on birde Sofyadan ıeh • tofun Levttiıkiyi Mançuri istasyo
yor .. Jilatti bu ıebepten ıilihlan rimize ıelecektri. nu depo ıefliiin• ta~in emrini fea1' 
azalma. hakkında bir konferans Miıafir nazır Edirnede, evvel- ve yerine bir Mançurili tayinetmit 
mevcut olduğu ve onun büyük ko- ki ak,am gitmi, olan Romanya sc- olduğundan mezkur derimyolla -
miıyonu yakında içtima edeceii firi M. Karp ve hariciye protokol rı umum mü.dürü Rudi de Mançu· 
halde, bu husustaki müzakereler umum müdürü Şevket Fuat Bey rili müdür muavininin bu kanun. 
yer yer müvazi cereyan etmekte tarafından kartılanacaktır · ıuz hareketini feshetmit ve idare 
olduğu için, Milletler Cemiyetinin Bükrct sefiri Hamdullah Sup • meclisine müracaat ederek Man -
silahları azaltma tali komisyonu hi Beyle birlikte gelen M. Titüle• çurili müdür muavininin demiryol 
toplanmamıştır bile. ko, Türk ve Rumen bayraklariyle ]arı hizmetlerini karıştıran harekt 

Cenevrede çok az kaldım. Mem donatılacak olan Sirkeci istasyo - lerini protesto ve zabıtanın müda
lek~imizi te!rifi mukarrer olan nunda hükiımet namına hususi ka halelerine mani olacak ve tabii 
Romanya hariciye nazırı M. Titü- lem müdürü Refik Amir Beyler, muamelatının cereyanını temin ey 
leakoyu kartılamağa gelmek için Romanya konsolosu ve Romanya liyecek tedbirlerin ittihazını talep 
bir an evvel dönmeğe bakıyor - sefareti müsteıarı M. Anaıtaıyo etmiştir. 
dum. Zaten Cenevrede ıimdilik tarafından istikbal edilecektir. 
yapılacak İ§ te kalmamıfb. Ayın Romanya hariciye nazırı hükU
on altııında toplanacak olan silah metimizin miaafiri olarak Perapa 
ları azaltma umumi komisyonun lasta kalacak, aktam üıtü Roman
da heyetimiz mevcut olacaktır. Fa ya ıefiri ve Bükrek sefirimiz Ham 
kat bu komiıyon faaliyetinin istil· dullah Suphi Beyle birlikte An • 
zam ettiii hazırlıklar henüz bit • k~aya hareket edecektir. Hükii
mit dejildir. Bu itibarla komiıyo • metimiz miıafire iki vagon tahsis 
nun aııl faaliyetinin ve candan etmiıtir. 

mevzularla ittiıalinin teıriniıani Yarın A,..!;arada Batvekil Is • 
nihayetine kalacağını tahmin ede- met Pata Hazretleri bir öğle zi • 
rim. O vakte kadar belki komite- yafeti, hariciye vekili Tevfik Rüt 
lerde çalıtmakla iktifa edilecek -

tü bey tarafından bir aktam ziya• 
f eti verilecek ve bu ziyafeti büyük 
kabul resmi takip edecektir. 

Pazartesi günü Büyük Millet 
Meclisi Reiıi Kazım Pa§a Haz • 
retleri öğle ziyafeti, Romanya se
firi M. Karp akfaıu ziyafeti, salı 
günü Bükreş sefirimiz Hamdullah 
Suphi Bey öğle ziyafeti verecek -
lerdir. 

Misafir nazır salı günü aktamı 

VAKiT 
Kitap işleri 

muhabere 
köşesi ve 
sütunu 

Devlet matbaa:;ı larat andan 
basılan ve mekteplerde okuttu
rulan kitapların tevzi ve ıatış 

ışı müessesemize verilmiştir. 
Bunlar lıtanbulda yalnız 
(VAKiT) kütüphanesinden le · 
darik olunabilir. 

~~ 
Devlet matbaasının diğer 

nefrİyatı da (VAKiT) yur · 
du tarafından satılmllktadır . 
llmi eserlerle Maarif V ckaleti 
mecmuaları ve ıair kitaplar için 
de (VAKiT) kütüphanesine 
müracaat cc:·ı..,,e1< lazımdır. 

00 
( V AKIT) kütüphanesi, her 

vilayet merkezinde bu kitapları 
satmak fö:cre birer tubc açmış· 
tır. Vilayetler hududu dahi -
linde, Devlet matbaasının mek· 
teplere mahsuı olan kitapları 
ile diğer eserleri için bu tubelere 
müracaat olunmalıdır. 

•• Vilayetlerde tubemiz olarak 
adreıleri göıterilen kitapçı · 
larla kırtasiyecilerden ve gaze
temiz bayilerinden henüz mua· 
melelerini bitirmiyenlerin temi
nat mektubu, gönderdikleri hal
de mukavelelerini ihzar, yahut 
mukavelelerini gönderip te 
teminat muamelelerini ikmal et
miyenlerin, ,·eni ıiparitleriyle 
birlikte noksan olan işlerini la· 
mamlamaları hususuna nazarı 
dikkatlP.rİni celbederiz. 

Cevapfar1mız 

Adanada maliye varidat da· 
iresi muamele memuru Esat Be· 
ye: Adana bayiimiz Maarif kü
tüphanesi sahibi Necati Beydir. 
istenilen bfüün kitaplar orada 
mevcuttur. 

Develi Mnarif memurluğuna: 
Köy mektepleri müfredat prog· 

·ı ramı rnevctıdu yoktur. Devlet 
matbaasında ihzar edilince ba -
yilerimize gönderilecektir. Pa· 
ranız iade edildi. 

Kayseri postahanesi gişe me
muru Mehmet Nuri Bey vas1ta
sile Müczemin köyü muallimi 
Ömer Ulvi Beye: Köy mektep
leri müfredat programı yoktur .. 

Devlet matbnasınca ihzar edilin 
ce Kayseri bayi im" z Maarif kü
tüphane~i sahibi Tevfik Beye 
gönderilecektir. Paranız iade 
edilmiştir. 

Tokat orta mektep müdüriye
tine: 21 - 9 - 933 tarihinde 
gönderilcliği bildirilen paranız 

elan gelmemiştir. İstediğiniz ki· 
tapları Tokat bayimiz Sabri 
Beyden tedarik edebilirsiniz .. 
Bundan sonra paranız c-elirse 
dahi iade edilecektir. 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
Pazarlıkla Likör ve Mersin fabrikaları ıçin ikı adet seyyar 

Filtre cihazı satan alınacaktır. Talipl~rin °o 7,5 temin atlarını ha
milea 251101933 çarfal'ba günn --..t 15 te Ga1alada Alım,• 11.:0 

komisyonuna müracaatJarı. (5421) 

Istanbul Posta T. T. Binalar ve 
Levazım müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulü ile münakasaya konu•ara c talip zu ıur et
medij'inden dolayı paıarlı"la mübayaasına karar verılcn 7,000 
metre 15 nakillı deniz kıb'oıunun pazarlığı 21/Jırıncı 1 eşrin/93J 
tarihine mütadif cumartesi günü ıcra o'unaca ~ından ta:ipıerio 
yevmi meıkurda v,.. 7,5 niıbetinde teminatlarını ham le l fstanb ul 
da Büyük poıtahanede binalar ve Levazım müdüri)etınde müte-
ıekkiJ ıatın alma komisyonuna müracaatları (5497 

lıtanbula hareket edecektir, reli esnasında Romanya ile ara -
Çarf&lllba ıünü vali Muhiddin mızda bir dostluk muahedesi i111· 

Bey Perapalaata bir öğle ziyafeti za edilecektir. 
verecektir. M. Titülesko tehrimiz- M. Titülesko ile birlikte Roman 
de bir gün daha kaldıiı takdirde ya matbt•at müdiirü M. Dragu , 
pertembe ıünü Romanya konso - Romanya matbuat cemiyeti reisi 
losluğunda hususi bir öğle ziyaf e- ve Universul gazetesi siyasi mu • 
ti verilecek, M. Titülesko çartam- hariri M. Viyon, Diminyata.s ga -

ba akşamı hareket ettiği takdirde zetesinin siyasi muharriri M. Ro· 
o gün bir çay ziyafeti Yerilecek • man, Lupta gazetesinin siyasi rnu 

tir. harriri M. Artemie bulunmakta • 
M. Titüleskonun Ankara ziya - · dır. 

tirTeırifinebüyükbirmemnuni- Istanbul zı·raat Bankasından· yetle intizar ettiğim M. Titülesko • 
bu devirde A vrupanın en sempa-
tik ve en kıymetli diplomatların -
daır biridir. Londra misakının en 
büyük müteıebbiıi M. Litvinofla 
'birlikte kendiıiyle Londrada ça -
lıtmıttık. Çok kıymetli ittiraki 
mesaisini bu münasebetle gördüm 
ve ı-hidi oldum. Londra misakı 
her halde sulh etrafında on sene 
denberi yapılan bu Yadideki itle -
rin en mühimlerinden biridir. 

Cenevrede Yuıoslavyanın kıy -
metli hariciye nazırı ile üzerinde 
mutabık kaldığımız mukavele ve 
timdi Romanya hariciye nazırı ile 
intacmı ii~it ettiğim mukavele Yu 

- - Tnrk miıakından, Batve -
kiltmlzin Sofya ıeyahatinden IOB• 

ra Bal 

Sıra Semtı Mahallesi So .aiı Cınıi His-;eııi Em tak 
No. No. 

i41 lstanbul Emirönü ş,yh Mehmet Gey'ini Balı~ pnarı KArir mıjau üslü o~ı 11701576JO 5 
748 Saltan Ahmet Fıru7.ağa O v.anyo'u Kiıır dük'ıll11 n üıtü ohlar 50053 141 141/l 
749 Aksaray Katip Kasım Orta Klıir hane )/2 29 
750 Hüyük ada Cami Köıadiye Aht•P hane 1/3 9 
751 

" 
Karanfil Refet pata Muhterik hane ve ahır arsası Tamamı 7 

v~ bahçe metn si 549 
752 Bılcırköy Zeıtinlık Taşcv tr Arsa arıını 478 •• ıoııı 

753 .. " " " 
sos 

" 
10/21, 

754 
" " " " 531 " 10113 

755 
" " " " 

488 
" 

10124 
756 Kadı\cay Oımanığa Hüdaverdi Ahııp hane 1/4 ıs 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleri!e ihı1'e bedelleri nıktrn veya ııvri•übadil benftıile ödenmek üzere yulc ndıt 
menkuller açık arttırma ıwetiJe {itııa çıkarılmıthr. Kat'ı ihıle!eri 16/l(l/933 pauıtesi ınnü saat o:ı t,e.ştedır. 

tdecekierin müzayede paü saat on d6rt buçuğa kadar pey akçelerinı yatırmalara lizımdır. Stnei baJiye vug ~ile 

Hisseye .göre aıu· 
hammen kıymeti 

405 T. L 
145 

" 900 
" 670 ,, 

4000 
" 

478 •• 
505 •• 
531 

" 488 ,, 
300 .. 

evSlfı yazılı 
. 

gayrt• 
111üzayedeyc ·ıtirlk 

belediye us mleıi 
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Deniz Yolları İşletmesi 1 
ACENT ALXRI: 

Karaköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkecı 
Mühürdar zade hanı: Telefon 22740 

Mersin Aralık Postası 

/ 

Anafarta 'iapuru 15 birinciteş
in pazar onda Sirkeci rıhtımın· 
dan k~lkarak Çanakkale, lzmir. 
Küllük, Bodrum, Rodos, Mar· 
maı-is,' Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kaş, Finike ve Antalyaya dö
nüşte bunlara ilavel:en Kuşada
sı, Geliholuya uğrar. (5611) 

Tüı ki yenin hiçbir tarafında şimdiye 
kadar içtima etmemi, olan Belvü'deki 
muazzam SAZ HEYETiNE illveten 
icrayı terennüm eden Mısır ve Suriye 
birine: si 

• 
Karadeniz Aralık Pc:;tası 

Erzurum vapuru 15 birinci teş · 

rin pazar 18 de Galata rıhtımın , 
dan kalkarak Zonguldak, in~- yakıüda gideceğinden .esasen dünya 
bolu, Ayancık, Samsun, Ünye, ı a~. s birir.cilik müsabakasmı ilan ve 
Gireson, Tirebolu, Görele, Trah kendisile imtihan o'.upta muvaffak o 
zon, Rizeye dönüşte bunlara lan herhangi bir rakibine kırk bin 
ilaveten Of ve Orduya uğrıya· lira vermeği taahhüt ediyor. Bu kıy· 
cak yalnız Zonguldağa uğramı- me\tar artisti takdir etmek için bir 
yacaktır. (56l2) defa görmek k&Fidir. 

Fiyatlarda kat'iyyen zam vo'dur. 
Ayvalık Sürat Postası l848!.) 

Me~in vapuru 15 birinci ~şrin 1 ; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pazar 17 de idare rıhtımından ı 
ka 1kar. Gidiş ve dönüşte Ça 
nakk::le, Edremit, Ayvalık, Di-
kili, İzmire uğrar. (5613) 

idaremizin Trabzon, Barfr•, 
lzmit, Bandırma, Mudanya, Ka 
nbiğa, Ayvalık, lzmir, MeTs·n 
hatları kahve ocakları 15 Tes
rinievvel 933 tarihinden 3 J 
kanunuevvel 934 taribine ka· 
dar on dört buçuk ay müddet· 
le ve pazarhkla kiraya verile· 
cektir. Pazarlık 15 Teşriniev· 
vel 933 pazar günü saat on 
beşte levazım Şefliğinde yapı· 
lacaktır. Talip olanların şart· 
nameyi görmek üzere 10, ] J, 
12, 13, 14 Teşrinievvel 933 
günleri saat dokuzdan on ye
di buçuğa kadar levazım ~ef· 
ligine mi'racaatları. (5409) 

-.. .... · IEWW' < *1 # fi+ 1 '#bGI 

inhisarlar umum müdürlüğünden • • 
Mık tarı Nevi 

500 Ki'o Yeşil Tipo Müreklcebi 
100 " Menekıe Lito " 
JOO 

" Kahverengi Lito " 
200 

" Kırmızı " 
,, 

300 il Yeşil Top •• 
100 Kir mızı " ti 

700 il Yetil Otomatik " 
100 " Kırmızı 

" " 200 tt Siyah " tt 

Yerli malı o!arak satın alınacağı c•velce 4/10/933 tarihli ga
zeteler ile ilan edilmiş olan yukarda nevi ve mıktarlar1 ya:uh "9., 
kalem Matbaa mürekkebi Avrupa malı olarak sahn ahnacakhr. 

TaHplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlı· 
ğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlanm hamilen 18/10/933 
çarşanba günü saat 15 de Galata'da Ahm ve SPtım Komisyonu-
na müracırntiarı. (5467) 

HABER 
GAZETESi 
NEŞRİVATI 

Bu 
Fornıa 

Beda-

Yarın Müvezzilerden İsteyiniz .. 
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M.1\1. V. Satın alma komis
yonundan: 

Yerli fabrikalar ·mamula -
tından 45,000 metre boz· renk 
te kaputluk kumaş kapalı 
zarfla münakasaya konmuş -
tur. İhalesi 1-11-933 çar
şamba günü saat 15 tedir. 
Talipler şartname ve nümu -
nesini görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için 
de o gün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektupla -
rile Ankarada M. M. V. satın 
alma komsiyonuna müraca -
atları. (5448) 

M. M. V. Sa. AL KOM. dan: 
35 ton benzinin kapalı zarf 

ihalesinde teklif edilen fiat 
gali görüldüğünden pazarlı -
ğa sokulmuştur. İhalesi 22 
- 10- 933 pazar günü saat 

lerin şartnameyi görmek Ü • 
zere her gÜn öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede • 
ceklerin de o gün ve saatin· 
den evvel Ankarada M. M. 
V. Sa. AI. Komisyonuna mü • 
racaatlarr. (3351) (5597) 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan: 

11.000: 12.000 kilo vazelin or
du ihtiyacı için mühayaa edilmek 
üzere kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 25 birinci teş
rin 933 çar§amba günü saat 11 de
dir. isteklilerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya iştirak için o gün ve vaktinden 
evel teklif ve teminat mektupla
riyle Ankarada M. M. V. Satın al· 
ma komisyonuna müracaatları. 

(3336) (5326) 

11 dedir. isteklilerin şartna • ----------
.... ' .. ' - . ' 1 mesini görmek üzere her gün 

ve ı>azarlığa girmek için o 
gün ve vaktinden evvel An· 
karada M. M. V. satın alma 
komisyonuna müracaatları • 

(3353) (5565) 
~ J{. :ı; 

M. M. V. Satın Alma Komisyo
nundan : 

Hava kuvvetleri ihtiyacı için 600 
ton benzin kapalı zarfla alınacak
tır. ihalesi 19/ 10/ 933 perşem· 
be günü saat 10.30 dadır. istekli· 
lerin şartnamesini görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için 
o gün ve vaktinden eve] teklif ve 
teminat mektupJariyle birlikte An· 
karada M. M. V. Satın Alma Ko-
misyonuna müracaatları. (3313) 1 

(5041) 
J{. ~ 1t-

M. M. V. SA. AL. KO. dan: 
Ordu ihtiyacı için 1500 kilo 

Kloridart dökinin kapa1ı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. ihalesi 12- 11- 933 ua-

Anka~a~.n~n ,· e!ı büyük 
1 

Kitap; . ~azete ve 

. K'ırtasiy~ ,~ .. ~ğ~_zas• 

~ .. · A :. K ·. B:·~A. .. ·:.~ 
Ritap evi ve krrtas~ecilik ' · 
. ·Anif utalu ~addeai 

. i .. ·, ' .Telefon ıı.: ..-331.i : · ,...,. ' ı .. . \ "' ... 
. '..,.· t·~ 1· ·~ - ', ıi ... ~.~.~'...: 

Her lisanda gazete 
· mecmua: ·~ ve kitap 

. • · - .~--· ··ı ··.;",,,,,,.,,.. .... ;...,.._ 

Her ~~v.i kırtasiy~;~şyası 
v~*j rte~ep lev~zfmı 

~ ·: ' tHJ, Wt)ti)Fotoğraf . 

, , '·::·!fAt1111ite~ , •. 
~ '~ Ete~ ~~e.rt~lftqfit6ll~-·

Kut~hya'. Ç irl~_fil,q J 

Sahibi: MEHMET ASIM 

Ne,riyat müdürü: l ısara 

\1 ı\ K 1 T lUatba.aııı - lstanbul 


