
' 

· 'Hi~ler Alman lıalkının Ampul ihtikarı anlaşıldı, 

fakat gümrükte ihtiyaca umumi . .. t 
~~~ reyıne muracaa 

etnıiy";k7ı;ar verdi kafi ampul var -
~.::=;;:. 

Sayı : 5685 Yazı İ şleri Telefonu : 24379 P A Z A R, 15 Birinci teşrin ldaıe Telcloııu · '24~70 Sayısı 5 Kuruş 

A.Iınanya parlimentolan dağıtıldı, milletler cemi-

: Romen hariciye nazırı 
1düngeldi,Ankaragaqitti 

ihtilifı 

temin için Ankarada toplanan yük Azami tasarruf icap ederken yapmıyorlar bazı 
sek komisyon Türkiyedeki ge- d k I b• k ·f l .. .. ' . 

k d l t t f d k h o tor arın ırço vazı e a masının onune geçmıyor re ev e ara ın an, gere ıe u- · •• 

iı!u "a:ıiyele göre Rize fidanlı • 
' Çay Yelittirilmek tecrübe • 

susi tirketler tarafından it1etilen 
bütijn nakliye müeneıelerine mü· 
racaat ederek, bayram münasebe
tiyle tarifelerinde bir tenzilat yap. 

Mehnıet Aann 
(~vamı 4 llncU aayrfacla) 

-..,... 
~. 1 1ZZet'ln bu eae

•ta .. "... bir kalbin •-..._:r•, l•Janları, ıtaı· 
1 0ku,acakaınız. 

malarını rica etmişti. 
Bu müracaati bütün müeaaeıe· 

\er · anlayıılı bir alaka ile karşıla -
mışlar ve tarifelerinde aşağıdaki 

nispetlerde tenzilat yapmağı ka -
bul etmişlerdir. 

Devlet demiryollar1 
19. 10. 933 ten 10. 11. 933 tarihi 

Şakı• t. •aım e. &Tatbar Oam•a B. O. Şerefeddla B. 

Etıbba Muhadenet Cemiyetinin -""0"""-1111ın-•....,...11-'"'",.1•-n:m11Bn-.N111u1-

Etıbba Oda11 senelik idare heyeti 
tataabalda bayıak -tıtı 

1 

ne kadar 23 gün_: A. Ana hat: intihabı için yaptığı namzet liıte _ 
Bayrama 15 ıün kaldığı için O - 600 kılometreye kadar ıine mukabil bir kısım serbest dok 

her tarafta timdiye kadar görül - o/o 50. torların ayrı bir liste yapmaları 

) 
memiı derecede hummalı bir faa- . 601 - 800 kilometreye kadar ve bu liste üzerinde propaganda-

1 liyet, hazırlık vardır. lıtanbul • % 60. ya başlamaları, doktorlar arasın-
da yapılacak meraıi.m programı 801 kilometreden yukarı için da dedikodu doğurmutlur. 

l j dört tüne kadar ıon ve kati tekli- o/cı 80. ikinci listeyi yapan bu parti. 
) ni almıt bulunacak ve netredile - Ana ve Erzurum - Sarıkamış söylenildiğine göre, şimdiki idare 
\ 1 cektir. · hattında çocuklar için o/o 70. heyetine tiddetle muarızdir, bu ~ 
J Geçit resminin Bayazıt meyda 28, 29, 30 10, 933 tarihinde üç aeyhtarlık ta şu eebeplerden ileri 
) runda yapılmaıma karar veri~t - gün: geliyor: Etıbba Muhadenet Cemi-
\ tir. Bazı cami min&reler~ne pro - 8-Banliyö: yetinin namzetleri olan şimdiki 
• jektör:er kon&cak\ır. Şimdiden C _Bursa_ Mudanya % 50. idare heyeti, birçok meılektatlar 
bazı yerlerde müe11eae ve dükkan D _ Sa..'"llsun -. Çartamba yardr;ına muhtaç bir haldeyken ve 
kapıları ıüalenmiıtir. Bazı dük - 01 azami surette tasarruf icap eder· 
k 1 

-ıo 50. 
an ar öniilıde de huıuıi ve küçük ken etıbba odasında lüzumsuz ye-

taklar yapılmaktadır. Aydın demiryolları re h:ıkkı huzur ve maaf alıyorlar-

( 0.S\'amJ • u.neo -.rıfada> (Devamı 10 unr.u UJ,fııda) 

CU.Ohuriyetin onuncu yıl dönfl- 26.10.933 ten 3.1L933 tarihine mıt, bundan ba~ka, bir kısım dok 
--....-..__...,.. __ ~! münün bütün memlekette canlı ve 

htanbu&a ıre•m~k tl:ıere ol- Al-
yı!dızı LU Cagover naııl sı ........ 
yatına Slrdl? (8a .. D 611yw. .. Jİf..., 
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Bak~:~:;=d~iD f(81ğso ~~H-ABERLERIB 
hazırlık AJ d • b• h k ı· 

Romanya nazırı 
Sofyada bulu· 

nurken 
Türk muhipler cemiyeti manya a yenJ Jr are e 

teşkil ediliyor 
Üç mühım mülakat ve 

noktai nazarlar 
Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar ~.e Büluet, 14 (A.A.) - Cümhu -

riyetin onuncu yıl dönümü müna -
sebetiyle Bükrette yapılacak net -
riyal ve tesit merasimi bir prog -
ram halinde tanzim edilmiıtir. 
Romanya radyo netriyatı cemiye 
ti her ıene milletlere haarettiii mü 
samerelerine bu sene 29 ilk tetrin 
akıamı Türkiyeye tahsis ettiği 

müsamere ile baılıyacaktır. Bu 
müsamerede Bükret elçimiz Ham 
dullah Süphi Bey tarafından bir 
hitabe irat edilecek ve Bükret da
rülfünunu prof eaörlerinden bir zat 
tarafından bir konferans verilecek 
ve Romanya ediplerinden diğer 

bir zat tarafından bir müsahabe 
yapılacaktır. Müteakiben Romen 
kora heyeti tarafından Türk milli 
marıı ve diğer Türk milli havaları 
çalınacaktır. 

Diier taraf tan maruf Romen 
muharriresi Mile. Elen Vakares -
konun reisliği altında bulunan 
"Avrupa fikri,, cemiyeti de1 24 ilk 
teırin salı günü, birinci Karol 
yurdunda yeni cümhuriyetin 10 
uncu yıl dönümü münasebetiyle 
yeni Türkiyeye bir suare tahsis 
etmitlir. Bu suarenin bir progra -
mında Romen fikir aleminde 
mümtaz bir mevki itıal eden ilim 
ve edebiyat adamları tarafından 

Türk memleketi, Türk halkına, 

Türk ruhiyatına ve 10 senede vü -
cude ıetirilen inkılaplarımızın ma 
na 'Ye mahiyetlerine dair konf e -
ramlar verilecektir. 

Gene 29 ilk teırin günü darül -
fünun ıe~eri tarafından tetkil 
edilen Türk muhipler cemiyeti mil 
li bayramımızı tebcil etmek üzere 
üçüncü bir müsamere daha tertip 
etmiılerdir:. Bükreıin Ünivenül, 
Diminyataa, Korentül, Koçentu, 
Vreptaletya, Vitorol, İndepen -
dance Roumaine gibi en mühim 
gazetelerinin her gibi o günkü nÜs· 
balarının birer sayıf as mı Türk iye
ye hasredecekler ve bu sayıf ~ları
nı Türk inkılabına dair makalele · 
rinde, resimlere, vesika ve rakam 
lara müstenit malumat verecekler 
ve gene maruf Roumaina güzidele 
rinin Türk inkılabı hakkındaki ma 
ika 1elerini neşredeceklerdir. 

Beynelmilel parlamentolar 
Ankara ,14 (Hususi) - Madrit 

te toplanan beynelmilel parlamen
tolar konferansr ayın onunda me· 
saisini bitirmitlir. 

Rayiştag'ın ve diğer meclislerin dağılması, Almanyanın 
Milletler cemiyetinden ve silahları azaltma konferan
sından çekilmesi Üzerine hükumetin siyaseti hakkında 

halkın umumi reyine müracaat edilecek 

k. -u· Romanya nazırları arasında ı ••• 
lakatlardan sor.ra dün gece fU re• 
mi tebliğ neıredilmiıtir: 

Bulgar başvekili ve hariciye na 
zırı M. Mutanofla Romanya ha" 
riciye nazırı. M. Titülesko ar•· 
Slnda üç mülakat olmu~tur. 8\1 

Beri in, 14 (A.A.) - Reisicüm - J tinden ve silahl~rı azaltma kon - ı ~er.e ikinci tetrinin 11 inde yeni mülakatlar esnasında iki mernlek• 
hur Fon Hindenburg bugün Ra .. feransından çekılmek hususunda ıntıhabat yapılacaktır. tin dostane münasebet' erini ku\' • 
yİ§tag meclisinin dağılması hak - verdiği karar bugün Cenevreye ve Almanya milletler cemiyeti ile vetlendirmek için Romanya j)e 

kındaki kararnameyi imza ettik _ ecnebi devletlere tebliğ edilecek .. ve silahları azaltma konferansı i- Bulgaristanı alakadaı eden ınese· 
ten sonra muhtelif Alman hüku .. tir. le her türlü alaka ve münasebetini leler tetkik olunmuştur. Mülik•t 

metlerinin parlamentolarının da 
dağılması hakkında bir kararna
me daha imzalamıthr. 

Eyalet meclislerinin feshi hak -
kında henüz hiç bir karar alın .. 
mamıtlır. 

Başvekil Hitler, saat 19 da bir 
nutuk söyliyecektir. Bu nutuk bü • 

Alman hükumetinin siyaseti kesmitlir. lar fevkalade samimiyet içinde 
hakkında halkın umumi reyıne Eyaletlerdeki parlamentoları yapılmıştır . Yakmda kral Borit 
müracaat edilecektir. da dağıtacaktır. Fakat bunlar için ile Romanya kralı arasında ynpıl• 

Berlin, 14 (A.A.) - Rayiıtaı umumi intihabat yapılniıyacaktır. cak mü'akat veıilesiyle iki harici· 
meclisi sureti mahsusada hazırla • Rayi!lag meclisi için yeni inti - ye nazırı noktai nazar teatilerine 
nan ve bugün cümhur reisi Von habat yapmaktan maksat hükii .. devam edeceklerdir. 
Hindenburg tarafından imzala - metin siyaseti hakkında halkın u- Sofya, 14 (A.A. ) - Roman)'• 
nan bir emirname ile dağıtdmıt • mumi reyine müracaat etmektir. hariciye nazın M. Titülesko ile 
hr. M. Hitler bu ak§am bir • nutuk başvekil M. Muşanof dün de rııU· 

tün Alman telsiz istasyonları ta - Hükumetin dahili ve harici si - söyliyecektir. Bu nutuk bütün Al.. zakereleı-e devam etmişlerdir. 
rafından her tarafa neşredilecek .. yaseti hakkında dütündiiklerini man telsiz istasyonları tarafın _ Saat 13 te kral bir öğle ziyafe
tir. bildirmesi için Alman milletine man telsiz istasyonları tarafın _ ti vermiş ve bu ziyafette M. Titü· 

Almanyanm milletler cemiye · müsait bir fırsat vermit olmak ü- dan neıredilecektir . ı lesko ile kendisine refakat edell 

Büyük bayramda 
200 gazetecinin Ankara
daki merasimde buluna

bilmeleri için .. 
Ankrara, 14 (Hulusi) - Dev -

let dairelerinde yevmiye ile ve 
daimi olarak çalıtanlara cümhuri
yet bayramının devam ettiği üç 
gün içinde yevmiyelerinin veril .. 
mbıne dair olan kanun layihası 
Büyük Millet meclisine ~erilmi§ -
tir. 

Cümhuriyet bayramı esnasın -
da, memleketin her taraf mda bu · 
lunan gazetelerin gönderecekleri 
mümessillerin Ankaradaki merasi 
me ittirakleri faydalı görüldü -
ğünden gazetecilerin Ankaraya ge 
lebilemeleri için devlet demiryol
ları idaresine 200 permi vermek 
salahiyetini veren bir kanun layi -
hası hazırlanmıt, meclise veril mi! 
tir. 

Hariciyede tayinler 
Ankara, 14 (Hususi) - Nev -

york batkonsolosu Hasan Basri 
Bey derecesiyle merkeze nakledi
lerek yerine harici matbuatta baş 
konsolos Orhan Halit Bey, Sofya 

Gazi Hz. 
Dün Fırka 111erkezini 

teşrif ettiler 
Ankara, 14 (Hususi) - Reisi 

cümhur Hazretleri bugün saat on 
yediye doğru Cümhuriyet Halk 
fırkaıı merkezini letrif ettiler ; 
fırka erkanı, umumi idare heyeti 
azası, jandarma umum kuman • 
dam Ki.zım Pata tarafından. kar· 
şılanmıtlardır. 

Gazi Hazretleri fırka merke -
zinde bir çeyrek saat kadar kala
rak cümhuriyetin onuncu yıl dö .. 
nümünü kutlu lama faaliyeti, 
Halkevleri hakkında kendilerine 
arzedilen malumatı dinlemişler • 
dir. 

Cümhuriyet marşı 
değişmiyecek 

Mebus namzetleri 
Hikmet Beyin Manisadan 

namzet gösterileceği 
· söyleniyor 

AnlCara, 14 (Hususi) - Açık 

bul!-ınan dört meb'usluğa Cümhu
riyet Halk fırkasınca gösterilecek 

' namzetlerin tayin edilmi§ bulun • 
duiu tahmin olunuı:oı:_. . 

Riyaseti cümhur umumi katibi .. 
Hikmet Beyin Manisadan, eski 

Bursa valisi Fatin Beyin Trabzon• 

dan namzet gösterileceği söyleni

yor. Namzetler arasında olduk .. 

ları söylenenler arasında Kemal 

Fuat, Şükrü ve Şevki Beylerin 
isimleri de geçmektedir. 

Memurlara dair 

zevattan maada başvekil M. Mu• 
şanof ile Sobranya reisi M. Mali
nof da hazır bulunmu,tur. 

Öğ'eden sonra M. Titüleık0 

Romanya sefaretinde Yugoıla"\'}'fl 
ve Çekoslovakya sefirleriyle görii~ 
müş ve sonra da İtalya sefirinin sı 
yaretini kabul etmiştir. 

Saat 18 de M. Muıanof ile M· 
Titüleslio arasında üçüncU ve to11 

mülakat yapılmıt ve saat 19 d• 
da M. Titülesko hususi trenle Jı· 
tanbula hareket etmi~tir. 

istasy onda Ü!cni:i571Je iti hii • 
kiiınet· azasiyle kra 1 ın mümessil ,. .. 
leri ve diğer birçok zevat ıeli~la· 
mışlardır. M. Muıanof> Vaka • 
reis istasyonuna kadar M. Titület· 
ko ile beraber seyahat etmi§tir. 

:(. .y. ~ 

Sof ya, 14 (A.A.) - Kral, Ro • 
manya hariciye nazırı M. Titülel 
koya saint Aleksandre nİ§anınıır 
birinci rütbesini tevcih etmiştir. 

Ankara, 14 (A.A.) - Cümhu- Mevcut ·kanuna bir madde Musevi İstenmiyor 
riyetin onuncu yıl martında deği- ·ı" · t kl"f d · ı· 
"kl"kl ld .., d . k h ı avesı e ı e ı ıyor F·ı· . A b"' ..• , şı ı er o uguna aır çı an a- J ıstınde rapJarın uyu~ 

b 1 d d ""ld" Ankara, 14 (Hususi) - Aciz .. er er oğru egı ır. b. ·· · · 
leri tahakkuk eden memurlarİn ır numayışı 

Hariciye vekiliAnkarada tasfiyesi hakkındaki kanunlarda Kudüs 13 - Filistine muıefİ 
mevzu hükümlerin icrasında diva- muhaceretinin mütemadiyen art " 
nr muhasebatla Maliye Vekaleti ması üzerine araplar büyük bir nfl 
atasında çıkan ihtilafı bütçe en - mayiş yapmışlardır. On bin ar•P 
cümeni tetkik etmiıtir. sokaklarda dolatmış, yahudi nı&J• 

Murahhaslarımızdan 
elı;iliği baş katibi Zeki Bey mer -

Nazım keze nakledilerek Sofya müste • 
İzzet Bey hukuk komisyonu reis· tarlığına birinci daireden Süley • 
liğine seçilmit, Fazıl Ahmet Bey ' man Saip Bey, Prag batkatibi 
de icra komitesine aza intihap e - Şefkati Nuri Bey merkeze nak -
dilmiıtir. ledilerek yeri~e onuncu daireden 

Ankara, 14 ( A.A.) - Hariciye 
vekili Tevfik Rütlü Bf. bu sabah 
saat 10 da şehrimize gelmi! ve is· 
tasyonda vekiller ve hariciye ve
kaleti erkanı tarafından karıılan • 
mıtltr. 

Celal Sahir Bey 

hacereti aleyhinde tezahüratta bd 
Encümen meıeleyi tetkik etmiş . 

lunmuştur. Nümayiş, hükümetıll 
ve taıfiye edilen bir memurun yasak etmesine rağmen yapılınW 
hizmeti müddeti yirmi beı sene - t 

ır. 

ye baliğ olduiu halde gene teka .. Asker nümayitÇileri rüçlükl• 
üt kanununa ıöre tekaüt edilme - dağıtabilmiftir. Bu esnada bir çolc 
si, hizmet müddeti 24,5 sene olan kimseler yaralanmııtır. Arapl•' 
ve tasfiye edilmit bulunan diğer arasında büyük bir galeyan hii • 

Tütün inhisarı kanunu Ekrem Bey, Madrit ikinci k~tibi 
Ankara, 14 (Hususi) - 1701 Kemal Bey merkeze nakledile~ek 

numaralı tütün inhisarı kanunu - yerine betinci daireden Nijat B., .. . 
nun 33 üncü maddesinin tefsiri 
bütçe encümenince tetkik olun -
muıtur. 

J:ncümen; tütün denklerinden 
.• lın~cak ardiyeye dair olan bu 
maddede bir denk tütünden alı -
nacaık acretin son senelerde iktı

aadf icaplara göre dizi dengi na
miyle yapılan ve on kilodan yirmi 
ki&oya kadar olan küçük denkler
den ayLi tekilde alınmasının doğ
ru olma11:-racajı kanaatine varmıt, 
üç d:ai de!lıin. bir denk itibariyle 
iic:ıetıe taiıi tutulmasını muvafık 
~ittir. Yalnız bu it tehirle 
1'alledilemiyeceği için kanuna o 

yo!da .bir fıkra ilave etmiıtir. 

Yatington ikinci katibi Bül~nt 
Bey merkeze nakledilerek yerine 
birinci daireden Seyfullah Bey. 
Roma katipliğine birinci daireden 
lrf an B., Tokyo onuncu katibi Ce
mal B. merkeze nakledilerek yeri
ne betinci daireden Hasip Osman 
Bey. 

Moıkova konsolosluk §ubesi müdü 
rü Sabri Bey merkeze nakledile
rek yerine hariciye matbuat mü
dürü İsmail Hakkı, Brüksel kan -
çeları Fethi Bey merkeze nakledi
lerek yerine''tifreden Pertev Bey, 
Midilli muavin konsolosu Ziya B. 
merkeze nakledilerek yerine hari
ct matbua.ttan Mahmut Bey, Ber -

Ankara, 14 (Hususi) - Zon -
guldak mebusu Celil Sahir Bey te
davi için, kain pederiyle birlikte, 
Avrupaya gidecektir. 
ıllllllftnnllfUlllıttftllmuuı...,.,...ıınnıımnn1111nR11nmrtn1Rıt11HU11111.....,.ıı•m. 

lin onuncu katibi Tevfik Bey mer
keze nak'edilerek yerine iktısat it· 
leri müdürlüğünden İsmail Bey, 
Kahire elçiliği onuncu katibi Ke -
mal B. merkeze nakledilerek yeri
ne ticaret itleri müdülüğünden Ki. 
zım Bey, Brüksel ikinci katibi 
Kamil Bey merkeze nakledilerek 
yerine ikinci daireden Şadan Bey, 
Berut kançeları Mazlum Bey mer
keze nakledil~rek yerine be!inci 
daireden Zeki Cemil Bey, Cenev -
re bat konsoloıluğu kancıları Lut
fi lımail Bey merkeze nakledile • 
rek yerine evrak müdürlüğünden 

Ferit Bey tayin edilmişlerdir. 

bir memuru tekaüt muamelesi, 
hadise tahdit devresinde ve yeni' 

tekaüt kanununun mer'iyeti zama 
nında olduğu halde, eski tekaüt 

kanununa göre tekaüt edilmiş ola
cağı neticesine varmıştır . 

Bunun üzerine mesel~yi te.fsirle 
halle imkan görmiyerek 166 nu .. 
maralı kanuna bir madde tezyil el 
mittir. Bu madde tudur: 

"Bu kanunun tayin ettiği müd
det zarf mda taıfiye olunan me • 
murlardan hizmet müddetleri 25 
seneye baliğ olmıyanlar 1683 nu• 
maralı tekaüt kanununun 1 O uncu 
maddeıi hükmüne tabi tutulur • 
lar.,, 

küm sürüyor . 

Barem kan unu hakkında. 
bir tefsir talebi 

Ankara, 14 (Hususi) - BareJll 
kanun.una bağlı cetvelde deiitik • 
lik yapılmasına dair olan 2006 n.a• 
maralı kanunun tefsiri hakkınd~; 
ki talep bütçe encümenince tetki 
edilmiı ve bir karara bağlannı•• • 
tır. Encümen; barem kanunullaf" 
sekizinci maddesinde zikredileı' 
esas ve hükümleri tadil veya teb· 
dil eden bi.- kayt görmeditindetl 
bu hükümlerin aynen cari olıoal' 
• • w• k • d •' ıcap ettıgı anaatme varm • .,. 
tefsire lüzum görmemi~tir. 
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Keın;ii;~de 
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Bır ren l 
n, dedi ki~ e konuıuyordum. Ba • .. . 
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tlfınd eJıınler dünyanın her ta. 

;~~~:~~;~~:·;: _~~:;:::i:.::~: 'Yalnız Ankara bir haftada piyasadan 
•ılerin· t'\ı:t, Bu ıkı rejimiY. düny~ • • 

l'u?,. 
1 

ll&ııl gördüğünü de biliyo- 1 5 milyon ampul çekmıştır 
• aır de .... . ' 
ıati"o ~eınalızınj b!H etmek 

Bayrak ve ampul ihtikarı var 

VAKJl 15 H. <f'~r io l~.B3 

SOHBE1LER .................. ···············• 
Ha şaş 

Önümde "Geçit,, isimli bir 
mecmua var. Yeni çıkmı~. Bu mec
muayı kim çıkarıyor? Bilmiyo· 
rum. Yazıların altındaki isimleri 
tanımıyorum. "Geçit,, in ilk sayı· 

sının ilk sayıfasındaki "İ lk selam" 
yazısını okudum. Yazı §Öyle bat
lı yor: 

"Arkada§, 

ı r~?. 
l\ Cümhuriyet bayramı münasebe 

erna.liz- 'ı t 'f k · · t ' 1 h lk f 1 b k teıv k ... arı etme ıahyen ıy e a ın az a ayra ve am -
~ Ço ı . . l l b llın ~ . lA'nımı olarak bu dava· pul aması üzerine ampu ve ay• 
_ .. ~ndeydi. Ona dedim ki: rak fiatlarında ihtikara hatlandı-

pul mikbrı Türkiyeye kifayet e
decek derecede çoktur. 

Bir çok tacirler bu ampullerin 
ithali için hükumete müracaat et· 
mişlerdir. Öğrendiğimize göre a
li.kadarlar hükumete müracaat 
ederek ampullerin kontenjan ha -
rici sokulmasını rica edecekler · 
dir. 

1 

On yıl önce lomurcuklanat 
den de Alman lisesi ve ticaret Tüı·k inkılabı günden güne olgun · 
mektebi de bu resmi geçile gire • la~ıyor . Birçok yeni hamleler yap 
ceklerdir. tık.. Fakat edebiyatımız için ye • 

klt ta 'fok İyi Yt.pıyorsunuz. Fa • ğı haber alınmış ve tahkikata bat 
de ne rı. ~&pabilmek için eliniz - lanmıttrr. 
finj;1• tdıbı '1eıikalarrnız var. Tari · Tahkikat ikmal edilmit ve pe -

tı o .. 
ile rn· gru olup olmadığını ne rakendeci tacirlerin ampul ve 

•?anı k 
Aı 'Yaca ıınız?. bayrak ihtikarı yaptıkları anlafıl .. 

lla röt~bi bir hareketle elini hafı· mıttır. Toptancılarda ihtikar pek Büyük resmi ,geçit 

Alman lisesinde yüz talebe yek
nesak elbise ile bu resmi geçide 
a-irmek için timdiden haznlık yap 
maktadırlar. 

Mektepler tatil 
Cümhuriyet bayramının yaklat· 

ması dolayısiyle bütün ilk mek .. ,,_ ll~dü: görülmemittir. Maamafih piyasa -
eder 'b· ununla dedi.. Sonra izah da son günlerde ampul miktarı 

ıı 1 •• l 1 
_ A ıoy edi: I çok azalmıttır. Y almz Ankara dan 

illi dtl'kklıınl& ! Ben tabii bu umi- , son hafta içinde 1,5 milyon am -
dill\. l &nlıya. aklınla ya!a. deme· pul çekilmiıtir. 

' Fakat a-ümrüklerde mevcut am 

Cümhuriyet bayramında Anka· teplerde bugünden itibaren ders 
rada yapılacak büyük resmi ge - kesilecek ve ta]ebelere cümhuri -
çide lstanbuldaki bütün liselerin yet mu~ı ile cümhuriyetin 10 yıl 
izcileri iştirak edeceği gibi ilk de- çindeki iyiliklerinden bahsedile -
fa olmak üzere ecnebi mektepler- cektir. 

~ "' "' 
'll•i!iit-kiye inkılabını, rejimin hu· M hl Bu·· yu·· k Tu·· rk 

ttJerin' T" k' · k ı acar seyya arı »eııj h ı, ur ıyeyı ap ıyan Aptülhamidin malı 
J'ep,. ~Yatı ve hudutlardan taıan eserleri 
tlleı· e~ı harnleyi Kemalizm ke'i • 250 kişi Tekirdağına da Muhtel.it mahkemelerde 
dir. 

1

Ç.~ 1~ade etmek tam yerinde- gidecekler Maarif vekaleti bunlarla da iki dava görülüyor 
lttfu .~nku Türk milletinin kurtu • 23 te!rinievelde şehrimize 250 meşgul oluyor Muhtelit Türk - Yunan hakem 
llrl,rı~:t~eni lthurulu§ hamlesini !U· kitilik bir Macar seyyah kafileıi mahkemesi bir haftaya kadar ta-
ft ır n, ayatlu.tıran Musta- l d M Maarif Vekaleti yüzlerce sene tı'l m·· dd t" . b"t' kt' M h ~'\t eelecektir. Ara arın a acar na- u e ını ı ırece ır. a -
IÖyl ~lldir. Onun için davayı zırları, ayan azalan, ve mebus - e.vel . .. ~ürk deh~aım.n meyda~a. ge· 1 kemenin bitaraf reisi Mösyö Bök 
~""de .. ır ınüsa.vata getirmek müm b . k f'l 24 . . l tırdıgt kıy.metlı tarıh es~rlerını teı pazartes ' .. .. h · . l k ... _. lir· ları uıunan a ı e teırınıeve - ı gunu te rımıze ge ece 

1'-ürk
0 

• de Tekirdağına eiderek T ekirda - bit ve mu haf aza hususunda da fa. ve ayın yirmi ikisinden itibaren 
l·· k ınılleti = Mustafa Kemal. ğında ölen Macar prenslerinden aliyet göstermektedir. Vekalet de faaliyet hathyacaktır. Bu mah 

\tr İnkıli.ı>sılığı = Kemalizm. Rakocsinin mezarını ve oturduğu bu hususta mühim kararlar ittihaz kemedeki davaların mühim bir 

''le evi ziyaret edeceklerdir. Tekirda etmiıtir. Bu kararlar cüm!esin - kısmı hükme iktiran etmİf ve mü
~t.t._oetna.Hıın,, i neyle tanırız?. ğından döndükten ıonra. latan bul- den olarak ciha"n medeniyetinde him bir kıımı da tasnif edilmit 

kcıtd' ?1
4 4 de ~di k- ızın, ela B ! gün kadar kalacak olan yüksek bir mevki lutan Türk mi· olduğundan elde az i• kalmıthr •• 

Yet ı aklımızın hududu ve niha • Macar misafirler Sunayı da ziya- marisinin hakiki hüviyetini ve san Muhtelit Türk - Yunan mah
k()r ~~~:~•rıtmızrn bize çizeceği de- ret edeceklerdir. Belediye misa - at yüksekliğini tahlil eden büyük kemesi de yakında faaliyete hafla 
dtr.j~ . ~ anıınıya çalı,ırsak biz firler için bir gezinti programı bir albüm vücude getirilecektir. mak üzeredir. Bu mahkemede 
bit h ~~bı, mermer gibi, çelik gibi hazırlamaktadır. Bu albüm, yüzlerce sene evel meı- birkaç mühim dava vardır. Ah • 
~t~~ htkat olan Kemalizmi değil hur Türk mimarları tarafından vü dülhamit veresesinin ba,ka dev • 
1tri11ı~ . ulyalarımızı, kendi emel • Fabrika ve san' at cude getirilen ~aheserıerin muhte - ıetler arazisinde kalan mallarımn 
o).. 

121
• hakikat yerine koymut ·• l · · · ı · · "h · d · d · h d -.rut. l'e k" . . muessese erı lıf tablo ve resım. erını 1 tıva e e- ıa esı uıusun a açtıkları dava 

ettir t ıkı hu ~ekılde devam kf ş· d · d n lstanbulda koca ile mülga !ehremanetinin Perye ~ld ecek o!urıak memlekette ne Fabrikalar ve sanat müessese c
5
: ır. ım 

1
1 ~ d . b l 

lr j • · ınanm eser erm en ışe aş ana - bankasından akteylediği bir mil -~\)' nıan varsa o kadar ( Ke - , sahiplerinin müsaade alabılmelerı 
b 

1trn) t · . k · · · b 1 d ı b cak Süleymaniye ve Şehzade ca- yon küsur bin 1iralık istikrazdan ~lı . arıf ı meydana çıkaca . ıçın ınşaata a! amaz an eve e - 1 • ' • • • •• 
he,;kftkir namına bir anartiden lediyeyc bir beyanname vermeleri mılerını~ bırço.~ tablolarından mu dolayı hamil!erin belediye aleyhi 

i\ hir tey değildir. 1 karar altına almmııtır. Beyanna- rekkep ılk album hazırlanacaktır. ne açtıkları davalar da bu meyan-
lialbuk· K l' · d h' ı · · · · dadır. ll\l lt . t CQ\a ızmın hudu u - mede müessese sa ıp ermın ısmı, Ç k" d 

bir ,:k~ eden ve onu (objektif) mevkii, ne it yapacağı, amelenin e ır eksiz Üzüm 
l~. e ılde ortaya çıkaran hadiıe- miktarı, amelenin ıanayiden mü- lzmirdcn gelen haberlere göre 
"~.ı •erler, kanunlaımı veıikalar tevellit zı..rarlardan himayesine a-1.4.lr• 

I ....__· l' . • it tertibat ve ameleye tesisatı 
lt etkılatı esasiye kanunu. aıhhiyc hakkında taf silit yazılı bu 
l - Fırka p 

mevsim başlangıcından bugüne 

kadar lzmirden çekirdeksiz o'a -

rak 17,577,000 kilo üzüm ihraç e· 
il rogramı. lunac:aktır. Beyanname lam ve 

b ....__ Bü "k M'll · · dildiği anlaşılmıttır. 1
tl\t yu 1 el Meclııı za· zamanında verilmezse inJaata ruh '· lV ıat verilmiyecektir. 

İtib~ ......_ 23 niıan 1933 senesinden 
~btıltı\ Büyük Millet Mecliıindc 
v edilen kanunlar. 

l'ı, ........ Fırka kongreleri kararla -

Belediye hududu dışında 
· kesilen etler 

Vı lstanbu]a, belediye hududu dı 'kl Gazinin ve ismet Patanın &mda kesilmi .. etlerin kaçak ola -
ltı, ~ :r 

'tiirk 
tt\tlJ,..: ... Ufuklarının varlığını, e • 
~ ı_ • 1·•1 l den anla,ılmııtır. Be'ediye '"'I: ihq: arzu arını ve yakın, u • 
ll~~t1• &~leri, rejimlerle olan mü- gibi etlerin derhal müsadere edil-
"i: l?ıı \'U hl . . . . T h d k' k' \o~l'\lcii b zu a. tayın edıyor. meıını ve op ane e ı es ı mez -
~ılletin· u ıaydıiımız Vl esas Türk baha dairesine götürülerek damga 1 

l~'lrtt~rı Yatayıtından, bizzat landırılmasını, resmi alındıktan ı 

rak sokulduğu yapılan teftit1er -

bu 

VAKiT' 
Uilndellk, ::;ıya.sı Gazete 

lıta.nbul Ankara ClldMst. v AKn yurdu 

Telefon Numaraları: 
Ya.7.ı IJlerl teıetonu : 2437• 
ld&re telefonu : 24379 

feııra.ı adruı : hıtan t>ı. I - · I A Kl1 
Po.ta kutuau No. 16 

Abone bedelleri· 

Senetı ': 

~ aylık 

8 aylık 

1 •Ylık 

l"llrklye 
1400 Kr. 

7!'1() • 

fUO • 

ı :ıo ~ 

14:10 .. 

NUO • 

100 • 

Abdülhamit veresesinin açtığı 

davaya. gelince; evvelce muhte1it 
Fransız mahkemesi bu dava hak-
kında salahiyetsizlik kararı ver • 

mişti. Fakat sonradan verese ve
kili iadei muhakeme talebinde bu 

lunduğundan bu talep tetkik edil -
mektedir. Terviç edildiği takdir-

de yeniden celıe açılacaktır. 

Fransız mahkemesi Abdülha • 
mit veresesi tarafından hükumeti· 

miz aleyhine açılan dava hakkın . 
da ademi salahiyet kararı vermiş· 

~ ti. Verese vekili iadei muhakeme 

~ talebinde bulunmuıtur. Mahkeme 
ı bu talebi bu devrede tetkik ede-
cektir. 
l ""'"""'"""'Hllll '"'""'""' IHIHlltlillı::tıtHUllt ıııın • .nııııuıw 1111 nrum· 

i UHlll~U~UIHtt~l·l~lllH•~:l:l~ll~!Hl~l~~l~~C~~lll ınJ 
dlr •n dl'ğan v h t · · .. "l · ·· ~· "eden f . e aya ını ı • sonra pıyasaya ıuru meaıne musa· flf".art llftnların llAıı ııahtrPtrrırıde 4u111- - ı:;,.,,.ıce ~"nldPn lntı,ar f'df'cl'tlnl hRhf'r 
bt1~tıtaleyh ·;~~leri.n yekunudur. ade edilmesini JUbelere bildir.mit· ı mı ~o kııru''"" h11tlıu ııı. "'llhllı>dto t~o verdlttmiı. Ta,_"firletı..lr rf'fll.lmir. l'nrıı.:ı g-iln 

illin Ucretlerı · 15 Birinci tetrin 1918 

'h~ırı· t . urk ınkılibını, Ke- 1 tir kurutll kı&ıtaı \"'"'" dı·n ıtiba"'ıı hh.m .. 11 "" ri~r11ıne 1tıı.~ıamı, 
•ı d 1 arıf · · f · 
.ı. eiİJ l.• lÇtn ertlerİn hafıza- -======~~-===~=;=-- K11)1ik, fa1J:\ , ıl1·\·1unlı llAn nr,.ntı-rc llll tır. 
'ltıı , oır nı'll . 
1 tek· 1 etın hafızası, fer · bir tabiat hadisesi aaymıyanlar "~ rı tı•nzllAı VHrdıı - Sahip Molla RP) in hllftP!!I m11htumları 
ta· &ıı de"''l b' ı 

1 '"ı' " gı ır -ı"llctı'n ham _ l h l . . • • ~mı llllnlıtrın hlr ..:ıtırı ıo k11nıttur hrahlm, Oıım8n "' lıımail 8P~l<'rdPn Ma11 rır 
" y "' varsa on ar cep e erını tayın et -

tr ·· e o hami ' b k 1'°f'?arf'tln c-P on bin llrıı~a atrn alınmı~tır. ~teri d enın ıra tığı iz - mek ıartiyle açığa çıkmalıdır'ar. ~liçlJk ilanlar. 
n c durmak ı· d A k l Hır aeıuı 30 lkı oeıa:ıı :ıo Uç aerııııı .,~ 

ı . 1 azım ır. ynı in ı ap çatı11 altında inkılap 
l~ e b dört r,eraıoı 7:1 \il on ı:ıeraıı 100 kuruşt•Jr. 

1 'bi:ti eraber yürüyen inkı- için Jahsi hükümler vermek ya lJc: aylık tıtn verrnlertn bir defası mecca· 
1 '°h it\ tö ... ·· .. , 

~.rl 'be .. · . c.Uınuzden gören, da· tembel bir kafanın yahut sinsi bir rı~ndir. Oort ıı1ttırı ucen tıAnların tar.ıı 
••l~ııy b ıatzTlan bt-e kunı~IJl.n huap edlllr. · t' en öyle hareket e- zekanın eseri olabilir. .... ~r lu k. 

r ınkıli.bını nonnal Sadri Etem 

Cıı hani', ı-a~Pt ı..ı~ nıcttıH 11dr1 ı-ıAmi~·e 

ve mlall bıılunmıyaa 1azma PWrlnl lhth" 

ı dmektedlr • 

Yaıı:nıa P.11f'rlf'ı df'!n "" lu ,n,.tlllPrf mll:r;f'~e 

T'e dlterlPrf kııtüphıı.nel unuınıl~e 11ucdUe

I crı.-tır. 

rinde sayıyor, diyorlar ... 

"At bizim amma, hala mey
dan onların.. Basit görüşlü dün • 
kü)eran dar zaviyelerinden bugü • 
nü tetkiklerine hacet yok, bize ken 
dimizi öğretmesinler! 

"Halit Ziyanın, Cenap Şebabet 
tinin, tunun bunun bugünü yaz -
maları ne kadar chemmiyetaizıe 
onların yazıları ile doldurulmut 
sütunlar gençlik için o kadar ehem 
miyetli kayıplardır. 

"Sanat, cemiyet ideolojisinin 
tezahürü demek değil midir? 

"Şu halde: Artık Fuzulinin, 
Nedimin "Gazel,, leri bizim duy • 
gularımıza tercüman olamaz. Ar· 
tık, Osmanlı imparatorluğunun 
yarım müstemleke halinde boca· 
ladığı devirde türiyen T anziınat 
ve Servetifünun edebiyatçılarının 
ruhumuza yabancı matalarım ge • 
velemiyeceiiz ... ,, 

"Geçit,, in bu güzel fikirlerini, 
zevkle okudum. Okudum ve tak -
dir ettim. Nihayet Divan edebiya 
tının, Tanzimat ve Servetifünun 
edebiyatçılarının duygularımlza 
tercüman olamıyacağını batka n -
ğızlardan da duyuyoruz. 

Fakat bu ki.fi midir? 

Bugün memlekette bir dil sefer· 
herliği vardır. Kuvvetli bir teme
le dayanılarak, dilin özleşmesi 
için çalışılıyor. Yarının öz Türk
çesını, buıünün çocuklarından 
bekliyoruz. Burün, bu uğurda 
ekilen tohumları, yarınkiler top • 
hyacaklardır. 

Ağzının tadını sade ve sade 
keçi boynuzundan alan bir insana, 
elmayı, armudu, ıeftaliyi tattır -
madan, bu ağaçları dikseniz ve 

onlar yemit verinciye kadar gene 
keçi boynuzu yedirseniz, zanne -
dersiniz, ki ağaçların yemiıleri o· 

lunca, keçi boynuzuna alııan da
maiı tef tali den fazla bir tat du
yar? ... 

Sizi temin ederim, ki böy!e hir 

inıan, ıef taliyi ilk ısırışında yü
zünü ekıitecek ve tat a'mak için 
gene keçi boynuzu diıliyecektir. 

Biz de, edebiyat bahsinde, ço· 
cuklarım1zdan öz Türkçe, cemi • 
yetletmi, bir sanat, inkılap idee>
lojisinin tezahürlerini bekliyoruz, 

fakat hala onlara, mektep sıra • 
larında Divan edebiyatı okutuyor, 

onları Divan edebiyatından sorgu
ya çekiyor, onlara. Divan şairleri

nin, Edebiyatı Cedide üstatları • 
nın zevklerini aşı' ıyoruz. 

"Geçit,, in hakkı var. Onların 

duyeuları bize tercüman olamaz. 
Çocuklarımıza yeni zevki, inkıla -
hın ideolojisini aşılamalıyız. 

Bunun için mekteplerden o e

debiyatı kovmak lazımdır. İnkıla

bın ideolojisi, yeni zevkten do -
ğar. Çocuklarımızı uyu,turmak 
iıtemiyorıak, F tizuli' erden, N• 
dimlerden, Bakilerden vazgeçe • 
lim. Onlar haşa! gibidir. 

Selamı izzet 



Vaktile yeni kurulan devletler 
krallık §eklini alıyordu (Roman -
ya, j;ırbiııtan, Bulgaristan, Nor -
veç). Şimdi ise yeni dev:etler hep 
cümhuri olarak kuruluyor (Lehis
tan, Çek4!>slovakya, Dört Baltık 

cümhı·.Tiyeti ve saire.) 

- İmparatorluk muhtelif kiş

verlerin teşkil ettikleri geniş sal • 
tana,:ır. Krallık iıe bir millete 
mi.;.,haaıdrır. Lakin bu itibar da 
büs~ütün doğru değildir. Vahde -
tini te:is eden Japonyanın ismine 
lmparator~uk diyorlar; hala bir · 
kaç kısımdan mürekkep olan Bü -
yük Britanya Devleti ise bir kral
lıktır. 1871 de teşekkül eden Al -
manya hakiki bir İmparatorluk
tur. Muhtelif devletlerden mürek
keptir. 1918 de te§ekkül eden Al
manya cümhuriyeti gene bu unva· 
nı muhafaza ediyor: Reich. Bu -
nunla beraber teşkilat kanununun 
ilk maddesinde Almanya lmpara
torkığunun (Reich) tekli cümhu -
riyettir diye taarih edilmiştir. Ga
riptir ki Büyük Britanya kralını 
hükümdar tanıyan A vustralyanın 
rer.nıi unvanı cümhuriyettir: Com· 
moilwealth of Australiya.. 

Vaktile Almanyaya dahil üç 
H~s devleti (Hamburg, Lüheck, 
Brehlen) birer cümhuriyet idiler. 
Lakin dahil bulundukları birliğin 
bir hükümdarı vardı. Yani mülta
hakl;r (Resaortisaant) hem impa
rator tebaası, hem cümhuriyet va
tanc:İct,ı oluyorlardr. 

Tarihte zikri geçen, hatta §an 
ve;en bir devletin teşkilatı mü -
devv&h ve mevzu hukukile bu 
günkü idareleri, bu asırdaki ka -
nunları velev pek sathi olsun mu· 
kayeae edilecek olursa devlet de -
nilen müessesenin fevkalade ge -
nitlediğini sarahatle görürüz. 

içtimai, iktısadi ihtiyaçlar ço
ğalmı§, askerlik, müdafaa ve ta -
arruz vasıtaları tekemmül etmiı, 

ihtilatlar, devlet ve milletler ara
sındaki münasebetler fazlala§mı,. 
Bunun neticesi olmak üzere ~im -
diki devlet müessesesi de eskiden 
hayale gelmiyen husuıları ihtiva 
ediyor. 

Kut ha.kıtı ile iki devleti eöz -
den geçirelim: 1 - Müslüman 
devleti; 2 - Kanuniden evvelki 
Oımanlı devleti. 

Müslüman devletinde, ıneselıi 
dört halife zamanında, hatta on -
lardan sonraki Emevi, Abbasi, 
Fatımi, Beniağlep ve saire bengi 
mlarında devlet - kıııa • idi. Haya. 
tın her ıubeıine kan§mıyordu. 
Vergiler gayet basit birkaç kalem
den ibaretti. Askeri mükellefiyet 
yok gibiydi. Bilhassa askerlik ve 
\·ergi son derece bir besatet irae 
ediyordu. Kanunlara gelince: Bir 
kere Almanyamn şimdiki kanun • 
larını göz önüne getiriniz.. Bir de 
mesela Ağlebilerin kanunlarını ... 

O Arap devletinde feriat, müç· 
tehh!erin ileri sürdükleri düstur -
lar bir esas teşkil ediyor. Bugün 
kanun, nizamname kelimelerile i -
fade ettiğimiz mecelleler hemen 
hemen yoktu. Osmanlı Devletinin 
ba~langıcında bile yeni devletin 
mevzuata ilave ettiği mecel'eler 
ufak bir cilt bile te~kil etmezdi. 

Devl~tlerin harici münasebatı 
timdiki ıibi infiap etmemifti. Da
imi ~içiler ve onları idare eden bir 
harciye vekalet veya nezareti yok 

tu. Devletler araımdaki mukave -

leler nazara a' ınmıya.cak derecede 
az ve muvkkatti. Askerlik bir ilim 
den ziyade bir hüne.-di. Herkes 
aaker değildi. Askerlik bir meı · 
lekti. Bu hüner, bu günkü gibi 
çapraşık şubelere ayrılma.mrştı. 

Binaenaleyh devletin askerle uğ

raşan idaresi çok babayani (pat
riarcal) bir tarzda tebarüz edi
yordu. Adliye makinesi sade idi. 
O zamanlar ticari hukuk medeni 
hukuktan ayrı'mamıştı. Poliça, 

' 
1 
1 . 
ı 
1 

1 

Paıar Paıartui 

15 T .evel 16 T.evel 
24 Cema.ahir 25 Cema.ahir 
<.un tlo~u~u 60:' lı.09 

c;uo ~tı~· ı:-,. 6 li,.\J 

:-ııtıah namazı 4,110 4,5 ' ı 

n~ıe namaz.ı 1 ,Ol l!.?.O'l 
ı.. ındı Dam37.ı ı~.ıo 15, 17 

.\l.:şım namuı 17',3ı'i 11,33 

\'~ ısı namazı 1Q,ı ı7 19,0~ 

lmsaı.. 4::11 4.11 

\'ılın ~eı,:eo ~ün l er ı ~ı;ıg 289 

rılın ~alan .. ıtU 7\1 

L _j 

J _ -,1 RA o y o 
- -- = 

Bugün 
l S 1 A N H U L -• 

banka, çek, sigorta ve saire bilin- 18-19 rraml\(Oıı. 11Jı - ıo ıaoı, Mllte.r • 

miyordu. Mektepler mahalline, va rrt Hanını, Faik Bey ve arkaci~ları. 
1 20- 20,30 ıaı, Belki• Hanım. ıo,ıo-:ıı,so 

kıflara bırakılmı~tı ve adetçe e - ı 
Tamburi Relik B"y \ 'I' 1\fıc.dıı.ıl•rt· ~l.~O -2! 

hemmiyetsizdi. Nafıa ve belediye 
gramofon. 22 dt-n itibaren ajana, boda, 

i.cleri de iptidailikten kurtulmamı§ 1 
:r ııo.at nyan • 

tı. Hangi birini sayalım?. ihtiyaç- ANKARA: -

Londrada vaktiyle Abdülazize 
verilen ziyafette ku'lanılmıı olan 
ponlen ve züccaciye takımı, bu 
fehrin belediyesine şimdi bir gaile 
olmuftur. Bu takım 1867 tarihin
de Londra belediyeıi tarafından 

535 İngiliz altınına satın alınmıştı. 

Ziyafetten ı~>nra bu takım, ıeh

remininin konağına gönderilmiıti. 
Şehremini dünyanın her tarafın -
dan kendisine gelen misafirlere, 
Abdülazizin İngilterede iken han· 
gi tabaklardan yemek yediğini an
latarak bu takımları gösteriyordu. 
Bir zaman bu takımlar fevkalade 
merak uyandırmııtı. Sonraları 
bu merak ve alaka ıönmüş ve 1927 
ıenesinde ıehremini bu takımları 
belediyeye iade etmiştir. Beledi

lar az, idare basit idi; içtimai ha- ız,ao - u ,30 .-nmoton. 13-1$.4.5 ıır • ye idareıi bunları yeraltında bir 
yat münkeşif değildi.. Binaena -
leyh devlet etatiıte o'maktan u
zaktı, işlerin çoğu fertlere bırakıl
mıttı. Daha doğrusu bu işlerin 
hükumet tarafından görülebilme

l>l'ııtra. 13,4.5 - ıo ala.turka ıaı:. ıo •J&ns. dairede muhafaza ediyordu. Bun-
\.IVA."llA : 6111. 1 nı. -

1MO pllk. 13,SO orkestra. 16,0S. kltap • 

10,30 ~onsPr. 18,IS:I ııda muıılklel. ıl,30 aevrt 

ların muhafazau hem güç, hem 
masraflı olduğundan belediye ida
reli bu takımları iki defa müzayeııarkılart. %3,15 dan8 pllldarı " 

tn·uAPE~·rr~: &.~o.& m. - deye çıkarm1ıtır. Birinde 535 ln-
si şıkkı akla gelmemişti. ıs pttk - 19,15 mluh.- 19,'5 piyano - giliz liraaına ve ikincisinde 314 in . 

Birçok yerlerde hükUmet, aa -
ray ve onun tef crruatı demekti. 
Taşradaki valilerin de bir sarayı 

olurdu. Hele devlet itlerine seçil
miş mediılerin karar vermesi pek 

yeni bir modadır. Vakıa kadim 
demokraıilerde müntahap mecliı
ler yok değil, var; lakin iptida bu 
demokraıiler nadirdi. Sonra, pa -

2M5 ııpor ve yanı - 21,10 kö.,,..dl - 21,2& giliz lirasma talip çıkmı§tır. Fa -
caı.bant • kat ki.fi görülmediğinden bu fiata 

KUKREŞ- sH.I m. - verilmemişti. 

yidar değildi ..• 

Bedahet tudur: Devlet müe11e
seıi gittikç.e büyüyor. Devlet, ar -
tık, aaayitin bekçisi olmaktan iba
ret değildir. Daha batka vazifele
ri de haizdir. Bu vazifeler hangi
leridir?. Bir ıayım ameliyesine gi
rişecek değiliz. Lakin §U suale 
kat'i bir cevap hazırlamak için 
baiı mertebe nazariye zikrine 
muhtacız. 

lndividualizme ile 
collectlvisme 

ıs ııenlon.lk muıılkl - U h.afl1 mutlkl • 

21 radyo orkt>ııtraıu - U,ü le. ve orkNtra. 

\IAKŞO\'A: lUI m. -

16,20 Kuvlntt>t. - 17 çocuk - 17,110 

plı'l.k , l'dl'bl;rat. - 18 kadrn - 21 h.afif kon -

&l'r. ıı mb:ah - 23,U danı hanim . 

BELGRAP: '31 m. -

u p!Ak. -1!,211 llava - 11,M ArmoııJ.k. 

14,30 sar.et.fi - 16,ıf.5 o~ra - 11 u.&bet -

20,4.0 konser 

ROMA c.41 ,% m. -

ı~.15 koMf'r - %l piyano - fl (Ma. • 

oon) t1)>f'rıuında11 duı>f, eenra 4'debt;r&t. H.60 

lt'nfonlk muıikl. - 2( llaberler. 
l'AR1Sı a:&ıl.2 DL - .--~ 

22 plAk. 212,SO Şo)>f'n Ye Lfıt. 21,Ul kt1 • 

mNll. 23,41'> Şarlot Dovya, Ro~ ~rtı. Lcra 

Bahtı tar:<ıfındaıı kon~Pr. %.t.,:SO aon haMrl~r. 

Sahipsiz ••ya 
Gümrük antrepolt.rında mev -

cut ıahipıiz etyanın u.tılmaıına 

dün de devam edilmiştir. 

Ahiren bir daha müzayedeye 
çıkardmıf ve bu defa ancak 283 
İngiliz lirasına bir talip bulunmuş
tur. Tabii bu fiata da verilmemiı
tır. 

Londra belediyeıi bu takımla -
rm hakiki kıymetini tahmin ettir
meie karar vermittir. Verilecek 
kara.ra ıöre takımlar elden çıkarı· 
lacaktır. 

Ray sökmek suçlusunun 
istielası 

Gebze ile Dil iıkeleıi arasında 

r1.y vidalarını ıöktükleri iddiasiy• 

le latanbul ağır ceza. mahkeme -
ıinde muhakemelerine başlanılan
lardan Halit, ıerbeıt bırakılma is
teğiyle mahkeme reiıliğine istida 
vermif, isteği reddolunmuıtur. 

Kendi mütaleamca insan hem 
individualiste yani fertçi, ferdiyet 
çi; hem kollectiviste yani mütacı 
bir mahluktur. lzah edelim: in -
ıan tabiat aleminin sair hayvanla
rı gibi ve hayat itibarile onlardan 
farksız bir hayvanıdır. Ya,amak 
mecburiyetindedir. Bunun için de 
hayat mücadelesi düsturuna büı -
bütün tabidir. 

r .. - -~ - _,, 
1 B O R S A 1 

12 talebenin muhakemesi 
[J li7.alannda yıldı:t. i~areti olanlar üzer· ! . 
krinde 14 1 ci teşrin muamele olanlar- Razırad hadisesi üzerınc yapı-
dır.1 Rakamlar kapanış fıyatlannı ~füteriı- 1 lan nümayiı ıırasmda polise karfı 

- ~ -- j· ıeldikleri iddia.siyle haklarında 
1

\.==-==N=u=k=u:::;t=(=S-a=t=ı=='=)=== tahkikat yapılan on iki talebe hak 
* Lrındra 
* Nevyork 
* f>arl~ 

d • ~lllfoo 
Uçarken bir ağaç üzerin e bir I * Brbhel 

av gören doğan nasıl iner ve onu • Ar'na 

pençesile yakalar, boğar, yerse • feneı-rt 
ı * ~or,a 

- aslan, kızgın çöllerde bir gaza- • Anıstcrdam 
li koğaladıktan sonra nasıl para - ı r • Pra:: 

o·f>. -· 
13~. -
lb<l, -

~!14, --
1(11, -

2t ~o 
~!.l, -
~~. !l(J 

~~. -
ırn. 

• \'l\ı1na ~~' -
• ~ladrlt 18. -

* Bnlin so, -

* \'ar~nu ,,_. .. 1 - . 
• Bndıpe~t· :ıo. - ı 
• Bulmş ,3, --

• Rel~rat ~6, - ı 
• Yo'-nhama 48 -
*Altın Q24. -

• Me,tJiye :41'. -
~.{~ 

1 • ~trıkho'm 
lar ve yerse - bir kedi deliğin _ _ - -

~=:~~:.;:::sı;ebi:a~~~~;':v:.•.: 1 ı • ı~.:,~ler ,,.~~:~:.::~ 1~!.,., ~ 
:lQ. - • R: nL:noı -ı 

dıktan aonra çıtır çıtır yerse in - • i' t\'\nr~ o.:r:ıı \·h;1·a 4.M~~ 
* f'aıı~ 1206 • \1adriı :i.6 -

ıan da onlar gibi hayat mübareze- • l\Jl,.lnn a.9!!!10 • Rerli11 ı.qs,,~ 

d ' k 'h * I' L 1 ~ .,., • Y T'O \'~ 4 ~ıH.~ 
1 

ıine tabidir; ipti a , yenme ten 1 - ru s~ ,,,,,,)' .., - a • 
1 .\ılno. 82,34 ~!' Rııdapeşte :l.i3!10 

tiraz eder ; sonra, cematları, ne - * <:eoevre ~.4J;'O • Hü~re~ ~Q.67:<:0 
hatları, hayvanları, yenebilecek ~orya h6 3J

her şeyi yer. Belki umumiyetle • Anm rda' 1 ri-
l'ra~ l',QJ.-· 

!e ';:rıt ~4 .ı~:t!I 1 
roL:nhmı ".!°18 -
r.10,l;o\ a 10"8 i S 

cinsta~mı yemez; şu kadar ki ıa· ı·~· ~ ... =:-:-.~=--~==~·-=-=====-
hada hakim olmak ve onun mü • 

0

1 E _ S H A ~ 
dahalesine mahal bırakmamak I~ Ranl.:a<ı 

.\nadnlu 
Rejı 

Q,5(1 1 er~ıı~ 1;-, 1 ~ 

\'!7.6.~ • <, lmcnto ;ı~ 11.40 
:ı,->O L'nyon l>cy. 21\•ıo 

kınd11ki tahkikat neticelenmiştir . 
Doıya, muhake~e için İstanbul 
birinci ceza mahkemeıine veril -
miıtir . 

Eroin kaçakcılan 
Eroin kaçakçılığı ile maznun 

Maı·ko ve au·kada,'a.nnın dün mu
hakemeleri görülecekti. Fak at 
bazı sebepten dolayı muhakeme 
tehir edilmiştir. 

Geçit 
Yeni bir edebiyat ne.linin fi • 

kirlerini, ar:ı:ularmı ifade eden 
"Geçit,, mecmuasmm ilk sayııı 
çıkmıfhr. Bu rüzel san'at mecmu
asını tavsiye ederiz. için cinsta~ı olan düşmanı da öl -

dürür. il 
ı ı ı 

İnsan yaradılış itibarile (mut . . 
lak olmamak üzere) ferdiyetçidir. 

11 

Bununla beraber insan anya, tel'
mite, karıncaya da benzer. Yani 'ı 
bir cemiyet te§kil eder, iş böle.mü ı ; 

kanununa tabi olur. Bir takım hu
kukunu cemiyete bırakır. lnıanlar 
toplu olmadan güç yaşarlar. Beni 
beıer Robinson'lardan mürekkep 

~ir ll;ınıy~ 

rramva\' 
r. ~l~nrı~ 

~::~" ~:ı~ıne!. ~:~~ l ıs TAN BU 1.. BELEDiYESi 
ı ı. w ~ark m. ecu '2.3~ 

ııı.- ıcıeıon ı3.- , Darülbedayi Temsilleri Homnnıı 

- -- - - - - - - 1 

istikrazlar tahvfller ı 
- = 

ı•ı.11 lla i~t. ~~.- ~:ı e~ tri ~ - 1 
ısıilraıid ı. S:l, "I Tram\ ı y 5 f ,!'1(1 

olamaz. l 

* ~ rk () ~nl ,,,.(• ı :rıanl u,-1 , 
• (l. \I U\'llı S'l ;- lhlıtım IA.-- ı ı 

\.u mr iıller 2.3 ~ • Anadolu ı •15 .ıo 
1 

1921 ~fıi. A. M li * Anadolu ı ı •5.~0 1 ı 
Ra!daı. 11.7 s • . ~ ~lijıımsll ~ 1.7.!i 

·---'l 
( Dt?Vaml var) 

Eu akşam 
saat zı de 

Pergünt 
5 PERDE 

Yazan : Heıırik lhsen 
~steliyen : ~:. Gritg 
Türkç!ye çe,·iren; 

Seniha Bedri 

"' llllll\l\111111 

1 
\\\,,,il\ 1 
ili\\\\\\ 

MehmetAa~ 

Askerlik 
Beyoğlu aıkerlik tubeıinde1' 1 

Yerli ve yabancı. 

1- 933 teşrini celbinde aıai' • 
daki doğumlular celp ve ae•)(' 
tabidirler. 

2 - Bir buçuk senelik efra~ 
316 : 325 bakayasiyle (326) do • 
ğunılular (dahil). 

3 - iki ıenelik efrattan 316 1 

326 bakayaıiyle (327) dojunılıl " 
lar (dahil). 

4 - Deniz ve jandarma t111•
1
• dl. 

fından 316 : 327 bakaya••,, 
(328) dahil. 

5 - içtima aünü 20-1~ 
cuma aünüdür. Yukarıda yas•' 
doğumlulann mezkUr ıüııde f 11 

beye müracaat eylemeleri. 

6 - Bedclinakti vereceklerttl 
19-10-933 akşamına kadar fi" 
re bileceklerdir. . ., 

7 - lçtima ıünü ıelmiyeolt~~i 
müJcellefiyet kanununun mad 
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-![«k Hikü!fe: 22 1 'ıı' ili i~ il W m1111111111 Vapurcular şirketi 

beaıze GOmilen A•ll Hepsi birleşmezlerse 
-- ~ hükUmet inhisarıyapılacak 
~ ı 11ili11m ılı. ı·ı' ıı\ Yazan: Nezahat Hasan . . . 

il lllllilll ı lı 111 Vapurcular anonım şırketı teş· 
· ._ Ayaelin rnof" ·· .. · l ' h }" h l d d ' k"l" "h k l "b. d" lıyar k orunu ı ş eten, ı - 1 um avasını ça ar mısın, e ı. ı 1 nı ayet arar armış gı ı ır . 

bir ka aptan, haatalanmı§tı. Onu ı Kalbim göğsümü parçalıyarak, Dün de İstanbul ticaret müdü -
Çıamanb "d · Il · · · k .. ... h ~ 

rıa bir ~k en ı are ettım, ~ - e erım tıtrıyere o um .... avasını rü ve 1ktısat Vekaleti tarafından 
rünii .. .tarndı yalvardım, moto • I çalmıya ba§ladım. Ben olum ha - vapurcuların arasındaki dediko -

~un ··rn · · b b 1 d A 1 b ıın1 e" d' · ını en koyayım ... Ba vasını çalmıya aş a ım. yne i u duları halletmeğe memur edilen 
l'\un i! ~· ~e heınen kabul elli. O .. havanın ağır ve ezici nağmeleri Muhsin Naim Bey bu işle meşgul 
ınl\'i ~ını Sevgi koyduk. Ayselle arasında eriyor, artık bitiyordu. olmuştur. 
htt•'ıeaur ar üıer.inde kaç akıamlar 

1 

Aşkının bütün saffet ve samiımiye· 
"ı: c Öğrendiğimize göre muhalif 

Çok IÜ le gezdık, dolaştık... Bir tini taşıyan gözleri bir an içinde partide bulunan yelkenci zade, 

on}a Naim ve Cemal Beyler takdiri 
~:tae} n erden sonra, suları seven 

1 

süzülüverdi. Aşkın, güzelliğin gü-
de,._ d" rın genç bahriyelisin i neşi o'an Aysel erimiş , bitmiş bir 

...::v ı H k t h kkmdaki itirazlarını :trıitti k" ' . ern öyle sevdi, öyle sev mum gibi sönüvermişti. ıyme a 
rrI~ ı, l:;rhirirnizden b iraz ay - Aysel öldükten sonra aradan kanuni şekilde takip etmekte ve 
bir ak Yatıyarnıyacaktık. Onunla dokuz ay geçti. Bu dokuz ay na - ve serbest olmak şartiyle yeni 
kurıuı~aın ölürn tehlikesi atlattık, sıl geçti. Ben onsuz nasıl yaıadım. ~irkete girmeği kabul etmişler , fa
ha1~~ık~ktan sonra, o büyük bir Bunu pek az hatırlıyorum. Onsuz kat henüz bir faaliyette bulunma
iırrı dak'a Yattı, ondan ayrı kaldı- yaşıyamıyacağım malumdu. Bu - mışlardır. 

ıkalarda.. nun için her gün, her saniye, her Muhalif vaziyette bulunanlar 

011; Çılgın bir arzu ile yattım . da kika ölümü bckliyordu.m. Bü - hala iddialarında ısrar etmekte -
trıak tı {atağının dibinde hulun . tün vaktimi sabahtan akşama ka - dirler. 

Y"d' Uruy .. n dudaklarımı bı'r dar mezarı üzerinde geçiriyor, A k .. ... Nitekim bu maksatla n araya 
elirrı~ın. a~y:a ıslatmak, onu ke ndi vakit, vakit ağzımdan gelen kan göndermiş oldukları murahhaslar 
....... ke ıyı e•-:-ek 1• •tı'yordum. Bunu pıhtılarının biriktiği yerde meza • bb 
.... ,. u:n ° da Vekalet nezdinde te,e üıte 

' onu l · l rımı kendi elimle hazırlıyordum. 
bilird' n a nışan anırsam yapa- bulunduktan sonra dün aktam av 
lif t ~rn. Fakat bunu ailesine tek- Artık mes'uttum. Ölüm rüzgarla- det etmişlerdir. 

e tird' .. . rı etrafımda, zayıf, zayıf e!.miye ort.. ıgırn zaman hastalığını 
"l't. k ba§' adı. Yarın ben de onun gibi 

orı,, d .... 0Yacaklardı. Fakat ben 
,. Ug bir avuç toprak olacağım. Onun 

ı-:: . unmedim. Günlerce, müdü 
">ıllle 1 çok sevdiği mavi mineleri meza · 
.ıe;;,·ı Yt. \'ardım. O bana müdür ı k 
Q ı:ıı rına her akşamki gibi serptim. Son in 1isarı yapmağa karar verece -
bir i~,::n~~n ~ir ;ost: ~le dilil e ra döndüm. Mezarlığın karanlık tir. Şirketi kabul edenler tirketin 
ı>e.c,"' ' ır ar e§tı. unu ya · yoHarma doğru sendeliyerek yü - tescili için icap eden muameleyi 

Dün huıuıi surette öğrendiği .. 
mize göre vapurcular birle~me -

dikleri takdirde hükumet devlet 

.... trnı \'adetti . Nihayet bu arzu-
·•ıt. nıu f rüdüm. Halim yoktu. Ayaklarım ikmal etmek üzeredirler. 
ty)QJ. \'a fak 0 'muştum. Onunla biri birine dolaşıyor, sık, aık ökıü - 1"'""'1" ""11 .. u"""""''"'"""'...,'""'111" " "'""'""1--·--

tıi!a tYının güzel bir gecesinde rükler ,parça parça kan pıhtıları a 

da~ :~~dlıın:~ Bie~, dostla.~ımı~ • rasında güçlükle nefes alıyordum. kika göz ya§larıyla bat ucumda • 
lar .. 1 e goktekı ay ve yuz bın· A k d k"k ı 

trce y f rtı son 8 1 a arı.mı yaşıyor - - Hastanede ancak bir hafta 
İçi-det ~ızlar nurlar yağdmrkcn, ..ıum . Şu halde mezarlıg~ ı nic. in ... il -o daha kalabildim ... Bugün yavaı 
l .. ( ıasettiğim tatlı bir raşeye l t k d . d .. 1.. d k ut., aa d . . . . . er e emıyor um, o um en açan 
t! a et) ısmını vermıştım. . l 'b" h d · h :·.;'t.!lot • r. ı. 1nsan ar ..gı ı ura an ÇIKmayı, 
''ad '-,.t - n.1e.r. uHu~. .1• ı:ı. .ıcat her . . . 

etli za 'b" b d 'T f me:z:arhktan ikilrtuJmayı nıçın ıs- 1 ın d' · rnan gı ı u a coı< sur- liyim .. Ah,• iŞYe:.~ Her şey bitiyor. 
1 e ı. Onu h .. b' d~ h f tiyorum. Fakat son bir vazifem• Son Clakikalarımı yaıı.ıyorum .. Bel-
a h er gun ıraz a a az y d. l k . · · b k 'l' 

her ı·~ atsız buluyordu.:n. Onun ~~r: şe · 1
;:

1 1.~ınımb u a ş_am ki bir iki saat daha, kendi acıla • 

yavaş anlıyorum... Son günüm .. 
Hayata, sevdiklerime veda etme -

k gün iyili ... · b k' k 1 tı . . ım 1 vazı em aşma gıt - rım, kendı" ıstıraplarım ... Son za -~1 L· gmı e er en n e ya- k .. 1.. .. b ki k lA 

1 "'ı, rritt'k d . l h me , sonra o umu e eme a . 
ığ1..,1 t ı:. 1 çe erm eşen asta - S" .. ki k k b" k manımda doktorum bile itte ken -, a Ya zım. uru enere me te ın apı-
dı~ . va~ yavaş sönen bir yıl - k d . I . . dim. Bile, bile ölüyorum. 

8'ıbj a·· .. 1.. . k sına a ar geldım. çerı gırerken 
..... uzu up gıtme tc oldug~u - . . . ~ · B d müdürüm biraz .... toru d son gayretımı sarfettıgım halde aş ucum a • 
~a.... Yor um. Yalnız kaldığ k · k ötede doktor, sonra, Ayıelin an · -.oqanı h ım uvvetım almadı. Mermer taşlar 

Istanbul adliyesi 
Değişiklikler hakkında 

kuvvetle söylenilen 
noktalar 

İstanbul adliyesinde yapılan 
değişikliklere dair müddei umu • 
milikçe henüz tebliğat yapılma -
mı~tır. 

Ekmekler ne halde 
Mahiyeti anlaşılamıyan 

bir takım maddeler! 
lstanbulda çıkarılan ekmeklerin 

ekserisinin bozuk undan yapıldığı 
ve bu ekmeklerin narhtan az fiat• 
la mahalle aralarında dolaştırıla • 
rak satılmakta olduğunu yazmış -
tık. Belediyenin yaptığı sıkı bir 
kontroldan sonra bu ekmeklerin 
içinde mahiyeti anlaşılmryan 
takım maddeler bulunmuştur. 

bir 

Belediye, gerek tefti! ve muaye 
avinliğe, müddei umumi muavin- , ne neticesinde, gerek halk tarafın 
lerind~~~~emi~ ~ey Bursa .müdd~i dan vaki tikayetler üzerine mey -
umumılıe-me, ılamat şefı İsmaıl dana çıkarılan böyle kirli ekmekle 
Hakkı Bey Samıun müddei umu ~ ri kimyahanede tahlil ettirmekte -
miliğine tayin edilmişler, muavin· dir. Bu kirlerden çoğunun tekne 
lerden Şefik Bey de terfi etmi~tir. kazıntısı oldukları anlaşılmı,tır. 

Kuvvetle söylenilenlere göre, 
müddei umumilik baş muavini 
Hikmet Bey lıtanbul üçüncü ceza 
mahkemesi reisliğine, altıncı istin 
tak hakimi Salih Esat Bey başmu 

Temyiz azalığına tayin olunan 
İstanbul birinci ticaret mahkeme -
si reiıi Osman Nuri Beyin yerine 

eıki müddei umumi ve muhtelit 
hakem mahkemesinde aza Mem· 
duh Beyin tayin edildiği yazılmı~
h. ikinci hukuk reisi Tur han Bey 
de ikinci ticaret mahkemesi reis -
liğine tayin edilmiştir. 

Ağır ceza azası 
Asli mahkemeler azaları 

arasına girdiler 
Adliye Vekaleti, ağır ceza aza· 

larını aıli mahkemeler arasına it
hal etmiıtir. 

Bundan sonra ağırceza azaları 

da aıli mahkemeler azaları gibi 

aıli mahkemeler birinci reisi ta • 

rafından bir mahkemeden başka 

bir mahkemeye naklolunabilecek

lerdir. 

Profesör Malş geliyor 
Yirmi gün evel lsviçreye git-

miş olan üniversite ıs!ahat müta· 
viri profesör Malş bugün şehrimi· 

ze dönecektir. Üniversite kadro
sunun bugünlerde tebliğ olunaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Tekne kazıntılarının , hamur ya
pılan teknelerin esaslı surette te -
miz tutulmamasından ileri geldiği 
anlaşılmıştır. 

Bazı f mnlarda da hamurkirla
rın iş elbiseaile harice çıktıkları ve 
elbise değİ§tirmeğe lüzum görmek 
sizin çalııtrklan görülmektedir . 
Her fırında amelenin ellerini, yüz 
lerini yıkayacak akar su bulunma 
sı, bilhassa hamurkarların iş sıra • 
sında temiz ve beyaz gömlek giye 
rek sokak elbisesile una ve hamu· 
ra temas etmemeleri lazımdır. Be
lediye bunu temin edecektir. 

Belediye talimatnamesi 
Yeni zabıtai belediye talimat • 

namesinin basılmasına devam edil 

mektedir. Dün çıkan formalarda 

sanat eviyle esnafın uyacağı ah • 
kam yazılıdır. 

Talimatnamenın 342 inci mad -

desinin, her türlü ticaret ve ıan -

at erbabiyle esnafın müşteri çağır· 

mak üzere dükkanlarının önünde 

gezinmeleri ve bağırmaları, ge -

rek dışardan ve gerek içerden ge • 

lip geçenleri işaretle veya bir ta· 

kım sözlerle davet etmeleri yasak 
edilmiştir. 

bİ, diyoa~ aykmyordum ; yarab . üzerine yıkıldım. Bir aralık ku - nesi, baba11 ... Oh, bunların hep • 346 ıncı maddede ise, borsaya 

tabi maddeler müstesna olmak ü. 0ııu i'Ör~ .. uın; hayatı~da yalnız !aklanma birçok sesler geldi. Ağ- sini göre göre, hissede ede ölüyo - İran büyük el çişi 
ile b· .. urn, onu sevdım. Ba~ka lama, hınçkmk, telıi§lı karııık bir rum. zere her nevi et, yağ, balık, zey • 
1 ır Yuz ·· d .. d b' k l B l lran büyük elçisi Sadık han "&h, B gor um, ne e ı r ço ses er.. un arın arasında far· Hatıralarıma ilave edecek ar • tinyağı, peynir, sebze, meyva, 

.... un b d T k l" ı· d Ka· b"ıl 'ilah u ana niçin çok gördün ettiğim tanıdığım yakın bir ses, tık ne kaldı? .. Şimdi ruhumda ka: ün o at ıyan ote ın e, turşu, tuzlu balık gibi muhafaza -
t\\ h ıın .. Ne günah işled im ki ha- müdürümün sesi ge ldi. Oktay, za- labilen kuvvet ve arzu yalnız ö . sefirimiz Memduh Şevket Beyle sı ve satılması sıhhi ve baytari 

dUıı ," çok büyük cezayı layık gör- vallı Oktay seni bu halde görmi . lüm .. Oh, ölüm ... yalnız onu ıevi· Efganistanın Ankara elçisi Ah • şartlara bağlı yenilecek feylerin 

... y yecektim. yorum ... Beni Ayselime kavuftu - met han şerefine bir öğle ziyafeti müzayedeli ve müzayedesiz lop _ 
~a - arabbi O bjgünah S b hl . k k h l "'all1 A ' a a eyın ço er en astane· racak o an ölümü a§kım gibi sevi- vermiştir. tan satıtları hallerde yapılacaktır. 
t&er d ysele bu mel'un hastalık ye kaldırıl dım. Müdürüm de be - yorum. 
h,'P't.e en geldi. Oh Ayseh öyle bir . l b b d" O k 

... rl\k ki G .. d nım e era er 1' gün a şama Camları sarsan fırtınanın ıalık-
bUk·· ··· un en güne snsarıp kadar yanımda kaldı. O hala ben· 

lll.!tı kt O ları arasında kulaklarım ölüm ha-b·t . e e. bugün b .. b '"t '" d b" · b ki l ı:. 1 .. h" us u un en ır ümıt e iyordu.. Bil.mi -
Q ·• ıc ·· J • 

l'or ~ ~ soy emıyor, konuşmu · yordu ki .. Oktayın bayramı .. O 
~- ~e ~lnız etrafını, mor bir hal - ölüme kavu~uyor, sonra Ayseline .. 
rt\e .. vır en fersiz gözleri gözleri . 
1. dı.lıy B" yalnız kalınca acıyan gözleri-"'1 .. rd · or, ır aralık dudakları · l ki 4

( d mı güç ü e etraf la gezdirdim. 
Ye.at .. ' ı, heınen yanına gittim. 

rg Koğuşta üç kişiydik. Diğer hasta· 
~ltlı ının altındaki beyaz kağıdı l d 
t' l\Jtıı sö ] d' y ar a gençli. Biri benim gibi bu -
1tn. Ye ı... avaşça çek - günü ,yarını bekliyen ve fakat ö • 

'lk - Okt d d. 1 r·· a.y e ı , hastalığımın 
t llnlerind b k ıtlı, F e u §Ar ıyı yazmış _ 
d~de dt~t ~n~. çalmak için, ken _ 
dittt O turlu kuvve t hissedeme 
1>· ' ktay b ır h u sana Ayselden son 
~ t.tıra 1 
tre , 0 •un. Yalnız, onu bir 

~••ıra en çal da hu ma vl sular şar -
ı •on b" )~ d d ' ır defa dinlemi§ ola -, e ı. 

~· liınçl:ır ki 
1 deld' 1 

•• arırn, sadece kalbi . 
~· 1• Goz ı )l l!c Yaş arım kirpikleri-
.\~•eı ~nda kurudu.. Döndüm. 
-..,.1~ u !arkının notasını da ha-
ltı... 1ttr. O k 
~q, Son nu çı armıya çalış . 
~ı~ h dakikalarında Aysel onu 

"~n d" ı -....... "'( ın edi ve sonra: 
eter Okt b' ay, ır kere de ö -

lümü istemiyen bir zavallıydı. Di
ğeri biraz iyiceydi. 

Geniş koğuıun bir köşesindeki 
karyolamda biraz doğruldum. Ya
nrmdaki pencereden ta uzaklara 
baktım. Orada Ayselin mezarını 
aradım. Fakat o çok uzakla da i

di .. Dokuz ay, her gün, her ak§am 
onun mezarı üzer!nde geçiren Ok
tay, §İmdi onu yalnız bırakmıstı. 

Mezarına mavi mineler serpme -

mitti. Hıçkırıklarımla sık sık ök . 
sürüklerim biribirine karı§tı. Ne -
fes alamadım. Boğulacaktım. Has 

ta bakıcının kolları arasında hiç 
sarsılmadan yatağıma uzatıldım. 
Başım yastığa düştü. Ayıelin aile
si, hemen hemen her gün, her da-

vasmı işitiyor... Sinirlerim, da • 

marlarım kopuyor ... Çal, kesme, 
çal... Ölüm havasını çal ... Oh al -
Jahım, artık yazamıyorum .. Aysel, 
Aysel... ge dim, sana geldim, sana 
kavuşuyorum ... 

Bilkar okuduğu bu iki hatıra 
defterinin tesiri altında öyle ezil
mi§tİ ki, kımıldıyamıyor, kesik ke
sik akislerle odanın boşluğunda 
hıçkırıkları işitiliyordu.. Sende · 
liyerek kalktı, defterleri kütüpha
nesine yerle~tirdikten sonra halko 
na çıktı, temiz ve serin hava onun 
derman ve idrakini tazeledi. Bir 
az sonra giyindi ve dadısıyla bera 
her Ayselin ve Oktayın mezarına 
giderek elindeki çiçek demetleri · 
ni nemli topraklar üstüne serpti. 
Riya ve yalandan uzak bir diyar
da birle§en hu iki temiz ve leke -
siz aşkı bütün sevgi ve samimiye
tiyle takdiı etti. 

Bitti 

lstanbul Tramvay Şir
keti : 

Cümhuriyetin 10 
uncu Yıl dönü-

•• • • 
mu ıçın 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dö 
nümü bayramı münasebetiyle ya
pılacak tenliklerde muhterem hal-

kın üç gün şehirde gidip gelmele· 
rini kolay:aştrrmak için Tramvay 

Şirketi 29, 30 ve 31 teşrinievelde 

şu tenzilatlı tarif eyi tatbik edecek
tir: 

Türk Anonim Elek
trik Şirketi : · 

Cümhuriyetin 10 
uncu Yıl dönü-

•• • • mu ıçın 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dö· 

nümü münasebetiyle, Elektrik Şir

keti tüccara ait mağaza camekan· 

larının tenvir ve donanmaarnda, 

camekanlar asgari gece yarıaına 

kadar tenvir olunmak ve Şirket 

sarfiyatı kontrol edebilmek şartiy-

1 ve 2 kıla da kesilmeden de- !<? ti.i ::carın mutat sarfiyattan faz

vam eden güzergah için: 1 ınci lası için kilovat saati 6 kuru§luk 

mevki 6 kuruş, 2 inci mevki 4 ku- tenzilatlı bir tarifeden istif adeıini 
ruş. 2 kıtadan fazla keıllmeden temin edecektir. 

devam eden güzergah için: 1 inci 
mevki 8 kuruf, 2inci mevki 6 ku -

ruş. 

Bu tarife, bazı kmm biletlerde 
mutat ücret üzerinden yüzde 33 e 

kadar çıkan fevknli.de bir tenzila
tı ihtiva eylemektedir. 

Fazla malumat almak iatiyen • 

]erin Beyoğlunda , Metro Hanında 

Elektrik Şirketi mütteriler daire

ıine ve Bayazıt, Kadıköy, Üskü -

dar ve Büyükada §Ubelerine müra 

caat ey!emeleri rica olunur. 
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Almanyanın En Güzel Yıldızı 1Bulgarya istemiyor 
• 

Evelki gece Ankaradaki cinayet 

B ir·····;~·;·~;·····ı;·~·ş;~·~ak LIL DAGOVED M. Muşanof " Misak 
iptilası ,, af eyhtarı 

Pariste Bulunan Bulgar baş- istiyen karısını ö dürdii 

Ded~k'Jdudan endişe - Yol dönemecinde bir sorgu : 

\'ekili Mösyö l\Iuşanof (Maten) 
gazetesine, Bulgaristanm beynel
milel siyasetine dair şu beyanatta 
bulunmuştur: 

Mesele mahkemede iken koca, karısına 
sokakta rast gelmiş ve .. "Yıldız olmak ister misiniz?" - "Beni rahat bırakınız •• 

Hayır I" - Kocasına şik4yeti - Ziyafetteki şaşırtıcı 

"- Hükumetim, müstakil kal -
mak politikasını idame ettirmek 

fikrindedir. Şunu il5.ve edeyim, ki Evvelk gece !aat 20 raddelerin
ıiyasetimizin ana hattı Cemiyeti de Leblebeci mahallesinde Simit
Akvam misakı ve imzaladığımız çi fırının önünde bir cinayet ol · 
Kellog - Briyan misakı mucı • muş ve nüfus umum müdürlüğü 
hince sulh siyasetidir. memurlarından Muammer Cey 

l tır • 
karşllaşma ! - Çevirdi§i ilk film bunların arkalarına takı nııŞMıı· 

Fahriye Hanımın arkada~ları 
Kendiıinden "Güzellikler sa -

hasını ıökyüzüne ve güzel kadın
ları birer yıldıza benzetiraek, Lil 
Daıoverin bu yıldızların en her -
rak ıtıldıyanlarından biri oldu • 
iunu ıöylemek, çok yerinde bir 
ıöz olur,, diye bahıedilen müsteı
na yılcız ,ıan'at hayatına nasıl gir 
di, bu nhadaki muvaffakıyeti na
sıl batladı, nasıl devam ediyor?. 

Lil Oagover, Alman bir baba, 
F ranıız bir annenin kızı olarak, 
Cavada doğmuıtur. Fakat, bu ek -
zotik husuıiyetli memleketi pek 
az hatırlar. Ancak seyyal bir rü -
yanın müphem bir ıafhası gibi .. 
Çünkü ,oradan çocukken ayrıl -
mıttır. Daha altı yaıındayken ... 

Altı yaıındayken Cavadan Al -
manyaya götürüldü. Annesi, ha -
bası ktsa fasılalarla öldüler, kız 
Baden - Baden, Karlsruhe, Cenev 
re ıehirlerinde1 Türingen civarın· 
da teyzelerinin ve ba!ka akraba -
sının yanlarında büyüdü. On üç 
yaı ına bastığı zaman, bir panıiyo 
na verildi. Panıiyonda iken mun -
tazam bir hayat geçirdi, iyi bir 
tahıil ıördü. 

On yedi yatında evlendi. Ko -
caaı, mensuplarının ciddi aan'at 
sayeıiyle çalııtıkları kü~ük bir ti
yatronun kıY!l}etli aan'atkirların -
a1~dı. Kurdukları yuvada tatlı, 
ıakin bir h~y~t sürmiye baıladı -
lar. Kadın, kocaaının çalııtığı san
at sahaaıyle alakadar oluyor, tem
ıil itleriyle met1ul olmaktan hoş
lanıyordu. Bununla beraber, tem -
ıile ittirak ıuretile ıahneye ayak 
baımak yolunda bir arzuyu ne 
kendiıi ileri sürüyor, ne de koca -
ıının böyle bir arzusu ile karşıla
fıyordu. 

Bu aırada, tuhaf bir hadise ol
du. Bir rün sokakta yalnız batına 
ıiderken, hiç tanımadığı bir a -
dam pefine düttü. Kadın, bunun 
farkına vararak adımlarını sıklat· 
hrdr. Erkek onu takipten vazgeç -
medi. Peıi sıra hızlı hızlı yürüdü. 

Genç ve ıüzel kadın, bu takip
ten ıon derecede kuıkulanmıştı. 
Türinıenin küçük bir ıehrinde bu
lunuyorlardı. Böyle bir takip, ai
le ıaadetini bozacak dedikodulara 
kolaylıkla aebep olabilirdi. Ken -
diıini tanıyan biriıi ,bu hali gör -
dü mü, çok geçmeden dedikodu 
ağızdan ağıza, kulaktan kulağa 
dolaıır ve ta kocaıının kulağına 
kadar giderdi. 

Ne yapacağını !•tıran Lil Da -
ıoYer, bir yol dönemecinde dur -
du. Bir an kararaızlık içinde dur -
duktan sonra, artık yanına iyice 
yaklaıan tanımadığı adamın yü -
züne baktı. Heyecanla ıordu: 

- Niçin benim pefİm sıra geli
yoraunuz, Mösyö?. 

Tanımadığı adam, gülü.msiye -
rek fapkaaını çıkardı, iğildi: 

- Size mühim bir teklif le bu
lunmak i~in, Madam ! 

- Ben bir aile kadınıyım ! 
Mösy~ . 

- Beiı yok. Aile kadını olma
nız, size bu mühim teklifte bulun
mama mani değil!. 

UI Oa2over, bu cür'ete kartı ya 

B . ld' - . . örüoce ammer eyın ge ıgmı g .• 
il d w• • • l fahri yo arını egı~tırmış er ve 

İsmet Paşa ve Tevfik Rüştü zevceıi muallime Fahriye Hanımı 
ye Hanımı yalnız bırakmışlardır·. 

Muammer Bey Fahriye Ha0 '. 
bı· mın yanına yaklaşarak onunla Beyle, iki memleketi bağlıyan bi- sokakta öldürmüttür. 

taraflık muahedeıini beş sene için ' Fahriye Hanımla Muammer B. 
yeniledik. Buna mukabil, dostla • arasında bir müddettenberi geçim 
rımızın, Yunanistanla imzaladık • sizlik baılamı~ ve nihayet Fahri • 
ları misaka müşabih bir misak ye Hanım mahkemeye müracaat 
imzalamak tekliflerini müzakere ederek boşanma davası açmıştır . 
etmedik, hatta Türk - Yunan Mahkemece bir kaç gün evvel 

raz yürümüstür. • e 
Fakat bu esnada aralarında ıı 

. . M r }3c1 
geçmışse gcçmı~. uamme hri· 
birden tabancasını çekerek fa 

t· 
Ye Hanımın üstüne bes el ateş e 

• . ce 
miştir. Fahriye Hanım sessı:ıdc 

misakı hakkında r.uih ve vazıh bunların ayrılma karariyle bitmi~-
malumat talep ettik. tir. 

yere düsmüs ve Muammer Bey I 
. • "'ıı' 

M. Çaldarisle görüştüm. Muh - Fahriye Hanım dava ~çtıktan 
telit bir komisyon, muallakta ka- , sonra kocasının evinden çıkıp git
lan meıelelerin halli ile meşgul o- mif imiş. 

hiç bir şey olmamış gibi sog 

kanlılıkla evir.e gitmiştir. 

Silah seslerini işiten zabıta (11f" 

Lil Dagoverin CjOcukluğu lebilecektir. Evvelki gece Fahriye Hanımın 
murlan koşmuşlardır. Mcsele.Y~ 
müddei umumilik başmuı:ıvıfl 

rı şaıır.mış, yarı hiddetli, bir aile 
kadınının söylemesi lazımgelen 

sözü söylemiye hazırlanırken, ta • 
nımadığı adam ,kısaca şöyle de -
di: 

iki memleket krallarının mü • saat 20 de yanında bir iki arkada 
lakatından sonra Yugoslavya ile tile Kağnıpazarından geç!nekte 
aramızdaki gerginlik zail olmuı - olduğunu gören Muammer Bey 
tur. Bu bütün Avrupanın naza-

1 • 
Nazif Bey elatmıs ve katil yai<& . 

• " · ·1ctı lanmıştır. Muammer uey c.naJ 
kc.,di vaT')tıo•nı sövlemi~tir. 

- Yıldız olmak ister misiniz? 
- Yıldız mı?. 

- Evet, film yıldızı! Güzelsi-
niz, cazipıiniz. Hal ve tavrınız, 

kımıldanııınız, yürüyü~ünüz, mü 
kemmel. Eğer isterseniz, siz, kısa 
bir za.man içerainde büyük bir yıl
dız olabilirsiniz! 

Yıldız olmak! Muvafık mı, de
ğil mi?. Acaba kocası razı olur 
mu? Daha önce ,kendisi ne düıü

nüyor, ne hi11ediyor?. Lil Dago -
ver, bunları oracıkta uzun boylu 
araştırmadı. Her ne vesileyle olur
sa olıun, yabancı bir erkekle ıo -
kak ortasında durup konuşması, 

o zaman içinde ya§adığı muhitin 
telakkisine göre yakışık almazdı. 
O, her şeyden önce bu ciheti göz 
önünde tutuyordu. Ve bu endişe -
nin tesiri a 'tında, yabancıya sert, 
kısa ve kat'i olarak, şu cevabı ver
di: 

- Beni rahat bırakınız?. 
- Yıldız olmak .. 

rı dikkatini celbetmelidir. Çünkü 
Avrupaya ate~ veren kıvılcım, 

Balkanlardan sıçramıştır. 

Mösyö Muşanof, mütearrı:zm 

tarifi mc~cıe~ine ve Litvinof mi -
sakına dair sorulan suale: 

"- Tekrar ediyorum, Bulga • 
ristan her türlü kombinezon dı -
şında kalmak istiyor, Ben bugün 
hüküm sürmekte olan "Misak 
İptilası,, nın kat'iyen aleyhinde -
yim. 

GUzel san' atlar akademisi 
san'at tarihi ve esnetik 

hocah§ı 

Güzel San'atlar akademiıi 

san'at tarihi ve estetik hocalığına 
Kadıköy erkek lisesi edebiyat 
muallimi Ahmet Hamdi Bey ta -
yin edilmi,tir. Değerli arakdaşı • 
mız Hamdi Beye yeni vazifeıinde 
muvaffakıyet dileriz. 

Jandarmanın mahkumiyeti 
Üzerinde dört defter cigara ka-

- Hayır!· ğıdı bul:mduğu iddiasile adliye -
Yol dönemecindeki konuşma, d 

deki 9 uncu ihtiıas mahkemesin e bu kadarla kesildi. Kadın, erkeğe D' 
muhakeme edilen jandarma ı -

ıırhnı çevirmi~. süratli adımlarla yarıbekirli Şemsettinin iki ay 

uzaklatmııtı. hapsine kaı·ar verilmiştir • 
Eve gelince, her ihtimale kar- _,,,110·-·•mnımı,...,.,..,........," .. "'"""'-"""Hllllma.-ım-.ııa 

ıı bu takip ve teklifi kocasına aç- yı'dızlığı teklifi huıusunda evvel
tı. Kocasına kendlliğinden bahset· den sözleşilmişti. 
memesi, muhtemel bir dedikodu O ak§am mesele geç zamana 
üzerine müdafaasını güç"eştire!:>i · kadar konuşuldu. Lil Dagover eğ· 
lirdi. Dolayıaiyle, o gün "Başına ·en ti esnasında, nihayet teklifi ka-
gelenleri,, yana yakıla anlattı. bul elti. 

İ!in asıl §tk tarafı, bundan 1 yol dönemecinde "Yıldız ol • 
sonraıı ... O;ıun şikayetine kar~ı mak ister misiniz?,, diyen adam, 
hiç ses çıkarmıyarak gülümsiyen 0 sırada, me;}hur "Kaligari,, fil -
kocası, kendisini o ak.~am .sah~e 
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m ini çev:rmc hazırlıklarını yapan 
artistleri arasında verııen hır zı · Konrad Yine idi. Birkaç prova, 
yafete götürünce: kadının be~~· 1 Bcrlinde, sonradan Erih Pomme · 
benzi attı. Davetlı 1 er arasında gun rin idaresi altında kuvvetlenen ve 
düz sokakta kendisiy·e konu~an yükselen "Dekla,, film şirketiyle 
ada.m da vardı! ilk mukave'enin imzalanmasına 

Gen; ve güzel kadın kocasının 'ı yelli. Yeni yıldız, "Kaligari,, fil • 
koluna yaslanarak. kulağına fısıl- minde oynadı. Bu filmin senaryo· 

datlı: ı su noktası:1: an, erkek artistlerin 
- Kendimi iyi hissetmiyorum. rolleri kadın artistlerinkinden 

Haydi, eve dönelim! daha büyüktü. Bu vaziyete rağ -
Bu aralık, yabancı onlara doğ· men, Lil Dagover, nispeten küçük 

ru ilerledi ve kocasına dostça eli- olan rolünde kendisini gösterdi, 
ni uzatta: san'at ve istidattan anhyanlar, fU 

- Nasılsın?. neticeye vardılar: "Konrad Yine 
Lil Dagover, hayret içinde .. I, yam'mamı§. Bu, h kikaten bir ke-

b d 'f . ' anla§ıldı. Kocaııy'a u a am, aa - ~t tır .,. 
mimi olarak tanışıyorlardı. Film - Devam edecek -

Üfürükçülük Kar aköy köpriisü 
Galatada üfürükçülük yaptığı 1 Karaküy l:öpr~;:sünün hirk~~ 

iddiuiyle lstanbul ağır ceza mah· dub:ı.sı e~kidiği içirı tamirine }:-~. 

U 1 1. •• •• ··rı ıll kemeıinde muhakeme edilen hacı lanmıştır. n :npnnı ,,·oprust • . 
. 1 d d ' 1 . d"I 1 tcdır· Tahir Efendinin muhakemesı, son 
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e ltoa arı tc.mır e t me.< . i 
ıafhasma gelmiştir. Sol taraf döşeme hısmır.ın tsmır 

Müddei umumi, dosyayı müta - de birknç gün~ k::ı:1ar b;tc~ck \'e 

leaya almı,tır. Gelecek muhake- bundan soma Unhe.panı · ... .,r~surı 
mede iddianamesini söyliyecek, den k:-.myon "nrrn <la ce:nıesiııe 

sonra müdafaa yapılar.ak karar ti mü~aadc er!i',.-~h:~ir. 
bildirilecektir.. 

, • • f 
Fransız e.cısı 

Arıkta Kalanlar A .. k e,,.:,ı 
~ Fransnnm yeni n ·ara •'.: İstanbul maliyesinden açıkta 

kalan memurların henüz pek azı· 
na başka vilayetlerde vazife veri
lebilmiş tir. 

Açıkta kalan 450 kadar memur 
dan şimdiye kadar ancak 150 me
murun tayin edilebildikleri anla -
§ılmaktadır. 

lstanbu maliyesinden açıkta -
kalan memurlara geçen iki aydır 

tam maat verilmişti. Fakat hu 
memurlara bu aydan itibaren m -

sıf maaş verilecektir. Maamafih 
bu memurların uzun müddet açık
ta kalmamaları ve muhakkak bir 
yere tayinleri için çalışılmaktadır. 
Açıkta kalan memurlardan bir 
k11mı da Ankaraya byin edilmiş
tir. 

Bunların Ankarada maiye rr.es 
lek mekte'Jine devamlan tem:n e· 
diJeccktir. 

Viyanah orkestra 
Viyana radyosunda yapılan bü· 

yük programlarda caz konserleri

M. Kaınmeı·cr, Rc:n'ci.h1lmr I!~· .: 
ne itimatn:ımes:ni t.:.ktliı .1 ctrle' 

üzere, AnJ;~rava rii~miştir. 

~.1uhtar hkıar kalkarken 
Muht~ı l.:ra ait i ~lerin ~te:ecfö :;· 

lcrcc nasıl görüle.::c~ine d:ı i r Da • 

V 1 • ı . b" . c ;,::ı biliye e.<a etı ır nı~ar.m1m 

zırlam:ı!:tadır. Nizamname Şura)'' 
Devlette tatbih e:lildikten soorll 

tatbik oluııacakhr. Nizamnartıe~e 
muhtarlı!i ir.lerinin neden ibaret 
b l ..ı • ·, .. ~ • 1 ı t = fJ e · u unnu~u c.a 3"0,.~er; cceı< .r. . 

"d fi lcdiyc:le yapılan hazırlık sırf ı 8 

n<Jktadanchr. 

Bozuk Terkos saatları 
Bozuk terkos saatlarmm yal<•" 

da k::mtrolüne ve deği~tirilmesiııe 
rlş baı:!anacal:tır. Avrupa~1a 1:-11118 

nt\~ yc:1i saatlar on güne kadar g~ 
lc:e~:tir. Eskiden olduğu gibi sıı· 

af ar değiştirilirken abonelerdefl 
fazla ücret almmıyacaktır. 

ni veren profesör MateTI ve or - Mantosunun arasında ipekli 
kestrası Ankarapalasta bir mev - lcumaş taşıyan kadın 

~İm için angajman kabul e'miştir. P.-~ns Marya vapuru dün Ati • 
Viyananın s:.yılı dans orkestra natian limanım~za gelmiş ve Y0~.; 

ları meyanında olan bu sr.n'atkfu culaı-clan Madam Fani isminde .. 1• 

lar tnkımı Ar!knraya cümhuriyet kadının tavrı hareketi şüpheli go 
ı . 1 t' ..... bayı·l\mın:lan evv~ ''etışecP. t ır · rülmü~tür. Bun-.ın üzerine lY• 

h t . dil.m Faninin l.izeri aranmıf ~e 
Haydarpaşa as anesı . mantosunun arasında yarım )<ı o 
Ha~darpaıadaki emrazı entanı- . . b I Giiııt• 

· · h ıpe!dı kuma.s u unmuştur. ye hastanesındekı çamaşır ane e::.. ..
1 

h f ~ l t rafırt -
· · h ru.~ mu a aza memur arı a . 

ki tarzda olduğu ıçın astaneye d . ki' l .. d re edıl, 
. h ı an ıpe ı <umaş musa e yeni tarzda hır çamaşır ane yap · . M d F . h kk nda dıJ 

1 1-f b . mış ve a am anı a ı tırılacaktır. Bundan başKa ey e- , k A l b l ınıc.tır· 
~ 'b' anunı mucı .. me eye a~ an :r liada sanatoryomunda oldugu gı ı 

burada da hastaların hava alıp i~- Ma~'!'~f müfettişi 
tirahat edebilmeleri için ayrıca bır M 'f V kA 

1 
t' '"f tfrıferİJ7' 

k 1 1 d ...... 1.. aarı e a e ı mu e :r ür ıa onu yapı ması uşunu uyor. J.ıı· 

Ancak bunun için henüz kafi mik· den Hasan A! i B~y dün akşam 
tarda tahsisat bulunamamıştır. karaya gitmi§tir. 
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... !zde Yetişen bUyUk adamlar : .............................. -....................... -..•.... 

füttli· T" k r 
Fuzuli 

nır: 'l ' ur ısan ve edebiyatı-
teı:~~l~an tdebi7atına. iftiharla gös 

"oı ec ...... l. 
lerj • gı ayemut ve ünlü tair .. 

anın baıında gelir. 
undan ıl"rt • 

İtin haJc· • 0 aaır evveı gelen ,a 
d" ıkı doğunt tarihi meçhul • 
rrı~r. r.filadi 149~~ te doğduğu tah -
ın "Olun •ab UYor. Pederi (Hulle) ka· 
lıının "f . . S l Ef did' nıu tısı ü eyman en-

va ~r. Aaıl ismi Mehmettir. Müte • 
ıı Ve 2 k' . 

nı) ka e ı faır Füzuli (Mahlası· 

'i'ı l .hul etnıekle, ayni zamanda 
r ~rı . d 

Ilı nı e hayat sigortasına koy 
ı..ı~ oluyor. 
Ç .. ,_ 

unKu" f" l. A b ğa - uzu ı: rapça Of -
i,~:- dernek olduğunda.n bu kötü 
tek 

1 k~ndisine almağa ceıaret ede 
irl ~a.ır hulunamıyacağından, şi • Fuzull 

t!ı-ının d'w .. l ' k ak lehl'k . ıger fıır er.e arıım Ne bilsin ki Füzuli, senelerce bu 
bıı~ esı kendiliğinden ortadan satırlarile her bağrı yanan şika • 

... •tn· l , 
l<e .. t1· •! 0 uyor... yetçinin dudaklarında dolaştıkça 
div' 

181 ~r~k Türklerindendir. Her yüreğine su serpilecek! sükunet 
dilj~.~aırı gibi o da aslen Türk ve bulacak! 
e4 Urkçe iken mübahasei ilmiye İşte 445 sene evvel aağdat civa-

rıa::ında b. f · • 'l ' l l lu ara ı ve ansı ı e te.~e · rında Hullede doğduğu söy enen 
ta~ eclercli. Ve bu hak~kati de iti • ünlü ~air 60 senelik ömri!!.ıün kıy· 

tan ç·~k· d' . . . 5 ·1 
rı,ı ~ ınmez ı. metli m'1hsullennı 1 tane eıerı e 

~ ke:zheh!n · n sHnni veya şii oldu· verdikten sonra lSfL) miladi tari .. 
u ·ahil' .. k b' l d' w. • ~1 1 ıntına a~ :ı ır mese e ır. 1 lıincle 0 da dünyasını degıştırme • 
. aa01a'"h 

0 ~ 
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l ızark Tiirkleri ara•.ıu ' · ğ-c mecbur kaldı. 
ı-tl'J'\~ına?larda ~iilik çok taamn'.üm Umran Nazif 

ş bır rnezhepti. 

b. f.\i:zulinin (Fazlı) isminde şair 
it c ~ l 

~ g U da ''ardı. Koca şnil'İn genç 
~!l"ld 'k <>ld . ~ a l en hocasının kızına aşık 

k ı.ıgu söylenir. Zaten Füzuli o at 
r \'e 
~k . es~rlerindeki terennüm ettiği 
l<r ı~edır ki lahuti ve eflatuni aş· 

rı hın ı· l dır? ı;a ı o arak tanınmamış mı-

Z'iva Pata bile: 

Y l\t, ıktır o atıkın kitabı 
Nazmında kokar ciğer kebabı 
Dernekten kendini alamamııtır. 

~;A-Yni zamanda İngiliz müsteıriki 
.. 

1

1
•ter (Kip) te bu hususta ve Fü· <.\l • • 

d ının çığırından hararetle bahse 
er. 

~ı·Şa.ir Füzuli ayni zamanda hem 
ıın henı de tabip idi. Bir kere: 
''ıt· b· ltnıiz tiir, eaaaı yok dıvar gİ· 

ı ol\U" V bi · e eıasaız dıvar gayette 
ol olur.,, düstürunu prenıip 
Fi~~(k kabul etmitti. O tiirde ilim, 

ır arardı. 

}' .. 1 abipliğne gelince bundan dört 
\' uı •ene evvel (ııhhat ve maraz) 
/ 1Ya. (Ruhname) namındaki eıe -
ı e il . 

d ., ~ı Ve tıbbı hakkındaki ıöyle 
1~ler1 • • • • nıızı teyıt ve ııpat eder. 
ıs ta ··h· . 8 ne mu ım eserı vardır. 

?larda.n bir kaçını ıayalım: 
, eyli, ve Mecnun - manzum ef· 

.~~- benk ve bade, ıakiname, 
tabi at ~e maraz, tikiyetname bit .. 
liirk dıvanı ve saire..... Bunlar 
~l lçe, Arapça ve Farisi lisanile 

ıı l'llt§br. 
leyJ· M 

"e A. a ve ecnun efıaneıi Acem 
h'k· ra.plarda mevcut eski bir a.ık 1 ayesidir. 

Bir ki di '"' · ço atınızın mevzuunu bil • 
gı leyJ· 

&(!,_,. a ve Mecnun "mektepte 
l§en 'k· • k 

hiat\r 1 1 aşı ın hayatından ba -
di.i · Mecnun bu aık ile dağlara 
k ter .... Nih t ' d h l l' i l aye ın e o a e ge ır 

eylaaı t • • 
den i . nı anıyamaz ve vısal -
di d ~l.ınap eyler ... Çünkü aık mad 

.... egıl lidtutidir r .,. •.. ,, 
u::alin' 'k· 

ti ~-h ın şı ayctnamesi nitan • 
İçin · tnet Pa!ay!.ı. evkaf idareıi 

}'a:zıtrn b' 
\ı"'d 1§ ır mektubun mevzu .• an 'h 1 arettir. 

Cümhuriyet Gençler 
Mahfeli bir senede 

neler yaptı ? 
Cümhuriyet Gençler, Mahfelinin 

933 - 934 senesi·umumi faaliyeti, 
diğer senelere nazaran daha hum· 
malı bir vaziyet arzetmektedir. 

Mahfelin içinde herkes vazife 
almış ve herkes te bu vazifeyi ba· 
tarmak için birbirile adeta yarış 

ediyor. Bundan anlaşılıyor ki 
memleket gençliği her taraf ta hum 
malı çalışıyor .. 

Mahfel bu sene de dört şubesi -
ni faaliyette bulunduracak. 

T ema§a §ubesi: 
Ötedenberi en çok varlık göste· 

ren bu §ube ilk müsameresini Cüm 
huriyet bayramınd! verecek ve 
her on bet günde bir olmak üzere 
kemafisaabık devam edecek. 

Bu ıubede, Müçteba, Baha, Ali, 
Reıit B. lerin hazırladıkları eserler 
ıahneye konacak ve muhakkak ki 
hepsinde yeniliklerle karıılaıaca • 
ğız. 

Salonun umumi vaziyeti bu se -
ne bamba,kadır. Dıvar desenleri, 
elektrik tesisatı yepyenidir. Sahne 
nin içindeki tenvirat ve tesisat ta 
bu sene tamamen değişmiştir. 

Lisan ıubesi: 

Geçen sene Fransızca, İngilizce, 
Almanca, lisan derslerine ltalyan
ca ve Türkçe edebiyat olmak üze .. 
re üç kurs daha ilave edilecektir. 
Ve her kurs iki şube olacaktır. 

Şu halde haftanın her gününde 
6 dan sonra mahfelde lisan faali • 
yeti müşahede edilecek.. 

Cümhuriyet Gençler mahfelinin 
edebiyat ıubesi bu sene (C. G. M) 
isimli bir de aylık mecmua çıkara 
caktır. 

Bu mecmuadaki yazıları; gene 
kendileri yazacak ve Avrupa ha · 
berlerini gene kendileri buraya 
nakledeceklerdir. 

San'ata ve fikre ait yüksek ze .. 
(Denmı 8 inci uyılada) 

B • ............... • ......... - ....... ,. """'"""" ............... . 
ı Gençlerle Başbaşa 
ı .. llJimlllflltlHhJUUIJIUDUltl•Hm1111ın1t1Hfllll1ıt111ımmtttı:nttUJ1MllM 

Şişli Gençler birliğinden 
Aziz Bey diyor ki 

Nota bilseydim. Size nota ile i .. 
fade etmeğe çalışırdım ama maa -
lesef bilmiyorum. Mükemmel bir 
cazbant; mükemel bir fokstrot ça· 

' lınıyor .. İşte bu cazbandın çaldığı .. 
nı mümkün olsa da size nota ile 
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ifade edebilsem. Yalnız bakıyo -
rum. Ben cazbant bir fokstrot ça -
lıyor dediğim zaman muhterem 
karilerim içinizden: 

- Eh bana ne bu o kadar f ev • 
kalade bir şey mi diyorsunuz. Evet 
fevkalade bir şey bu öyle bir caz· 
bant ki (enstromansız) caz · 
bant. 
Cazbandı çalanlar ağızla çalı • 

yor. Lakin tuhaf şey hayret ettiniz 
ve hafif dudaklarınızı büktünüz. 
Evet ağızla mükemmel bir caz -
bant istediği her parçayı çalıyor . 
Cazbandı çalanlar da çok değil üç 
dört kitiden ibaret: 

Aziz, Güney ve Şaban, Gazi B. 
ler. 

Bulundukları dört dıvar arasın • 
da günlerinin bir an evvel geçme -
sini bekliyen arkadaşlarının hü -
zün ve elemlerini daima neşelerile 
unutturuyorlar . 

Uzun bir koridoru ıeçtik solda· 

Aziz Bey 

ki kapılardan birini açtık iki kat -
lı 70 karyolanın bulunduğu bir bü· 
yükçe odaya girdik. Herkes meş • 
gul biri günü geçmiş bir gazeteyi 
okuyor. Öbür tarafta beş altı kişi 
altmış altı oynuyor. Beri tarafta 
biri diğerini traş ediyor. Bir köşe -
de de bizim neıeli grup mütemadi 
yen gülüyor. Aziz Bey arkadaşla .. 
rına tuhaf tuhaf hikayeler anlatı -
yor. 

Yemek zamanı gelmit olacak 
herkes yerlerinden fırladı demin 
bom boş duran koridorda şimdi 

adeta insandan bir sel akıyordu. 

Neşeli grup ta dağılmış yalnız A· 
ziz Bey yatağının ucuna ilişmiş o• 
turuyordu. Yanma yaklaştım. Ne· 
ye yemeğe gitmediğini sordum, ca 
nı istemiyormu§. 

- Aziz Bey, dedim, siz bu gru
pun en neşeli bir uzvusunuz. Sizin 
daiam neşeli olduğunuzu isterim. 

Aziz Bey başını kaldırdı bana 
uzun uzun baktı ve manalı gül~ 

rek: 
- Evet gazeteci bey zannedi -

yor musunuz ben neşeliyim. Sırf 
~u önümüzdeki bir aylık zamanı 

geçirmek ve bu dört dıvar arasın -
dan kurtulmak için neşeli olmağa 
çalışıyorlum. 

Tam can alacak noktayı bul • 
muştum. 

- Lakin mensup olduğunuz ce
miyette arkadaşlarınız sizi neteli 

Qen~ler i .. in faydah bilgiler : ............................................................... 

Jozef Vi9ala : Kalır aman 
Çocuk 

İnkılabın ilk senelerinde namus 
kar işçilerden, birbirlerini seven 
mes'ut ve mert insanlardan mü -
rekkep bir aile. Bu Viyala ailesi i· 
di. Bu aile zengin olmamakla be· 
raber taliinden de şikayet etmiyor 

du. 
Jozef Viyala, bizim kahramanı 

mız 1870 de doğmuştu. Bastil ha-, 
pishanesi zaptedildiği zaman do • 
kuz yaşında idi. Öyle bir yaıtaki 
bu devirde bilhassa eğlenmek ve 
koşmak sevilir. 

Bir çok Avinyonlular gibi Viya· 
la ailesi de yeni fikirleri kabul et
mişti. Çünkü ihtilal Avinyon §e~ -
rini bir Franaız şehri yapmıştı. Bi· 
naenaleyh nasıl olur da Avinyon· 
lular ihtilal mefkuresini kabul et • 
memiş. olurlar . 

Malum olduğu veçhile 1793 se • 
nesi iptidalarında inkılap dahili 
ve harici düşmanları tarafından 
hücuma maruz · kalınca küçük, bü
yük herkesi yardıma çağırmağa 

mecbur oldu. 
Avinyon Jehrinde de -Diğer 

mühim i§ler arasında- çocuklar • 
dan mürekep milli bir asker yapıl 
maaı ka-rarlaıtırıldı. 

Bu çocuklar küçük yattan itiba
ren askeri terbiye altında büyüye
cekler ve zamanları gelince hiç ha 
zırlıksız harbe gidebileceklerdi. 

Bu haberle mestolan Avinyon 
gençlerine güzel bir elbise verildi. 
Ve bu orduya da vatanın ümidi gi 
bi güzel bir isim takıldı. Söylemek 
zaittir ki vatanını müdafaadan baş 
ka bir şey düşünmiyen Viyala ye
ni teşkilatta asker oldu. Gayreti, 
sabır ve tahammülü az zamanda, 
ona kumandanlık unvanını kazan· 
dırdı. 

Marsilya kraliyetçileri yeni ka -
nunlara isyan etmişlerdi. Ve karı
şıklığı bastıracak kafi askerin ol • 
maması asilere o havalinin bir kıs 
mını işgal etmek fırsatını vermit • 
ti. Hatta bunlar Paris üzerine yü -
rümeğe ve meı;keze girer girmez 
de konvansiyon meclisini feshet -
meğe karar vermi§lerdi. 

Marailya ihtilalcilerinin bu za • 
ferini duyan Avinyonlular büyük 
bir heyecana kapıldılar. 

lhtilalcilerin geçmesine mani ol 
mak lazım geliyordu. Derhal cüm
huriyet askerleri seferber edildi. 

Bu hayırlı işe Viyola ve askerle 
ri de iştirak etmek istedilerse de 
kumandan, çok haklı olarak~ onla 
rı evlerine gönderdi. Bu çocuklar, 
:;imdiden çok kanlı olacağı belli 
olan böyle bir harbe giremiyecek 
kadar kiiçüktiiler. Filhakika on ya 
şmdaki çocukların yeri muharebe 
meydanı değildi. 

5 Temmuz ak~amı cümhuriyet 
askerleri Avinyonu terk ile Du • 
rans nehrine doğru yola koyuldu 
)ar. Onlar sağ !'ahilde bulunuyor 
lardı. Kraliyetçiler ise bilakis sol 
sahil boyunca gidiyorlardı. Bina -
enaleyh Avinyona hücum edebil -
·~ .,. ı, : .... ·n " ehri gcr.nıelcri icap•· 
diyordu. Fakat biitün köprüler 
tahrip edilmişti. Yalnız şehirden 

olarak tanıyorlarmış. 
- Ay siz benim Şitli gençler bir 

liğinde olduğumu nereden biliyor 
sunuz? 

Bu tuhaf değil mi ben yukarda 

biraz uzakta, bir halatla sağ sahile 
bağlı askeri sandallardan ibaret, 
bir köprü kalmıştı. iyi bir teıadüf 
eseri olarak ihtilalciler bu geçit 
hizasına kendilerini durdurmak 
için yola çıkan cümhuriyet askel'*' 
lerile beraber vasıl oldular. 

Geçdi muhafaza etmek ve köp
rüyü sahie rapteden halatın kesil· 
mesine mani olmak için kraliyetçi 
ler hasımları üzerine müthiı bir 
ateş açtılar. Bu kurşun yağmuru 
altında cümhuriyet askerleri iler • 
lemeğe tereddüt ediyorlardı. Ne • 
hire yaklaşmak muhakkak bir ölü 
me kendini atmak demeKti . 

Bu esnada Marailyalılar ateıe 
devam ederek köprüden geçmeğe 
başladılar. 

Birden bire Avinyon askerleri 
arasında 12 yaşlarında kadar ıe • 
vimli bir çocuk belirdi. Ve kurıun 
lara ehemmiyet vermeksizin elin
de bir balta ile halatın bağlı oldu· 
ğu kazığa doğru koıtu. İtte bu k'a.h 
raman Viyola idi. 

O kadar mümanaata rağmen 
askerlerin arasına sokulabilmit ve 
timdi de gittikçe sıklaıan darbe -
lerle kazığa bütün kuvvetile vuru
yor, vuruyordu. J(azık saraılmıya 
başlamıştı bile. 

Fakat kraliyetçiler bu cesur kü· 
çüğü görmüılerdi. Derhal bütün a 
teşler bu noktada toplandı. Halat· 
la beraber kazık nehire yuvarla • 
nırken Viyola kendi yerli şivesil~: 

- Vuruldum, fakat vız elir. 
Hiırriyet icin ölüyorum ... . . 

Diye bağırarak, belki binlerce 
kurşun tarafından vurulmuş oldu· 
ğu halde yere yuvarlandı. 

Viyalanın bu fedakarlığı boşa 

gitmedi. Halat kopunça sandallar 
birbirlerine 'çarparak geri geri git
meğe başladılar. Binnetice krali • 
yetçiler de nehri geçmek ve Avin· 
yonu 2aptetmekten vaz geçtiler. 

Bir kaç ay,.sonra, meşhur bir mu 
harrir olan Viyalan!n amcası Ag -
rikol Moro Hür insanlar. gazeteii 
isimli bir gazetede Viyalanın ölü· 
münü anlattı. Ve yeğeninin kahra 
manlığını bütün Paris halkına. bil
di. Robspiyer b\l hikayeyi görünce 
Vande harbinin kahramanı "Ba -
ra,, ile birlikte Viyalayı da tebcil 
ettirmeğe karar verdi. 

22 Mayıs 1794 te Moro amca A 
vinyon murahhaslarile birlikte 
meclise girdi ve vak'ayı yeniden 
tasvir etti. 

Mecliı bilittif ak Bara ile Viya • 
laya Panteone gömülmek !erefini 
vermeği kararlaıtırdı. 

28 Temmuz için büyük bir me • 
rasim hazırlandı. Teferruatı biz • 
zat meıhur ressam Lüi Davit tes • 
bit etti. 

Fakat 27 Temmuzda Robspiyer 
devrildi. Zaman bayram yapmaya 
müsait değildi. Bunun için mera -
sim evvela tehir edildi sonra da 
büsbütün terkedildi. 

Brankles gibi Viyalanın hatıra· 
11 da Mari - Jozef - Şenyenin 

iki mısraında kaldı. 

Aziz Beyin bir teıekküle mensup 
olduğunu filan bilmiyordum. Öyle 
lafın gelişi söylemiştim. Maama -
fih o vesile ile onun Şiıli gençler 

(LOtlen aaytfa.>, _çc\'irlnlır;) 
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AP,tülhtimit 
O.şık 

Pariste Tiyatroqa 
olmuştu? 

-2- di .. Fakat efendilerin gördükleri 
bugün iki tiyatro temsili ile, iki defa Pa

at yarıılarına gideceğim. Sonra risi dolaımaktan ileriye geçeme -
büyük Boiı de Boulogne ormanın- di. Gene gittikleri gibi geldiler. 
daki lokantalardan birinde yemek Bu kadarcık kısa görgüden 
yiY,eceiim. Gece Chatelea tiyatro· Ahdü'hamit efendi müthiş bir ti • 
sunda fevkalade bir F eerie olarak yatro merakına dütmüştü. Her 
Biche _ an • Bois oyununu görmi- yerde her zaman bu yeni mera
ye gideceğim. Bunun için timdi- kından bahsetmiye başlamıştı. 
den bir loca tuttum. Bu günümün Seneler geçti .. Abdülhamit sul
ve bu ıecemin çok iyi geçeceğini tan oldu ve sarayda bir tiyatro 
tahmin ediyorum.,, yaptırdı. Fakat... çok geçmeden 

Abdülhamit benim bu sözlerim Avrupadaki fevkaladelikleri unut 
1 v . ' d . . ka11ıımda çok mütecasir oldu .. tu. e tıyatronun ı aresını esvap -

Gö2leri birdenbire ufalmıt ve sesi çı batı çerkes llyas beye verdi. 
de titremiıti. YavtıJ yavaı şunları Ecnebi sefirleri ile diğer mühim 
IÖyledi: misafirleri büyük bir gururla da-

(;lin derhal gözden dü§er ve kapı 
dışarı atı' ırdı. 

O zamanın en büyük san'atki.
rı Abdürrezzak efendinin batın -
dan geçen bir vak'a Abdülhami -
din ka,·akterini ve tiyatro zevkini 
göstermek itibariyle çok şayanı 

dihh:attir. 

Abdülhamit pek çok takdir 
kazanan Abdürrazzak efendiyi 
saraya davet etmişti. Kendisine 
mülazimi evvel rütbesi verilmit 
ve her oyundan sonra da san'atkar 
izaz ve ikram edilmi§ti. 

...... 
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Makedonya da 
bomba 

Yunan askeri makamları 
tekzip ediyorlar 

Atina, 14 (Hususi) - Filorina 
- Manastır timendifer hattını ha
vaya uçurmak iç.in bir ıuikast ya -
pıldığına dair çıkarılan haberler, 
askeri maka.matça tekzip edilmek
tedir. 

Askeri makamatın tahkikatına 
ıöre mesele ıudur: Genali kar
yesi civarında tarlalardan birin
de müttefiklerden kalma boş bir 
ıülle kovanı bulunmut ve bu ko
van timendifer köprüsü civarına 

atılmıttır. Bu gülle yuvarlanarak 
ıimendifer rayları üzerinde tevak 
kuf etmit ve hat bekçiıi taraf m -

dan bulunmuştur. ' 
Hat bekçiıi bu boş gülle kova

nını bulunca korkuya kapılarak 

hükumet makamatını telaşa dü -
türmüıtür. Mesele bundan iba -
rettir. İkinci Yunan kolordusu 
meıelenin bu şekilde o1duğuna 

dair bir de tebliğ neşretmittlr. 

Amerikada 350 bin 

Fransa - Italya 
Romada yapı lan müıa'" 

kereler iyi geçmiş 
ROMA, 14 (A. A. ) - Bilh••· ..... 

ıa M. Musolini ile Fransa sefırı 
•• •• rasında yapılan son Roma muı 

kcreleri tamamen nikbin intiba ' 
lar uyandırmıştır. · 

. r· 
Silahları bırakma meselesı, 11 

zetmiş olduğu mü§külat itibıarile 
Franaa ile İta'yamn karşılıklı P1eJ1 
faatleri için samimi bir tefriki 111: 

sai göstermelerine müsaade etırıe 
tedir. 

Gözden geçirilen meseleler ,,e 
bilhassa kontrol, tecrübe devre • 
sinin müddeti, Alman ordusunu1' 
rej iminin değiştirilmesi ihtimaJle · 
ri meselesi üzerine iki memleket 
tezleri araamda an ' aşıl mı~ oldu~&! 
haber verilebilir. , 

Hatta Versay muahedesi mucı· 
hince tayin edilen ve Frans•l11J1 
tecrübe devresi müddetince Al • 
manyanın kullanmasına izin ver · 
miyeceği silah cinsleri hakkınd' 
·da bir anlaşmanın kabil oJac•i' 
zannediliyor. - Beyefendi. Bizim kabahati .. vet eden Abdülhamit, esvapçı ba

miz nedir?. Bizi buralara ıene şı çerkea llyas beyin tanzim ve 
hapsetmek için getirmiş olmak idare ettiği, hazinei hümayundan 
pe~erinizin malum olan mesleği • münakasa uıulü ile mübayaa olu-
ne tevafuk etmiyor.. nan ucuz, yani berbat takımlarla 

Bir akşam çok neşeli olarak 
sahneye çıkan Abdürrazzak efen
di o zaman vaziyetinden ilham 
aLmı§ bir nükte savurmak iıtemit. 

Ayağındaki büyük çizmelerini çı · 

karmasını U!ağına emretmi§. U -
şak Abdürrezzak efendinin diz - kişinin grevi 

Yunan kabinesinde 
tebeddül 

Abdülhamit Efendinin bu söz _ mücehhez tiyatroda memnun ve 
leri çok acıydı. Bilhassa çok şid .. mesrur etrafındakilere iltifat e -
dedi bir lisanla kullandığı keli - derdi. Birçok zamanlar benim de 
melerde ne söylemek istediğini seyrettiğim bu tiyatro hakikaten 
anlıyordum . Buna meydan bırak- bir kepazelik eseriydi. 

!erine kapanmış, çizmeyi çekmeğe VAŞiNGTON, 14 (A. A. ) -
Atina, 14 (Hususi) - Yun•" 

Ba~vekili M. Çaldaris C~nevre" 
den döndükten sonra kabinede e· 
saslı tadilat yapılacaktır. 

batlamış. Fakat uıak uğraşmıf, Grevler bilhassa Alabama ve Ok
uğraşmıt çizmeleri çıkaramamış. lahoma maden havzalarında ol -
Bu esnada nüktenin sırası geldi . mak Jartiyle gittikçe azalmakta -
gme zahip olan Abdürrezzak dır. 

Hele o zamanlarda divanı hü-
efendi aklına geleni hemen söyle- Pensylvanya'da Çesterdeki 

Bir bomba atıldı mad':\n: mıt: F ord fabrikalarında İ§e kısmen 

-·- Müsaadenizle bahama söyli .. 
ytyim .. Dedim ve hemen odadan 
fırlad:m . Ko§arak babamın yanına 
gittim. Cereyan eden aözleri oldu
ğu gibi naklettim. Babam bu söz
leri'tl'li dinler dinlemez hemen: 

mayun tercü.manı Münir pa§a ile 
Yıldız sarayındaki bu tiyatroları 

seyrettikten sonra çıkarken tiyat
ro iaıni altına sokulan rezaletin 
tafsilatını kah gülerek, kah ağlı-

- Yahu ... Ne garip çizme bu.. ba9lanmıttır. ipek amelesi grevi 
Tıpkı asker maaşına benziyor.. Rode lılandada sirayet etmiş~ir. 

ŞlKAGO, (Amerika) ; 14 (>.· 
A. ) - Bütün bir binayı uçurını)'
kadir olduğu söyleni!en bir hoıtı1 .. 
ha, dün öğleden sonra ( Currenc:.f 
Exchang) binasının merdivenle " 
rine atılmıştır. Fakat b ir tesadüf 
eseri olarak bomba patlamamı§ • 
tır. 

Bir türlü çıkmıyor.. 1ki sinema sanayii; sinem~ ka-

- lızet .. Dedi. .. O tiyatro lo
casının kuponu sende mi?. 

-Evet.. 
- O kuponu hemen götür ... 

Ef•n~fere takdim et ve de ki ... 
Gidip gelmeleri için her ne lazım
,;_ l~dbir alınacaktır. Arzu eder -
lerae ıen de tercümanlık ve mih -
mar:'darlık için izin iste ve yap ... 

Derhal efendilerin yanına git
tim •ıe kendilerine bileti verdim. 

Tesadüfen o aktam oynanacak 
oyuf1 da ilk defa temıil edilecek -
ti. Bunun için uzun zamandanbe· 
ri haz'ı~lıklar yapılmıı ve gazete -
lerin yr.zdığına göre dekorlar ve 
mizansen tamun kırk bin altın 

harcolunmuıtu. Aktam muayyen 
vaktin:le tiyatroya gittiğimiz za -
man üç §ehzade hayret içinde kal
mıılardı. . ,,. ,,. 

~ris ıeyahati çok kısa sürme-

yarak biribirimize tarif eder ve 
bu. deli aaçmasından ba,ka yerde 
bahsetmiye sıkılırdık. 

Maamafih saray denilen şahi 

tımarhanenin tetkil ettiği divane
likler içinde bu ufak bir hadise gi
bi telakki edilirdi. Filvaki günde 
901 tabla yemek çıkan saraydan 
ve onu idare eden adamların kafa 
sından ancak bu kadar bir san'at 
zevki çıkabilirdi. 

Haddi zatında o sadık esvapçı 
batı çok iyi bir adamdı. Fakat 
Avrupakari bir tiyatroyu tanzim 
ve idarenin iyi ve sadık bir uşak
lıkla ne alakası var?. 

Yıldızın me§hur tiyatrosunda 
öyle ıeyler olurdu ki , insan hay • 
rette kalırdı .. 

Aynı gecede meseli pek ciddi 
bir oyunun arkasından en adi var
yeteciler çıkarlar, kahkahalar 
toplamak iaterlerdi. Bir gün çok 
lakt!ir edilen bir aan'atkar ertesi 

Buraya kadar tiyatroyu büyük 

bir neıeyle takip eden Abdülha -
mit bu sözler üzerine birdenbire 
kızmış ... Derhal ayağa. kalkarak 
tiyatroyu terketmiş ... Tabii birkac 
gün sonra da Abdürrezzak efen -
dinin rütbesi alınmış ve saraydan 
çıkarılmıı. 

Haddi zatinde pek basit olan 
bu ufak hikaye saray tiyatrosu
nun iç yüzünü çok güzel ifade e
der. Maamafih hu tiyatroda oyna
mak için yalnız Abdülhamit efen
diyi değil, eavapçı başı çerkes 11-
yas beyi de me.mnun etmek mec· 
buriyeti vardır. 

Netekim dünyanın dört bir kö
şesini dolattıktan aonra lstanbula 
düşen sefil cambazlar ,derhal ıa· 
rayı hümayunda en büyük rağbeti 
bulurlar. İtin daha garibi bir haf
ta evvel Paristen, Londradan, Ber
linden gelen ecnebi sefirlere veya 
diğer zevat terefine verilen tem -
ıillerde hokkabazlık ederlerdi . 

(ttt>varnı un 
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birliiinde aza olduğunu öğren .. f amatörlerden Nurullah Kazım, J ayni tahıslar hatta ayni tipler. Me 
dim. Artık ıazetecilik damarla - Müçteba Salahattin ve Baha Bey• seli. (karım beni aldatırsa) da 
rım tuttu: leri hen de herkes gibi takdir ede- Vasfi Riza Bey ne ise (Söz bir AJ .. 

- Aziz Bey sahneye ne zaman- rim. Bu üç arkadaşın bütün isti .:. lah bir) filminde de ayni tipte. 
dan beri çıkıyorsunuz? dallarına rağmen timdiye kadar Biraz yenilik yapılsa herhalde 

- Bırak Allahmızı severseniz profesyonel olmadıklarına ne ya .. daha iyi olur. 
iıiniz mi yok?.. lan söyliyeyim hayret ediyorum. - Bir kaç seneden beri yeni 

- Hayır Aziz Bey konu§uyo .. Maamafih belli olmaz. Belki haşlıyan operet salgını hakkmda-
ruz. ileride onlar da profesyoneller a - ki düşi.inccleriniz? 

Aziz Boy batını parmaklıklı rasma girerler. - Bu operet salgını bir nevi mo 
pencereye çevirdi. Baktı baktı. - Profesyonellerden Galip, Er- da gibidir. Halk şimdi opereti se-

- İyi hatırlıyamıyorum. Gali - tuğrul Muhsin ve Talat Vasfı Ri - viyor. Bir zaman büyle gider. Son 
ha ilk mektepte idim. Herkes gibi za, 1. Galip, Raşit Riza Beyleri tak ı-a gene eski h.ıline rücu eder. 
ben de mektep sıralarında talebe dir ederim. - Gayeniz? 
iken çıkmağa batladım ve nihayet - Son zamanlarda Türkiyede - - Bulunduğum meslekte iyi bir 
açmıı olduğumuz hu Şi§li gençler ki film sanayiini nasıl buluyorsu - mevki almak ve hayırlısile önüre-
bir)iğind~ bulunuyorum. nuz? deki §U bir ayı da atlatmak. 

- Aınatör ve profesyonel artist - Takdire şayan doğrusu. Böy- ~kşamm karanlığı epeyice orta 
lerden kimleri takdir edersiniz? le bir kaç ıe.nelik bir sanayi deva· lığı karartmıfh. Sessiz ve loş ko -

- Herkesi takdir ederim. Bil - dımlarile ilerliyor. Yalnız bir §eyi ridorları geçerek bu köhne binayı 
hu~ ismini sık sık gazetenizde anlamıyorum. Şimdiye kadar oy -

1 

terkettim. 
gördüğüm ve çok kereler İ§İttiğim nanan filmlerde rol sahipleri hep Melih ttazmi 

nunu ile -ücretlere dokunulduğu 

takdirde grev yapmak lüzum ve 
ihtimali üzerine görüşeceklerdir. 

En az 500 kitilik itüdyolar ta
rafından verilen umum ücretin % 
51 ini kendilerine aldıkları tesbit 
edilmittir. 

Ziraat için kredi veren !11Üesse· 
se şubelerine 409 milyon dolar 
tevzi etmiıtir. 

M. Heryonun sıhliati 
L YON, (Fransa) (A. A. ) -

Hemen hemen tamamen iyileımiş 
olan M. Heryo, dün bütün gün 
kalkmıı ve birçok ziyaretler kabul 
etmiştir. 
.ftlltAUlntnHIOlflURftllft..U~~JmıuftıtıUt~'1111Utan1mıu11 

Cümhur iget Gençler 
mahfeli bir senede 

neler yaptı ? 

Amerikada boykotaj 
VAŞiNGTON, 14 (A. A.) .

Amerika iş federasyonu AJQ?a1' " 
ya, İtalya, Rusya, Çin ve iıçileril1 
serbestçe işçi sendikalarına girdle 
lerine müsaade etmiyen büyU~ 
devletlerin mallarına boykotıaJ 
ilan etmektedir. 

M. Venizelos 
Atina, 14 (Hususi) - M. Ve

n izelos bugün Girithanyaya h•· 
rcket ediyor. Mumaileyh kendi· 
siyle görütmek için M. TitüleakO"' 
nun buraya geleceği . gün Girittel1 
dönecektir. [ 7 tacl •a;tıf.-d•n mabaat f 

vattan yazı alınacak velhasıl Da -
rülbedayi mecmuası gibi bir ikin- Komiteciler hazırlanıyor! 
ci mecmua kazanmıt olacağız de .. 
mektir. 

Musiki ıubeai: 
Geçen seneki gibi hem senfonik 

konserler verecek hem de muzikli 
ıacaklardır. 

Spor ıubesi: 

Atina, 14 (Hususi)- NevrokoP 
tan veri· en ha.berlere göre Yun•" 
ve Sırp hudutlarına girmek mak: 
sadiyle komiteci çeteleri her i1'• 
memleketin hudutlarında toplan· 

mı,lardır. Diğer taraftan Yun•" 
ve Türh: Trakyalan hudutlarınd• 
da komitecilerin hummalı bir ·h• -
reketi mÜ§ahede olunmaktadır. 

piyeslerde refakat edecek caz ol -
mak üzere iki takım halinde çalı -

Cem'i ıpordan evvel spor terbi .. 

yeai ve vücut terbiyesini göz önün Y..unanistandabir barışıkh" 
de bulunduran mahfe! idaresi bu t 

A Atina, 14 (Huau~i) - Mevc&J 
sene de ferdı sporlardan ayrıl mı· I. .. h )'fi l ..... u"-

f 
•. ma umata gore mu c:. 1 er e •·· 

yacak, ve umumi aa ıyete gene I f ki )'f' h d h "k·-el 
k

. 'b' h .... k ı arın te ı ı ususun a u U••· 
&eçen sene ı gı ı uyu· turnuva- . . .. .

1 
ıe 

·ı b 1 kt M hf l • 1 mahafılınde sarfı gayre. edı ıne 
11 e at ıyaca ır. a e aza a .. de -

d R d 1. d' f h bas' anmıttır. Başvekilin av 
rın an a yo ın ış macunu a - ~ li•e 
'k J h'b' C ·ı N · 8 tinden sonra muhaliflerin mec: 

rı a arı ıa ı ı emı ve ecıp . at'' 
l hf 1• · l h gelmeleri hükumet tarafından • er ma e ın merasım sa onu sa - ·ı • 
nesine bir perde hediye etmiller • fı gayret edildileceği temin cch 
dir. Mahfel gençliği bu yüksek te- mektedir, iıatta ayni meınbad~ 
berrüe minnet ve ıükranlarmı ar- verilen malumata göre mufıatilte' 
zeder. rin hükumetle birlikte çalıtnıı.1Jt• 

M. ti. dahi temin olunacaktır. 
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Ista h 1 yurdu n u şampiyonu 

.. 1. Yangın davasında 
dolaşmalı, gorme ı, tanımalıyız maznunlar ne 

Bu Büyük bayram için demiryollarında, hava hatlarında, şehir vasıtalarında 
'l';;,k~saya gidiyor ne kadar tenzilat yapıldığını yazıyoruz 

LaL_ Ye futLl ,L · • •1..... .. 
Q~l1. . . uo oırıncı ıgı musa· 
buhuıd~i~ın, lstanbulun da dahil 
"-ıltı11 2

• Buraa grubu müsaba-
a O b' · "dl ha I ırınci te§rinde Bur -

~lıı f •nacaktır. İstanbul mın-
nı tem ·1 

ttlij"hak 11 etmek üzere grup 
l,ıı F •larına iıtirak edeeek o -
L_ enerbahç b' . . 
"lltlı ..._ e trıncı futbol ta • 
,..._ -=rternb ·· ·· M ·-.itle h e runu udanya ta-

Cru areket edecektir. 

letriı,: . ınüaabakaları 22 birinci 
' ınta d' l )'oll t1.k ç e ı ecek ve §ampi-

( Ra, tardı 1 lnl'I -~ ıfamızda ı 

kadar dokuz gün için gidiş paraaı 
ile, gi diş gelit bileti verecektir. 

izmir - Kasaba 
19.10.933 ten 10.11.933 tarihine 

kadar 23 gün: 
A - Ankaraya gideceklere: 
Afyon, Balıkesir, Bandırma 

• • C1 50 
ıçm ;r. . 

(Asker, mektepli, izci, sporcu, 
musiki heyetleri için sülüs tarif esi 
tatbik edilecektir.) 

Demir Yollarındaki Ucuzlama 
Demir yollarındaki ucuzlama hakkında bir fıkir verebil· 

mck için bir kaç mukayucli misal verelim : 

lıtanbnl· Ankara 
lstanl::u l·Ankara 
lstanbul· Kayseri 

" ,, 
lstanbul· Sıvas 

" " 

K. M. il 111 - -577 17Jl 1 l'.l6 

907 

1179 

Tenıilibıı 
T enzi!Atlı X ) 
T enıilitıız 

Teoıilitlı 

T enzilitıız 
Tenzillth 

diyorlar? 
Eerl1n, 14 (A.A.) - Volf ajan

sından : 

Rayiıtag yangını mahkeme· 
s inin bugünkü celsesinde reiı, 

4 ecnebi avukatın muhakemede 
hazır bulunmalarına müsaade e • 
den veaikaları kendilerinden geri 
almı!tır. 

Bunun sebebi, hu avukatların 
Bulgar maznunların müdafaa ve
kiline yazdıkları bir mektupta po
lis memurları ve müıtantik hakkın 

ı da hakareti mutazammın bazı 
ltrj~İyl;: ayni akşam Karaköy 
tektir l'·· nkaraya hareket ede • 
bıtçt,', 'llrkiye birincilikleri final 
da. 1>.,ta ayın 24 ünde Ankara-

B - Her hangi bir istasyondan ' 
diğer bir istasyona gideceklere: 1 

26. l 0.933 tarihinden 3.11.933 1 

tarihine kadar dokuz gün umuma 1 

o/c so. 

Istanbul· Konya 748 
,, il 

'.l337 
1169 
2876 
1661 
3054 
1839 
"1667 
1452 
3004 
1789 
3337 
2122 
3318 
2103 
33:l6 
211l 
2876 
1661 

866 
2135 
1235 
2268 
1368 
1978 
1078 
2231 
1331 
2480 

563 
1383 
798 

1472 
887 

1281 
696 

1447 

T enzilat11z 
Tenzı litlı 

, sözler yazını§ olmalarıdır. 

ı I . Bundan sonr_a polis müfettiıle· 
ı rınden Scranowıezin ifadesi din -
lenm iştir. Müfettİ!, yangın hak· 
kında bazı tafsilat vermiş ve bil • 
hassa demiştir ki: Müzakere salo
nunun kumla döşenmiş olan zemi· 

l.l\acaktır. 

1' en is k · · · omıtesının 

4 . bir tebliği 
"İtta~dızın f ederaayonu tenis ko

'll en· .\ . 
· ı 11.iıda · · 1 tı er l ••ım eri bulunan tenis-

11 • •lanbut t . b' . 'l'kl . ' lfti l.lc enıs ırıncı ı erı -
lllittir." etınek üzere tasnif edil .. 

(Asker, mektepli , izci, ıporcu, 

muski heyetleri sülüs tarifeye ta
bilir.) 

Cenup hattı 

Devlet Demiryollarınm tatbik 
ettiği tarifenin ayni, parasız kısmı 
da dahil. 

lhca - Palamutluk 

Istanbul· Adana 
,, 

" 
lıtanbul·Samsun 

,. " Islan bul· Malatya 

il 

lstanbul· Eskimalatya 
,, ti 

Ankara Samsun 

" " 

1ı17 

1533 

1509 

1520 

957 

1580 
2406 
1566 
2472 
1572 
2135 
1235 

86l 
1614 
1029 
1604 
l Oi9 
1608 
1023 
1383 
798 

T enzi i itsız 

Tenzilit lı 

T enzilitıız 
Tenzilatlı 

T eozilitsıı 
Tenzilitlı 

Tcnıilitsız 

Tenz ılltlı 

T enzilltıız 
Tenzilatlı 

nine kolayca İştial edebilecek bir 
madde tabakası sürülmüş olduğu 
hakkındaki iddia tamamiyle asıl. 
sızdır. 

Birin ·r 
~J~1 ıkler turnuva teklinde 
9 d, b l933 cuma aünü aabah 

19.10.933 tarihinden 10.11.933 R 
nin çelikleştiğini, kafalarının ay- { d~n öğrendik. Yalnız. omayı 

ltfaiye kuvvetleri küçük zabit
lerinden Klotzda şu ifade de bu • 
lunmuştur: 

Yangın akfamı aaat 9,15 te ba
na malumat verdiler. Maiyetim -
deki efrat ile birlikte hemen mcc· 
lise koıtum. Saat 9127 de tulum· 
baları İ§letmeğe ba§ladı.m. O aı -

lttir 1lrYacaktır. 
tarihine kadar 23 gün: dınla.ndığını , ruhlarının refahlan mılyonlarca İtalyanın zıyaret et -'* 50. :1 

1933 ta . edeceklerin lS-10-
.. ll-1h. 
'llere f ed ıne kadar kaydolmak 
~elti ~ eraıyon merkezine veya 
hı. •ta 8 · 
~lt eyın mağazasına mü -
S11,t et~~leri tebliğ olunur. 

Seı.ıih '5~•rınyan, Sedat, A. Ferit, 

1ttttt11, D:'.YYa, Rasih, Sait Sala
~'r N 'tıt Jaff e, Giraa, Tevfik 
"'tt a,;1 ecıni, Orhan, Vedat A .. 

er. 

l<ara ·· tnurselde deniz 
~r, .. faaliyeti 

ltib')e d .. ~lttıe), 14 (A.A.) - Tür
"'l\tz ·ı·k 

il( td'l cı ı federasyonunca ka 
d6 ı erek l ttlijJc ıtanbulda yaptırılan 
I\ . ._ Ye · k 
"'"lerd nı Ürek vasıtaları olan 
>ii trt b. 

:tı.ı, 'b· . ırer tane, Türkiye 
)e •thiı~:ınciliklerine İ§tirak eden 
"''· ~ bulunan İzmir, Bandır· 
\t l\Oca ı· ile 't . e ı mıntakalarına birer 
~ terılınittir. 

~·•tı.ı:~ıt~lerle kürek çekilmesini 
İll ftd uzere Türkiye denizci • 

tij ~ ''••yonundan Ekrem Rüt
''dü, ' Y•nrnda muallim Her T e
t~ti...... olduğu halde 13 birinci . ·~\lın '1'i, a sabahı Karamüraele 
\'t~il ~e orada iki küre-k takımı 
~il~ er~k bu teknelerle talime 

Şark demlryollar1 

27.10.933 tarihinden 2.11.933 
tarihine kadar 7 gün: 

A - Ana hat : GidiJ aelit için: 
Umuma % 50. 

Aıker % 60. 
B - Banliyö: 28. 29. 30/ 1 O 33 

tarihlerinde 3 gün: Geli, gidi§ için 
umuma % 20 . • 

( 25 kitilik grup halinde mek -
tepli, spor ve izciler için % 50.) 

Şehir dahilindeki nakil 
vasıtaları 

tSTANBUL 

28. 29. 30 10; 933 tarihlerinde 
yalnız üç gün için: 

lıtanhul tramvaylar: o/r. 20 
Ü ıküdar ,, : o/c 30 
Akay vapurlar : % 50 
Şirketihayriye vapurları: o/c. 50 
Haliç ıirketi ,, % 50. 

1ZM1R 
Kar§ıyaka tramvayları: 

Göztepe tramvayları: 
Körfez vapurlar: 
Rıhtım tramvay )arı: 

Hava hatları 
29. 30. 31 te!rinievel 933 ıün-81. lftll'. 

" ı.ı !erine mahsuı o!arak · 
lıt )e 1' 'Yanda nüfusunun azlığı • o/c 30 tenzilat. 
"t~ ••abasının kücükt ··"' ·· 1· ·--~il 1 ~ ugune Ayrıca: 1ii11i11 Ça 1tkan Karamürsel genç 
'-t... "e k l' k Ayni günlerde iki buçuk lira 
.. :qllt -·· 1Ymet ı aza kaymaka .. 'ltf "Quı h mukabilinde Ankara tehri üzerin-
d 't - a eretiyle, takdire ve tt ... ınt.ıc l de tenezzüh uçutları yapacaktır. 
f ti" ~lcil a ara miaal olmıya Türkiye dahilinde ıeyahat et • 

'

-- old.. ... de yaptırmaya muvaf-.. au mek için fırsat bu fırsattır. Bun -
•

• L. Ye Moda yüzme ha -
' lqı ·· dan aumi istifade etmelerini bü -
d ' l>o 'llç tarafı kapatılmıt SO tün okuyucularımıza tavsiye ede -
~ ~iiıltı >'undaki yüzme havzun • 

. e talimleri de yapılmıt .. rı.z. 
J.f Devlet merkezimiz Ankarayı 

~.~~er l'eaed .. K henüz görmemiı birçok valandat· l"~ı daL uş aramüraelde bir 
-. 11a kal k larımız vardır. Halbuki, saltanat • jj_ ara kürek talimle-

·••J\aıtikl · devrinde aıtmasiyle meşhur bir 
tı. ~ erı yaptıracaktır. 
Ql~ - .... ...,.______ kasabacık olan Ankara cümhuri -llt ..... 

"
11a "')d ) f yet devrinde Türkiyenin en ma -

J • iZ arına az)a 

Aydın, 14 (Hususi) - Burada 
vukubulan tren kazası etrafında 

alakadarlar tahkikat ve tetkikata 
devam etmektedirler. 

Kazaya uğrıyan 102 numaralı 
tren hadise günü saat 19,15 le Ay· 
dın istasyonundan Naz:Ui istika -
metine hareket etmi§, on dakika 
ileride "llıcalar., denilen yerde lo· 
komotifin ön tekerlekleri hattan 
çıkmı!hr. 

Tren bu vaziyette traversler ü

zerinde 80 metre kadar yürümü~ , 
kaviste de hızını alamıyarak top -
rağa saplanmı~tır. Makinenin ar -
kasında bulunan vagonlar biribiri \' . Para yok! mur bir be'deai haline gelmittir. 

'fı.. Bozkır ortasında kurulan bu üzerine binmi~, on ür vagon par· 
'••.;~tton, 14 (AA) s· l' ;:-
~ -.)'j· h · · - ıne • güzel ve yetil tehir zayıf iradeli, çalanmıştır. 
~ l,ıt -~d~lck.ındaki yeni kanu- bezgin yürekli insanlar için ne Diğer vagonlar frenler sıkıttı • 
~ eıı •rtiıtlerin had - mükemmel bir ruh aanaloryomu • rılmış oldu8• fçin parçalanmak -

\; lllaqJarla angaje edil - dur. tan kurtufmutlardır. Kazaya uğ-
~'t'fdı on hin dolara kadar Bayaiı zamanlarda bile An - rayan tren yük katarı olduğu ci -

er · 1 Pıt etmektedir. karayı ziyaret edenler, iradeleri - hetle içinde yolcu yoktu. 

tiğini söylersek memleketi tanıma 
işinin başka mem!eket'erde ne ka
dar mühim bir vahm borcu telakki 
edildiği anlatılır. 

Vatandaşlar: 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü· 
mü münasebetiyle tarifelerdeki 
ten zilattan iıtif ade ederek yurdu

muzun dört bucağına yayılmız. 

Bu ıebeple insanca zayiat bü· 
yük olmamıl}lır. Yalnız katar me· 
muru İzmirli Mehmet Nuri Efen -
di vagon altında kalarak ölmüı -
tür. Kayın biraderi gardöfren 
Mustafa Efendi de ağırca yara • 
lanmı§ hastahaneye kaldırılmıthr. 

Fenni ve adli tahkikat devam 

rada vaziyet müzakere salonunun 
kurtazılmasına artık müsait değil
di. 

"Müzakere sa1onunda saat 11 e 
doğru kolaylıkla iştial edebilir bir 
madde çıkarıldığım ıöyliyenler 
ve Rayittag meclisinde milliyetçi 
ao:syalist hücum kıtaları bulundu
ğunu iddia edenler, açıkça yalan 
ıöyle.mişlerd ir .,, 

Berlin, 14 (A.A.) - Havaş a • 
janaından: Şahit Vendt ayın 27 
sinde saat 10 da Rayiftag yangı • 
nından haberdar edilir edilmez 
cümle kapısının kapandığını anla
tıyor ve hiç bir sivil şahıın kendi • 
si yokken girip çıkmadığım söy • 
lüyor. 

ediyor. Yap1lan tahminlere göre Kendisinin meb'us olduğunu İ!
kaza Y?lun arızalı olmasından 1 

bat etmiş olan sivli, ancak daha 
ve trenın lüzumundan fazla sür'at ıonra çıkmıttır. 
le gitmesinden ileri gelmi,tir. T 1 · k t R · t -ak' . . eorg erın avu a ı , ayıt agın 

M mı~t ve atetÇt mevkuftur - kapısından çıkan sivilin kaçal'ak 
lar. · ·- · · d Ş h" T 1 mı gıttıgını soı· u. a ıt, oerg er 

8700 kişilik bir «;ete 
Moskova, 14 (A.A.) - Vladi -

voıtoktan bildiriliyor: Çin ve Ja
pon gazeteleri verdikleri maluma· 
ta nazaran 8700 kifiden mürek • 
kep olan 30 Kongu~ çetesi eylül 
ayı ~arf ında ManÇUTide Şarki Çin 
demiryolunu fark hattı mıntaka -
aında faaliyette bulunmu,lardır. 

ile arkadaşlarının Rayinştağdan 

her vakit olduğu gibi çıktıklarını 
söyledi. 

Bundan sonra yangın yerini zi
yaretini anlatan Rayi~ ~ağ müfet -
tiılerinden Scronovitz şahadette 
bulundu. Müfetiş içtima salonun 
da 35 yerden alevler çıktığını aör· 
mÜ§tÜr. 
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Romen hariciye nazır Almanlara boykot Etıbba odasında muha
liflerin iddiaları 

Amerika ış tederasyo
nu nda böyje bir karar 

verildi 

dün geldi, Ankaraya gi 
(Bat tarafı 1 lnd aayıfanu:uıaı 

torl~;m mutat vazife alııının önü· 
ne geçmiyor, ıenelik aidatın İn -
dirilmeıi i·çin teıcbbiislerde bulun 
muyormu§, Jış tabip' eriyle ecza
cılara idare heyetinde azalık ve · 
riyormuf. 

Dun: muarız partinin namzet 
listeıı!nde gösterdiği doktorlardan 
birkaçı ile görüıtük. Önceden 
tunu kaydedelim ki, dün görüttü 
ğüınüz muanz parti namzetlerin -
den üçü, ne böyle bir partiden, ne 
de kendilerinin namzet .seçildikle
rinden haberdardır. Kendilerine, 
muarız partinin bazı toplantılar 

bile yaptığını ve karar
0

&Jlırılan ha 
zı eaasları anlattık. 

ŞUkrU Hlztm Beye göre •• 
Bu esaslar hakkındaki fikirle • 

rini sorduk, asli idare heyeti ye • 
dek azalığına namzet gösterilen 
Şükrü Hazım Bey diyor ki: 

- Muarız listey: yapanları bil
miyonım. Her halde muhakkak 
bildiğim bir ,ey, aralarında bulun 
mayıfımdır. Nz..mzet ıeçi' diğimi 

de gazetelerden öğreniyorum. Ba
na kalına tesbit olunan eıaılar, 
birer temenni of:;a gerektir. Belki 
de, yeni intihap olunacak oda 
idare heyetine, hangi hususlar Ü· 

zerinde çalı§manın zaruri olduğu
nu izah için çizilmiı bir program 
mahiyettedir. Maamafih söyledi
ğiniz eıular içinde, etıbba odası • 
nın ıalahiyeti haricinde bazı le -
menniler de vardır. Meıela etrb
ba odası, bizim doktorların mü • 
teaddit vazife almalarının önüne 
geçemez. Bu, bir kanunla temin 
olunabjlit. ~ oda idare .heyeti 
olsa olsa hükumete temenni mahi
yetinde bir müracaatta bulunabi • 
lir. 

Senelik aidat itine gelince; za· 
ten mevcut kanun tadile uğramıf
tır. Bugün, etıbba odası, çaht· 
mıyan mes' ektaıtan aidat alma· 
maktadır. Zaruret içinde olduk· 
ları anlatılan bir kısmından da 
yan aidat alınıyor. 

Dişçiler ve eczacılar idare he
yetine de birer aza vermek isti
yorlarıa, 'bu kendilerinin elinde -
dir. Reylerini, kendi araların
cl.n •eçecekleri namzetler üzerin
de teksif ederleJt, olur biter. 

Şimdi ehbba odası idere heye
tinin almakta olduğu hakkı huzur 
•e maqların kaldınlmasını iste • 
mek, çok yerinde bir taleptir .. 
Ben de bu fikirdeyim.,, 

Oaman ŞerefeddinBeye gtire 
Muarız zümrenin haysiyet di • 

vanı yedek azalığına namzet gös -
terdikleri Osman Şerafettin Beyin 
söyledikleri de tunlar: 

"'- Bazı arkadaıların beni de 
yedek aza olarak liıteye koyduk -
larını sizden öireniyorum. Etıb • 
ba odasınrnın halihazır heyeti ida
resi ve diğer batka listelerde gö. 
rülen meslektaılarımızrn cümlesi 
hürmete pyan zevattır. Şimdiki 
idare heyeti elinden geldiii ka • 
dar çalıtmııtır. Bundan sonra ıe
leceklerin de ayni suretle çalııa
caklarına kanaatim vardır. Bütün 
arzu, doktorların dedikoduyu 
bırakarak elele verip insaniyet ve 
kendi mesle~leri için gayret ıarfct 
nıeleridir.,, 

Oıman Şerafettin Bey de dit 
tahipleriyle eczacıların heyeti ida· 
rede hire; azalık alabilmelerinin 
heyeti umumiye intihabiyle ola • 
bileceti kanaatindedir. Doktor, 

yardıma muhtaç mes"ekta.§lar için 
bir muavenet sandığı hazırlaı:.mak 
ta olduğu haber veriyor. Hakkı 
huzur ve maaşların kaldırılması 
oncada, mutlak surette lazımdır. 
Müteaddit yazifc tllm~ bahsine 
gelince ... 

Osman Şcrafettin Bey diyor ki: 

"- Muarız tarafın hakkı var; 
bunun önüne ceçi?rr.clidir. Şimdi 

ki etıbba odası idare heyeti de mü
t~:ıddit vazife almanın aleyhinde
dir, ama ''Bunu ne suretle yapabi
liriz?,, diyor· a:·. Görüyorsunuz 
ya bu tarafın da hakkı var. Hu • 
lisi\ bu it bir hükumet işi, kanun 
itidir. Etıbba odasınm yapacağı 

it değildir.,, 

Mazhar Osman Beye göre 

Mazhar 0;.man Bey de diyor 
ki: 

"- Bir kııım meslekta§ların 
mü~eaddit vazife almalarınm önü· 
ne geçilmesini istediklerine bakı
lırsa, anlatılan, muarız tarafı 

serbest doktorlar te§kil ediyor. İt· 
lerim bafmıdan aşgın.. lntiliapia 
uiraımağa, liste yapmağa harcı
yacak vaktim yok.. Listede nam
zet gösterildiğimin farkında bile 
deiilim. Böyle bir vazife verilir
se, arkadatların teveccühleri di • 
ye telakki eder ve yapmağa çalı -
tırım.,, 

Amerika Reisicüm bu
runun oğlu 

Paris, 14 (A.A.) - Amerika 

cümhur resinin büyük oilu Jamea 

Ruzvelt, dün 17.40 ta Londradan 
Parise aelmittir. 

M. Ruzvelt ve dünya sulhü 
Vaıinrton, 14 (A.A.) - M. 

Ruıvelt radyo ile bir nutuk aöyle

mit, "emperyaliıt temayüllerle,, 

dünya sulhunu tehdit eden millet

ler, ıuHıpener milletler ara11na 

ancak daimi bir talim ve terbiye 

Va!ington, 14 (A.A.) - Ame· 
rika it federasyonu icra komiıyo· 
nu, Alman işçi aınıf ına tefkiJi.t 
yapmak hakkı verilene ve yahu • 
di]ere kar~ı yapılan mezalim bite· 
ne kadar A"man mallarına ve al -
man müesseselerine ltoykotaj yap
mak huıusunda bir karar vermit • 
tir. 

Komisyon, es~sen bu boykota· 
jrn "f !Çi menfaatine kar,ı ayni 
gaddarlıkları yapan veya siyasi, 
dini veya örfi seheplerle olsun 
mezalim yapan,, milletlere de tat 
bile edi!.mesi kanaatindedir. 

Va!İngton, 14 (A.A.) - it fe
derasyonu kongresi mesaiaini M. 
Greenin bir nutku ile hitirmİ!tir. 

M. Green demi.tir ki: 
"-Miri kalkınma prorramına 

yardım etmeie tamamiyle karar 
verdik. Fakat yapacağı yanhtlık
ları kabul etmeği reddettik. Grev 
aleyhinde bulunan bazı sealer 
duyduk. Hatta hazan greYi iktı

aadı baltalama diyenler oldu. Bu -
na cevabımız •udur ki: Amerika 
hürriyet bir vakıa o'arak kaldıkça, 
grev yapmak hakkına dokunul· 
mamalı ve dokunulamaz bir h.ak 
olarak kalmalıdır. 

idare, it idaresi tankikat neti
ce.inde yapılan tTeTlerden hak
sızları olduiuna teebit ederse, 
grevcilere yapılan yardımın keeil
meıine karar -.ermittir . ., 

Almanya, Finlandiya ile 
Ticaret mukavelesini 

feshetti 
Berlin. 14 (A.A.) - Volf ajan 

undan: Alman hüliümeti hali • 
hazırda mer'iyette bulunan Al -
manya - Finlandiya ticaret mu· 
ahedeıi ile bu muahedenin zeyil • 
terini f esbetmek niyetinde bulun -
duğunu bildirmiıtir. Ahiren Ber
linde ıiritilmit olan müzakereler 
neticesinde bu muahedenin müd
deti bitmezden evvel yeni bir ti • 
caret itilaf~amesi elde edilebilece 

(B8f ltarah 1 laeJ NJ'1fada) 

diii sırada selim havası çalmı'
tır. 

M. Titülesko istasyondan oto· 
mobile binerek Perapalas oteline 
gitmif, orada kendisine tahsis e· 
dilen dairede bir mi;ddet istirahat 
ettikten sonra vilayete giderek 
vali Muhittin Beyi ziyaret ~tmiş -
tir. Romanya hariciye nazırı bu 
ziyareti müteakip Ayaaofya carr.ii 
ni ıezmİf, sonra Perapalasa dön· 
müttür. Bu sırada Vali Muhittin 
Bey Perapalaaa gelerek misafirin 
ziyaretini iade etmittir. 

htanbul valisi ve belediye reisi 
Muhittin Bey muhterem misafir 
ferefine dün Serkldoryanda bir 
öğle ziyafeti vermi9tir. Ziyafette 
M. Titülesko ve refakatindeki ze· 
vat ile Bükret sefirimiz Ha.mdul -
lah Süphi Bey, Ramanya sefiri 
M. Karp, Romanyanın İstanbul 
birinci ve ikinci kolsolosları M. 
Anastasiyu ve M. Gika, vali Mu -
hittin, Madrit sefirimiz Şevki, 

vali muavini Ali Rıza, hariciye 
huıuıi kalem müdürü Refik Amir, 
Beyoğlu kaymakamı Sedat Beyler 
bulunmutlardır. 

Saat on altıya kadar süren zi • 
yafeti müteakip M. Titüleako Pe
rapalas oteline gitmif, orada aaat 
on yediye kadar kalarak iıtirahat 
etmit, sonra refakatinde kend;siy 
le birlikte gelen zevat ve Hamdul
lah Süphi, vali Muhittin, Refik A
mir Beylerle Romanya sefiri oldu
ğu halde Tophane rıhtımından bin 
diii bir motörle Haydarpafaya 
ıeçınittir. Misafir üzerinde Ru · 
mence "H~t eeldinn,, yazı'ı olan 

takın yanında sahile çıkmıf, bura
da 'bir müf er eze aıker tarafından 

' 
ıelamlanmr!, askeri muzika se-
lam havası çalmıttır. M. Titüles· 
ko Türkiye Ye Romanya bayrakla
rı asılmıt olan ıar dahiline girerek 
kendisine ayrılmıt olan hususi v:ı
gona geçmi,, te9yie gelen zevatla 
veda'aımıı. tren saat on sekizde 
alkıtlar arasında hareket etmittir. 

ii ümit olunmaktadır. h ile ıirehilirler demiftir • Romanya ariciye nazırının re· 
M·ıı l k ··tt f"k h b fakatinde,· hukuk müıaviri ve or-

1 et 
0 

ara mu e 
1 

an ar e Atinada yakalanan büyük 
kartı dunıyonız. Arazimizi kom ta elçi M. Raicoviceanu, M. Titü-

bir sui istimal çetesi leskonun husuıi katibi M. Neniıor, ıularımız aleyhine geniıletmek 
Atina 14 (Huıuai) - Dün on Romanya matbuat umum müdürü 

istemiyoruz. Amerika, Kanada ' dört erk:k ve üç. kadmdan mürek- M. Dra~, orta elçilik başkatibi 
Meksika ve Cubayı ilhak etmek kep 25 kitilik büyük bir sahte ı M. Buzduıan dün Sofyadan ~eh. 
istemiyoruz.,, karlık çetesi yakalanmııtır. rimize gelmişler ve Ankaraya git-

M. Ruzvelt dünya ekseriyeti • Maznun"ar bir senedenberi sah 1 mitlerdir. M. Titülesko ile bir -
nin de böyle dütündüğünü fakat , te evrak istimaliyle harp kurban. likte gelen Bükret ıefirimiz Ham· 
"buhranın önüne geçilmek istedi- lan kaaasındnn ve devlet hazine • du!lah Süphi Bey:e Roman:ranın 
ği takdirde bunun bir günde veya sinden para sekmekte idiler. Bu Ankara sefiri M. Karp ta Anka
bir senede yapılmıyacağmı,, ilave çele efradı arasında muhasebatr raya hareket etmiflerdir. 
etmiıtir. umumiye memurları da dahildir. Romanya hariciye nazırı bu aa-

inhisarlar Umum -Müdürlüğünden: 
N ev'i 

Balya kapak tahtaları 
Hurda çinko 

Mubamm !'n mı~t.uı 
25000 

Vahıdi Kıy11i 
Kılo 

Eu " u:ıduju m thal 

Iıtimale gayri salih çivili lıayı~ 
Muhtelif ko'o.1ya ve leVallla 
Muhtelıf tüp 
Saç ıuyu 
Tuva.et suyu 
Muhtelif esan1 

5~ 

1000 
87 ı 'i~e 

2~0!) " 
:.- 3 
2 

439 

" 
it 

•• 

,. 
,, 

Adet 

" ,. 
,, 

" 
Tuvalet sabunu 2 Ku'u ,, 
Muhtelif Eıanti oı 514 •iıe ,. 
Podra 14 kutu ,, 
Boı lennta kutuıu 30 .. ,, 

Cilnli LeYnım ın">ırhrındtt ·'ır 
Cibau f ıbrıkaaı an varında. 

K ,•nt"' .,,,.,. .•. ,~ ,,,.,,fl:1ia o· 
lup toptıo aatılaca:~tır. 

Sirkelik Şarap 6 Fıçı ,. Kabataf m~mu'lt ın1'.arında. 
Yukarıda iıim •e mıktarları yuıh mu~hhf tıya 19/lr/9jJ tarihi•e mü•adif per,er.be glinü sut 

14 le açık arttırma usulile aatı'acıiından tat;p erin cıyayr ılrmek Uıere her ıün sabahtan akta mı 
kadar hinlarında röıterilen mahallerine •• paıarhlc i'i• de tayi11 ıdi!e1 rOnde "9 15 te111inıtluile 
birlikte Cibalide levazıma şubı"nde mllteıeklcil sattı ko:aiıyeauaa· mllncutlan ılln o'u:'lur. (53401 

bah Ankaraya varmıı olacak, 
da üç ıün kaldıktan sonra 
nü akt.:ımı ıehrimize harektıl 
decektir. M. Titüleeko 
dan dönüıte İstanbulda bir ıili 
lacak, çar,amba ak9amı ~ 
lu ile Atinaya hareket edec 

rtazırın reflkası 

Misafir nazırın refikası 
Titülesko bu sabah Romanya . 
puriyle Köstenceden te 
gelecektir. Madam TitüleakO 
· atarıhtımında vali Muhittin 
le, Romanya konsolosluiu 
tarafından karşılanacak, f.t 

1 
tin Beyin kerimesi banı111•ı1 

kendisine bir büket takdim .. 
tir. Madam Titülesko bu 
ki trenle Ankaraya ridecektir~ 

Şehrimizde bulunan ecneW 
firler, Romanya hariciye 
nın ziyareti dolayısiyle, dün , 
tam Ankaraya ıitmiılerdir. G 
ler; Yunan sefiri M. Sakel .. 
los, Yuroslavya sefiri M. Y 
viç, Mısır sefiri Abdülmelik 
za Bey, lnriltere sefareti mtılftl&I 
hatgüzarı M. Morgan dır. 

Giden yolcular çok olduiU 
dün Ankara trenlerinde de • 
lik yapılarak yalnız yataklı 
)ardan mürekkep ayrı bir trell 
rik edilmiı, ıaat on sekizd• 
kan bu trene M. Titüleskoznaıa ~ 
lunduiu hususi vagon ilave oJ4f 
muştur. Her zaman saat oo ~ 
de kalkan tren ise saat 18,15 ta 
reket etmiıtir. 

rtazır1n tercUmel h~_JI 
M. Titüleako 1883 ıen .. ~ 

doğmu,tur. Paris hukuk f~ 
ıinde hukuk doktoraıım vercl" -
sonra Romanyaya dönmü!, 1 .. , 
ten 1909 seneıine kadar Julf : ... 
niversitesinde hukuk profeJO'-

olmuttur. Müteakiben mebuı i" 
tihap edilmif, Romanya ka':). 
sine ilk defa 1917 senesinde 
ye nazırı sıfatiyle 1irmi9tir. 

M. Titülesko ıulh konf ar~ 
da Romanyayı temsil etmİf, T~ 
non muahedesini memleketi ~ 
na imzal.ımrthr. 1920 den 1 

Dr. rturl F.,.mi 
GÖZ.: HEKiMi 

Caialojlu, Süreyya Bey 
Saat 2-6 ya kadar. Telef: 



--- Sağl~m Ye ucuı 

STAR 
Elektrik Ampulleri 

gelmiştir. · Deposu : (stanbulda 
Tahta kalede Prevoayar.s han 

Zonguldak Nafıa 

••--- No. 15 845 D muhabere SÜtUnU Çaycuma yolu mebdeinde ve Zonguldak Şehri içinde kayık iske-

L_ evlet :matbaa l f d ı· Üsküdar icra memurlugwundan: ltsindcn Ankara köprüsü .valunına kadar Gazipaca caddesi üze-
uqıJan 11 ara ın an nat mektubu, gönderdikleri hal· T tulaıı k';e mekteplerde okuttu· de mukavelelerini ihzar, ya hut Bir borçtan dolayı mahcuz ve r ine yapılacak "5000,, metre murabbaı parke kaldırım inşası 
İti nı·· 1 apların tevzi ve sah§ mukavelelerini gönderip te [ paraya çevrilmesine karar verilen 25/l 0/933 tarihine mllsadif çarşanba günü saat on beşte ihale 
Bunıa~esaeieınize verilmiştir. teminat muamelelerini ikmal el· 1 masa, ayna, dondurma kutusu ve edilmek \lzere ve kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

d
(VAklT) k~~t~~bhulda . yalnız miyenlerin, yeni siparişleriyle 1 tezgah ve tabak ve sandalya ve 2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibari malilerini isbat 
e.r:L } u up anesmden te - birlikte noksan olan ı' ,ler1'n1· ta· 1 "'o un b 't• T • 19 10 933 t 'h' edenler kabul olunur. a ı ır. mamlamaları hususuna nazarı saır eşya - - arı ıne 

Devlet •• dikkatlerini celbederiz. musadif perşembe günü saat 12 - 3 - Münakasaya dahil olmak isteyenlerin bedeli keşfin yüz-
btıriya.t d matbaasının diğer den 13 e kadar Kadıköyünde de yedi bl!çuğu olan "2160,, lirayı Vilayet idarei Hususiyesi hi-
du t 1 a (VAKiT) yur • llnıi :raf1ından satılmaktadır . Cevaplarımız Haydarpa!a rıhtım caddesinde sabına bankaya verdiklerine dair makbuz senedi veya milli es-
lllecın •e~ erle Maarif Vekaleti Maraş orta mektep müdüri- 114 numaralı dükkan önünde bi.. ham mukabili n:uhasebei huıusiyeden ilmühaberi ibraz etmeleri 
de cv'A_•rı ve sair kitaplar için yetine: istediğiniz yurt bilgisi rinci açık arttırması icra edilece- lazımdır. Ticaret Odalarına mukayyet olduklarına ve itibari ma-
llıUra. KIT) kütüphanesine mevcudu bitmitlir. Devlet ğinden talip olanların yevm ve !ilerine dair bir vesika göstermeleri icabedcr. Y etlerindeki ebli-

ca.at edilmek lazımdır. k · kA d h b l k · f · ' k l · 'h 1 mathaaımca yeniden tabedile _ va tı mez ur a azır u unaca yetı ennıye veıı a arım ycvmı ı a eden sekiz gün evvel Vilayet 

~il~~ AKIT) ~:-phanesi, her cektir. Tab'edildiği zaman memuruna müracaat eylemeleri Başmühendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine 
•atın:t ~erkezinde bu kitapları gönderilecektir. ilan olunur. (329) dair ya bir ehliyet vesikası almaları veyahut ellerindeki vcsika-
lır, . V~~ere birer §ube açmı§· Dinar Dikı'cı·ko··y baı-.mual • .......................................................... ntn zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. Bu şartları haiz ohnıyan· 
linde Dılayetler hududu dahi • limliğine: İbrahim Alaet~in Be- :::~:. 3. K. Ü• ·.. lar münakasaya kabul edilmez. 
tepı , evlet matbaasının mek· · k h 4 - Talipler ihale günü saat on beşte VilaAyet Encu"menı·n-
l·ı .. d~re ınahıuı olan kı·~-pları yın çocu ru u kitabının fiah ~ '" ığe "" ... atınalma Komisyonu ilinl arı de bizzat veya musaddak vekilleri hazır bulunmalıdır. :rau r eserleri için bu §uhelere yüz otuz beş kuruştur. .. ....................................................... · 

ra.caa.t olunmalıdır. Karacabey Çamlıcaköy muh· M. l\f. V. Sa. Al. KO.l\f. dan: • 5 - Evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek isteyenlerin iha-
\'i}" •~ tarlığma: istediğiniz kitap ve yerli fabrikalar mamula • leden iki gün evveline kadar her gün Zonguldak Vilayet Nafıa 

ldreaİY~tlerde fubemiz olarak defterler bizde yoktur. tından 15,000 adet yün batta- Başmübendis'iğine ondan ıourada Viliyet Daimi Encümen Kale-
lltla. k," gösterilen kitapçı · G niye kapalı zarfla rnu"naka _ mine müracaat etmeleri ilin olunur. (5618) 
~nı· ırtaaiyecilerden ve gaze- enç kazası maarif memur -
ille) 1j ~•!ilerinden henüz mua· luğuna: lıtediğiniz kitaplar biz saya konmuştur. İhalesi 2- 1!!~••••••••••

1

••~~~·-•••••••• 
li~~e~e~n~n~ı~b~it~ir~m~i~y~e~~~e~ri~n~t~e~m~i~-~~d~e~y~o:~~u~r~.~~~-----111 - M3p~~bed~saat ~ t la Ti •L l l~ı M 15 te yapılacaktır. Taliple - rıa ıra r ve v eSlKQ ar 

• 
1
.;.Vr· • Harita .. ~~u~ müdiı.· rlüğünden rin şartnameyi görmek üzere 

"'•rn- ıta Umum mDdurlugu harıta matbaası ıçin mubtelifülcios her gün ve münakasaya işti -
•1': 25 kal 1 b rak için de o gün ve vaktin -

ftnil em ma zeme Ye oya merdane me~ini çinko ve ıu 

Harp kabinelerin in isticvabı 
Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerioin di· 
vanailideki isticvaplarını, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. ~l ;•~ve .saire pazarlıkla .sa~~n alıncaktır. Pazarlığı ve ihalesi den evvel teklif ve teminat 

tina eırın 933 Cumartesı gunü saat 15 de yapılacaktır. Evsaf mektuplariyle Ankarada 1\f. Harp kabine/erinin isticvabında 
l111ıu te mıktarlarını Ye şeraitini görmek üzere her güo harita M. V. Sa. Al. Kom. nuna mii -
~trk~t nıUdürlOğü Levaıımına gitmeleri' pazarlığı için de M.M.V. racaatları. (3345~ (5470) 

Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezıetle, merakla okuyacakıınız. 

F:r~:~i ki:ti
0

k;~;;···Biri:cİ Hafı:oK~;mal 
600 sayıf alık kitap bir lira 

Da ıtma yeri VAKiT matbaası 

Ziraat Vekaletinden : ikramiye · ~eŞifleS·i ··: 
. hakkında ilin 

Maliye vekaletinden ve cumhuriyet 
merkez bankasından : 

lkra-i '° E · · t•k h · J • rtıiyc k ~ Yt!ı rganı ıs ı ~az ~a vıl erınin birinci altı aylık ikra-
16ıt ~şı.dcsı bu husustakı talımatname ve itfa pilanı mucibince 
te A.Cfrınıcvvel/9'3 tarihine müsadif pazartesi günü saat oa dört
ttt;· nkara'da Cumhuriyet Merkez Bankası binasında icra edile-

1 '~en ~rzu eden zevat l< eşide esnasında hazır bulunabilir. 
bi~ b· rarnıye kazanan numaralar müteakiben ilan ve bedelleri 
Q•r\• ır vergiye ve tev~ifata tabi tutulmaksızın derhal Merkez 

l<aaınca tediye edilecektir. {5616) 

~ lı' 1 ı · 1 1 ~ il .1 ili ~ı ~il ıı '!il . 1 ~! ı~ı ı~ ı ll~'lll!~/1111 1 ~ 
Selinik Bankası ~? 

'I'esls tarihi: 1888 

Sermayesi ·: 30. 000. 000 Frank 

idare 111erkez1 : IS1 AN BU.L 

1 
TUrkiyec!ekl Şubeleri: 

stanb.!11 ( Galata ve. lstanbul ) lzmJr 
Samsun . Mersın . Adana 

, Yunani~tandaki Şubeleri : 
Seli\nlk. Kavıtlo. Ali na. Pi re 

8ij-
U~um Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· 

arı küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

v 111 ~I ~ 

Ziraat 
k Satın a'ına ı 10 t A · ı . . .. aPalı . • CaiC o:ı rsınıi<ıyetı ressu ıkı ay müddetle ve 
ta'da :.arf usulile münakasaya kooulmu,tur. Şartnameler Anka· 
Ziraat ~.~a~ Vekalet i mübayaa kom'syonu ile Istanbul'da b irinci 
~llbaın udurlilğünden verilecek tir. Taliplerin teklif mektuplarile 
1 ~•lt g~'0 bedelin yüzde 7,5 ğu üzerinden teminat akçalarJDı 
tı~ti r nQ olan 16/12/933 cumartesi günfi saat on beşe kc1dar 
ııt bu·~Çen komisro:ıa vermeleri ve kendilerinin de o aaatte ha· 

llrtıaları ilin olunur. (5593) 

ZA Yl - Eyüp 46 mcı ilk mek· 
tepten aldığım tasdiknamemi za

yi ettim. Y eniıini alacağımdan 

eskisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 221 Necmeddin 

8851 

§ 1327 doğumlu nüfus kağıdı • 
mı kaybettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hükmü yokutr. 

Bakırköylü Tanaı 

Yüksek Ziraat Enstitüsü için yaptırılacak mefruşat 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu işe ait münakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde Zi· 
raat Vekaletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğünden 
alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılı vesikalarla kendi 

teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetinde muvakkat teminat 

mektuplarile birlikte ihale günü olan 4/T eşrinisani/933 tarihine 

miiaadif Cumartesi günü saat 15 de Vekalet inşaat Komisyonu· 
na müracaatları ilan olunur. (56 l 7) 

Ucazlak •• temizlik •• Slr'at 

VAKITYURDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

. 
• • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 



• 

Ani ve 
kat'i 

tesirli 
Fenaspin Tabletleri 

Baş ve diş ağrıları, nezie ve 
. aybaşı sancılarında pek tesirli· 
dir. Her eczanede satılır. 

~ - ----------=------T--l-' .-~-R.--K--i V---
1
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l 1 RAAT KOŞUNUZ: 
BAN KA5 I fırsatı Kaçırmayınız 

Oalatada 

MAYER 
Mağazasında 

Büyük 

Tenzillltlı Satış 
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a. Yekiletinden: 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. 1;·01;~ 

Samsun • Sıvas batlı üzerinde kunduz ve kalın cihetlerihde 
ka:n taş ocalclarıodan beşer bin m~tre mik'ap balastın ihracı 
kapılı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Kunduz cihetindell 

ihraç edilecek beş bin metre mik,ap balasta a•t münakasa 

l /l 1 /933 tarihine müsadif Çarşanba günü saat 15 de ve ka 'ıo 

• cihetinden ıbrac edilecek 5000 metre mik'ap balasta ait müna
kasa da aynı gün ve tarihte saat 15,30 da Ankarada Nafıa Ve· 
klleti Müsteşarlık makamında icra edi lecektir. 

Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminata muvakkate ve 
. cui seneye ait ticaret odası vesikalarile birliktt: komisyo:u nı'l· 

racaat etmeleri li::.mndır. Talip:er bu husustaki şartnameleri birer 

,.__.Devlet Demir yolları ilanları 1 

Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Devlet Demiryollarında 23 gün 

nt}addetle mühim nisbetlerde tenzilat 
1'9 T tfrinicvvel - 1 O Teşrinisani zarfınc' a umumi yo:cu tarifele

ri üzerinden asgari % 50 o!mak (zere mühim nisbetlerde; 
Haydarpaıa ve Ankara hanliyö hatlarile N.u:Janya • !:?ursa 

.l(aiiında yalnıı bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu tarife
ll'fi ÜZt'rinden % 50 n:sbetinde tenzılat yapılacaktır. 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toroı sür'at katarlarına bu 

ıt:rıld<.t zarfında üçüncü mevxi } o cu kabul edilmt z. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 15494) 

5 - 11 • 933 pazar günü müna 4' 8S ısı yapı : acağı i !a :ı d .! n Lo 
k..s~otif bakır boru ve aynalarile diR"er bakır aksamı mu .. ai<as a sı 
göıü! en lü1um üzerine 11 • 11 • 933 tarıhine tesadüf eden cu· 
martesi güniine bırakı lmıştır. (561 Oı 

Saçların halaskarı 

lira mu'<ahilinde AnkarRda Nafıa Veka!eti Levazım Daires"nde11 

• lstanbulda Haydarpaıada Liman l~lcri Müdürlüğünden tedarik 
edebilir!er. (5524) 
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ı: Yüksek komisyonca hazırlanan lJ 

tj ON YILIN il 
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Savo-Piksindir \1 Yazan: Halit Fahri i~ 
lstanbul Yalova ecza deposu ~~ Uç gün bayram zarfında memleketin her ye: '( 

il_=~~= rinde sahneye konulacak olan bu temaşa eserı f l b;ıhlbl : MEJL\1~1 \Sl!\I " 

~~ rıkmış!ır. Fiyat. her yerde 50 kuruştur. .. ~~ 
~l!'l'rl)al mlıdllrü: 1. S :1f11 "t' , 
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Bugün müvezziler parasız . daqıtacaklar ... 


