
y,,n • 
anıstanda fırkaların 

anlaşmak Üzere olduğu 
Bütün tacirler ölçülerini 
29 Teşrinievvelde mu
hakkak mühürlelecekler anlaşılıyor 

~ 
~y~=,~.===================================================-==============:::::;:==================================== 
~ Sayı : 5669 Yazı işleri Telefonu . 24379 Perşembe, 19 Birinci teşrin (10 uncu ay> 1933 IJare fclefoııu . 24370 Sa.yısı 5 Kuruş 

~: ismet Paşa Fırka Grupunda İzahat Verdi 
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Ankaradan tehrimize dönmüıler , 
Haydarpaşada vali Muhiddin, va
li muavini Ali Rıza Beylerle Ro -
many:ı konsoloıu tarafından br
tılanmışlardır. 

Madam Titüleıko trenden indi-
ği sırada Romanya ko~losu M. 
Anastasyo kendisine güzel bir bü
ket takdim etmiştir. 

M. Titülesko ve zevcesiyle re -
fakatlerindeki zevat HaydarpaJa 
dan bindikleri bir muşla doğruca 

Dolmabahçe sarayına gitmişler , 
sarayı gezmi,Ier, oradan mu,la 
Sarayburnuna çıkmışlardır. Mi -
safirler Sarayburunundan otomo -
billere binerek müzelere gitmiJler, 
müzeleri ve T opkapı sarayını gez
mişlerdir. 

Bu ~iyaretten sonra Perapalaıa 
dönülmüf, miıafir nazır ve zevce
si saat on dörtte Taksimde Roman 

M. 'Tltfilesko ve zeycesl diln 
latanbulda 

ya koıolosluğunda şereflerine ve • 
(Devamı 9 uncu nayıfada) 

dün limanımıza geldi 

Fn-ka Grupund; 
~ollian ----.-
~lklşl Ya ıle muahede 
~ ar!a tasvip edildi 

'<ara ıs 
trupu ı' -~ , (A.A.) - C H F 

uare h . . · · · 
C, ıt F eyetı rıyasetinden: Sovyet filosundan kruvaz3r umanımı:rda 

'
0 'lra J\f · grupu bugün öğleden Kraıni Kavkaı kruvazörü ile 
~"•er Yon mebusu Aı· B · · · l · · ıııde t 1 eyın rı· iki torpido ve üç denıza tı gemııın 
ttlt.rıya hük~Plandı. Bu defa Ro - elen müteşekkil bir Sovyet filosu 
ıt.lrtt uınetiyle ya 1 .. d . b h 1. ' . . k e ve kt pı an .mu - iın sa a ımanımıza ge mıştır. 
'~~da. baıv:ki~dilen mukavele hak Sovyet gemileri limana girdikleri 
.... r. heyer Paşa tarafından sırada toplar atarak ıehri selamla 
.. ,,,.. 1 Utnuın· · 

Utna.t " . •Yesıne verilen mı§lar, Selimiyeden atılan top • 
~Uah e ıza~1ttt d. 1 
ı ede · · 111 enmiş ve larla mukabele edilmiıttir. 
ıtr} Rtupca . t . f :t 

a. h''"İp " ~ 1 tı. akla ve a1kış- Filo kumandanı Ro'l yoldat 
e lakdır edilmiştir. ı öğleden evel valiyi ve kumandam 

ziyaret etmit ve öğleden sonra 
kendisine iadei ziyaret olunmuf -
tur. 

HükU.met mümessilleri kruvazö 
re ziyaretlerinde top atılarak se • 
lamlanmıılardır . 

Filo kumandanı Türk iazeteci
lerini bugün saat on beşle on altı 

ara~ın~a kruvazörü ziyarete davet ı• 
etmıJhr. . 

Son hadiseler 

Fransız Baıveklll M. DelAdlye 

nakap arıtnıııamı lııtıyecekttr. dier dün mecliste verdiği bir nu • 
Şimdiki halile l<"'canııa hllkQmetl Alman· k 

tu ta demiıtir ki: 
yamn hilsnll nlnyctlııe usla lnanmıunal;;tadır. 
Mutlaka Alm:ınynnm bir harp ba:r.rrlığı knr· - Biran tatbikından geri kal • 
oısında bulunduğuna lı:anl görünmektedir. madığımız ölçülü hareket ve ma • 

Onun tein M. l>alaılye n.'}ap..ıya bir kıs- zide pdma11nda...r.aaı...olduğunuz 
mrnı koyduğumu%. nutıtunun sonunda oıınlıın mühim ve hakiki fedakarlıklar bi
ııöylcml~tır: 

"f.~ransa kf'ndl hürriyetini ,.e toprakla • 

nnr müdafaa cdcct>.k her türlü \"t'Saltc ma -

ilk bir haldedir, Onun için hiç bir cndl,esl 

yoktur ve lcabcdcn 80~k kanlılık Uc bekle • 

mefe karar l"Crmlştlr.,. . .. .. 
Paris, 18, (A.A.) - M. Dala-

ze, bu yolda devam ve sebat et -
meğe müsaade etmektedir, yalnız 
bizzat bu hareketin itidali pazar~ı· 
ğa yana§mamıza manidir. "Alkı§· 
lar,, hükumet Fransa ile sulhun bi
ribirin.e bağlı büyük menfaatleri • 

C Oe\"llmı 9 uncu asay1fnda) 

Maliye vekilinin hastalığı devam ederse 
Maliye Ve -

kili Mustafa 
Abdülhalik Be -
yin gözlerinden 
geçirdiğ ameli -
yatın muvaffa .. 
kıyetle netice -
lendiği malum• 
dur. Fakat Ab-
dülhalik Beyin 
ahvali umumi • 
yesinde zaaf ol
duğu için daha Fuat l?ey 

bir müddet istirahate ihtiyacı hu • 
lunduğu anla§ılmaktadır. 

Haber aldığımıza ·göre §ayet 
Abdülhalik Beyin vazifesini uzun• 
ca bir zaman için vekalet suretiy -
le idare edilmek lazım gelirse 
meb'us namzetliği konulmu§ olan 
Divanı muhasebat reisi Fuat 
Beyin Maliye Vekaletine gelmesi 
muhtemeldir. 

Fuat Beyin mebus olduktan 
sonra bütçe encümeni reiılisine 

getirileceği de söylenilmektedir. 

Ganon - Blftetl nasıl buldunuz Beyefendi ? 
~&thırl - Ara,t.ra arattıra patateıln altında buldum. 
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Yunanistan O N=H A 8 ERLE 1 iitklerıe artık dava 
iki fırka uyuşmak oJamaz, diyor 

•• d• B 1 • t 1 1 1 k ? Atina, 18 (Huauai) -M. 
Atina,l:ız~::UIİ~~Busün u garıs an a an aşı ~ca mı. ~~°ı:Gir~:,:ı~::!e:... 

öileden sonra mecliı meaa11ıne 

tekrar ll&fbyacakbr. Bu içtimada 
bapekll hükumetin dahili ve ha
rici ıiyuetine dair izahat vere • 

kında Yunan ihtiyat efradı t 

iki Kralın mülakatı - Romanya hariciye nazın yann dan 10ruıan auaıe cevap 
Türk-Yunan davuınm 

Atinada olacak - Sonra Belgrada da gidecek tiğini ve Türk - Yunan d 
nun kendinden beklenen 
leri vermeğe batladıtını il 
ve: "Türkler artık aamimf 
lam doıtlarımızdır,, demit Y~ 

· cektir. 
Lakin bqvekilin nutkunda M. 

Venizeloaun kabinedeki nutku • 
nun bazı noktalanna cevap ol -
mak üzere bazı ilaveler yapmıf -
br. Çahlariı mahafilinden veri• 
len malı&mata giire M. Çaldaria 
nutkunda muhalif fırka ile itilafa 
meyil ıa.termektedir. 

Bu aebeptea dolayı bqiinkü 
nutkunda ıiyaıetin normal bir ha· 
le haı ltimmuna kayt ye bu mak
sat için iaükimetin ~ kuvve • 
tiai ietimal ecleceiini aöyliyecek -. 

Atina, 18 (Huıuıi) - Roman -
a hariciye nazırı M. Titüleıko, 

cuma ıünü aat.lu saat on buçuk

banna ıöre bu mülakat (29) tet
rinievelde Romanya kralının T u • 
na nehri üzerindeki yatında vuku 

ta lıtanbuldan buraya tren1e vuıl bulacaktır. Fakat diğer taraftan 
olacaktır. M. Titüleıkoya lıtan· iki kral araaında bu mülikat ol
buldan RoaMlJaıun Atina aefiri 
Yunan ka&fne nazırmm huıuıl ki 
t ibi refakat edecektir. 

M. TJtületko, caa, ıünü Yu 
n.an hariciye nazın tarafından ve -
rilecek Zİ)'afette, ve alqam da 
Y unaa hildimeti tarafdldan veri
lecek reamf ziyafette lutzır 'buluna 
caktır. M. Titüleıko Atinadan 

mazdanevel Yuıoılavya ve Ro
manya hariciye nazırlarının Bel • 
ıratta ıörüpneleri ve Bulgar bat· 
veki"i M. Mutanofun da bu söriit
melere ittirak etmeıi mühtemeldir. 

VAKiT - Bu malumata ıöre 
küçük itilaf devletl~rinin Bulıariı 
tan ile bir anlapna zemini bulmak 

pazar aünü Belırada ıidecektir. için bili çalıttıkları ve hatta hayle 
\Pki·ın Mltyö Metakau ~ul • KU~Uk ltlflf ve Bulıarlatan bir an'qmanın tahakkukuna im-

ve M. ~ıaeloaun Roman)'& kralı Karol ile Bul - kln ıöıterecek bir kombinezon 
·---·•me1e ~i hu-.ındaki ıariıtan kralı Boriıin yakın bir teklifi hazırladıkları anlatılmak -1111--• w iilecejiQi tlJlemit- zamanda mti1ikat edeceklerini yu tadır. 
f • Ba fıkriad• ~iar olan mıtbk. Bulgar matbuatmm iatih- M. Titüleeko Ankarada iken 

Bulıar aefiri M. Antonofa demit
tir ki: 

- Möıyö Antonof anlıyorum ki 
içinizde ifade etmek iıtediğiniz 

bir fe1 Yar. Bulıariıtanın b"am ar
zularının tahakkuku için çare ve 
imkin 1IÜ arıyor111nm? 8eace ilci 
çare Yar: Harp YeJa miukere .. 
Harp yolu ile ıa,...me nrmak ta
raftarı mııınız? 

M. Titüleıko bu 1m4ii ceYapuz 

kabnca aülerek .U.•• •iıtir: 
- Şu halde mflukere rolu i'e 

itlerin h,lli arzuaunduınu:. Mü
zakereler harbi tehir eder ve hatta 
bertaraf eder. Milletler cemiyeti 
buıün için liznndır. Oraıı mil -
Jetlerin Wilfma, dertleıme yeri
dir. Ku1ltterinde bi~ok itleri hal
ledebilir. 

M. Çaltlam -•·lrlliııi tecirditi 

b-.~d.m..tea,....-icap ~ M. M. 1 Muhacirler Tıw kongresı· 
qfediimden ı...,...._1sarar Y• r ·w 
dilini .. • .-.ıa mecli.m M Af 1~. .h 1 k Hakkında c . .. .. ..,.. .... n•i Mi•• t, ,.1,,. ..yı asmı ge ece umartesı gunu toplantı .. 
imı il. Metai-rs~ Whwta 1"I • PerşeJQbt günü görüıecek Bursa mebusu Rüştü Beyin lanna başlıyor 
dirmittir. A•hvıa, 18 (Huaua" - B. M. bir tefsir t&lebi Ankara, 18 (ffuaual) - Betin· 

Bunun üzerine ba ....... fır- Meetiti Jarin (bqün) toplana - Ankara, 18 (H~ - Bu• ci Türle tıp lcoaireli cumarteıi gü-
lruiJle t»eraber hilkemede biri._ côbr. Rnnamee bet k•mm li mebuau Rüttü Bey, blı- ·tefıir tale- nü B. M. M. aalonunda ilk toplan
te çalıflll&ktaıı çekileceiini ve ay- yibaıı ile, bet tefıir taleW 'Y• iiC binde bulwunuttur. l.ütti .... tııını yapacaktır. Muhtelif vill -
n bir muhalif fırka tqkil edeceii• Baıvekilet tezkeresinin müub • es .. ln maciheainde lu1aılf ~ yetlerden konpeye murahhu dok 
ni bildirmittir. rni vardır. muabeaincle mal ~ _. • torlar ıelmeie bat 'amıtlardır. 

Ma.,ö M•kuım bu tehdidi MecHıin pazarteıi aün.Une tali- hacir olarak memle ıe~ l(onrreyi Sıhhat vekili Refik Bey 
tehaMnak ~, maarif nazm ki ve önümüzdeki perfelllhe ıünü, meccınen temlik~ bir putukl• açacaktır. 
MieJt M. Turkonailiaiıiule Ak • cümhuriyet bayruu do!aJ11iyle, vuı it 

+alrtM LfırirM!ftda bubmdatund- on bet ıiin müldetle tatili .aulıte- maua ıı.len i&dmanya a Ameri~ab1~ara 
telülm•ie mecbur kalacatı Ye ita- meldir. Mecliıin al llyihuam ~ t ~cbrma ı.s~ .:=~ fena muameleler --in yeaidn teılcili icap ede. celeede mtlakere Heteit tahnım le -...iijrw IDl'Ule 
eeli aalapbyor. otunuyor. m~ Um llirmeldedir. Berlin, 18 (A.A.) -Amerika 

Tefıiri, iateailen tabirler taD• 1efiri M. Docldı, M. Hitler ile 

etmiftir: 
"Mağlubiyetimizden ıo 

tündüm ki Türklerle uırl 
ren davamız artık kapan=ı~ 
zım ıelir. Bu daya artık_.· 
naf ne de temyiz edilebilir. 
ıizin • e konuttuium ıu aaatts 
ıetimizin aemerelerini ıö 
olduiumdan kendimi babti~ 
dederWı. Hemıerilerim, b' 
niz ki Türkler artık bize 
mimi ve ıailam dostturlar •• 
lara emniyet et.meliyiz.,, 

M. Venizeloıan bu .az 
rek kendi tahaı ve ıerebe 
- Yunan doıtluiu lehinde ı 
ve hararetli alkıt aadalan W 
mıstır. 

Yunanistan hamilleri 
müzakere 

Atina, 18 (Huıuıl) - Lo 
dan bi~diriliyor: 

"Finanıiya) Ni;rua,, ıazet • 
verdiii malUınata ıöre Y 
nın harici borçlan meaelelİDİll 
li için cereyan eden müzak 
Dlemnuniyetbaht aurette ileti 
tir. Ayni malGmata 16re bu 
için hamillere nakden 27 1 %' 
diye etmek eıuı üzerine 
velenin akdi pek ıarip aclcl 
itilir, ıe"ecek MtRI fazck 
a alabilmek ~ilmkün .ıacatı 
huzdur. 

Efganistanda 
VAEIT- .. telrrafa göre tim Mebus namzetleri larclD': umumi vaziyet Ye Alilerilrablara 

diJftMar muhalif Taziyette ol~ 1771 numarab kanuna cllnitn yapılan fena muameleler hakkın • Hasan Reşat Bey d 
M. Venizelolla M. Çaldariı fırka - Ankara, 18 (Huauıi) - Eliziz cü macl ... incleki "Muhacir,, tabi- ela IÖl'Üfiaiiftilr. Efganislana gidiyor 
llllDl l.irleteeelcleri ve müıterek. mebualuiuna namzetliği konulan ri ile 881 ınmaralı kanunun fer- M. Dodda, iöriifme bitince, Cilt hutalıldarı müteha..-
ltir hikemet t.-.Lil ed-:...-"-ierı" ........ Dı"vanı "•uhuebat reıa· ı· Fuat 0

- • M lup Efıanı'ıta b··1-A--t• ••.ı•• 
... .,.. ~• ...... m ue çeYelİlle SU. ·~ mübadil .. • Mitlerin .on ha'diıelerden çok n Uaumc 1 

~. tin bü~ eacililllllim.Uiine ae- 1 '- ıluldr»-· ·-'ul al dan davet edilmit 9lan d 
Cf- • • • d .. 1 •1 _,_ d. El er,, taıııiri, ı• namaralı kanu • cam • ...... , •~ arı cez an -
~1e: Metakaaı aynlına yanın- tırıleceiı e soy enı mc:ate ır. • nun birinci fıkrumcla "ihtiyaçtı• drracaimı ndettilini l&ylemiıtir. Hasan Reıat Be7 Ankaraya 

da olan bet melt-U. onunla hera - biz mebuılujuDa namzet ıöıteri- mabadiller Diler taiaftan, M. Mitler, Al _ mitti. Huan Rep.t Jlıay 
ber Çaldarit fırwma m~eret len Ziya Bey aiitekait erkinı harp .,, muyum •lhca oldufmuL dair te trenle Ankaradan tehrimhre 
etmekte yaz ıeçecektir. Her bal- ka,.........andır. Milli mü- Kücük itilaf veŞark miaabtb ~UeiDlf, harPten nefre- det elmittir. Bir kaç tün •• 
ie M. Venizeloı ile M. Çaladriıin c .. 11• ~aftiDnda Anadolu ti· tini kaydetmiıtir. Bombay yoliyle EfıuıUtua 
•aı.fiaatan Yun~ltan için çok mencliferl• teltİf vazifai Devletlerin son m~- Sefir, Almanyanın dünya ile o~ cektir. 
iilBhD bir hidiaeclir. ginalttlr. zamanlarda ter - kereleri Vt; Tan gazetesi lan temumı tekrar talı için ciddi Hali hazırda EfıaniataDCI• 
la_._ beat itlerle 1 olu1ordu. surette Çalııacafr intil>&ını edin - kaç Türk doktoru nnlD'. J,f 
11C11Sat vekaleti teıkilatı PARIS, 18 (A. A.) - "Tan.. mlftit. Retat Bey yükaek sallhi~ 

17 - iktisat vekili Ce
w ~ Vekil~ tqkilitmm bu -

.-.a ~~&aöre tadil Ye tev 
•• • .1.--.. 
~mı ~Plf Mmektedir. Ba huıu .. 
ta tetkibta- bqlaamıttır. Bu nok
tan cak liaı,...iyet Yerilmekle • 
dir. 

Reisic:;.-bur Hz. ıazeteai ıünün yazıaında M. Titu- memlekette ııhhl t~ "°• leakoam Sinap. kealeraa•cllın J aJ br. Bu arada bir t~llire 

Çin hükiimeti reisini ve ıon Cenevre hadiıelerinin a - t yada tedhiş bi tesiı edilmesi de mqJıte.q 
kabinde V~ Söfti, ~, Bunun için icap eden ,-,ni. 

telgraf la tebrik ettiler Atina ve Bel ırat ae1ahatlerine hu Oç Jdtiyi tevkif ettiler tehawılan intihap edec ... • 

Ank 18 ( "'A ) r ıull bir ehemmiyet vermekte Ye • t d · f 
ara, A. • - ~in milli demektedir ki: . ltoma, il (A.A.) - Zabıta ·~~11 a? a yenı ~ • 

bayramı dolayııiyle Gazi Mustafa Gia-. Alclo Ye Bucciılioni Leo- muı.tenıt doktor tetiatiırilll ... 
Kemal Hazretleri Çin cümhuriyeti Şarki Avnapada buaünlerde aanlô aclb 3 tethitçi:ri :rakafamıt- temıne çalı,acaktır. 

J.I ..ııı...;.. •--L miW hükUmeti reiıi M. Linıen ce- biiJük bir ıiyul it olmaktadır. 
~11e~7v ne1MU1et halinde ~an aazetni ı..:~ .. ük itilifm ha· tır. lnailiz kabinesinin 

napları arasmcla apiıdaki telıraf ·~ a...;..ı_.;.. F d ""~-• e· 
...,. pzeteleriade oı..mc1u • lar teati eclllmiftb', rid ıiyuetinin mütecanialiii üae- ~ ranM a. vuaUDaD fa • bir toplanbaı 

..:.•~sin bir müdclelleaLeri rinde 11rar ederek di:r• ki: ı~t ~ ald. ıldan. Ya- Londra, 18 (A.A.) - N 
L!l L Çin Cumhuriyeti milli hükumeti reisi ••M .:ı- -.ı- L!- .... _ ... L f 
uu auta olan --L-L tittefik a. devleti Yare eclen ~.· ~ .,...: Wllllf a- mecliıi bu aaL_ "I.. saat 11 de 

..._ Hazretlerine : N:ıokin ..,- ~ llr'-1 IWCIL Dan 
Framız hqyaldli M. H~e ha.ta- ''Çin milli K)Tamı münuebe _ lerin •-leketllrinin YuİJetleri.V I' lanmııtır. Meclisin her 
neden d"ıpır. Ev• 411nmit • tiyle zatı devletlerinden aamimi ai bütün blokun elDIÜJetiai laaY • la - --... N" •itler yap- ÇUfUDba aünii içtima 
tür. Bir 1.ç· p._ ..._ F~ tebrilderimi ve tahıl aaalietletiyle tetlendirecek .. kilde kunetl•. r •• 23 ......_ S. Pierre ki· usulden olduğu i~in bu aallil'9"1 
Dm cenup sahillerialıi*.W•ı:ak -. ... Çin milletinin refahı hakkındaki dirmeie çalıımaları manblddir. iseainin bpt ıiperi altında patlı- tİlna alelade bir toplantı ... 
ela nekahat deweaint ~irecektir. temennilerimi kabul buyurmanızı Küçük itilifla Polonyanın müna - Jan ltomba11 oraya koymakla zan tindedir. 

· ecl · aebetlerinin kuvvetlendirilmeai ba altına altnmrtlardır. Bununla beraber Lu top 

Al 
nca enm.,, ., 

manyamll SOD vaziyeti Gazi Mustara Kemal siyaset cüm'eıindendir. lhic:cfılioni, bu ltomba71 S. Pi- Londra mahfillerinde 5o1E 
ve f talya Türkiye Reisicümhora. Gut Mustafa Polon7a küçük itilifa dahil de· .,.e illiaeıbae ko:rmaia Pariste bir ehemmiyet verill(lloktıMf~ 

Ahun Kemal Hazrederiae; Ankara ~ild.ir. F~.t Romanya ile mütte -f OturaD Gianco ~lberto tarafmdan kü Sör Con Simon ~ 
Jamn Akvam Cemiyetin "Zatı devletleriaia tebriklerine fıktir. Bu ıtıbarla mütterek kmd- memur edlldilini ıtiraf etmiıtir. kip edilen lnıiliz ıiyuetİDİ 

~~in~ir çok memleket· haraıet1e tefekkür-... Ye tahıi binezona, küçük itiliftan hariç kal Su bomltanin yapılmaaı için lizım timada taıvip etirecelctir. 
I• 11• ._ brtılancbtı hal• • · 1 · m&kla berahe . kted" B" 1 aiadcl 1 • uika • B d ... ._Di.in ltal,ada memnu· eaadetiniz e Türkı,.U. refahı için Ba'lb Lo.._r ıırm~ • ll'. 

1 
ır ıe enet"rilm e .e~ı Ye ~ /bn ren-

1 
.ım an b:::ka nuırlar 

& j dilekler ıunarım • ., . n --~~ iÇ yapı an ae 1 ı esı~ı temın eaecek ma- nı~lterenin ıelecek za11111• 
azı Çin Camhbriyetl milli hütı\llMli ~ifzakereler aym ııyuetten il1aam ft v~ı~lan G11mca Alberto bulup takıp edeceği hareket JO 

reisi Lın-Sen ~aktadır. ••rmııtır. hu toplanbda çizecektir. 
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a dık: 
'°U\J\AR ltaıya il A, 16 (Tel€fonla) -

Yade nı!l~haraınızda mevcut en zi-
s "'<- arı .. llla ntl;_ nıusnadc mi let esa-,..,, ·ı \tStenit ın d 1 . . . 
•uı :ıcı,.., a c enın f eshı ka-

~~~br ' 

h. l\eYfiy · 
ııa· . . et İt"'l\·a J ··1 - . . IriJnı· . "<.l • n ıu mınetmc 

ıı ıştır }1"' e ııo11 • • ran~a ve Almanya 
leı aJ lard. . eı;n un a Yapılan mukave -
l} lUır( J ede b' 1 ıatıaıı içinde 1falva d 1r nıuk ~ 

an arzu ed· .avelc akti tarafıınız-
lt ı ıhnektedir. 

ti a. Ya ile T " k. ta.ret rn .. ur ıyc arasındaki 
eden '' unasebetlerini tanzim h en zi 
lt ola.!\ !nde rnüsaadeye maz-

deı· lllıllet . ı da.h ınuamelesı,, mad-
na. .. a ev\Tell . . 

l<>te ku . u tıcarct esasl•ırı-
~t.il'etjnirı 1 nıuştu. Türlciye cüm
.l lıni tan . talyayla olan müna&e 
\:ltl\ 1 ıun ed 'b· d· ~ et er) en esas gı ı ıger 
tük ede b . .. \>e l' ona enzer bır gum-
gerı .. ·ı ıcaret - . .. d •\ tll' . •uuvazenesı vucu a 
l'Gtk •ıtı. F al<at 1930 d b · 
d 

h• ... • an erı 
.. """ın 'k 

t
Ul\y, ,,,...

11 
1 lısat po:itikası ve 

lltt ··•• eti · · 
1 

U~Ja,.. ~rının dört senedir 
er '1 Ye · ·kt 1 )e!\İ ı_. nı ı ısat esasları dev 

)a, oır t k l'ttecb a r.m esaslar aramı-
!(, Ut etti. 

l' ·· buı ed'l 
ı 1.ıtkiye 1 en esaslar vazıhtır: 
l Ver ''v• 

f' ctktıt, N tııgı :nıal kadar mal a-
l r,rı., ·ı ~tekim Almanya ile, 
er bu ,1 ' Yapılan son mukavele -

..,, •asa · . 
•ita, ıııtın.at ediyor. 

~e,..ı tet Ve t d' . . 
'"~k t' e ıye muvazenesını 

)en b· e •n leh· · k · · . tr r .. ıne çevırıne ıstı -
t-111 CJıtn b'" "k d e •lttı uyu avaları üze-
"e •ttır B .. b 1 1 l 1 •a.tıcıl · u ıtı ar a a ıcı ar 
tket ilıt' &.tın nıenfaatlerini mem-

l'"U lYar} ttti b'· .,. arına uydurmak za -
l\j Utijn d .. . 

1\ ''tıl evlet mueasese!erı • 
t \>a 'f lttı ıı esidir. 

d Yt il · 
~ feahed·ı e hcari münasebetler -

i'ıt tir 1 
en madde memleketi -

e b·· ecek e•y 'kt .. . 8· . Uyiik . :ı- a mı arı uzerın· 

ıla.ki, , teaır Yapacak değildir. 
"' \_ 'lıl k 'l&.tinı . ~ca ef yanın kıymet 
S()k 'L •tıb . l . ı 11 t; arıy e artmnsı pek 
:tıl'e•: ·'!lıal d h'l· d . iti \{ arıl a ı ın edır. Bu va -

d 
l'e ile al ltıak için İtalyanın Tür-
~· 0 'n r ı· ı rotu .. ıcaret münasebetin-
,~,,.. rıu .. .. . k 
k "•dır l gozonüne gelırme 
ed,l'ke~ ~a~ya Türkiyeye mal sev 
l , ıkı rol h.b.d' ......, " ıa ı ı ır. 

•ıf ı er1· t 
'lı}"l 1 talyan malı sahibi 
~ e, 

~i lra.n . 1>'o~ ııt ınal ıevkeden ko -
\' eıt lsıf atıyle .. 

~,k .. ı taly l . 
h.. ıt1 ı_ • an ma ına sahıp ol-
."" l Qltıy' ı 
i>· '~tih.. •C tal ya ile olan mü-.. ıte ... ,2: d v. • 

ı... • ~kol egıtmıyeccktir. De • 
·~tıı an 1t ı d . 
lttı ~ tt<: a Ya an transıt ıu -
.... )'~a.:'n ve gümrüklerimize 
·<o.n " tel · · ~t}', l :nıııtır diye tayin olu-
1ik E:J>e) ~o acaktır. 
ı._ 1 ~tiııd, ~rnandır gümrük iıtatiı-
~ıb... ıthala~ t .. d . . . t .l'""l\ ın yuz e yırmısı 
'dil' lrla.lı olar k .. · ı k ~ a gosterı me -
\}' l'~l"ki 

'•ı Yey)e rn h '·f ıı. tıdlki . u te ı devletler 
.ıı.... tıcaret ·· b 1 · ~· """~ ifb munase et erı 

ı), . ı ara 1 1 
iır rıırı ti a ınırsa talya Tür-

ır,ı et.relin b' . . d l( td e ırıncı derecede 
it, t en d 1 h &.kat b c~ etler arasında • 

>'o '1t1 el'tirı, Cu hır görünüıtür. T ri-
'r eneve · A aj.,,1 1 ii:ı:e . nın vrupamn 

.I' el rındek' 
l'i,~ lalya y 1 mevkii dolayı -
h' t\ırı, J\ ugoala vyanın, l\faca-
lıta "Ustur 

tö rıın ç Yanın, hatta Le -
lld.. . ekosl k . ltı '"tdı<;· ova yanın bıze 
Ctk e.1 e:nıf 

l'te 'J:liği Y 'aya mutavassıt 
bi ,ı;ıka.r d' ap:nıaktadır. Bundan 

tte.l 1Yeceka· · il· 1l ol~ ınız. olduğu gi -
t ıt dd aı mıydı?. 
'tet· a hal 

hil \.' ~t:tli bı ~anın bize gönde • 
"e ı:ı: ftaty .. a. dut eıyay11. muka-

'ta.~ "t\ın ın t. te tSI tıık untaç olduğu 
1\ l'le"il~ri arı kendisinde yeti -

ıc"kcdccektik. Hal • 

Hukuk 
Fakültesinde 

1 87 Faizci 
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SOHBE1Lf;R .................................. 
"Geçit,, muharri .. 
riyle bir hasbuhal 

Dispanser ve "Gc~it,, mecmuasındaki man -

fakı.r}er zumelerin altmdc. sekiz yeni imza 

imtihanlar ve sınıfta kalan 
talebenin sayısı 

Hukuk fakültesinin eyhil devre 

si imtihanları etrafında çıkan şa
yialar aırasındn bu fakültede bin 

var. Bu mecmuadaki fikirlerin bir 

Kaydeditdilermev- v 
1 

.. d 
1 

. . çoğu fikirlerime uygun ve okudu-

d ı ki 
er~m e n1u.ca e e cem~- · ğum manzume!erin bir çoğu: 

-talebenin sınıfta kaldığı şayi ol -
muştu. Dün bu mcıele hakkında 

hukuk fakültesi reisi prof eaör Fa
zıl Bey bir muharrimize ıu izahatı 
vermiıtir: 

- Hukuk fakültesinin eylul 
devresi imtihanları hakkında ga • 

zetelere yanlı• ve mübalagalı ma
lumat verilmi! olduğunu görüyo -

ru,m. İmtihanlar üniversite heyeti 

tarafından tanzim ve vekalet ta
rafından tasdik edilen talimatna -

melere uygun olarak yapılmıştır. 

Elde. edilen neticeler her seneki 
neticelerden farklı değildir. Bu 

devrede ilk sınıfta yirmi dokuz 
dersin imtihanı yapılmıt ve yirmi 

üçünün kati neticesi alınmı,tır. Bu 
imtihan!ara 616 talebe girmiş ve 

• 
bunlardan 430 u yani (% 70) mu-

vaffak olmuş ve ancak 186 aı yani 

(% 30) u muvaffak olamamı,tır. 
Vaziyet bundan ibarettir. 

Ecnebi profesör 

Dün gelenler ve yakında 
gelecek olanlar 

Dün ken,disiyle fen fakültesi 

uat a amıyaca ar yetı ve tahsısat meselesı liıır.ıınlık ı;ı•C'ele ri, ~\lmrnltla '-ÜTÜ)OntZ 

!'ouril~ onı.ıc kanınlıl• ::rcr.lerl do'<tlarım 

Mevduatı koruma kanunu üze· 
rine tetkikata başlanmış bilhassa 
bankalar ve faizcilerin muamele
leri yakından tetkik edilmiştir. 

Bunun neticesinde 87 faizci hü
kumete beyanname vermek sure -
tiyle resmen kendilerini faizci ola 
rak tesbit ettirmiş' erdir. 

Bu faizciler yalnız kendi serma
yeleriyle munmele yapacaklardır. 
Hiç bir• suretle mevduat kabul et
miyeceklerdir. 

Alacakları faiz miktarı da yüz
de yediden fazla olmıyacaktır . 

Ayni zamanda bu kabil faizci
ler kanunun 6 ıncı maddesine göre 
de muntazam defter tutmağa mec
murdur :ar. F aiz1e para ikraz e -
den bankalar da ikraz şartlarını 

hükumete bildirmişler ve beyan 
name de vermişlerdir. 

Beyanname veren bankala -
rın vaziyetleri de tesbit edilmi~tir. 

Mustafa Fevzi Bey 
merhumun cenazesi 

Pariate vefat 
eden Manisa 
meb'usu Mus -
lafa Fevzi B. 
merhumun ce
nazesi bu sabah 

Şehrimizde vilayetin, beledi • 
m:r doj; ıeuk ~iiıw~ln unlindc ~ iiril~ oru:c... 

yenin, veremle mücadele ce - )[. ~ 1f. 

miyetının bi~çok dispanser- üylP hı·~e<"ıın ,:ır, ı.ı nıııtl•ı ,:na~mlmlıı, 
leri vardır. Bu dıspanserlerde fa • . Ko~u~oruı. rU~itrla ~arış:ır.ıl;; do,.tlıırım • 

kir halk muayene edildikten sonra 1 Klllııatın d t'Hfnl dıır:ll'rnn başımızda 

kendilerine meccanen ilaç ta ve· gibi, gülden, bülbülden; gönül 
rilmekte idi. Bundan başka verem ve sevgiliden bahsetmediği için 
le mücadele cemiyetinin dispan • hoşuma gitti. "inkılap yolcuları • 
serlerinde fakir ve müteverrim has na ,, hitap eden sekiz satırda, en 
talara tereyağı, yumurta, balık ya- güzel hislerin, sade, fakat coşkun 
ğı gibi gıda'ar da meccanen veri - ifadesi var. 
liyordu. Vilayet ve belediye dis - Sci~lf'Jlıı "'nrkımı hep bir ağızdan, 
panserlcrinden bir kısmının tahsi- GurhNten ı,:urbl·t~ giılrn :101cular. 

satı azaldığı için bir müddetten be- Sinmooı•ıı n~ rılık hirranı hirt1.n, 

ri fakir hastaların yalnız muaye . Rıırhı-ttt•n gurbet .. ı;-ldf'n ~nknlar .. 

nesi ile ellerine reçete vnilmekle "" "' ., 
iktifa ediliyor. SöJle~in, hn3kmn, biz bu yolların, 

l'cnnda Mlinı dı• ol~a ı1ılııın<'~ iz.. 

Bu dispanserler, daha ziyade Umidin öıılındı• bil. \arız ;\nrm, 

fakir halkın meccanen tedavisi i - 8 17 \nrı;r, bııı;ün ıı • ., ı.tılirgünd" bir.! .. 

çin açılmış müesseselerdir. Dis -
pansere müracaat eden ve zaru • 
retini ispat edebilen hastalara es -
kisi gibi meccanen ilaç verebilmek 
üzere bu seneki bütçeye tahsisat 
konacaktır. Kışın fakirlerin ilaç -
sız kalmamaları için de tahsisatı 
biten dispanserlere yeniden tah • 
sisat verilecektir . 

Elektrik fiyatı 
Komisyon toplanamazsa 

fiyatlar duracakmış! 

Kuvvetli bir imanın bestesi de • 
ğil mi?. Şimdi, bu gençlerle bat • 
başa verip konuşayım .. 

Şairlerin lehçe 'eri çok dar. 
Hepsi, hemen hemen ayni kelime
leri kullanıyorlar. 

Mesela "Hep bir ağızdan,, ser
levhalı ve ~u:: 

Yarınları ünll.'·rıı bu ynnı;-1 'c bu nkıı 

Genlt mcsnfrll'rl bize fl'r hlnştırır .. 

ı·annlıırı tlnll) <'ıı bu ~ nııı:-f 'e bu aı,ı, 
Bir umm:rn glhi bizi ),abııııt7.dan t.ışhrır .. 

için konturat yapılan ecnebi profe ' 
sörlerClen nebatat profesöru Fon 
Dovil ile fizik müderrisi prof eıör 
Drogil ve edebiyat fakültesinin 

Ankor vapuri - Her üç ayda bir toplanması icap 
le Marsilyadan eden elektrik tarife komisyonu bu 
şehrimize gele- ayın birinde toplanacaktır. Ara -
cektir. dan 18 gün geçmesine rağmen ko-

Resmi mera .. misyon henüz içtirnaa çağırılma -
sım Ankarada mıştır. Belediyenin murahhasına. 

Mıgralarla biten manzumede şu 
satır gözümüze çarptı: "Şarkımı
zı söyledi hep bir arkadaş

lar,, "Yarına doğru,, manzumesin 
de de şunu okuyoruz: "Tan yeri 
ışıldıyor zafer şarkılarından.,, 

Yukarıda naklettiğim "İnkılap 
yolcularına,, da şöyle ba!lıyor: 

f elıefe kısmı için getirilen profe -
sör Rayhbat Avrupadan ıehrimize 
gelmi,lerdir. Fen fakü'tesinde 
hayvanat dersi verecek olan pro -
fes ör Şimelin memleketinden ha
reket etmi, olduğunu bildirmi,tir. 
Yakında muvaaalatına intizar e -
dilmektedir. 

Merhumun •on resmi yapılacağın - da toplantı hakkında malumat ve- "Söyleyin şarkımı hep bir ağız .. 
dan,, ve bundan sonra her man -
zumede muhakka bir şarkıya, bir 
besteye, bir türküye rastlıyoruz: 

"llk Türküyü söylerken en son 
basamağında .... ,, "Suların beste .. 

Öğrendiğimize göre bütün ecne 
bi profesörler 1 teırinisanide teh
rimizde ge1.mit olacaklardır. 

Kadro harici kalacak 
camilerin tasfiyesi 

Evkaf müdürü bir müddetten -
beri kadro harici kalacak camile -
rin tasfiycıiy :e meıgul olmakta i
di. Aldığımız malumata göre ,u
rayı devlet tarafından verilen bir 
karara göre ıehir planı nazarı iti
bara alınarak plan tatbik edilin -
ceye kadar camilerin kadro bari -
ci bırakılmaması takarri.ir etmiş • 
tir. Evkaf müdiriyetince kadro 
harici bırakılacak camilerin liıte
ıi ikmal edilmi!tir. 

"'""'111111114MH1111!1~'""11Mrtflt"'narm~tmm'PlflRHl!mft'"'*1ftttttt 

buki bizim satın aldığımız e'ya -
mn aaıl sahipleri bizim ıah§ mar a 
rımızın mü~terisi olamıyacaklar

clı. Eğer bu devletlerle mütekabi · ı 
liyet esasına göre anlaıma· ar yap
mi\k İslf'ıeydik, bir mukaveleyi 
imzalamanın imkinı kalmıyacak -
tı. Bun.a mukabil İtalyanın transit ' 
ticaretindeki vaziyetini olduğu 1 

gibi kabul edip mütekabiliyet esa- ı 
sını kabul etmeseydik, o zaman 

1 
Türkiye ithalat ticaretini bir nevi 
yabancı bir devlet inhisarına ver
miş olacaktık. Bunun için Türki -
yenin menfaatine uygun olan şe -
kil yerli mallar üstünde müteka -
biliyet esasını kabul etmektir. 

Sadri Etem 

dan buradaki merasim hususi ma· rilmemiştir. 

hiyette olacak ve ceneza E'ektrik şirketi müdürü M. 
merhumun aileıinin ve arkadaşla- Hancs Ankarada bulunduğundan 
rının i!tirakiyle bugün tam saat içtimaın yapılamadığı anlaşılmak 

on ikide vapurdan alınarak hu - tadır. Mukavele mucibince komis 
suai istimbotla Haydarpaşaya yon ay nihayetine kadar toplan
naklolunacak bu akşamki ekspres maı:sa eski üç aylık tarife mer'i o
le An!<araya hareket edecektir. lacaktır. Üç ay evelki içtimada 

sı,,. 

Filvaki beste, türkü, şarkı fena 
değildir amma, dört beş sencin, 
sözleşmişler gibi hep şarkıdan, 
türküden bahsetmelerine lüzum 
yoktur. 

Şehir harici yolları 
Şehir haricindeki yolların as -

falt o'arak in!asına on güne kadar 
baılanacaktır. ilk olarak T opka
pıdan baş1ıyan yolun inşasına ba~
lanncak ve 29 tcşrinievel günü bu 
miinaıebetle merasim yapılacak -
tır. 

'VAKiT 
Gllndelık ~ıyası (laıete 

Jata.nbuı Ankarıt <·ıtdrll'ııl VAKl'l yurdu 

Telefon Numaral11rı: 
Yıu:ı işlen tl'lefonu: 24:liD 
ltlare telefonu : ~4:li& 

ı etgrR.I o!lre!'ll lt.tnntıı.ı - ·ı AKl1 
Pnııtı• kutu~u No 4& 

Abone nedellerl· 
rıırkıye ~:cnetıı 

Seneıı·· 1400 Kr 7illU ı<r. 

6 aylık j~() 14~0 .. 
3 aylık 400 ... oo . 
ı aylık l~ıO !100 

illin Ucretlerı 
flf'llrl ll~nl:trın llAn "llhifl'lı>rlnılr 4.Uıtl · 

nıı ıso ktırıı,111n h:ıtlıU ilk !l.lhitt'clf' ı60 

kıırıı'" kııı1ıu t.'.•kaı 

ttıı~·tı k . lıu.hl ""''" nıh lllln Vf'rl't1ll'rl' all 

ıı~r· tf'n7lllit vardır 

ltf'Aml llllnlRrın !lir •atırı 10 kııru,tıır 

W:i0 ç 0 lk ilinlar. 
~ır defası ~il lkı rtela~ı ~o tıı; •1ttııııı 11~ 

ııort ı,tfası 7:1 "' on ı:f'tıuıı 100 kurtıttur 
O~ aylık llAD verenlı>rln tılr df'fa.ııı mKca· 
""ndlr Onrı ıuıtın cı><,-en llMlann fllzlıı 

utırlan tıooş lrnruştlln hl'.ıol\p edilir 

belediye murahhası tarifenin ten
zilini istemiş, Nafıa vekaleti bu 
tenzili lcabul etmiyerek eski ta

rif enin devamını bildirmişti. 

Bazı neşrıyat ve talebe 
bir liginin vaziyeti 

Milli Türk talebe birliğinden: 

Sonra "Muhsin Bey, tempoya 
hürmet,, muharririne biraz tariz 
edeceğim. Bir muharririn, tiyat • 
romuzda "Mum söndü,, nevinden 
eserler görmek istememesi ve fik-

Son günlerde bazı gazetelerde rini yazması pek doğrudur. fa· 
gençliğe dair yapılan neşiryat bir kat ben, yeni istidatların konuş • 
çok sui tefehhümleri mucip ol · malarında, daha temkinli bir eda 
maktadır. Milli Türk talebe bir- özliyorum. Mesela: 
lig~ i kendi fikir ve kanaatlerini "R ·· ·· f d' b. 1 t b 1 . d eJısor e en ı, ız s an u 
yalnız (Birlik) gazetesın e neşre- şehir tiyatrosunda ...... bıktmncıya 
der. Bunun harcindeki neşriyatın 1 k d 1 k b k d v·1 b · a ar çıp a aca egı eyım, 

daima "ahai fikirlerden ibaret ka.. k d • 
j • • taptırıncıya a a~· san at ve vatan 

lacağını ve hıç bır aur;-tle Milli . 
b' r-· . f'k eserı ..... ,, 

Türk talebe ır ıgımn ı ir ve ka· Gibi hitap edişleri beğenme • 
naatlerine tercüman olamıyaca. • dim. Halbuki bu fikirler ve bu is· 
ğmı efkarı umumiyeye bildirme - tekler efendice efendice söylenmif 
gw i lüzumlu görüyoruz. olsaydı, çok daha müesser olurdu. 
~ "' "'1 s""'"'y"nı'ı" "E"•wv""e' ı 'k" .,· ıu"'v'"""'A •• Kım ı'"'y' • ' li 1 işte, "Geçit,, in genç istidatları• 
i1u••nl1HH1Pm•1tUllU'"tlUHHUllllhlnDlllllflllllltUlllRll 1111 lllnUllll"I lll!tllı- na bunları söylemek istedim, 

19 Birinci teşrin 1918 SeHimi izzet 
- ı>tı .. mon ta~·.yl\N'll'ri iı~lcdrrı .,onrn l!'I • 

tanhnl ııfulil:ırınıl:ı ı:cirhnnıu, '" bır nıildılrt Sebze hali 
ııaıır:ı ut htı homhalada ... rhrln mıılıtrlir ;n·r-
1Nln1ı> "'"~um haH;ın öhımüıır. , .r ):ırıılıın • 20 gün müddet" e münakasaya 
nı:llarına ~<'hrıl <'lnıu~tıır. konulan sezbe hali dün Mühürdar 

- (1:•11\'l'lt) 11nıaıı;anın bllı\kımt \'<' ":ırt ı zade Nuri Beye 230.000 liraya iha-
nrzı tr .. Hmi~ııt ctme!>iııl t:ılrp f'dl;rnr. l ıe edilmiştir. Belediye fen heye-

• - "1ll';\ll ~·~iız .• ~a:utr~ı. l'ST.l\r nk .. :ııııı 1 tince hazırlanan keşifnamedeki 
1 .!'İf>,yorkt:ın ı tihbar f'di.,or: Rl'l"h-iiı.,h•ı r Yil 1 "kt 2G8 000 l. ·d· 

i 
ı mı ~r . ıra ı ı. 

•nn 1tahan m:ıllıllnl menfı\R tını> •~rll<'n tir 
· Halin 2!) teı:.rı·n· l ·· ·· t l orunıı il<'~ rf'fnı"k iiıert" rdiknııı ,.,. 1.f'rlınr .. ı ~ ıeve gunu eme 

ile lo<"ada bulnnduftı ınrndn \lmı.nyanın ce - atma merasimi yapılacaktır. Jnşa• 
\ıtbı kcııdl!tııc t<'bllğ edllmı-ur. at bir senede bitecektir. 
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l ~~~~~~ ı ıı~~uha~~~!!~m; 
Lakin hıristiyanlık ve ondan 

inşiap eden müslümanlık, yukar -
da söyledik, böyle milli ve mahal
li aili ve kabilevi dinler addedil -
memelidir. Bu iki dinin gayesi bü
tün milletleri kazanmaktır. An'a • 
ne ve akideye göre, mesela, Haz
reti Muhammet, tekrar edelim, yal 
nız bütün insanlara değil, hatta 
gözle görmediğimiz cinlere de ib
as edilmi~tir. Müslüman!ık ken • 
dini ırk, millet, renk gibi insanla
rı biribirinden ayıran farkların 
üstünde sayar. Hıristiyanlık ta öy 
ledir. Yahudiliğin o zamanki ka • 
palılığına karşı hıristiyanlık zen • 
gin, fakir, yahudi ve ecnebi fazıl, 
ve hatta fasik herkese Allahın oğ
lu muamelesi yapardı. Bunun için 
dir ki bu iki din, bütün insanlara 
müracaatla kendilerini imana da
vet etmiştir. 

Mütalealarımız objektiftir. Yal 
ıuz hadiseleri kayıt ve tesbit edi -
yoruz; bu cereyanlar hakkında 

muhakeme yürütmüyoruz. Şu iyi -
dir, hu fenadır; demek istemiyo -
ruz. işte, ,aralar birliği devleti • 
nin de mahalli, ·milli bir mahiyeti 
olmadığını, gayesinin bütün insan 
lara ,amil olduğunu kısaca kay -
cetmiş olduk. 

Vaktile, tereddi etmi, bazı 

· 'devletler, mahiyetlerini dinden al
'dıklarından umumiyet iddia edi -
yorlardı .. Mesela Bizans imparato 
ru bütün kürenin paditahlığını id
'dia ederdi. Kaideten bütün alem 
Kayaerindi. Sair hükümdarlar 
haksız mütecavizlerden ibaretti. 
Kayaer, her hükümdarın üstün.de 
addolunurdu. 

Halbuki yeni telakkilere, dev -
Jetler hukukunun kabul olunan ah 
kamına göre devletler müsavidir. 

Bizans gibi, Osmanlı devleti 
de böyle iddialarda bulunurdu. 

Padiıah, halife, yer yüzünde Alla
hın gölgesi değil miydi? Sultanül
berreyn, Hakanülbahreyn ne de -
mektir?. "Sultanül arap vel acem,, 
tabiri pek manalıdır: "arap,, bil -
diğimiz millet, "acem,, araptan 
maada her millete ıtlak olunan u
mumi nam (tıpkı yunanlıların yu
nan olmıyanlara barbar demeleri 
gibi) .. . ~ "' 

Şu fasılhırda bahıi geçen dev· 
let, bittabi, bu günkü devlettir; bu 
asrın muhaıısalası olan amme hu -
kukunun istilzam ettiği dev1ettir. 

Fakat sosyalist akidesi devleti 
bu şeklile kabul etmemektedir. Bu 
akidenin devlet hakkındaki dü -
§Üncesini kısaca icmal etmek 
mecburiyetindeyiz. Fikirleri Viya
na darülfünunu profesörlerinden 
Anton Men~er' den alıyoruz. 

Bu zatın ifadesine göre "Bu gü 
ne k&:lar mevcut olan hukuki 
(Juridique) ref.mlerin· nihai teme
li kuvvettir; bu sebebe mebnidir 
ki, daima, bu rejimler geni~ halk 
kütlelerinin zararına olmak üzeı-e 
kudretlerin le§ kil ettikleri uf ak a
kalliyetlere hizmet etmeyi istihdaf 
etmişlerdir. Kurunuulamn hukuki 
aistcmlcri, Yunan hukuku, Roma 
hukuku, esaret müessesesini k::ıbul 
etmekle bu hassasiyetlerini açık • 
tan açığa gösteriyor'ar; bu ka -
nunlar, halkın en büyük kıamını 
istedikleri gibi kullanmak için e -
fendilere teslirn ediyorlar. Kurunu 
vusta devam ettikçe ve hatta on 
a .. kizinci ve on dokuzuncu Mırlar& 
değin dayanan feodal (dere bey • 

TAKVİM 
Cuma Perşembe . 

] 9 T.e vel 
28 Cema.abir 

20 T.evel 
29 Cema.ahir 

C:un do~u~u 6,14 
Gun atışı l:',27 

:::-alıah nama1.ı .~,50 

O.eıe nanııızı ll,59 
~ lndı nanıaz.ı ı~.0.4 

:\ksam namaıı ı;.27 

\' aısı namazı l".59 
lnıu~ 4,:J l 

\"ılın r,cçen ~üolerı ~9l 

Yılın ~alıın .. ;"o 

L 

R A D y 

Bugün 
1 ~TA l'i 8 O L -: 

6,16 
17,2ı 

:;,sıı 

11.59 
15.01 
l'!',tı 

ı:,c6 

4, .17 

20J 
75 

o 
_J 

11 

18 - 19 graofon. 19- 20 Kf'mal :Sly117.I 

ney H! arl.adaşhırı 20- :?0,30 ?\ehil oflu h
ınail Jfakkı Bey. 20,l!O - 21,30 Kc>manl ~-

1 •••• •• ıı··ııı:ıı·:· ı ıı··. :·. :·· , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••••• ····ı •• ·.::~=·j ...... .. . . . ................................................................ . 
il lktısat Haberleri 
iiwııııı::::ıı:r:ananmm::::ı:ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 

Ölçüler, ayarlar kanunll 
tatbik edilmek üzere 

29 Birinci teşrinden itibaren bütiİJ1 
tacirler ölçülerini mühürleteceklet 
Ölçüler ve ayarlar bat müfetti§

liği 1934 yıl başından itibaren tat 
bik edilecek olan ö'çüler kanunu· 
nun hazırlığı ile mef gul olmakta -
dır. 

muhakkak surette ölcülerinİ. Jll~ 
hürlendirmelerini bildirınitll.~· tJ 

nun üzerine ticaret odası büt"~W 
cirlere keyfiyeti bildirmit ye 0 

1 · · • ı ·· oıoıı' erını muayene ettırme uz L 
odasına P 

dan bahsederek kanunun bo 
Bu maksatla ticaret 

yazdığı bir tezkerede bütün tacir- tJI'• 
sustaki maddelerini anlatnııt !erin 29 tetrinievelden itibaren 
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K l SKAN·Ç Se~:~t~~i::~at l!J1t;;~ ~ .. --.~~{\ 
Temel atma merasimi 

· ı~ Nakleden: Selami izzet 
--5-

htanL-uı . . 
hekltyo , a ındım. lşlcrim beni 

-6-

Jtk randevuya geldi. 

Yeni kadro dün geldi, bazı 

muallimler bafka yerlere 

verildi F enerbahçenin • 
yenı tribünleri 

t r. Beyaz .. l w. k um. lab gom cgıme avuş-

koğuıu, or~tuvar, klinik, hasla 
o~ na.yatım başladı. 

b Bleden , 
ul etr sonra hasta arımı ka-

Ça,lı!1,,'lll. Gece kitaplarımı açtım. 
~orurn 

l!ah· · 
l. •re ar d • 'Yor .. a a sırada aklıma ge-

' &ozl · · 

Dört sihirii duvar bizi dünya -
dan ayırıyor. 

Nihayet, yalnız ve sade onu dü

f Ünerek onunla beraber kaldım. 

Onu, dı,arıya kulak kabartmadan, 

kucağıma alabildim. Ayak sesin
den korkmadan öpüttük. 

Maarif Vekaleti mesleki ted • 
risat şubesine bağlı olan lstanbul

daki kız sana't mekteplerinin kad 
rosu dün akşam gelmiştir. 

Selçuk kız sanat mektebinin i
dare kadrosunda değişiklik yok -

tur. Müdür Asım Tevfik Bey, 
muavin Şaziye Hanım, katip F e " 
rit Bey vazifelerinde bırakılmış
lardır. 

İstanbul, 18 (A.A.) - Fener· .. 
bahçe klübünün Kadıköyündeki 

stada ilave ettirdiği yeni tribün .. 
!erin projesi hazırlanmıştı. Bu 
tribünlerin temel atma merasimi 
bu sabah büyük bir kalabalık ö -
nünde yapılmıştır . 

bertaraf edilmelidir. 
Bugünkü tezebzüp baki kaldık

ça spordan nasıl terakki ve mu -
vaff akıyet beklenilebilir?. 

Hulasa, birlik kuvvettir sozu 
bilhassa sporcuların şıarı olmalı • 
dır. 

~... .. erımı yumduoum za -... ,, Yuzu .. 0 

RÖrüt "b• nu hazan hayal meyal 
dirne g~~,.~ oluyorum. Kendi ken -
bir f u Urnsüyorum. "Karırılmış 

ırıat d" :r 
'Y '' ıyorum. 

8.ıı Ya 
onu h 21Yordum. Birden gene 
du ltl a.tırla.dını. Gözlerim yumul
S ' aıa.ının · · 
oıı •ilkin . sıvrı ucunu oktadım. 

~ı •a.Ua.d dırn, doğruldum. Ba~ı -
•ıldiın. c:rn... Hayali gözümden 

J4
2 

ne c;alışmıya ba§ladım. 
"'Ya. a.~n da sabahları hastaneye 
~en, Se~~rnları bir hastaya gider· 
lıYor O 1~ gö.zler!.min önüne ge -
k · to . 

en Ro .. rnobılde, son hızla gider-
b' tı.ılen .. l l . 

ı, Silad· guze manzara ar gı· 
~ol"llttı. 1Yedeki gün1erimizi görü-

.ı\nıa. b 
'~iYor, B~ h~tıra.lar ~i~nimde yer 
S1l'or: "G··ır Şımşek gıbı çakıp ge· 
Yorlttn uzel kadın, diye söyleni
!e,t .. , ~onunla sevişmek ho~ bir 
ter?. 8 illa bu sevgi ne kadar sü -

E:.ğe:nu da görürüz elbette.,, 
l'a.ttılnı hastalarıma koyduğum 
hiı,,Yd~ı teşhisleri kendir.ne koya
bir '!k •rn, Behirenin gelip geçici 

~.. olınıyacağım anlardım. 
~\lç""k 

llırn ..,,~ • ıarif, §ık bir apartıma -
!a..dını,, ·BOr~da bin bir macera ya
tt\tYecek .ehıreyi oraya davet et • 
Vet'ıtti§r tını ... Hayır, buna l<arar 
kadın, 1~· Bu aparlımanda birçok 
(f llı'h ı. 8eh· zı, atırası, kokusu var -
le . •reyi l k k . ttııy0 d on ara arıştırma ıs-

ı- u-a ..... 
k a!ka b· 0Yuld ır apartıman aramıya 

Q urn. 
i 1 ehire . 
f eritt\ Yı de aramıyordum. Çok 
t\illıe e;~rdı. Büyük bir eser ter -
ll:t ta.h •Yorum. Kitap çıksın, bir 

"t- at ede · 
t a'tn • Yım, ondan sonra ... 

Yordu &.nıı:vıe serbest kalmak isti-m. 
llir g·· • 

........ Al~n, telefon çaldı. 
A.J· o .... 

~1 tte;j 1 ~erdi. Beni unutmamıtlar. 
a gun ..... 1 
r. Cideb. ~g e yemeğine çağrıyor 

~ı-t . ılır miyim!. 
eıı .. 

!!eh' Cun on birde gittim. 
~ ıre Yalnızdı. 

~·· ercd 
~tıc~li e 0 Suadiyedeki sıcak, 

i\il\1~ .. ; Yarı çıplak gezdiğimiz 
iç_ •••• 

ll) Ota, b. 
l etsı ... A ır a~artıman .. lki hiz -
,~ler ... ~çık hır l:apı •. Kesik cüm-
0~ler. e!a.nıı ifade edemiyen 

:Qİriı_ .• 
oırıın. . 

liir ızı adeta tanımıyoruz. 
•ol\ &.talık B h' ta g e ıre dışarı çıktı, 

b ene geldi .. 
~ u &efe k 

etçiler d r. apıyı kapadı. Hiz -

Opüftük diyorsam, öptüm de -

mek istiyorum. Mütemadiyen mü

cadele ediyor. Kolunu yüzünden 

çekmiyor. Onunla, bir hastayla 

meşgul oluyormufum gibi mefgul 
oluyorum. 

Arasıra da konufuyoruz. Kol -

Iarımın arasına büzülüyor. Yüzü, 

Suadiyede tanıdığım yüz değil. O 
yüz, herkeı için yapılmış bir yüz-

dü. Şimdi karşımda, seven bir ka

dın yüzü görüyorum. Her zaman, 

dalgın ve bulanık bakan gözleri, 

ilkbahar yağmurundan sonra, ye -
şil ormana benziyor .. 

Kirpiklerinde s~rme, "dudakla -
rında kırmızı, yüzünde pudra yok. 

Istanbul Tramvay Şir
keti : 

Cümhuriyetin 10 
uncu Yıl dönü-

•• • • mu ıçın 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dö · 
nümü bayramı münaıebetiyle ya-

' pılacak ıenliklerde muhterem hal-
kın üç gün §ehirde gidip gelmele· 
rini kolaylaştırmak için Traınvay 

Şirketi 29, 30 ve 31 te§rinievelde 
şu tenzilatlı tarifeyi tatbik edecek
tir: 

1 ve 2 kıtada keıilmeden de
vam eden güzergah için: 1 inci 
mevki 6 kuruş, 2 inci mevki 4 ku
ruş. 2 kıtadan fazla kesilmeden 

devam eden güzergah için: 1 inci 
mevki 8 kuru§, 2inci mevki 6 ku -
ru§. 

Bu tarife, bazı kısım biletlerde 
mutat ücret üzerinden yüzde 33 e 
kadar çıkan f ev kala de bir tenzila
tı ihtiva eylemektedir. 

Türk Anonim Elek
trik Şirketi : 

Cümhuriyetin 10 
uncu Yıl dönü-

•• • • mu ıçın 

Cümhuriyetin 10 uncu yıl dö

nümü münaıebetiyle, Elektrik Şir-

keti tüccara ait maie.za camekan· 

Asım Tevfik Bey ayni zamanda 
dördüncü ve beşinci sınıflarda 
Fransızca hocalığı edecektir. A .. 
sım Tevfik Bey uhtesindeki riya -
ziye dersleri kendisinden alınıp 
muallim Fatma Hanıma veri'miş -

tir . 
Fatma Hanım, ilaveten Üskü" 

dar kız san'at mektebi riyaziye 
muallimliğine tayin edilmiştir. 

Muavin Şaziye Hanımın uhte -
sinde beş saat dikiş ve çamaşır ho 
calığı vardır. Türkçe muallimleri 
Kazım Zafir ve Yuıuf Kemal 
Beyler vazifelerinde bırakılmışlar 
dır. 

Tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 
muallimi Ayşe Sıdıka Hanımın 

dersleri arttırılmıştır. Fen bil -
gisi muallimliği Seniha Nafiz Ha• 
nıma verilmiştir. 

Biyoloji, Hıfaızzıha ve ~ocuk ha· 
kımı muallimi doktor Müfide Ha· 
nım vazifeıinde kalmıftır. Jim " 
nastik muallimi lffet Hanım Bur
sadaki Necati Bey kız ıana't 
enstitüsü jimnastik muallimliğine 
tayin edilmittir. Selçuk kız sanat 
mektebi jimnastik muallimliğine 
de Vahdet Adil Hanım tayin o -

lunmuıtur. 

Renkli nakıt muallimi inayet 
Hanım, lzmirdeki cümhuriyet kız 
sanat enstitüsü muallimliğine 

nakledilmiştir. Biçki ve dikit mu 
allimleri Refiha, Nedime, Tevhide, 
Belkis Hanımlarla Matmazel Lal

yö vazifelerinde kalmışlardır. Ev 
idaresi ve yemek pişirme hocaları 

Adile ve Mihrünnisa Hanımlar 

akşam mektebinde vazife görecek 
!erdir. 

Onların yerine Selçuk kız san
at mektebi ev idaresi ve yemek 

pİ!irme hocalıklarına Üsküdar kız 
sanat mektebi muallimlerinden 

Nevbarc Hanımla Matmazel Nora 
tayin edilmişlerdir. Moda ve çi 
çek muallimi Neyyir Hanım vazi -
fesinde kalmıştır, bir moda ve çi

çek muallimği münhaldir. Fransız 

ca muallimlerinden Sadık Beyle 
musiki Muallimi izzet Nezih Bey, 

resim muallimleri Bakiye Hanım 

ve Mazhar Bey vazifelerinde kal· 
mı§lardır. 

Mazhar Beye ilaveten akşam 
lleh· e 1§lerinde .. 

tıu ır(! kl llun u Ya aştı .. Sokuldu. Bur-
cunu b 

larının tenvir ve donanmaıında, mektebinde de ders verilmiştir. 

camekanlar asgari gece yarısına Muallimlerden Nezahet Hanım da 
kadar tenvir olunmak ve Şirket akıam mektebinde vazife görecek 

sarfiyatı kontrol edebilmek şartiy- tir. Biçki ve diki! muallimle -
le tüccarın mutat sarfiyattan faz- rinden Hikmet Hanım da akşam 

lası için kilovat saati 6 kuruıluk mektebine verilmiştir. 

......_Ne? urnuma dayadı. 
ç: · ··· dedi. 

ba. areaiz b 
-,l~ k ' ıraktığımız yerden 

Sttır.1 a lazımd B' . ı 1.11 h . ı... ır pıtırtı bır 
1ta,) ' afıf b" ' 
b &.n •· •• ır ayak sesiyle yarı 

Ut OpUftn l · e er .. Olur şey değil tenzilatlı bir tarifeden istifadesini 

temin edecektir. Yeni Ticaret muahedesi 

Merasimde bulunan Beyazıt 

mebusu ve idman cemiyetleri itti -
fakı ikinci reisi Halit Beyefendi 
evveli şu hitabeyi irat etmiştir. 

Spor tarhimizde ve memleket 
sprounun yükselmesinde büyük 
varlrklar ihdas etmit olan Fener • 
bahçe klübünün bugün güzel sa -

hasının yeni tribünlerinin temel 
atma merasimini ifadan dolayı 
bahtiyarım. 

Arkadaşlar klübünüzde gördü " 
ğüm kuvetli tesanüt baki kaldık · 
ça daha muhtetem klüp binaları 

ve kapalı salonlar 7apacağınız 

günler uzak değildir. 

Tesanüt temin edemiyen ve di -
ıiplin temin edemiyen teşekküller 
böyle tesisat yapamadıkları gibi 
spor itinde de asla fay dalı olamaz
lar. 

Disiplini olmıyan teşekküller -
de mutlak karga§alık vardır. Spor 
da yegane yıkıcı hadisede bu kar 
gaşalıktır • 

Sporda terakki ve inkişaf bu • 
günkü ahenkıizliği derhal gider -
mekle mümükündür • Bu kıy .. 
mettar tılsımı da ele geçirmek 
için sporda çirkin ve menfur hırs 

Bu hitabeden sonra temel atıl -
mış ve kurban kesilmiştir. Yeni 
yapılan tribünler 12 sıra üzerine 
ve 91 metre tulünde olacak, 4,000 
kişinin oturabileceği şekilde kai
desi beton ve üstü kapalı olacak -
tır. 

Fener stadı, bu suretle 8.000 ki
şinin rahatça oturabileceği yerle • 
re malik bulunacaktır. 

Kılınç birincilikleri 
İstanbul güref, boks ve iskrim 

heyetinden: 

19 - 10 - 1933 perşembe gü -
nü akşamı saat 17 de C. H. F. Bey 
oğlu kaza merkezindeki mmtaka 
salonunda kılıç birincilik müsaba
kaları yapılacaktır. Müsabıkla
rın vakit ve zamanında hazır bu • 
lunmaları tebliğ olunur. , 
Diyarbekirliler Antalya-

lıları yendiler 
Adana, 18 (Hususi) - Türki

ye futbol birincilikleri ıçın grup 
seçme müsabakalarına bugün An· 
talya ve Diyarbekir takımları ara
sında yapılan maçla başlanıldı. 

Maçı bire kar' iki golle Diyarıbe
kirliler kazandılar~ 

Milli Tıp kongresi öbür
gün Ankarada olacak 

Kongreye girenler gibi, söz söyliyecek 
olanlar da bu sene pek çoktur 

Beşin.ci milli tıp kongresi öbür 
gün Ankarada Büyük Millet Mecli 
si binasında toplanacaktır. Kon
gre Gazi Hazretlerinin yüksek hi
mayelerinde buiunacak, Batvekli 
İsmet Paşanın fahri 'reisliğinde ve 
Sıhhiye vekili Refik Beyin riya
setinde olacaktır. 

Bize verilen malumata göre, bar 
sak tufeylatı ve kayhcalar mesele
si bu seneki tıp kongresinin en mü 
him mevzularını teşkil etmektedir. 
Müderris Akil Muhtar, Asım Is -
mail, Osman Şerafettin, Ziya ve 

1 •• • 
Sedat Beyler bu mevzu ar uzerın-
deki raporlarını hazırlamışlardır. 
Bu ıene kongreye iştirak edecek -
lerin sayısı geçen ıenelere nispetle 

Nasır, Ahmet Süheyl, Hasan Feh
mi, İhsan Hilmi, Zühtü Tevfik, 
Muzaffer, Kazım İsmail, Kemal 
Şakir, · Naci Sait, Liıtfi Hayri, 
Etem Vessaf, Baha Gelenbevi, 
Nihat Sezai, Ahmet Burhanettin, 
Galip, Burhanettin Hazım, Ham
di Suat, İsmail Şükrü, Salahattin, 
Y akup Asım, Ihsan Şükrü, Saim 
Ragıp, Hulusi Behçet, Fahri, 
Osman Cevdet, Feri dun Neşet, 

NazLm Şakir, Latif Nevzat, Akif 
Şakir, Ekrem Hüseyin, Haliı 

Tevfik, Ali Rıza, Kemal, Ke -
nan Tevfik Beyler, Aliye Rıza 
H. ve Tevfik Salim, Ziya Nuri 
Paşalar. 

Bu seneki kongreye Kaıtelli is
minde bir İtalyan tıbbiye mütehu 
sııı da iştirak etmektedir. İtalyalı 
doktor, frengi tedavisi üzerinde 
dikkate değer bir rapor verecek
tir, 

l\ir•ı 
~el '"lldı" 1 • 

llleyi d g m Yenı apartımana 
......_ .<\ erhal kabul etti. 

-._ • illa dü 
L.. lırip nyada kapıdan yal-
·~ 'lbcrdi ı ltrı. ven eri yalnız çı -

"13 

Fazla malumat almak istiyen .. 

)erin Beyoğlunda, Metro Hanında 

Elektrik Şirketi müfteriler daire

sine ve Bayazıt, Kadıköy, Üskü -

ANKARA, 18 (ususi) - ltal
ya ile mevcut muvakkat ticaret i
tilafının müddeti bitmek üzere .. 
dir. Bu müddet hitam bulunca bu 
itilaf temdit edilmiyecek, klering 

pek fazladır, bet yüzü geçmiştir. 

Serbeıt mevzular üzerinde söz ıöy 
liyeceklerin sayısı da her za.man -
kinden pek çoktur. Ayni zaman
da ortaya konacak bütün mesele -
ler gayet orijinaldir. Tıp kongre
sine lstanbuldan. iştirak edecek~e
rin bir kısmı dün Ankaraya gitmif 
}erdir. Diğerleri bugün hareket e 
deceklerdir. Kongreye şehrimiz
den iştirak edecek, kendi ihtisas -
ları ve tetkikleri ıahasında söz söy 
liyecek doktorlar funlardır: 

Kongre üç gün sürecektir. Kon 
gre azasına sıhhiye vekili Refik 
Bey tarafından ikinci günü büyük 
bir çay ziyafeti verilecektir. Kon
greye ait bir madalya hazırlanmıf 
tır. Bu madalyada ayni zamanda 
cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 
de canlandırılmıştır. 

N ~n aeni w • 

tdetı aşagıda beklerım. 
sonra Al' F 

dar ve Büyükada şubelerine müra esası üzerine yeni bir ticaret mua-

Netet Ömer, Mazhar Osman, 
Tevfik İsmail, Nüzhet Şakir, Ne -
cati Kemal, Hasan Ferit, Saim, 
Ali Efref, Oıman Şerafettin, Ni
yazı ismet, Fahrettin Kerim, Ab
dülkadir, Orhan Abdullah, Zeki 

Kongre azalarına An.kara otel• 
lerinin tenzilat yap.maları temin 
olunmuştur. Bu sene, kongrenin 
devam ettiği müddetçe, yerli ve 
ecnebi müstahzaratına ait bir de 
sergi açılacaktır. 1 erdi geldi. caat eylemeleri rica olunur. hedesi aktolunacaktır. 
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~ı•---=---wmııımmmmamoo!ıımınmmm~ılzmit nasıl hazırlanıyor' 
: o Memleket Haberierı o ~ 
'-•...mnııııııw --•1111ll1l1111111ınıımıwr11111-111fü,~~t1 Cümhurl yet marşını baştan başa 
lzmirdeki Bektaşiler Küçük kız bütün lzmitliler öğreniyorlar 

bil' 

Mahkemede suçluların " Ya medet Kendisini bırakan 
şahim hfı .. ,, diye nefes çektikleri tesbit babasına mı, büyü

edilemediğinden bunların üçü de ten zata mı kalacak 

1ZMIT, 15 (Hususi) - Cüm - de ve her an Cümhuriyet ın•~.'\,,. 
huriyet martını öğrenmek için baş yük bir heyecan ve istekle •01 
tan başa bütün lzmitlilerde büyük mektedir. 1ııl• • 
bir istek ve heyecan vardır. Yürü- 1 Cümh~riy.et bayramını ku•~re; 
düğün.üz, dolaştığınız yerlerde ku- ı ma komıtesı bayramımızın I ~ 
laklarınız yalnız ve yalnız cümhu- ~ li, h.a~a.ketli, ses~~ · ~anal~'.' ;; ti 
riyet marşını işitir. Bu mar~a olan mesı ıçın g~ce gunduz buy .,r ' 
umumi rai!bet o kadar candan ve yorulmak bılmez çalışmalar 41 

b b k ıd lzmircle Piraye isminde on bir 
ser est ıra 1 1 yaşlarında bir kız çocuğuna iki 

Bektaıilik ayini yaptı'ıcları için 
tahtı zanna alman Ali Ulvi baba 
ile, Niya.zi ve Enver efendilerin 
sorguları, evvelki gün sulh mah -
kemesinde yapı'mıştır. 

Üç maznun da mahkemede ha 
zır bulunuyordu. Sulh hakimi ev -
veli maznunların ifadelerini zap 
tetmif; bilahare ayin cürmü meş -
hudunu yapan polis komiseriyle, 
polis memurlarını dinlemiştir. 

Bektaşilik ayini yap.maktan 
maznun olanlann sulh hakimliğin 
de verdikleri ifadeleri ~öylece hu
lasa etmek kabildir: 

- Cuma günü, cürmü meşhut 
yapılan Hüseyin oğlu Niyazi efen,
dinin evine Mustafa Enver efendi 

meşhut halinde yakalasaydınız va 
ziyet daha başka olu:•du. 

Komiser bey cürımü meşhut ma 
hallinde gördüklerini şöyle hula -
sa etti: 

- İçerde bir masa... Mezeler 
ve rakı vardı. Bir kova içersinde 
farab3 müşabih, üzümden yapıl -
mış bir şey vardı. 

İçeri g;rer g irmez suç· ulardan 
Enver efendi; 

- Buyurun ya dost: 
Dedi. Niyazi efendinin üze -

rinde bir defter bulduk, 
Bu defterde Hacı Bektaşı ve -

liye ait bir methiye yazılı idi. Bir 
de dua kitabı bulduk. Bunlar Ale
vi babasının müridi Niyazi efendi-

baba sahip çıkıyor ve iş mahke.me-
ye düşüyor. 

Bu iki babadan biri Kuşadası 

gümrük muh~faza memurlarından 
Kadri Beydir. D!ğeri, Tahsin E
fendi isminde bir zattır. Kuşada

sı muhafo.za memuru Kadri Bey 
bu kıza ''Piraye,. ikinci baba Tah
sin efendi "Sem:ıhat,, diye hitap 
ediyor. 

Zabıta ve adliye bu küçük kız 
hakkında şu neticeye vardı: 

- Küçük Piraye, Kadri Beyin 
ıiilbünden dünyaya gelmiş; fakat 
iki aylıkken Tahsine emanet edil
miştir. 

~ . ·t~r 
ülkülüdür ki İzmit ha'kı bir an ev- fetmektedır. Eşref Bey tzını ..,-
vel mar§ı öğrenmek ve bir ağız - 1 pılacak cümhuriyet bayraıll fff 

h 'h l · b' ınu"• dan sÖyle':'nck İçin seferber olmu~ 1 Cr Cl etten emsa SIZ tr ij.,; 
lardır. kıyetle yapılabilmesi için b 9' 

Başta valimiz Eşref bey olma!:: bir i ş programı hazırlamııJll~· "" 
üzere her smrf memurlar, muhte _ " program mucibince muhtehf # 
lif cemiyetler, teşekküller azaları feranslar, nutuklar milli ın• d•' 
olma!< üzere her sınıf ha·k cümhu söylenecek, büyük ve dikkate bil' 

ğer spor şenlikleri yapılacak_.riyet marşını öğreniyorlar. Orta yı-,. 
mektep, Necati bey mektebi , hal - tün köylüler Cümhuriyct ba dl 
kevi ~alonlarında memleket ban - na iştirak ettirilecek, denizdi -

gece eğlenceleri tertip eclilecelıt ~ 
dosu orta mektep musiki mualli -
mi Destina ve muallim Şeref bey
lerin hocalıklarıyle halk ve me -
mur ·ara marş tal im ettirilmekte -
dir. 

Evvelki akşam Halk 

·o,. 
kaklar çarşılar her taraf tezY1 " 

misafir olarak gitmiş .. Niyazi efen ye aittir. 

Kadri Bey 335 senesi sonların
da istiklal harbine iştirak etmek 
üzere lzmirden ayrılmış o zaman 
iki aylık olan çocuğunu komşusu 

bulunan Tahsin efendiye emanet 
etmiştir. İyi kalpli bir adam olan 
Tahsin efendi, küçük Pirayeyi 
kendi çocuğu gibi büyütmüş. Harp 
bitmiş , ahval düzelmiş; ondan 
sonra Kadri Bey çocuğunu bul
mak üzere lzmire gelmiştir. 

sıneması -
:ıa bir aı-alık giren valimiz bir kı .. 
sım gençlerin matine aralarında 
marşı söylediklerini işitmiş ve 
gençlerden bütün kahve ve umu -
mi toplantı yerlerine giderekhalka 

donatılacak, münhasıran brııittJI 
}ayeti dahilinde çıkan yerli ııı• ~ 
dan büyük bir sergi açılacak:,,,. 
zamanda mektepliler de bir -" 
vücude getireceklerdir. BilhV 
Halkevi tarafından v~rilecek ~ 
sillerin muvaffakıyetle olabil~ 
ne dikkat edilecektir. Bu itler ._, 
memleketn bütün münevveri~~ 
muhtelif vazifeler düşmekti 

di ile Enver efendi uzun zaman • Hakim - Ayinde kadınlar da 
danberi birbirlerin.i görmemitler ... 
Aktam vakti Niyazi efendi Enver 
efendiyi yemeğe alıkoymuı ve ye
mekte rakı ikram etmiş .. 

Bir aralık evin önünden Ali 
Ulvi baba geçiyormuf. Niyazi e -
fendi Ulvi babaya: 

- Nereye, dem it?. 
O, çocuğundan mektup gelip 

gelmediğini tahkik için sokağa 

çıktığını ı&öylemif, bunun üzerine 
Ulvi babayı eve buyur etmişler .. 
O da zevcesile birlikte içeriye gir
miş ve ayakta iki tek atmış .. On • 
dan sonra da çıkıp gitmiş .. 

Evde kalanlar biraz daha iç -
mitler; tam yemeğe oturacakları 

ıırada kapı vurulmuı, içeriye ko -
miaer ve polis memurları girmiş .. 

Evi aramı~lar ... Odada rakı şişele-
ri görmüşler ... Yalnız evde Niya-
zi efendiye ait bir defter bulmut
lar .•. Bu defterde bir beyit yazı:ı 
imit. 

E.-de polisler bir de kitap bul -
mutlar ... Mesele bundan ibaret -
mit .. Bütün maznunlar bektaşi ol
duklarını mahke.mede itiraf etmiş
ler; fakat ayin yapmadıkların.ı da 
ilave etmişlerdir. 

Bundan sonra cürmü meşhudu 
yapan poliıler ve komiser Cemil 
bey, şahit arf atiyle dinlenınittir. 
Poliı ifadelerinde, hadisenin ihba
rı ıaatiyle cürmü mefhut saati a -
raıında mübayenet görülmüştür. 

Komiıer Cemil beyin ifadesi şu -
du··: 
, Bana hadiseyi saat yedide ha

ber verdiler. Derhal cürmü meşhu 
dun yapıldığı eve gittim, tarassu
da batladım. lçerden kadınlı, er -
kekli §arkı~ ar, ilahiler söyleniyor
du. Hatırımda kalanlar §unlardır: 

- Ya medet şahım hu... Ya 
Ali hu ... 

Saat 21 sularında, evde bulu • 
nan Ali Ulvi baba zevcesiyle bir
likte çıktı. lçerdekileri ürkütme -
mek için onun bu hareketine ma
ni olmadım. Ali Ulvi baba içerden 
çıktığı için vaziyeti tamamen tes
bit edilmittir. 

Hakim - Cürmü meşhut ne 
demektir komiser bey?. Ali Ulvi 
baba onfarın babaııdır. o çıkıp 
gittikten sonra cürmü methut teı -
bit edilmit olamaz. Onu cürmü 

var mıydı?. 
Komiser - Evet, vardı. Ev sa

hibinin kızı Nezaket hanım da bu-
v 

nu ifadesinde söylemiştir. 
Hakim - Siz rakı sofrasında 

kadınları gördünüz mü?. 
Komiser - Görmedim. 
Polis efendilerin de ifadeleri 

zaptedildikten sonra sulh hakimi 
bey, zabıtaca tesbit edilen de 'aili, 
tevkif için k9.fi görmediğinden 
maznunları ıerbest bırakmış ve 
evrakı müddeiumumilik maka -
mına tevdi etmittir. 

1200 lirayı çalan kadın 
nasıl bulundu? 

Fakat bu müd elet esnasında 

Tahsin efendi ortadan kaybolmuş 
ve başka bir yere nakletmiştir. 

Kadri Bey tam on sene çocuğu
nu aramı§, zabıtaya müracaat et
miş; fakat çocuğundan bir haber 
alamamıştır. 

Nihayet Kadri Bey bir tesadüf 
eseri olarak Tahsin efendinin İz. 
mirde olduğunu öğrenmiş; evine 
gitmiş, ev kapısında kendisine 
dikkatle bakan küçük bir çocuğa 

tesadüf etmiştir. 
Tahsin efendinin benzi atmış 

ve çocuğun kendiıine ait o·duğu -
nu söyliyerek nüfuı kiğıdmı çı
kar.mış ve göstermiştir. 

cümhuriyet marşını öğretmelerini Yiikııek komite bir ele ne!lriyat le' 
rica etmistir. Gençler E,ref Beyin l ·· d t' · C ·d t 1•' • . u vucu e ge ırmıt, ev e " .. 
bu sözlerini seve seve yapacakla .. kup, ticaret odası başkatibi ,41i V' 

rmı ve esasen bunu 11erefli bir va- 1 l'ıp Halke · · · y ·· R'f .. t Sif . • , vı reısı uce ı .. 
zıfc telakki edeceklerini söylemiş- j Jeri bu hevete secmİ§tİr. 
lerdir. Şimdi şehrimizde her yer - • • · Cevdet 

Türklüğe hakaret 
AYDIN, 17 - Aydında Cuma 

mahallesinde oturan muallim 
Cemal karısı Firdevs hanım, kom
şusu macar tebaasından Madam 
Troçkeyin köpeğinin socuğuna 
saldırması üzerine köpeği kovalı
yor. 

Bundan hiddetlenen Ye daima 
komşulara saldırıp tahkir etmeyi 
ötedenberi a det edinen bu macar 
karısı ma dam Troçkey namı diğer 
Foto, Türklüğü tahkir ederek kö-

• 
Emniyet şube müdürle" 

arasında yapılan 

değişiklikler . ' 
ANKARA, 17 - Emniyet if 

leri umum müdürlüğü ikinci ~ 
müdürlüğüne Bursa emniyet 

dürü Faik, lstanbul emniyet ıııU: 
dürlüğü betinci şube müdür1~16 
ne dördüncü şube müdürü D~ 

Bunada gayet garip bir hadise 
olmu§tur. Pazarcıkta manifatura -
cılık yapan Ahmet isminde biri 
mal almak üzere Buraaya gelmit
tir Ahmet geceyi geçirmek üzere 
İstanbul oteline inmi§tir. Bir müd
det istirahatten sonra halaya gi • 
den Ahmet bir bezin içinde beline 
sardığı 1200 lirayı muhtevi çıkını 
aptesane taşrnın üzerinde unuta -
rak odasına dönmüş, ondan sonra 

Nüfus kauıdm-:la bu çocu<:un peğiyle beraber Firdevs hanımın 
ismi "Semahat., olarak yazılıdır. ! üze rine saldırıyor, Firdevs hanım 
Zavallı adam, küçük Pirayeyi ço- ko:·l:uyor, kaçıyor ve evine girece
cuğu olarak benims~m:~. onun is - ğ i sırada ayağı kayarak diişüyor, 
mini değiştirerek nüfozl'I bile kay- h.imilc o' duğundan düşme ve 
dettirmiştir. l ko::+m~ neticesi çocuğunu düşürü-

Adliyenin çocuk hakkında veri yor, Fırdevs hanımın hayatı çok 

dördüncü gube müdürlüğüne. İı;:: 
ci şube müdür muavini tsınaıl .. .tW 

sih bey, Edirne emniyet rr.üdiif'r, 

ğüne Niğde emniyet müdürü r'd~ 
rettin., Eskişehir Emniyet ~ 
dürlüğüne Kütahya Erııll1 • 

.. d .. ·· H·· · Vell.-.. mu uru useyın , 

Beyierin terfian, Bursa t:Jll, 
niyet müdürlüğüne Eskişehir ~, 
niyet Müdürü Yusuf Ziya, M.ı91 

sa emniyet müdürlüğüne Ka•~ 
nu emniyet müdürü Sadettin, 1' 1' 
tamonu e.mniyet müdürlüğüııe ;,J 
tanbul emniyet müdürlüğü .be~ 
şube müdürü Kenan beylerın ,&' 
len tayin. eri ali tasdika iktiraJI 
miştir. 

lecek kararına inti.,. .. :r ~ı:1111 .. or. tehlikede olduğundan hastaneye 

sokağa çıkmıı, yemek yemi§ ve si- 78 yaşında bir kadına 
nemaya gitmiştir. tecavüz 

Sinemada bir yankeıicilik filmi GELlBOLUcla çirkin bir hu-
seyreden Ahmet "benim paramı dise olmuş, 78 yaşında ihtiyar bir 
da böyle çalmasınlar,, diye elini kadın 35 ya~mda bir gencin teca -
beline attığı zaman paranın yerin vüzüne uğramıştır. Bu kadın ih • 
de yerler estiğini görmüş, ai~ema- tiyarhktan gözleri görmez bir h:ı
dan herkesi telaşa verecek hır şe " le gelmiş olan Hatice hanımdır. 
kilde dı!arı fırlıyarak otele koş " I Evinde tek ba~ma oturan kadın -
mu,, parayı unuttuğu yerde b~la " cağız gece komşuya gitmiş, avde
mıyarak feryada başlamış, nıha - tinde yatak odasına girdiği zaman 
yet polise haber vermişlerdir. evvelden bu odaya aaklar.-nış olan 

Tahkikat icrasına gelen polisler şahsın tecavüzüne uğramıştır. Ka
otcl müşterileri hakkında tahkikat dmm feryadına etraftan polisler 
yapmağa ve müstahdemini sorgu- yeti,tmişler ve mütecavizi yakalı -
ya çekmeğe başlamıılardır. llk o - yarak adliyeye tes'im etmişlerdir. 
larak Ahmedin odasının ittisalin • •ltttlllftlllftlllBUlttrllfnlllftllllDtll DJll l lmlttlfll l Ullllnltlllflll l flBtllUHIUll1'11RllltflrURtuı 
de!<i odada oturan komik Ahmet kimde olduğunu size telepati ile 
Efendi tiyatro kumpanyasına men bulayım.,, demiş ve bazı hareket .. 
5Up iki artist sorguya çekilmişler - ler yaptıktan sonra "para otelin 
dir. alt katında oturan bir kadının ba-

Bu sırada tuhaf bir hadise ile vulunda bulunuyor,. haberini ver-
karşılaşılmıştır. 

Ayni kumpanyanın artistlerin • 
den Aziz Bey namında biri poliı -
lere hitaben "ben methur bir artiı 

miştir. 

Artist bu bavulun aranmasında 
ıırar edince bavul aranmıf, filha -
kika 1200 lira orada bulunarak 

tim müsaade ediniz bu paranın sahibine tevdi edilmittir. 

kaldırılmıştır. 

Foto hakkında tevkif müzek
l:eresi ke!lilmişse de vak'a akabin 
ele kaybolduğundan dündenberi 
yapılan bütün araştırmalara rağ--
men bulunamamıştır. • 

C. M. umumiliği pasaport nu -
marasiyle eşkal ini her tarafa bil -
clirmiştir. 

Bu kadın geçen sene de kom -
Ankara hukuk 

şulariy'e bu suretle çıkardığı bir fakültesinde fi 
kavgada gene Türklüğü tahkir et- Ankara, 18 - Ankara huk.slı...J• 
.miş ve 9 aya mahkum olmuştu. kültesi imtihanları yarın bitb;.,ı 
Avukatı bu cezayı temyiz ettig- in- p b d · ·b n 1 erşem c günün en ıh are 
den evrak daha temyizden gelme- sene te drisatına başlanacaktır· 
mesinden hapse r.irmemişti. ,,. 

Hukuk fa!<ültesinden bu otl" 
Gönderilecek memur mezun olan efendilerin dipl /-

A k 17 T h · t b tevzii merasiminde Ba,vekil ..... ~ 
1 

n a~a'. - . a sıs~. 1 orç • Paşa Hz. de hazır bulunaca.khl~ • 
ar meclısınce verılmek uzere ma- k dıP 

liye vekaleti tarafından tahsil için mühim bir nutuk irat edere 

F ·· d 'l l 1 )omaları dağıtacaklardır. ~ ransaya gon erı ece c memur , ~ ~ 

namzetleri hakkında hazırlanan '~ .. ~k:--k-=-l-.--1---=d~=~e=-z~uıı o..-.; 
. yu se me ~.ep er en m .,. 

talımatnamc ali tasdika iktiran et l d F ı"ki ııı_...# ar arasın an ransaya • 
miş ve meriyete girmiştir. "k 1 namzedi tah::;illeı·ini ı ma 

Bu talimatnameye göre bu sene gönderilecektir. 
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Mus"iıhip zade Celô.l 
Hüseyin Rahmi 
Bey Mısıra 
gitti 

//hami Bekirin • 
yenı 

Beqin yeni eseri 
Şehir T· d den İtib ıyatroıu evvelki gece - ayyen gecelerde ıemt ıemt, me • 

8e)'i· , aten Müıahipzade Celal dahlar, hikayeler anlatırlardı. 
' ·c··ı Lir kotıı ; .. ve Gönül,, isimli telif Eıki kahveler; tavanlarında 

lldı. t.= ıııni temsil etmiye baş- yaldızlı kandiller ortasında mer -
liııdedir r, folklor mecmuası ha • mer fıskıyeler, çi~ilerle ıüslenmit 

1. bardiin .. M mükellef kahve ocakları. halılar -
ı,, ÇtJ ı,· c~ .urat devrin.de Ev- la döşer .. mit ıirvanlar, sedirlerle 
~ .. ld: 

1~~n rıvayetine göre Is- süslü bir nevi saz ve ıöz mahfeli 
il icr, llluteaddit oyuncu kolla· halinde idi. Şirvanlar, ıaz ıairle • 

Yı &an' 
l'lıı .... _ at ederlermiı. Bunla- ri' e meddahlara tahsis edilir; 
'- --cen.de• . h 
~leri .erı, anendcleri, rak - halk, sedirlerde ihtiyar ve genç 
' ' Perendebazları, hayal - muhtelif zümreler halinde otu -
~ hi:n::~hları iki yüz kişiye rurlardı. Bu kahvelerde meddah -
, ~ b ıyet halinde takım ların hikayelerile ıaz ıairlerinin 
1lllııct. ~ıı hanların geni! iç avlu- tiirleri birbirıni takip eder ve halk 
le._~ 8 er ırnıf halkı eğlendirir - bunlarla hotça vakit geçirirdi. HUseyln Rahmi Bey ictdınİ ~ erkek oyuncu kollarına 
~l lr ııtirak edemediklerinden İşte Müsahipzade Celi.l Bey bu Roman üstadı Hüseyin Rahmi 
~11,rı~kabil ayrıca kadın çengi eseriyle tarihe karıtan hayatımı- Beyin, kısa bir zaman evvel en a .. 
it kolJ a letekkül etmif. Bu cen- zın bu sayıfalarını gösteriyor. E - ziz arkadaıı mütekait miralay Hu· 
tt~ll~rı ha.rem hayatının eğl~n - serde aaztairleri, muammalar, Juıi Beyi ebedi surette kaybettiği· 
d, '- ı teınin edermis. Bunlar destanlar, divanlar, koımalar, , ni tee11ürle yazmııtık. Çocukluk • 
Jc..eı~:ndeıile, ht.ncnd;sile, rak - meddahlnr, helva sohbetleri ve )arından beri beraber büyüdükleri 
ol lıı.._ .. , ae~~n yüz !:adına baliğ çengikollarının oyunları canlan - beraber yaıadıkları bu en yakın 

04f.. O t dırılmakta ve bu dekor~ar içinde ~il Jc.d r aoyunlarında erkek - doıtun ölümü, üıtadı pek ıan -
• L .. ııı k tarihi bir maceranın hazin ve gü· 

lqj, b~ ıyafctine girdik· eri mııtı. Senelerden beri yatadığı 
de~ Çengikolbrı da düğünler- lünç sahneleri yafatılmaktadır. Heybeli Ada, artık kendisine ııkı-
~et-ek ,:~l.ara erkek kıyafetine gi- Piyes 2 perde, 4 tablodur. cı gelmeğe baılamıı, ahbapları Hü 
e.,"-t1 ı . ~asallardan alınmıı Aşık Behlül Hazım, Atık Vasfi seyin Rahmi Beye seyahat etmek, 
otluı~ Şırın, Leyla ile Mecnun Vasfi Rıza, Meddah Arif çelebi bir zaman gezip dolaımak, muhiti 
ederek Ilı halk tiirlerile taganni Emin Beliğ, Kahveci Hacı Ferruh ni değittirmek tavsiyesinde buluiı-
Se ·ı· 0

Ynar' B 1 · B h S Ah N d . rı •iin . .armıt. un ar yem - e zat, araç met usta ec et mutlardı. 
t-ıı oldı.t~lıaıile beraber münka - Mahfi, lspanakçı İbrahim Mah -
• ~ Hüseyin Rahmi Bey evvelki 
.'t''>'a an •onra .sarayda yalnız mut, Arap lala Betir ağa Sait, Ah-

t lrıah gün, Ege vapurile lakenderiyeye •ttirjL . •uı oyuncu luzlar ye - itiet paşanın llaremağası Muam -
•·ı ~l•a d hareket etmi•tir. Güzel bir yolcu • ,... ı. .... t ~ e e o da Abdülhamit mer, Hakkı Uıta Zihni, Arap köle :r 
h '4Q ıııı · luk temenni ederiz. 

bir • • 
şıırı 

• 

Şair vardır, koca kitap bastırır; 
fakat hakkında dört satır yazılma 
ğa lüzum görülmez. Gene tair var 
dır, bir tiir yazar, fakat tek ,iiri 
bir makaleye pek ala mevzu olabi 
lir. llhami Bekir bu ikincilerden 

dir. 
Bu genç adamın bundan üç beş 

yıl evvel çıkan tek tük manzume· 
leri için duyduğum hayranlığı o za 
man gene V AKIT sütunlarında 
söylerken ilave etmiıtim ki gele .. 
cek için edebiyatımız bu yeni ta -
irden çok ıey bekliyebilir ve bek " 
!emelidir. 

Geçen yıllar benim yanılmadığı 
mı gösterdi; kendim için ve edebi
yatımız için seviniyorum. 

Bana bu satırları yazdıran Is " 
tanbul Halkevinin çıkardığı Yeni 
Türk mecmuasının ıon say11ında· 
ki "kendi ellerile Türkü yaratan " 
ların deyiıi,, isimli uzun manzume 
dir. 

llhami Bekir, duygusu yeni, dü
tünceıi yeni, ıöyleyiıi yeni bir şa
irdir. Fakat bu tairimiz, "yeni,, yi 
bir çok yerlerde bir çok kimaele -
rin anladıkları gibi ·"aykırı,, ma .. 
nasına almıyor. Onun lehçesinde 
" . "d h . . "d h ·1 . yenı. , , a a ıyı,, ve a a t erı,, 
demektir. 

Bunun içindir ki llhami Bekirin 
duygusu, dütüncesi ve söyleyişi 
iyi ve ileridir. 

Halktan ve halkçı olan llhami }tll>ilı.ı· n ılk devrine kadar ya- Mercan Hamdi, Pertev efendi Saf-
,d,ıı ~f, ondan sonra büsbütün fet, Rasim usta Refik Kemal, Be- Değerli romancımız, bu kış Ka · Bekir, ıana'tın da halk terbiyesin
o}.1 8u oyu•lknııt. kir Kani, tki kahveci çırağı Ferih, hirede kalacaktır. de vazifeli ve haJti fay dalı o!abi .. 

11llfu llcu kollarının mevcut Kadri, Zorba bostancı neferi Ne • Hüseyin Rahmi Bey bu sene lı· leceğine inanmıt ve kendisini bu 
~"~ ıaınan'arda halk bir de cali beyler, Kolbatı Cevher kadın tanbul Şehir Tiyatrosuna temsile· yola vermiıtir, Yeni Türkiyenin ya 
~lıtıi11 eedile~celeriyle zevklerini Haide, Gülfem Bedia, Ke.mer Se- dilmek üzere iki yeni piyes ver.. ratılıtı karşısında şairin duyduğu 
lıt... erdı M ı A • ı · ı · b' · · b' k heyecan, insanın içine ne samimi, d "4 ÇaJr .. • ese a saz ıaır erı- miha, Nerkis Zehra Mehtap Şa - mittir. Piyeı erm ırı ınce ır o· 
h 'ili il ' 0 Yledikleri kotmalar, ziye, Füsun Şayeste, Heıki Şeker- medidir, ötekisi vodvildir. Hüse · ne ılık, ne güzel bir Ürperti veri • 
'\ Çc~r, divanlar, hiciv~erle pare Saniye, Ahmet pa§a haremi yin Rahmi Beyin yeni piyesleri bu yor. 
~~ ~lh alakadar olur; bu saz, Leman hanımlar tarafından tem - kıt mevsiminde temıil edilecektir. Yeni Türkiye, karanlık ve küflü 

Vı
~.~ _--:-6in"'ı'·.coesedeciI:!· ·:-:.ırl r.rdı .• Mu- s;l edi1;nekte:lir. Hüseyin Rahmi Beyin evvelce bir maziyi, arkada bıraktıktan 
~ bazı gazete ve mecmualarda çık • sonra, o maziye ait dü§ünüt ıiate-

mıt ve kıyıda bucakta kalmıt olan minin de artık değiımeıi lazımdır. 
l k güzel küçük hikayeleri de İbrahim Devlet teklinde, içtimai ahlakta, c i Baum kı.mdı·r Hilmi kütüphanesi tarafından top hukukta ve öteki sahalardaki bu r.. 1 }anmaktadır. Bunlar bir kaç cilt değitikliği edebiyatımız -ya • 

\lı._Q d z • l d ? h l d d'I k · B' · · zık !- henüz anlamadı. llhami Be ... :.' n ote l nası ljQZ ı. c~ti:a:ııı::~~:d:r~ce tır. ırıncı kir, müıtsnalardandır. Yeni Türk 

._ °""-..ı mecmuasındaki son yazısı yeni 

..1 'tiL dl'lrı Şerifin kuvvetlı' terce· B O l fi 
11 " Vicki aum, Grant le i yazar- sadece birer tip değil, aramızda Türkiyeyi canlandıran vaıı arın 
~~itı .... -.e hüyük bı'r lezzetle oku - k h k d 1 ~~-~Ve • en ayala pek ya ın an bakmıt, yaşıyan, hergün rastladığımız, her tiirimizdeki ilk akislerini tatıyor. 
tw""--~f°'t, B •~nema da ise Garbo, romanına lazım olan malzemeyi birinin anlntacak derdi olan insan 
'cC~ . arımur kardeıler gibi toplıyabilmek içia aylarca bir o • !ardır. Şu bir on beş günlük mezu· 
v;."'t ~lııtlerin ebedileştirdiği telde hizmetçilik etmit, bir dam niyetini lüks bir otelde !Yeçirmek 

Cümhuriyetin on yılım söyliyen 
fU mısralara bakınız: 

w._, vte( r u 
.J ~, 111 ' ' omanının yazıcı•ı altınd ge f · dh'k l · · h l ki · k ...... ı d k " ~\IQı " a çen acıa ve mu ı e e• ıstıyen asta 1 1 t•r et memuru, Temel bı.tı, tatıııma .... , a ı • 

~ıt, C aslen Viyanalı bir ka· ri olduğu cibi zaptetmİ§, bütün fU güzelliği istismar edilmek is~e· H:l\a - ılık - kokuyor. 

) İ lll11Ll'arı~ .Otel, kırk üç yaşın· bunların hulisasından, özünden e nilen dahtilo, §U yakışıklı avantü· ll!n-:ı a.)rdık koku,,or ... 
l~ .-.rrırın . d' k 
~'llıt old ... . tım ıye ~dar debiyat dünyasını heyecanla dal • rye genç ve nihayet bütün bu de .. 
L. hil'İı'd•Ugu hır düzüne kitap - galandıran bir roman çıkarmııtır. koru tamamlıyan digw er insanlar, Q'" ~ 1 ır v 
t '-d''f e Yazmaya dn sırf Grand Otel, bize hayatın akıp hepıi bizim gibi dü,ünüyor, bi -1

"· u eıerj olaraL ba•lamı• • · .ı l kal ·~ .. .. gıttiğini, ayni ~am a tında ın zim gibi hareket ediyorbı-. 
~~r bir ha . • dıvarlarla örtülü odaların içine sı-
t'h.. •.-, .... stalrk geçiren mu - ğınmış, binlerce kadın ve erkeğin 
~ -..araıı h 
~ e h,Yr n en uı:ıma!t dev - yaşayı§lannı; §ura da bir insan ö -
h kluğ ete tayan bir tedai ilt? lürken, bu yanda saadete, ne,eye 
'tıtı Uııun e • 

d l)or n ınce teferruabnı kanmıı bir çift dudaktan fırlıyan 
'... Ye n~k-L 

Vicki Baum, realite yazıcısının 
edebiyat çevresindeki ismidir. Ber 
lin operasının or!<cstra şefi Rihart 
Lert'in karısı olan yazıcı hususi ha 
yatında, her evine bağlı kadın gi " 
bi ciddi bir ev kadınıdır. Harici 

Geçmitle gelecek 
güzel aynlık ! 

. . . . 
arasındaki 

Yeni Türkiyeye yeni düşünce 
siıtemilc İfliyen dimağlar lazım -
dır. Şa!r, bu lüzumu da heyecanla 
haykırıyor: 

\'eni bir heııdeı.e ile ::ı eni tr7ı:-lblar l,lcalıı, ~-il •ılc ıuıet zamanında kahk~hanın anlatmak istedisi ma-
.ı. •'- Qıa)c'1lbtrıı 0'ıdermek ve a • b" · 'l ı· 
11 ~ "' nayı ulun azametı e söy ıyen ve 1)o., •adil b 1 ~ · liat e un nrı k~v-tc- bir ciimle ile, Recai Zadenin "i -

~öhret onun için pek fazla bir şey Yeni beyne baJln, ldm~:ıger!. 
l 'enl insan 

ifade etmez ve Madam Lcrt, ko • 
,, ' ~I IOM!ıaya p-e}en bir lem gene o) alem deveran gene ol 
t .... '~ •~Tan J!Öriince ala - deveran. 
,...l'o ' e o vf T t. • h 
'li 'bg I', \re \'j . ' · Dtr ""' <ıİre g8s Mısraını atırll\tan bir kitaptır. 

)J~ t ckı Baunı iJk ~öh~·eti Vicki Baum kahramanlarını ha-
0Pluyor. 

casmdan, yuvasından ve iki çocu • 
ğ ından bahsedildiği zaman gözle· 
ri sevgi ile r.a~lıyan dünyanın en 
meı'ut varlığıda. 

A,ıu, ç3ğJın, umklığı 

B:l k:ı olçlUerle sayacak. 

Yeni adamdan dopnlar 

A;:ı·t>t, m~f'lle, muska 

Rık'ıı 

Perl p:ıdlp.bı ınasaU:ırında bile raııtlnmıyn • 

Bu ilk doğanın 

lkl canlı gozbebell 

orum .. tı 
Sakaryada ilk ölen «lbl 

Yurt sevgisinden oğrenmı, olmalıdır. 

. . . . . . . . . . 
Erimi, ate~ıe kanr karı,tır 

\'n ka, gibi ince fırçalarla 

sur dudaklarına, 
Glh·deye batla, klm;:ı·ager! 

. . . . 

Eli, metbul a9knln eline benzemelidir 

\'e ayakları mf'Çhul askerin ayaklarına. 
Yeni insan 

Aramızda 

Yeni ıarkrlarla doıa,ıyor 

Yeni Türkiyenin yeni san'atka
rı bize timdiye kadar dağnık tiir • 
ler verdi. Gerçi bu küçük şiirler
de ayrı ayrı birer "terkip,, kıyme
tini tatıyor amma artık daha derli 
toplu, kütüphaneye konulabilir ve 
"var!,, denilebilir eser, kitap isti
yoruz. 

llhami Bekir Beyin timdiye ka· 
dar inti~ar eden şiirleri bizi bu is
teğimizde haklı çıkarır §eylerdr. 

Refik Ahmet 

lVlünih 
Almanyanın güzel san'at

lar merkezi 
Bcrlin, 18 - Alman be~vekili 

Hitler Münihte Alman güzel san
atlar evinin temel lafını merasim
le koymuıtur. Bu bina 1931 sene • 
sinde yanmış olan cam sarayın ye

rinde yapılacaktır.. Bu münase • 
betle Hitler bir nutuk söylemit ve 
bu nutkunda şöyle demiştir: 
"- Berlin Almanyanın siyad 

ve idari merkezidir, Hamburg ile 
Bren seyrisefain merkezidir, La
yipzig ile KoJoyn ticaret merkezi· 
dir, Essen ile Şemniç sanayi mer • 
kezidir, Münib iıe istikbalde bü • 
tün Alman milletin güzel sanat. 
lar merkezi olacaktır. 

... - - -1- ....... 

Boğazköyde neler çıktı? 
Boğazköyde Büyük kalede 

Dr. Bittel idueıindeki A'man a -
sarı atika cemiyeti tarafından ya
pılan hafriyatta 2600 tablet bulun 
muıtur. Bu tabletlerin içinde çi· 
vi yazısı ve hiyeroğlif ile yazılı iki 
tane de mühür baskısı bulunmak
tadır. Tabletlerin en çoğu dini 
metinlerdir. Jçlerinde hükümdar 
Artivine ait tarihi vesikalar da var 
dır. 

Tab' etlerle birlikte Arvit da:re
sinin etiketleri de bulunmuıtur. 

Tabletlerin mühim bir kı~mı l!:· 
ti dilinde, bir kısmı kablelmilat-
1500 den itibaren beynelmilel dil 
keıilmit olan Akat dilinde, bir kıs
mı da l'tisaki dillerden olan hurri 
dilindedir. 

Hafriyatt~. mıh yazıları üzerine 
çalıtan Güterboc ile Eti hiyeroğlif 
yazılarını kıımen halle muvaffak 
olan Prof. B.:-~sert de bulunmuı· 
tur. 

Porf. Bossert Nişantaş kitabe-
1 1 .~tı.- .-.......................... _ ._ , 
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Harp gürültüsünden sonra 
gün kasabada istirahat 

birkaç 
ettim 

- 6 . - sevgili dostum Saffeti Ziyanın 1 Bir gün arabayla ordugahımı-
Demesine cevaben: (Şeylerin pek muhterem babası merhum Zi- za kadar gelmesini ve bu kadar 

arasından toparhyabildiğim şey _ ya bey dostum derecede hatta yakında harbedilmekte olduğu hal 
leri bularak) dedim ki: Şemsi Molla merhum kadar ahçı - de muharebenin - hiç olmazsa 

"- Paşa hazretleri! yalnız ba lıkta mehareti olan doktor pek biraz ve tehlikesiz mesafeden -
şına harbeden Ali Saip pa~a bira- hoş Na.mık beyle beraber ikamet ne demek o!duğuna dair bir fikir 
derinizin birinci livası Hafız pa _ ettik leri hanelerine va&ıl oldum. hasıl et.mesini Saip bey dostumuz
şadır. On b~ş gündenberi Sırpların Orada aldığım "Ni§,, havadis - dan çok rica ettikse de mesleki 
hafif kuvvet'eriyle harbederek bu- leri ve dedikoduları meyanında insanların hastalığım tedavi oldu
raya kndar geldik.. Ne ferman buy bir de Sırp hududunu a§tığımız ğu halde onları nasıl öldürmekte 
rulur?.. j gün sabahleyin benim yanımda olduklarını görmeyi asla arzu et • 

"- İyi, iyi! Haydi sen git, ben bir ormanda hiç iıimiz yokken mü rnediğini, binaenaleyh ricamızı 
cevabınJ gönderirim.,, 1 cerret sabah çarpışmasını seyret - kabul ettiremiyerek ve mezuniyet 

Kendi kendime: Sağdan geri.. mek ıınerakıyle ateş eattma yak • müddetimi tecavüz etmezden ev -
Marş ... dedim ve Ali Saip pa§anın laşınca çerkes Apti paşa mahdu - vel ordugahımıza avdet ettim. 
yanma düştüm. mu ve hassa Müşiri Rauf pa§anın At üzerinde son kilometreleri 

1f. :r. ~ biraderi. güzide ve meraklı süvari 
kat'etmekteyken kendi kendime 

Bir buçuk saat sonra bu kısa zabitanımızdan Hüsrev bey ko 
lundan epeyce mühim bir yara diyordum ki: Elbet başkumandan 

ve paşamın hiç de kafi görmiyece
ği cevabı ve jU küçük fakat mühim 
vazifenin suveri muhtelifesini ar -
:zeltim ve bence bir kusur edilmiş 
olmadığımdan verdiğim müjdenin 
mükafatını biraz daha ileri götür
mesini, yani bulunduğumuz nok -
tadan yedi saat rnesa.f ede bulunan 
"Ni§,, şehrine giqnek üzere - 48 
saatlik bir izin isted;.m .. Sevgili ve 
mürüvvetli paşam bu talebimi ka
bul ettiğinden hemen arl<ada!lara 
bir küçük ve o günün sabahı pek 
erken vuru1an aziz arkadaşımız 
Hakkı efendiye ebedi bir veda e • 
derek on dakika süratli, yirmi da
kikn adeta tarzında yürüyüşle ak
şam yemeği zamanı sertabip dok
tor eski dostumuz kaymakam Snip 
beyle birlikte ikamet eden Niş 

hastaneleri sertabip muavını 

---· 5 
.... 

siyle ye zılı kayada çalışmış ve ya

almıştı. Ve Niıte bizim dost dok • Ahmet Eyüp paşa benim müddeti 
torların hanesindeki (klinik) le _ gaybubetimde bizim kuvvetleri 
rinde tedavi olunmaktaydı. Dok _ kendi yanma al.mışhr. Umumi bir 
toriar at'iyyen hiçbir hareket et- taarruz için nehrin sağ sahilini 
me.:nesıni tenbih etmişler. Halbu - tercih etmiş olmalı ki o cihetten 
ki nazeninim ciddi bir süvari za - geldi ve Alexinatz istihkamatı mu 
biti olduğunu göstermek için bir vacehesinde ordusunu "yoklama,, 
gün ~atağında sabah kahvaltısı- vaziyetine koydu. Ah ne kadar 
nr gJtiren evi11 hizmetçisine sata - cahil ve san'atı harbin kavaidi e -
şırken kolunun bağı çözülür ve saaiyesinden ne derece uzakta bu
deh~etli bir kan boıanır ki haya - lunuyormuşum ! ! ! 
tını tehlikeye kor. , (Dcl'amı var) 

Kitap satışı ve kariler 

_Gençler ne okuyorlar? 
Istanbul Halkevi kütüpanesindel<i bir 

tetkike göre en çok okunanlar 
Okunan kitapların nevine ge -

lince; bu , "Gençlik, vakitlerini 

Hikmet Bey gizli bir şebekenin 
aleyhinde tezvirat yaptığını söylüyor 
1 b l - hk . . . ·-· .. t'd d yaıılı stan u agır ceza ma emesın· :zıyetıne geçtıgını, ıs ı a a .. 'i' 

de, dün öğleden sonra, müstantik şahitlerin dinlenilebileceği.ni 11
:., 

sıfatiyle tahkikat yaptığı sırada liyerek, çağırılmaları isteğınde 
kendisine karşı yakışık almıyacak lundu. 
sözler söylediği kaydiyle Kadriye 1

1 
Hikmet Bey muhakenıesirıİIS 

. , t>' 
Hanım tarafından Hıkmet Bey 1 bu suretle lüzumundan fazla ı.ı . 
aleyhine açılan davaya ait muha- masına razı olamıyac<lğmı, hat~ 
kemeye, devam olunmuştur. kendisinin çağırılmaları kararl•~ 

Dünkü muhakemede dinlenil .. tırılan ve bu celseye gelmiyen ıı; 
mek üzere çağırılan üç şahit gel - şahitten de vaz geçtiğini, buuları, 
memişti. Diğer taraftan geçen cel- ifadelerinin okunması kafi old'1 
sede şahit ııfatiyle dinlenilmek ü
zere çağrılmı§, fakat Hikmet Bey· 
le aralarında başka bir dava bu • 
lunduğu için dinlenilmemesine ka .. 
rar verilmiş olan Kadriye Hanı · 
mın karde!i Nasır Bey, mahkeme· 
ye bir istida göndermişti. Bunda, 
vaktiyle suikast iddiası etrafında
ki tahki-katın bir safhasında, ehli 
vukuf olarak dinlenilen çinkograf 
Aliettin, müellif İbrahim Necmi 

ğunu söyledi. 

M .. dd · A KA 'f B c,eı' u eıumumı a§ı e.y' er' 
muhakemeleri usulünün, bır k 't• 

çağırılmasına karar verilen şab1 

lerin, mahkemede hazır bulurıdır 
rulmaları imkansız olmadıM' 1 .. 
dinlenilmelerinden vaz geçileı1'1 

, 

yeceğini kaydederek, gerek bol•. 
rın, gerek Nasır Beyin hc:ı.ber ~e:., 
diği şahitlerin dinlenilmeleri tıı 
zumunda ısrar ettti. 

Beylerle Galatasaray lisesi sabık ''Pe 
müdürlerinden olup ismini hatır - Bunun üzerin, Hikmet Bey, de 
layamadığı, ismi dosyada yazılı ki .. dinlenilsinler .. Fakat, ben 
bir zattan bahsediyor, bunların iki şahit ismi daha vereceğiıt'; 
Hikmet Bey aleyhindeki iddiayı Ben, sabrk Mısır Hidivinin urııı.ı"'t 
teyit yollu malumatları olduğunu katibi Fuat Şemsi ve şimdi Zir"' 
bildiriyordu. bankasında memur olarak bı.ıl~: 

Bu istida okunduktan sonra, nan Mahmut ~eriıal Beyler ha 00 
Hikmet Bey, ayağa kalktı. Şunla- kında da tahkıkat yapmıştım: tı 
rı söyledi: lar da gelsinler, benim tahkık' t 

'1'' - Doğrusu hayret edilecek yaparken, haklarında tahlcı 
şey! Nasır Bey, tahkikat dosaysı yaptığım kimselere karşı fena h'1: 
içinde yazılı bulunan isimlerden reket edip etmediğimi, yakışık ,. 
naaıl haberdar oluyor?. Gizli bir mıyacak sözler söyleyip ıöyleıfle' 
şebeke aleyhimde tezvirat yapı - diğimi anlatsınlar!,, demiştir. 

B . . M'.dd . A KA 'f B ''b" yor. u vazıyet, ta 1928 ıenesın· u eıumumı aşı ey, . 
· - d · · k d · def111f· denberi devam ediyor. Bu istida, ıstege e ıştıra c erız.,, 't 

hakkında müddeiumumilik ma .. reis Aziz, aza Nusret ve 'fa~~" 
kamının mütaleası nedir?. Onu Beyler, sözlerin birliğiyle bi.itıJ, 
öğrendikten sonra bu husustaki şahitlerin mahkemeye çağırılrıı•., 
kendi isteğimi bildireceğim! ları karariyle, muhakemeyi ıe"1ıt 

Müddeiumumi Kaşif Bey, bu teşrinisani çarşamba günü saat 
0 

istidala Nasır Beyin muhbir va - , üç buçuğa bırakmışlardır . 
zılı kaynda bir aslan. kafası bui - Son günlerin gazete neşriyatı 

muştur. Porf. Bossert yazılı ka- arasında göze çarpan belli ba§lı 
yada bir hafriyat yapıldığı takdir- mevzulardan biri de şu: Kitap sa
de çok değel'li mimari eserlerinin tışı azdır. Genç erde okumağa 

de bulunacağına kanidir . karşı istek yoktur. Okuyanlar da, 

hoşça öldürmek için okuyor! ,, di-

yenlere hak verecek mahiyettedir~ Yaralıyan talebe 
Çünkü kütüphanede aranılan ki • 
lapların en başında roman ve hi -

kaye geliyor. Bunu, gazete ve 
mecmualar takip ediyor Bunlar -
dan sonra en çok alaka toplıyan 
ansik'opedik neşriyattu. Tercemei 
hal ve tetkikler, halk bilgileri, ru 
hiyat, içtimai, iktısadi , felsefi, 

Ray sökenler 
mahkum ALman asarıatika cemiyeti önü- ı rastgele bir takım abur cubur ki -

müzdeki senelerde de Büyük Ka - tapları okuyorlar; maksatları sa -
ledeki hafriyata devam arzusun - dece "Vakitlerini hoşça öldür 
dadır. Eti payıtahtmda daha pek mek!,, tir. 
çok eserlerin meydana çıkacağına Gençlerimiz okuyorlar mı? Oku 
şüphe yol~tur. muyorlar mı? Okuyorlarsa ne o -

.Hnfriyata çıkan eserler Komi- kuyorlar? En çok hangi nevi ki-

Hem bıçak taşıyor; 
hem de arkadaşını vuruyor 

Gelenbevi orta mektebi altıncı 
sınıftan Cemal, eski bir kırgınlık 

dolayısiyle, ayni mektebin yedin
ci sınıf talebesinden Salahattini hı 

ser Nusrat Hakkı Bey tarafından tap)arı tercih ediyorlar? Bu sual
Ank'ata Etnografya müzesine tes - lerin hakikate en yakın cevapları
lim edilmiştir. Türk Tarihi Tet - nı, bir gençlik muhiti olan lstan
kik Cemiyeti hafriyatta çalı~an bul Halke vi kütüphanesinin ista -
mütehassıslar §erefine bir ziyafet tistiklerini te tkikle bulduk. 

terviyevi eserler (Yani ciddi eser- çakla ağır surette yaralamıştır. Ya 

ler) çok mahdut bir yüksek mek- ralama hadisesi, mektep dı~mda 
tep müdavimi zümreye inhisar e • olmuştur. Polis tahkikata başla
diyor. mıştır. Ayrıca maarif müdürlüğü 

vermiş, kendileriyle birçok mese Kütüphane, bugünkü haliyle, 
leler üzerinde konuşmuştur. lstan.bulun en işlek, en merkezi 

Mahkemel€r ve davalar 
Şimdiye kadar evlenme ve bo • 

şanma davalarile birlikte · veraset 
ve sair bazı davalara da altıncı hu 

de tahkikat yapmaktadır. 

Otomobil çarpması 
Evelki gün saat 13 te Mahmu -

Me.arif "Vekaleti tarafından An- bir talebe kütüphanesidir. Her gün 
J<aranm 60 kilometre şimali garbi- yüzlerce genç, kütüphaneyi ziya
sinde bulunan Kara1ar köyünde ret eder. Müdavimlerin çoğu genç 
yapılan hafriyatta Tonsulusların mekteplilerdir. Bunların arasın -
birinden Galatlar devrine ait çok da orta mektep, lise talebeleri ol
mühim bir kitabe ile mezar oda'a- duğu gibi üniversite ve yüksek 
rı ve heykeller bulunmuştur. Kita- mektep talebeleri de vardır. 

kuk mahkemesi bakmakta idi. Son diye caddesinden geç.mekte olan 

zamanlarda boşanma davalarının 
artması dolayısiyle altıncı hukuk 
mahkemeıi dai.ma bunlarla meş . 
gul o'maktadır. Bu yüzden veraset 
ve sair davaların rüyeti güçleşmek 
te ve i~ler uzamaktadır. 

Bu husus nazarı dikkate alına· 

Osmamn idaresindeki 1212 numa

ralı otomobil, temiz'ik amelesin -
den Saide çarparak yaralamı§tır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, şo -
för yakalanmı~tır. 

Yalancı sütçüler 

bede Galatlardan Trokuen kabi - 933 senesi birinci kanun ayı için 
lesinin ismi geçmektedir. Bu kita de kütüphanede okuyanlerın sayı
be Galatlar devrine ait olmak üze s ı 1265 tir. Bu; ikinci kanunda 
re bugüne kadar malum yega ne ki 1329 a, şubatta 1403 e, martta 
tabedir. Bu keşfin ilim alemince 1491 e, nisanda 1506 ya, mayısta 

rak bundan sonra veraset işlerinin Alelade ~eki! de süt sattıkları 
altıncı hukuk mahkemesinden alı~ 

büyük alaka ile karşı1anacağına 1592 ye, haziranda 1607 ye, tem - narak beşinci hukuk mahkemesine 
şüphe yoktur. muzda 1171~e, ağustosta 1825 e, verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Karalar hafriyatı, Ahlatlı bel - eylul içinde 1893 e çıkmıştır. Teş- Beşinci hukuk mahl::emeai yal-
d en sonra Ankara civarında maa- rinievelin bugününe kadar, ziya - nız ain tashihi işleriyle meşgul o'· 
wıif •ekaletinin yaptırdığı ikinci re tçilerin sayıu 1921 olmuştur. Bu duğu için veraset davalarım da 
hafriyattır. ~afriyata müzeler istatistikte görüldüğü gibi, kütüp rüyet edebilecek ve bu suretle mu 
dairesi arl:eolcğu Remzi Oğuz B. hanede okuyanların adedi her ay hakemeler daha kolaylık ve sürat· 

halde, şehrimizin muhtelif yerle -

rinde bazı sütçü dükkanlarının, 

tasfiye ve takim edilmi~ süt sattık
larını ilan ettikleri görülmüştür. 

Bu ıekilde hareket ederek hal
kı aldatan1ar hakkında kanuni ta-

kibat yapılmasına karar verilmiş-

Birer sene, altışar a'f 
ve beraet kararları 

Gebze civarında ray videJar~ 
sökmekten suçlu görülerek Jsta", 
bul ağır ceza mahkemesinde tJ1~, 
hakeme edilen tren yolu işçile~~ . ., 
den beş k~~inin rnuhaker.ıesi ıJ 
bitmiş tir. 

Müddeiumumı·, .. .. " n ceı'' uç unu . .,j 
landırı1masmı, ikisinin beraetıje 
istemi§, mahkeme de bu iıte . ., 

·rıı 
uygun olarak, Ahmetle Erıı1 

• , 

h P'' birer sene, Halidin altı ay a l' 
lerinc, Hikmet ve Arifin bers;eıt 
!erine kar"r \'ermiştir. Berael e

1
,,.. 

ler, hem en serbest bırakılrıı•t 
dır. 

Kooperntif te yemek 
yiyenler ortak mı? t'' 

Belediye memurları loh~Jl jıt 
sında şimdiye k&dar her istefefl 

·fbar yemek yiyordu Dün-:!en ı '. 1'~ 
lokantada yemek yiyeceklcrıJ1 

1
, 

operatife ortak o"up olmadık1~,1' 
nın tahkikine baf lanmıf ve 0 f ~ 
olmıyanlar lokantaya ahnnıaaı1'_.. 

g~8ıa tır. Bir n~.::1aralı satı§ ma dl' 
nm da hazırlıkları faaliyetle 0 , 

vam etmektedir. Satış yeri de 
n ezaret etmektedir. artmaktadır, le örülecektir ·---~----_Lfu.-----~--------L-o:;._-&-.....ı---.a.--ıı.---------"-

L...~~~~~~~~~~~~.....:...~~~~~~~~~~~~~--~~=-'--' 
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!ugün gelecek olan misafirlerimiz 

19 B. teftİn 1'-H3 ~ 

8~· Gömöş'ün beyanatı Ulun . 
sırad 111'~.Hetle·tin sulh daüssılasına tutuldukları bu 

Son hadiseler 
( H:\' tarafı 1 lıı<"I !ili) rfıtnııı.da) 

ni bu fikir dahilinde müdafaa ede 
cektir. Ve 26-10 tarihinde, her 
za.':llanki adetmiz veçhile, milletler 
cemiyetinde mevcut olacağız. 

Bir misafir dün qitti, 
diqeri bugün geliqor 

a zınıaındarların büyük mes'uliyetleri hesap 
etmemeleri mümkün değildir 

BU(l . .\ • ----

Sol cenah bu sözleri alkışlamış-
tır. 

Gaeb Pe§te 18 (A 
O ltıoeg il 'har· .. A.) - M. 1 Avrupamn dikkat naıarı bu An- seleyi halletmesi için rica ve ısrar y: ~anya s:fya tıcı;:. 7azırı M. kara seyahatine dikilmiıtir, bu da etmiştir. 

M. Daladicr meclisin mali me· 

harg~ltıek Üzere d~rı ıy e Ankara hakıızcasına tezlil edilmi! ve eli Mecliı. reisi harici siyaıet mü -
t e et et-· I un saat 13,45 te I kolu bağlanmıt olan bir .millet mü zakeres!nin 27 _ lO da vapılacag-1 • 
'lltek •uış erdir M G b ··· · · f b' h ~ b l etinde · . oe oes messı ının ınsa sız ır ıul muahe nt l'e:ımen bildirmi~tir. 

ı.ı ederek ~ev.el. ga~etecileri ka· clenameıi~i .ilk olar:>.k parçalı yan 
........ Akr b tnt§lır kı: ıı.damın elını sıkmağa koıma~mda-

t\ıl, 1'ürl a aınızın yanına gidiyo ki remzi manayı Avrupanın anla
;1tla bil/~= Bulgar arkadaıları. makta olduğunu gösterir. 
den tıleae) I u~terekcn alakadar e- Bu remzi manaya hususi bir 
efa c erı gö ·· ~· s· l" k · f d 'h · d'k' h Pten b ru§ecegız. ır a a a ıza e e en cı et Jım ı ı a-

lllı.ıı ' 1 1'-akod · · f el' l b h o an 'f zının .men ası ol· ıse er va il aua milletlerin hu· 
tdec ... ekirda... d · k k .. ' · h ·d· egıl, R gını a zıyaret u musavalı me:oeıesı ve er za:. 
; •

1
: ''AIJah . akodzinin düsturu ~u r.ıandan ziyade bugün nazarı iti -

;•n ... ,, bu d·~le vatan ve hürriyet bara alınması zaruret halini ~:mı§ 
anlarda l ustur şimdiki nazik za-I olan insaf srzlıkların tamiri ıztıra· 

~all\an h 0
1 
duğu kadaı· hic bir =.·;; . rıdır. 

'l '"k il ~ 1 ı.ı İutıet ~ u~gun düşmemiştir. Macar başvekilinin uzun müd-
~Ulhuıı ku arıci siya!-el sahasında I dettenberi takarrür etmis olan An· 
h .ı \'Vetlen · · · 1 k · · b d . h A. ~'"attt ınesı ıçın ça ı!ma ara zıyaretı, u ara a zu ur e-
d 1tttlny

11 
etınek arzusundadır. den vakayi dolayısiyle bir tesadüf 

/tı Çekilllın ~illetler cemiyetin • eseri olarak bir vicdan ve ada 1et 
v'" \'llli t'tı~sı Üzerine tahaddüs e- niimayiıi şeklini almaktadır. 
'h'·k Yetı sükA ·ı k • d Jk· ·ıı · · 1 · d S l.ı rrı·· un ı e arşı a ım. ı mı etın reıs erı arasın a 

t'~lh \'e a.~rnü bu suretle verdim. vuku bulacak mülakat milletlerin 
d~n l'ılillet) en.k ayni derece de bü • ve memleketlerin esareti esasına 
dır. ~\' erı alakadar etmekte • değil müşterek ve mü:;avi hukuka 
.tratı111 ~P~nın ve cihan mukad . istinat eden hakiki bir sulh ihtiya-

tıhıı· ayın ed ·ıı · d h k"kA b' ·h IYet d . en amı erın bu cın an, a ı ı ır su arzusun • 
11
' İJtttit d aı~esinde çalışacakları. dan mülhem olacaktır. 
~ e erırn M .. 

ğ~ · lierd · acar gazetelerının 
.\t~~"abın Ji::~~ndunk~cr~t.idı 0

1 
ldu- hakkımızdaki neşriyatı 

"tı h"k n a ı ı ı a ve 
)'a.~tı h'u \trnetinin muslihane be Budapeate, 18 (A.A.) - Pe;-
ct Çıkar ıç ~lına?:sa böyle bir neli- naplo gazetesinde ve Türkiyenin 
tn bıiih?ta.ga ınüsait bulunuvor. basübadelmevti ünvanlı maka -
l~ıi • 1tn - J 1 . d b' b R T" k' , ll\tt. .. •eıelelerde hal suret _ eıın e !n aşı acz, ur ıye -
i
1
.'. bir iU:trnar fikirsiz ve her han nin G~zi, !'1ustafa K~mal Hazret'.e 
lı 1 e\') r . . ' d . 1 d h o lll k e ırı bir tarnflı temayü- rının ı aresı a tın a maz ar olmuş 
t· a sız ld ~ k · hr 

1 
• ın arattırılması asıldır. o ugu tera kılerden bahsetmekte 

t~~ olu lfrıırni surette arzu ede _ dir. Makale sahibi Gazi Hazret. 
lııı tıa.k . 1 . . ld ki e \'a ıstediğimiz hal sure- erının yapmış o u arı siyasi, 
tur tıı.ca.... h • k " l h I ' iki . Rıı. Böyle birinci 51_ arsı ve as erı ıs a atı uzun uzadı 
1 "''I llcı sı f ya t · .. _ l t T" k' · td:••ı lett nı ınilletler olmama- asvır euaıe < e ve ur ıyenın 

ılıııellı e~ bu gibi farklarla tezlil son on sene zarfında bu sahalar -

İngiliz hariciye nazırı 

tehlikeyi anlatıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Dün ak-
5am silahları bırakma konferansı 

hakkında radyo i'e neşredilen bir 
nutukunda Sir John Sirnon c!emi;
tir ki: 

''Bütün dünya cumartesi günü 
Almanya milletler cemiyetinden 
çekileceğİr!İ haber verince bu hadi 
senin büyük ehemmiyetini anlac!ı. 

!ngiltcrenin istikbalde kulla -
nacağı haltı hareket kabinenin tet-
kik etmesi ve derin bir düşünceyi 
icap ettiren bir mevzudur. 

Diğer devletlerle ve hatta bu • 
nu i;,':llit edelim - bizzat Alman -

il 
ya i' e teması icap ettirecektir. 

Son Avrupa hadise'eri şüphe

siz asabiyeti ve tehlike hislerini 
müspet bir şekilde fazlalaştırdı. 

Ve bu, kuvvetli bir ~ekilde sılah· 
lanmı' olan devletlerin silahları -
nı aza.tmakta tereddüt etmeleri -
nin hakiki !'lebebidir. 

Asuriler ve Irak 
Cenevre, 18 (A.A.) - Asuri· 

lerin Irak toprakları dışında yer • 
leştirilmeleri hakkında bir plan 
hazırlamak ve tatbik etmek için 
Milletler cemiyeti meclisi tarafın .. 
dan teşkil edilen 6 kişilik komite 
bu sabah toplanmı§, İspanyol mü
messilini reisliğe scçmi!tİr. 

Bundan aonra bazı hazırlayıcı 

konuşmalar yapılmıttır. 

Komite ikinci toplantısını birin· 
ci teşrinin yirm alllsında yapaack .. 

Ş e ıdir. da elde etmit olduğu muvaffakı -
td'I U \'ey l tır. 
te ı lllellıel~ bu labiycye müracaat yet eri kaydeylemektedir. Muhar. Bir de Avusturyanın 

(Ha, tarafı ı inci :ıJıfanm.<la) 

rilen ziyafete gitmitlerdir. 
Ziyafette misafirlerden ve Ro· 

manya konsoloslucu crkinrndan 
başka Bükrcş sefirimiz Hamdul • 
lah Suphi, vali Muhiddin, Harici· 
ye hususi kalem müdürü Rerik 
Amir, vali muavini Ali Rıza, tica
ret odası reisi Nemlizade Mithat 
Bey ve zevcesi bulunmuşlardır . 
Yemeğin sonunda M. Titülesko 

Gazi Hazretlerinin saadetiyle 
Türk milletinir. refahını temenni 
ederek kadehini kaldırmı~, vali 
Muhiddin Bey de dost Romanya 
milletiyle büyük misafirimiz şere· 
f ine kadehini kald ırmı~tır. 

Ziyafetten sonra M. Titülesko ile 
zevcesi Fener patrikhC\nesine git -
mi§ler, patrik efendi o sırada ora· 
da bulunmadığı için kart bırak
mışlarchr. Müte kiben Hamdul • 
lah Suphi Beyin delaletiyle Süley
mnniye camiiyle diğer bazı cami· 
leri ziyaret etmiiler, sonra saat 17 
de Taksime giderek Ciimhuriyet 
abidesine bir çelenk koymuşlar .. 
dır. 

Misafirler bundan sonra Pera -
palasa. dönmüşler, saat 18 buçuk· 
ta patrik F otyos Efendi otele ge .. 
lerek kendisini ziyaret etmiştir. 

Romanya Hariciye nazırı bu 
ziyaretten sonra Sirkeci istasyo -
nuna gitmiş, saat 19,20 de kalkan 
konvansiyonel treniyle Atinaya 
hareket etmiştir. 

M. Titülesko ;, tasyonda Roman 
ya ~efiri M. Karp, Bükrşe sefiri · 
miz Hamdullah Suphi Bey, Ro .. 
manya sefareti erkanı, vali Mu -
hittin Bey tarafmclan uğurlan • 
mış Madam Titüleskoya büketler 
verilmiştir. 

Hükumetimiz tarafından tahsis 
olunan husu3İ vagonla seyahat et .. 
mekte olan M. Titiüeakoya hari -
ciye vekaleti hususi kalem müdü· 
ru Refik Amir B. Çekmeceye ka -
dar refakat etmiştir. 

lı'lte ell\r/' her kesin müsavi su- rir netice o'arak hasta adam zan_ 

1
1l'eti d }Yete hakkı olduğu zih. nedilen Türkiyenin yeniden diril- nezaret kampı yapılıyor! M.Titüleskonun beyanatı 

Ctj i\tresind mit olduğunu ve ~imdi tam gençli Viyana, 18 (A.A.) - İyi haber 
h lta11 1 e samimi hal ıuret :ı-
d'"lltı bı l'rıa.hdır. Bu noktadan ıi- ğin ilk baharında bulunduğunu ya . alan bir membadan hildiı·ildiğine 
l' ef, tc\'~~akına konferansına son zarak diyor ki: ; göre ilk nezaret kam pi, bugün A-

M. Titülcsko .saat on yedi buçuk 
ta İstanbul gazeteleri mümessille· 
rini Perapalasta kabul etmi~tir. 

'llid 1 edil · l "Son tehlikeye maruz kalan bir vusturyada Weiner Noustadt'da Ji eıı t ınt§ o an teklifin 
tr L etkiki za · .... 

1
.. milletin ancak kendi kuvvetlerı'ne Vellesdofta açılmıştır. Buraya 36 Büyük bir nezaketle adeta arka-

old ~'•irı . rurı goru ur. 

11 
lılunu eınnıyetc mi.iaavi hakkı günevebileccğine ve bu kuvvetler milli sosyalist konulacak.mı,. daşça gazetecileri karşılayan M. 

, '" &ilahı teınin etmek Macariıta _ sayeıinde kendisini kurtarabilece- Muhafız olarak Reimwehrenle· Titi.!le!ko: 
~"l'fc~e~l\tı bırakına meselesine ğine Türkiye bütün dünya için bir rin güzide kıtası kullanılacaktır. "-- Beni İstintak edeceksiniz, 
ı,~hitttllti~~ olduğu gayretlerin en misal teıkil etmektedir. Şerefli Taşla öldürmek galiba?.,, diyerek liıtife etmi~, 
t,Lı bır,1 ır. Ve bu kat iyen silah bir maziye malik olan Türk mille- Fethullah isminde birisini ta:la sonra: 

n\11 ttına. f'k · · tı' b. ç k .. d ı fh ı "-Ne söyliye}·im ?. Söylevccek l.. l{l{\lk 1 rının tamamen ır 0 muca e e ıa a arı ge- öldüı·mekten suclu olarak lslan • J 
11n h.• llna ın çı'rdı"kte 'h t ·11 tl )erimin hepsini evvelce sövlemİ"- .. 

t"t ·~•ıllet' . uarız değildir. Bü n sonra nı aye mı e er bul ağır ceza mahkemesinde mu - J T 

" \lf.ı erın Ih d fl' k" · · l tim. Maamafih suallerimzi soru· d ~lıkI su daüssılasına araıın a §ere 1 mev ıını ı,ga et- hakeme edilen Necibin muhake -
,~lltırı ~:.ı ~u zamanda zr.mam - mi,tir. Türkiye yeniden tarih mey mesi, dün son safhasına gelmiştir. nuz.,, d~~iştir .. 
~· \ k~~ llYUk ınesuliyctlerini he- danında mühim bir amil olmu~ _ Müddeiumumi, hamallık mese.. M .. T~tulesko ılk suale fu ccvnbı 
_,~~. ~·ılletlaın.aları mümku"n deg~·1 ı __ tur. Onun dostluğu kıymet'idir. l · d k d b ı vermı~tır: 
1.1" esın e ·avga su·asın a asa taş k b d 1 k 
d ~leritı k'erın ve onları idare e - Ve onun düşmanlığı büyiik bir teh atmak suretiyle öldürm~k ş~eklin- . " - .An ·ara enç~· çko.~ uvvetli 
•. ~ ttj'll h kı~asetleriyle nihayet 

8 
like teşkil eder.,, d . l hır tesır yaptı. un u Ankara ., a e sabıt o an suçtan dolayı Neci · T'' k .11 . • • d . . 

~l~tr. ~ ırn olacağına imanım Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar cibin ceza kanununun 452 nci mad ur mı. etını.n ı~·a csı~ın, dahili 
O telgraf ajanu bildiriyor: Hükume d . .. l l l . hesap bıle edılmıyecek kadar kı _ 

esme gore ceza ant ırı masmı ıs· b' "dd 
acar gazetesı"nı·n tin naşiri efkarı olan Fuigetlenıc 'ı t . h k k . . sa olan ır mu et zarfında neler . emış, mu a eme, ·arar ıcın 25 1 · - · · · 

ba~.makalesınde basvekil M. Göm- t . . I .. b ~ yapabılecegını canlı hır surette gös 
Q.,d Yazısı .. . . . · e~rınıevve saat on uç uçuga kal b' h' d" lJ· " a b·1ş ıle harıcıye nazırı M. Dö Kan teren ır şe, ır ır. 

l&'R Pe§te, ıs ( .. A ) O mıştır. T"' k h "kA . . 
~ Ra.ıetesi ı;., • - rai yanın Ankara ve Sofya seyahat - ""'"'"""'''~"'"""""'"'""ıuııınıuıım••" '"'""uııınııııı111111111111~1,,111110,.,.,.11111 ur u umetının Avrupadaki 

l'tiaj · Coernb Ya~ıyor: lerinin ehemmiyetinden bahset- duğuna bir delildir. en m.'.'\hur emsaliyle rekabet ede .. 
ili k~lıstaf C:s, Türk milletinin mektedir. Bu gazete diror ki: Şerefli Türk ve Bulga; millet - , bilecek mükemıneliyette bir klüp 

81 
h. a. "-eınal · d ı · · illi .. •ak i · ın odça eli- "Macar devlet adam 'arını gö • leri evlatlarının da M;:ıcar milleti- ın~a ettırmek suretiyle siyasi ma -

't"' h Çın Ankar d'v ' l h f'l k l~ ,,a, at aya ıgıyor. türme ete olan tren onlan yalnız nin kendilerine kıu~ı göstermek a 1 e ·arşı göst.el'diği nezaket e · 
~ah.. Yalnı~ d ~ t' d llrijtıde . ostane hislerin hissiyat ile bağlı değil, ayni za - istediği kardeşlik hissiyatının ay - serini ~ayanı takdir buldum. 

k,r ~rin mu~ ~aret değildir. Zi - manda kanın ve ırkın kud3i mührü nını duyma' arını temenni ediyor - Ben şahsen Ankarayı çok sev -
b,~al et ta.bıt al bet ve alakamızın ile akraba olduğumuz millete gö - ruz. Tarihi mukadderatın ve ira· dim. Çünkü Ankara kıra çok ya -

" ' o) a. arı '] b' 'b' . k ~, . arı ik· . ı e ırı ırıne türüyor. Roma, Berlin, Viyana denin ana vatandan çok uzaklara ın olan bir s.chirdir. 
~ ~ı • l lllı)I f 
•i i • '1rıi11-·· e ın mÜ§terek ve Paris ile garp arasında sıkışmış atmıl} olduğu bizler §arklı menşei- Ankara hakkındaki intibaımı 

Ç11, d .. ,uspet . -
"-hen'k oft'\ldan ~etıceler verme kalmıı olan Macariıtanın bu iki mi:zle mağrur ve yüzümüz garba ~u sözlerle hulasa edebilirim: 
>\~ ç,ıla.r bir tn ~~.gruya. temas ve tarihi, harsi ve iktısadi da·gayı müteve~-:ih olduğu halde karde1le Ankara insanın bütün faaliyeti .. 

• 1ttnıı.k D~k§rı 1 mesai temini- biribirine kavu§turmaktan ibaret ı rimizle ayııi nktan olduğumuzu bi 1 ni rahatça teksif edebileceği, çok 
e t b'"d' 1 a 11 tr. Biitün olan taritıi vazifesini hissetmi! ol· liyor ve teslim ediyoruz.,, hareketli merkezlerde temini mÜf 

kül olan tkri çalışmanın devamlı 
~ekil alabileceği bir şehirdir. 

"Gazi Hazretlerinin b:?nde hasıl 
ettiği intiba çek derin \'e kuvvet -
lidir. Açık görü!üldüğünü, siyasi 
görü~lcrinin fevkaladeliğini, de -
mir irade::ini dahn i'k temasta an· 
lam"'k için ona yaklaşmak kafidir. 

- Balkan devletlerinin anlaş " 
ma~ı üzerinde ne düşünüyorsu • 
nuz? 

- Kanaatimce Balkan devlet • 
leri arasında anlaşma temini kati 
bir zarurettir. Bütün Balkan millet 
leri sulh için, sulh yolunda biribir
leriyle anlaşmalıdırlar. Bu ülküye 
ulaşmak için azimle ve acele et.mi
yerek çalışmak lazımdır. 

- Bu ülkünün kolaylıkla kabili 
tahakkuk olduğu kanaatinde mi • 

• . ? 
sınız .. 

- Balkanlarda şimdiden iyi te
essüs etmiş dostluklar mevcuttur • 
Bunlar Balkan ideali için emin 
zımanlard ır. 

- Atina seyahatinizin maksa· 
dı nedir?. 

- Yunanistan uzun zamandan 
beri Romanyamn büyük bir dostu 
dur. Aramızda mevcut münaseba• 
tın d~ha iyi olmasına imkan yok -
tur. Atinaya Yunan hükumet 
adamları ile günün siyasi mesele
leri üzerinde fikirler tealisi için 
gic~irorum. Atinaya yc:.pa:ağım bu 
seyahat son zamanlardaki vazi .. 
fclerimin benim için en zevkli 
olanlardan b irini t'!:_ıkil etmekte -
dır. 

- Romanya kralı hazretlerıyle 
Bulgar kralı haıretleri atasında 
yeni bir mülakat vuku öulacağı 
haberleri doğru m:.ıdur?. 

- Bulgar kralı hazretleriyle 
Romanya kralı hazretlerinin yn -
kında buluşacaklarını zannediyo • 
rum. Bu mülakatta Balkanlarda 
ı;ulh için mes'ut bir müjde mahi -
yetini görmekteyim.,, 

M. ·ı'itülesko Romanyadaki 
Türkler hakkında da şunları söy • 
lemiştir: 

"- Aslen Türk olan R .omanya 
vatandaşları hükumete karşı çok 
sadıktırlar. Romanya hültumeti
nin onlarla olan münasebatı da -
ima iyi olagelmiştir. ,, 

M. Titüleısko beynelmilel siyasi 
meseleler hakkında kendisine 50 • 

rulan suallere cevap vermek İste _ 
memiş, bazı suallere de beyanat 
şeklinde yazılmamasını ve hasbi • 
hal mahiyetinde kalması ;ıartiyle 
ceva,lar vermi~tir. 

Macar misafirleri mi z 
Macar Başvekili M. G5mböt 

ile hariciye nazırı M. Dö Kamya 
bu sabah ~ant on buçukta konvan• 
siyonel treniyle şehrimize gelecek 
lerdir. 

Mac.ar nazırları Sirkeci istasyo
nunda merasimle karşılanacaklar, 
hariciye hususi kalem müdürü 
Refik Amir Bey kendilerine Bn§ • 
vekil İsmet Pnşa hc:.zretleriyle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştii 

Bey nar.ı.mt\ ( Ho~ geldin!) diye • 
ceklir . 

1 Iar:ciye protokol müdiirlüğü 

erkanından ~emsettin Bey Macar 
misafirleri Türkiye l ududunda 
karşılamak üzere Edirncye gitmiş
tir. 

Macar Eaşvekiliyle hariciye na· 
zırı istasyondan doğruca Pernpa• 
las oteline gi<lecelder, aksam üs· 
tü kalkan trenle Ankara;a hare· 
ket edeceklerdir, 
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Nereye gidiyoruz? Parasız ilmühaber Büyük bayram İçİJ1 
Muhtarlıklar kalkınca [ı e 

1 •ıt ·ı işlerin düzeni Kut/ulama programı bugün neşredi eC 
ngı ere gemı er yapıyor t Sene başından itibaren muhtar· · 

' ıarın h~r n~hiye.de işl~ri~e ~eza - Güzel san' atların seferber olması 
Al haz ıanıyor ret vazıfesı nahıye mudurlerı uh .. manya ır tesine verilmişir. Nahiye dahi - İÇİn yapılan hazırlıklar 

linde:<i halkın şimdye kadar muh
tarlar ta rafından bakılan umumi 

.. ,,di 
29 teşrinievvel bayramı kutlu - ı Yüksek komisyon önüınu sd~ Başvekil Hitler haykırmaktadır! 

iş ' erine nahiye müdürlükleri baka.

manya harici siyaset sahasında da c~ktır. BEi'lin, 18 (A.A.) - Berlin ci
varında Johnanisthalcla yeni tay • 
yare fabrikaları açılacağı haber 
veriliyor. Fabrikaları eski Al -
man bahriyesi pilotlarından Bic· 
ker idare edecektir. 

Londra, 18 (A.A.) - Daily 
Heralda göre bahriye nezareti hü 
kiimetten sadece muahedelerin 
tahdit ettiği nisbettc deniz İn§aa -
tına devam edilmesini değil, fak at 
eskimiş gemilerin yenilerinin de 
yapdmnsmı istemektedir. 

De:::ıiz mütarekesinin sonunu 
31 - 12 - 36 tarihinde olarak 
tahmin eden bahriye ne?areti o 
zaman 25 asri kruvazör, ve 25 
bin tonluk yüksek l:ordalı, on iki 
pusluk toplarla mücehhez gemi -
ler inşasını düşünmektedir. 

Bundan başka nezaret, 100.000 
tonluk eskimiş ve 10000 tonluk de 
nizaltı gemilerinin yerine senede 
15 torpido muhribi yapılmasını is 
tiyecektir. 

Bahriye nezareti deniz efradı
nın 10.000 kişi dah:ı arttırılmasını 
da istiyecektir. Diğer taraftan ha 
va nazırı da bir çok tayyare İn§a• 
&ını istiyecektir. 

Hitlerin bir nutku 
Berlin,, 18 (A.A.) - Baıvekil 

M. Hitler miJ:iyetçi sosyalist fır -
kası liderleri ve milis kuvvetleri 
kumandanlarının bulundukları 

bir toplantıda şu nutku ıöylemit · 

hakkını ayni derecede kuvvetli ve ! Kanunusaniclcn itibaren başlı -
eğilmez bir azimle müdafaa ede • ' yacak olan yeni şekle göre hüsnü-
cektir. j ha l, kefalet ve ikametgah ilmüha .. 

. -· . 1 hederi polis tarafından verilecek, 
Almanya hukuk beraberlıgı ıs " d - .. 1.. k " - ti b l d. . ogum, o um agı arını e e ıye 

teklerinden vaz .geçmiyecektır. d kt l t · d k l o or arı anzım e ece , ev en -
Ne ~eref ve nenamus hissi ne de k'l k" - ti d h' me ve na ı agı arı a na ıye 

doğruluk duygusu bo~ ve kuru bi- miidi.irlüklerinde yapılacaktır. 
rer hulya değildir · Bu işler için hiç bir ücret alın-

Eğer suih olmazsa mamasına da karar verilmiştir. 
Bu suretle muhtarlarla birlikte Almanya sulh istiyor. Sulhtan 

başka hiç bir emel peşinde koş . muhtar ücretleri de tarihe karı! .. 

mıyor. Bununla beraber Almanya mış demektir · 
§ Bir kanunusanide lağvedile -

d i ğer milletlerle hukukça müsavi 

l dk h h . b ' ' tt'f k cek olan muhtarlıklar teşkilatının 
tutu ma ı ça er angı ır ı ı a . . . 

_ verme geçecek yenı leşkıJt etrafın 
veya mukavele yapmamaga, her 1 ·

1 
" Ik. b .. f . 

1
._. 

. . .• . _ c a mu ıye aşmu elhş ıgı tara -
hangı bır ve:.1.~a ımzalamamaga f <l 1 t k'k b' · . . ın an yapı an et ı at ıtmış ve 
azmetmıştır. rapor dahiliye vekaletine gönde -

Bir had vardır ki a!ılacak olur-. rilmiştir. Ayrıca belediyede mua
sa bir milletin artık idaresine la • vin Nuri Beyin riyaıetinde bir ko-
yık olmamak mevkiine düşülür. misyon leşh:il edilmiştir. 
Bizim gelecek intihabat hakkın • Bu komisyon da müstakil teşki
daki propagandamız çok ehemmi- lat projesini hazulıyacaktır. Muh 
yetli olacaktır. Çünkü bu intiha- tarların gördükleri İ§ler üçe taksim 
bat reddedilemez bir ahlaki delil edilecek, bir kısmı nüfus, bir kıs-

mahiyetinde olacak ve milletin 
yaıamak hakkı uğrunda idare edi
lecektir. 

Milliyetçi sosyalist Almanya 
belki herkesin daha ziyade sulha 
bağlı bulunmaktadır. 

Alman yada reyiam 

mı belediye memurları, üçüncü bir 
krt::nı da polis teşkilitı tarafından 
yapılacaktır. 

Gazi enstitüsünde 
Sabık darülfünun müderriıle • 

rinden Hamit Sadi Bey, Ankara -
da.ki Gazi terbiye enstitüsü coğ • 
rafya muallimliğine tayin edilmiş· 
tir. 

tir : Bu suretle hükumetin D 
" -Hukuk beraberliği için gi • zorbalıkla gelmediği 

olmabahçe sarayında 
ri§tİğimiz mücadele kati bir safha- k 1000 kişilik ziyafet 
Ya gl.rmı'ştı' r. Bu mu"cadele Alman anlaşılaca h Cüm uriyetin onuncu yıldönü -
milletinin iktısadi kalkınması için Berlin, 18 (A.A.) - Dün mil- münün ilk günü akşamı vali ve be
yani günlük yeyeceğini bulmak li sosyalist fırkası reisleri içtima lediye reisi Muhiddin bey tarafın· 
için yapmakta olduğu mücadele • etmişlerdir. 12 - 11 de yapılacak dan Dolmabahçe sarayında bin ki
nin ayrılmaz bir cüz'üdür. reyiamme müracaatten bahseden şilik bir ziyafet verilecektir. Ziya-

Bütün dünyanın çektiği iktııadi M. Goebbels demiştir ki: fete §ehrimizde bulunan erkan, ec-
ııkıntılarclan kurtulması için si • - Bu hadisenin bütün dünyada nebi devletler konsolos'arı, halk 
yaıi mahiyetteki iıtirapların ya - bir ehemmiyeti olacaktır ve Hit - mümessilleri davet edilecektir. Da 
b§tırılması en lüzumlu bir şarttrr. ler hükumetinin bir cebir hükume- vetiyelerin şimdiden yazılması 

Almanyada bizden evvel iktı - ti değil, fakat bütün heyeti umu- na başlanmrştır. 
dar mevkiine gelen hükumetlerin miyesiy:e Alman milletinin tercü- Cümhuriyetin onuncu yıldönü-
en büyük hatası hukuk beraberli- rnanı olduğunu ispat edecehtir. mündc şehrimizde yapılacak me -

b ·· d.l ·· l · · d tka·rtaraııt1 

lama progı·amı ugun ne~re ı e • 1 gun er ıçın e sana ,J 
k · B l d · · · · · H ·· ı · 1 bekleıJ1 ce tır. e e ıye reııı muavını a- guze ve yem eser er i, 

d. l yer. 
mil Bey dün bizzat bele ıye tara· ve bayram program arının ·'ti 
fından asılacak vecizelerle afiş • ~at unsurlarivle zenginlefeed . -
lerin yerlerini ve sokakların tezyi· kani bulunmaktadır. 
natı iş ini yakından tetkik etmi~tir. . tercib., 

Belediyenin Beyazıttan Taksi - Okunacak eserlerın · · ~ 
nıe kadar olan caddedeki bütün intihabında, Türk milletınt:ı 01! 
tramvay direklerinin bayraklarla nında ve yaradılışında a jıi 
süslenmesi kararlaştırılmıştır. kahramanlık duygularınırıdoi; 

Duvarlardan başka bütün nakil kalma ve yaşama aşkından ~ 
vasıtalarına da vecizeler asıla - emsalsiz fedakarlıklarının, :1' 
caktır. Meydanlara asılacak afiş • kurtuluş ve inkılap muvaff• ., 
lerin yerleri hazırlanmaktadır. leriyle bizi inkılaba bağlı)''~~ 

h H ık F k . b'' '"k . d ülk" J Cüm uriyet a ır ası, elim uyu yarına ınan ıran . , 
huriyetin onuncu yılını kutlula - heyecanlandırın ifade edilııııt 
mak için yapılan hazırlıklarda, ması esas tutulmuıtur. ıl 
yalnız~ kafalara değil, doğrudan Eedebiyatımızda bu vsııf ~ 
doğruya kalbe hitap edecek un · haiz eserlerin yok denecek k• ~· 
surlara ve vasıtalara da büyük c • l d l "k k kail' az ığı ü~ünü ürse yu se ,,t 
hemmiyet vermi•tir. .. f kk' · e ıstı 

l' yonun mute e - ır, şaır v ~· 

Fırka katibi umumisi Recep Be karlarımızı inkılap saflarırıd• 71 
yin reisliği altında, bu hazırlıkla - lışmıya çağırmış olmasınlJl ~ıı .. .ı 
ra nazımlık yapan yüksek komis· bır »' 

kıymet ''e ehemmiyeti 
yon, daha çalışmalarının başlan • 

daha tebarüz. eder. . . . J gıcında, bayram tezahürlerinin f)"' 

sesli olmasını kararlaştırdı. Eski edebıyatta <lın hıslerı •fi 
h. f . b" rıe~' istedi ki 29 teşrinievvel saba - naat, tev ıt, ne es gı ı til 

hile başlıyacak üç gün içinde Türk doğurdu ise milliyet ve i~~I• 
topraklarında yaşayan herkes yal aşkı ela bize beklediğimiz, ot. el 
nız büyük inkılabımızın havasını diğimiz eserler yaratmak üzere 1 
teneffüs elsin. Yalnız 10 cüm - Nitekim yüksek komisyon "~ 
huriyet yılının milli varlığa kazan nun yardımcıları bayram here ~ 
dırdığı kuvvet ve kudretle yüz larını geniş halk kütlelerine'/ 
yüze ~etıin ve benliğinde hissede- köylere kadar gölürebi}ınek ttl 
ceği heyecanlı milli kazançlarımı- halk dili ile destanlar hazırl~ıı' 
zın büyük değerini anlıyarak, ge· Bunlar .. h · · 'rıkıl• cum urıyetın ve ı d-' 
lecek 10 yılların bizden istediği ti 

feyizli eserlerini halk e,ğzı J 
ülkü birliğine bağlantısı artsın, I' 
bilgi ilerliğinde yerini almak va .. halka an· atacak, aşıklar ,,, ~ 

•airleri tarafından kahvele .il 
zif esinde !evke gelsin. l' l rıOV 

meydanlarda, köy toplantı ~ 
Maksada varmak için güzel 

san'atlann seferber olması ve bay· 
ram programlarında hitabe, re -
sim, musiki , temsiller, şiir ve milli 
oyunlar~ ıeniş yer verilmesi icap 
ediyordu. 

Yükes komisyon bir y~ndan 
programların bu kısımh~r ile uğ .. 
raşacak yardımcı komiteler te~kil 
ederken bir yandan ela mcmlcke -
tin bütün fikir ve sanat cihazları' · 

söyle>1ecektir. ~ 

On binlerce nüsha dağıtıl•" f' 
destanlar hakiki destancı . "~~ 
halk ruhunu duyarak şiirint ) ..i' ·r ,,. 
tan şeklinde yazan halk t•1 

n in eserleridir. 
ı1' 

Hülasa Cümhuriyet hayra.~ 1-' 
da yurttaşlarımız radyoda, toP· J 

1 'k' tt~ tı arda, konferans, musı ı, ıi' 

gibi unsurların yanında vezne .... ' 

ği elde edilmediği müddetçe bey - Sonra kullanılacak teknik ve ra~im hakkında muhtelif komite - nı vazifeye çağırdı. 

.. rıJI' 
rip kafiyeye bağlanmı,, bu p 
müş inkılap heyecanların• İ 
mümkün olduğu kadar çol' ~• 

nelmilel konferanslara ittirakten a-ayet aari vaııtalardan bahsede- lerin hazrrladıkları rapor'ar ko • İnkılabın yüksek mefhumlarını 
bir fayda çıkacağı zannına dü§ • rek M. Goebbcls, sözlerini §Öyle misyona gelmiştir. Komisyon bu ve 10 inkılap yılının büyük mu • 
MÜ§ olmalarıdır. bitirmiştir: raporları birer birer tetkik ederek vaffakıyetlerini anlatacak heye -

Denilebilir ki hunlar adeta bir - Eğer milli sosyalist fırka programını hazırlamaktadır. Prog can eserleri, hitabe, piyes ve şiir -
Cenevre hastalığına tutlmuşlardı . idareyi eline aldığı zaman 3öster· ra.m birkaç gün i~inde tamamlana- ler yazılmasını istedi. 
Bu hastalık onları milletlerine kar diği iradeyi gösterirse nihai zafer j ra!-ı: bastmlacak ve bayramdan Yeniden yazdırma i~i yanında 
şı bedbin, milletler cemiyeti hak- temin edilmiş demektir. 1 birkaç gün evvel da3ıtılacaktır. kurtulu, savaşının başındanberi 
kında nikbin bir hale getirmişti . yazılmış, yapılmış, hatta mcklcp 

Bana gelince, hen milletim hak• ı•ık k T hl kitaplarına malolmuş eserler ih • 
kında nikbinim, Cenevre ve mil - ~ me tep ari eri mal edilmedi. 
letler cemiyetine karşı bedbinim. /r Gönüllü olarak heyecanlarını 

Sulh ve Almanya büyük davaya bağlamış ve kalem 
Maarif Vek ileti tarafından ilk mektepieııo c!ördüncJ ve be· 

Almanya ıulh hakmdaki mu . lerini inkılap emrine vermi§ eski 
şinci sınıfların r.! a okutturu'mak üzere 1 

habbetini Cenevreden pek az fe· ve yeni yazılar gözden ıcçirilerek 

rahlık veren havasına arkaımı J J J C d d b' 1 bu bayram tezahürlerinde okuna -. . . . taraf1n an lJaZ lrııp ta ı ve levz ii 
döndüğü şu günlerde olduğu dere- biiecekleri ayrıldı. 
cede kuvvetle hiç bir vakit izhar "V AKJJ,, müessesesi tarafından deru.hte edi- Gerek bu surelle aynlanlaidan, 

etmemittir. len 1 ARJH kitapları satışa çıkarılmıştır . gere~< ~imdiye kadar yiikselt ko -
Bütün Alman milleti idareıi ha- 1 misyona gelen yeni ya~ılardan bir 

~ında bulunan hükumeti küçültü • Eu kitaplar, yalnız talebele:rin değil herkesin istıfade edeceğı bir kaçı on binlerce ni.;s!1a bnG~mlıp 
cü iddialara kartı icoyduğu zaman daiıtıldı. 

surette yuılmış bir çok haritaları ve res imleri ihtiva etmektedır. 
daima tutar. Faki't bayram toplantılarında 

Biz ıulh iıtiyoruz fakat bize i- Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arilılerin fi- İn!'at edilecek !İirler hunhur1an i-
kinci sınıf bir millet muamelesi ı baret def idir. Bunların b~sı -
yapılmasına hiç bir va!<itte müsa- atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna lıp dağıtılma:ı vila:ret, kaza ve 
a.3e etmeyeceaia. "' 75 k t komitelerine bir kac. vp,zı y t. ti ~tire • ragmen şer uruş ur. .J l' 

Milliyetçi sosyalistlik Almanya rek yardrmda bulunmak ve oku · 
dahilinde hakkını elcle etmek için Satıt ve tevzi yeri : lstanbul Ankara cadde!li j na.bilecek !İİrlerdcn bir kaç•nr 

L_:cn:_:d:ö:rt~se~n~e~ç~a~l~ıt~ıp~~u~ğ~ra~ı~tı~. ~A~l~-~~~!!~~~~~~V~A~K~l~T~~Y~U~R~D~U~.J!!l!!l!!!!M~!lll!lml~:J..l ~k~öy~l~e~re~k~a~d~"'!...r yayır.o.k i indir. 

dinleyebilcceklerdir. 1, 
Bu üç günlük fayC:anıl1 1 ~ 

ba~mda, unutmamak ]izırnd~JI' 
§iir ve destan, tarih vesika•• 

11 
.. 

rak nesilden neıile intikal ed'.,ı•' 
güzellikleri nisbctinde Jllevı 
rını cbedile·~iren seylerdir· 

T • ..../ 

Bir Fransız avukatı ·f, 
. Berlin, 18 (A.A.) -.1e"!1~ 

eli en Fransız avukatı Vılll'r nf 
"til' 

man polisi hududa kadar ,o 
cektir. 

ııt Karaya oturan vaP J 
. •'Cit1.J 

Pan:;, lfl (A.A.) - "IS 11" 
Pariı,, içinde 200 yolcu oldıJJ,pl 
de ka•·aya olurmuıtur. -~ 
Marsilyayj. ve oradan d~ SV,f 
ve Kanachiye gidecek~•· 

8
,,1, 

gece yüzdürülemcmiıtır. tf,i 
çalışılacaktır. Geminin oıırı" i'fl. 
fa~laca zeC: =~enmiıe benze~~ 
ve hiç bir delik yoktur. tli 'I 
kumluGa oturduğu için tidd" 
ude ı 



., 
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.. u~~"'İYeıi:~~::!·;~·dönü- !"" ......... :{ ..... K:······o:····-·-- Divanı Muhasebat 1 
: • - • 1 > • 
•.· ··~.,,~-· I' • • ~' .. . , . 

da. Röater~Iebetiyle yolculara aıağı i Sannalm:ı. Komisyonu il4nlan 

lit Yapıla~:~t:~laylıklar ve tenzi· ... ~-.--~:-;:··;:;::··~~:::-·~·~·:;:·;·~- Riyasetinden : 
1 
·- ANA HAT nundan: 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 
krk •i: TA - S"'mplon ... • ... rat f ;:k "" k l dıier bil .. s katarından maada, 11.000: 12.000 i o vazelin or-
ra.fa. ıey u~urn katarlar ile her ta- du ihtiyacı için mübayaa edilmek 
SO) en2:j~-ta·t için yüzde elli (o/o üzere kapalı zarfla münakasaya 
letıeri ~ ıle azimet _ avdet bi- konmuttur. ihalesi 25 birinci tef
hitincj it a~ılrnııtır. (Bu biletler rin 933 çarıamba günü saat 11 de
İtib eırınin 27 · · .. .. dir. İsteklilerin tartnameyi gör· 

1.ren ikı' . ıncı gununden 
ne k ncı t · mek üzere her gün ve münakasa-

. a.da.r (o .. eşrın 2 inci günü -

'Divanı mubaııebat mürakip muavinliğine 30 lira maaşı asli 
ile tayin edilmek istiyeo ve aşağıda ya?ıh evsafı haiz olanların 
T. Evvel 933 nihayetine kadar istidaname ile Divanı Muhasebat 
Riyasesine müracaatları lazımdır. 

1 - Memurin kanununda yazılı evsafı haiz olmak 
2 - Mülkiye mektebi veya İstanbul ve Ankara Hukuk 

Fakülteleri ve yahut Yüksek iktisat ve Ticaret en ıyı veya iyi 
derecede mezun bulunmak 

dır} gu d h'I) ya i!ltirak için o gün ve vaktinden · n a ı muteber - :ı' 
2 • evel teklif ve teminat mektupla- . 
·-BAN k v l\'det b·ı" llYö de -Azimet- riyle An arada M. M. . Satın al-

3 - Yaşı 30 [dahil] den fazla olmamak 
4 - Talipler bu evsafı haiz olduklarını iatidanamelerine 

rapten ibraz edecelderi vesaik ile ispat edeceklerdir: 

VAK/1 
Yurdu 

)'İ 1 etleri .. . ma komisyonuna müracaatları. 
l'ttıi (O'! 

2 
llzerınden yüzde (3336) (5326) 

ltr, ca'0 O) tenzilat yapılacak -
~ u ten.zilat b' . . . . 'Uncu .. ırmcı te,rının 

tiinune kgurıünden itibaren 31 inci 
1•ta.Jtt1r.) adar ( o gün dahil) yapı· 

k ...... tn aı 25 
1 
ep bir Yolcudan mürek -
e'be itup h ı· d b I '. boYık a m e ulunan ta -

1
'!1 •çi

11 
.. ut Ve spor klüpleri aza-

ta.t Yap/uıde elli (o/o 50) tenzi -
eırirıin ;g (Bu tenzilat birinci 

~en ~l inci u~c~ gününden itiba -
•hıJ) d gunune kadar (o gün 

lıt t\'arn edecektir. 
•rıbuı 17 . . . . 

' bırıncı teırm 1933 
S Müdüriyet: 

lttık ~lt•nahrnet .. .. .. Ih h 
rıa.Jtiftnı·... uçuncu su u-

0 Şe•ki E ıgın~e~: 
fı •ıtılrıiye ~en_dının Bakır köyünde 
f rıllırıd, li arıyesinde Osmaniye 
'lldj tle h'acı Hasan oğlu Ali e -

tak da.\' y ırıe açtığı 300 lira ala-
~.L aıının h k . U· ~ "2ahJc rnu a emesı 11ra-
.ı~llen t•'-ı· errıemizce Ali efendiye 
111'"· "il ıg 'f ~ ~ınd~ at ı asına karar veril-
t ?/ıı;9;;ıuhakeme günü olan 
'ltıa.hlt l>azartesi günü saat 14 
•ı 'tne · d b· "'Ya. :trıız e hazır bulunma-
ır l'e1 .eni Uıaddak veka,etnameli 
~ it) •• 

1 tıa. 'ka: &orıdermesi tebliğ maka-
:tıtır, (S;~)lmak üzere ilan olu-

Oık·d 
~e · u ara ı· ''tı.d s ıye hukuk mahke -v· ~rı: 
h •ktor Ef . 
~'ci '- endı Tophanede dö -

l'eh... •01ta"' d 
·oq ik gın a mukim iken el· 

~l.d ilrtıetg~ h h d lıtı S a ı meç ul. Karınız 
l)et li a.vaati vekili avukat Hi

tıi~ adi B . k 
1 
e 'srl ey tarafından aleyhı 

1 11lan llhrı hoıanma da vsmm icra 
'0rı a k'k · ~tıd k 1 at ve muhakemesi 
1 tıt• a an 
d 1 ltıadd . unu medeninin 132 
'~i esı ın 'b' b . . 

İtık1ı·'"lilik b 'ı ul.:ı. ı.nce eynınız -
· . lb r ıgının boşanmıya 
ıttıh •rıa d . 
rı a.2: ol aır 26/ 9/ 933 tarihinde 
'~ıll Unan h"k" "k h ed· bte h . u um ı ametga ı-

' 
1leın~d~ ... ulıyeti hasebiyle tebliğ 

Uret' ıgınd b b . 
lik 1 ltıahk en ~ aptakı ilam 
l'rt kıJıl\d " eınte dıvanhanesine ta 
c~'k'l'rlın ıg~ c_ibi keyfiyet tebliğ 

e,~et ~ aırn olrnak üzere ayrı 
e ıle de ilan olunur. 

(8812) 

M. M. V. Satın alma komisyo
nundan: 

Yerli fabrikalar mamulatından 
250.000 metre yatak glafhğı bez 
kapalı zarfla münakasaya konmut· 
tur. İhalesi 24 / 10 / 933 salı gü
nü saat 15 tedir. Taliplerin tart -
name ve numuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya it · rak için 
de o gün ve saatte telkif ve temi· 
nat mektuplariyle Ankarada M. M. 
V. Satın alma komisyonuna müra· 
caatları. (3332) (5284) 

M. M. V. Satın alma komiıyo-

nundan: 
I 

Yerli fabrikalar mamulatından 
250.000 metre haki yazlık elbiselik 
bez kapalı zarfla münakaıaya kon
muıtur. İhalesi 26/ 10/ 933 pertem 
be günü saat 15 tedir. Talipler 
ıartname ve nümunesini görmek 
üzere her gün öğleden sonra ve 
münakasaya ittirak için de o gün 
ve saatinden evel teklif ve teminat 
mektepleriyle Ankarada M. M. V. 
Satın alma komiıyonuna müra • 
caatları. (3333) (5285) 

Hayat sigortasına ehemmi· 
yetle dahil olunuz. BUtUn 

aile reislerinin nazar1 
dikkatine: 

Hayat sigortası hakkında çok 
müıterileriımizin bazı sualleri giiya 
hayat sigortasına dahil olduktan 
üç seneden evel vefat eder iıe pa· 
ra verilmez imif. Ancak verdiği 

para iade edilmif. Suallerine ce
vap olarak Hayat sigortasına da • 
hil olan kadın ve erkek vefat vu -
kuunda velevki bir ücret bile ve -
rilmit olsa vefatı anında derhal 
kaç bin lira temin etmiş ise tediye 
edilir. Buna nümune çok olduğu 
gibi ezcümle bundan bir ay mukad 
dem Adapazarı müddeiumumisi 
Baha Bey bir kaza neticesi Sakar
yada at ile boğularak F eniks E.s -
panyol tirketinde bin liraya. sigor
tali idi. Paraaı Türk ticaret ban • 
kası vasıtasiyle ailesi Nihal Hanı
ma derhal tediye edilmiştir. Si -
gorta demek istikbalde aile ve 
yavrularına medar ve muavenet 
demektir. lıte bunun içindir ki bir 
aile reisi muhakkak bin · liradan 
beş bin liraya kadar senede verece 
ği ufak bir paradan kaçmayıp yav 
rularma bir para bırakmak için 
muhakkak hayat sigortasına dahil 
olmalı. Sigorta tirketleri cümlesi 
hükumeti ci;.mhuriyemizin kontro-

ı lü altına tabi olduğundan hiç bi -l risine girmek için imtina... göster· 
meyiniz. Hayatta en lazım olan 
prensiplerden birisi de sigortadır. 

Gün Doğdu 
Sigorta müfettişi 

Keır.d 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
• 

Dahili hastalıkları müt~haasısı 
Divanyolu N. 118 Telefon: 22398 

Vesikalar şunlardır : 
A - Nufus tezkeresi B - ihtiyar hey•etıerince verilen ve 

:zabıtaca tasdik olunan ilmühaber C - Mektep ve fakülte şa· 
badelnamesi D- Askerlik şubesi vesikası E - Reımi tabip ra
poru F - Kendi el yazılarile yazılmış tercilmei bal hiilbası. 
11 Resmi ve hususi hizmetlerine ait vesikalar ·merbut olacaktır. 
Taliplerin ahvali umum iyesi hakkında divanca ayrıca tahkikat ta 
yapılacah.tır. ,, 

Eu vesikaların asılları yerine Noterlikten musaddak suret· 
lerini tevdii caizdir. 

5 - Halen Devlet Dairelerinde maaş veya ücretle müs-

• 
KiTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 

tahdem ve baladaki şeraiti haiz olanlar iıtidanamelerine yalnız Kitap, Mecmua, Defter, 
hüviyc cüzdanı mektep veya fakülte ıahadetnameıi ve dairele-
rince musaddak tercümei bal cüzdanlaranı raptederler. Mürakip Makbuzlarınızı ve T ahı 
muavinliği için şimdiye kadar müracaat edenler bu ilin daire- işlerine ait bütün iste-
sinde tekrar talepte bulunmalıdırlar. ğinizi V akıt Yurdu Ki-

6 - Talipler ihtiyaçtan fazla bulunduğu takdirde Frasızca· 
dan imtihan yapılarak muvaffakiyet derecesine göre tercih ve tap kısmına veriniz .. 
_t_~_in_e_d_iıe_c_ek_ıe_rd_ir_·~~~~~~~~~~_<_s6_7_4,~Bastlıştaki nefaseti 

Zonguldak Nafıa ve ucuzluğu bir 

Başmühendisliğinden : yerde bulamazsınız 
1 - bedeli ketfi "28800.. liradan ibaret olan Zonguldak -

Çaycuma yolu mebdeinde ve Zonguldak Şehri içinde kayık iske· 

lesinden Ankara köprüsü yakınına kadar Gaıipaşa caddesi üze
rine yapılacak 11500011 metre murabbaı parke kaldırım inşası 

25/10/933 tarihine müsadif çarşanba günü saat on beşte ihale 

edtlmek i.izere ve kapah zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iktidara fenni ve itibari malilerini isbat 
edenler kabul olunur. 

3 - Münakasaya dahil olmak isteyenlerin bedeli keşfin yüz· 
de yedi buçuğu olan ''2160,, lirayı Vilayet idırei Hususiyesi hi· 

sabın3 bankaya verdiklerine dair makbuz senedi veya milli es· 
ham mukabili mubasebei buıusiyeden ilmühaberi ibraz etmeleri 

Jbımdır. Ticaret Odalarına mukayyet olduklarına ve itibari ma· 
lilerine dair bir vesika göstermeleri icabeder. Y etlerindeki ehli· 
yeti fenniye vesikalarını yevmi ihaleden sekiı gün evvel Vilayet 
Başmühendisliğine göstererek münakasaya dahil o!abileceklerine 
dair ya bir ehliyet vesikası almaları veyahut eller:ndeki vesika
nın zirine şerh verdirmeleri iktiıa eder. Bu şartları haiz olrnıyan
lar münakasaya kabul edilmez. 

4 - Talipler ihale günü saat on beşte Vilayet Encümenin
de bizzat veya musaddak vekilleri hazır bu:unmalıdır. 

5 - Evrakı keşfiye ve şartnameyi görmek isteyenlerin iha· 
leden iki gün evveline kadar her gün Zonguldak Vilayet Nafıa 
Başmühendis' iğine ondan sonrada Vilayet Daimi Encümen Kale· 
mine müracaat etmeleri ilin olunur. (5618> 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

15 kalem Boya ve malzemesi: Kapah zarfla münakasası: 21/ l'eş· 
rinievvel/933 cumartesi günü saat 14 de. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem ~oya ve malzemes'nin müna

kasası hizasıncaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesini gör

mek isteyenlerin her gün ve mezlı ür boya malzemesini itaya ta

lip o acaldarın da münakasa gün ve saatinde teklif mektuplarile 

birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satına!ma Ko'llisyonuna mii· 
racaatları. (5205) 

Devlet Demir yolları ilanlar. 

3000 adet telgr.ef d ireği kapalı zarfla münakasası 15/l 1/933 

Çarşanba günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla 

tafsılat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beş liraya satılan 
şartnamelerde vardır. 15731) 

5 - 11 · 933 pazar günü münak2saısı yapılacağı ilan edı!en Lo 
komotif bakır boru ve aynalarile diğer bakır aksamı münakasası 
göı ü en lü2um üzerine 11 · 11 • 933 tarihine tesadüf eden cu· 
martesi gününe bırakılmıştır. (5610) 

. - . 
. . ' ' ' . . 

• ·~·...,. ! - • • ' . . . . .. "' ~ " ' .. . 

İstanbul asliye mahkemesi al -
tıncı hukuk dairesinden: 

Makbule Hanım tarafından 

Kadıköyünde Osman ağa mahal -
lesinde Soğütlü çeşme caddesinde 
181 numaralı hanede sakin ve ha· 
len ikametgahı meşhul bulunan 
Naki Bey aleyhine 932/ 2208 dos
ya numarasiyle açtığı boşanma da 
vasının gıyaben cereyan eden mu 
hakemesi neticesinde 27 / 9 / 933 
tarihinde boşanmıya ve müddeiye 
Naki Beyin bir sene müddetle ba~ 
kasiyle evlenememesine karar ve
rilmiş ve olbaptaki sadır olan ila
mın bir sureti mahkeme divanha
nesine talik edilmiş olduğundan 

tarihi ilandan itibaren bir ay zar -
f ında itiraz edilmediği takdirde 
muame!ei kanuniyenin ifa edile
ceği malum olmak ve tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere keyfi • 
yet ilan olunur. (8792) 

Göz Doktoru 

Süleyman Şükrü 
(Babıili) Ankara cad

desi rto. 60 

İstanbul asliye 5 inci hukuk 
mahkemesinden: 

lktısat vekaletinin Galatada 
topçular caddesinde 156 numara
da müskirat fabrikası müessesele
rinden lsmail Rifat Bey aleyhine 
ikame ey: ediği davadan dolayı ila 
nen tebligat icrasına fağmen mah
kemede ispatı vücut etmediğinden 
hakkında gıyap kararı verilmi§ ve 
emri muhakeme 28 11 933 tarihi
ne müsadif salı günü saat 14 te 
tayin kılınmış olduğundan işbu 

tayin kılınan celsei muhakemede 
yine gelmediği takdirde evrakı 

dava bittetkik ittihazı karar olu -
nacağı tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere gıyap kararının bir nüs 
hası mahkeme divanhanesine ta -
lik olunduğu gibi evrak havadisle 
de ilan o:unur. (8794) 



T~RKiVE 

llRAAT .. 

BANKA51 

ENO,.S 
FRUIT SALT 
İıW"baz, silıhat ·avariziniıa 
menbaidir. Bunu. altmİf se
neden fazla muvaffaldyeti 
ile bllhln ddnyada t.anjnmi} 
Eno•s "Fnıit Salt'' mis.· 
tahzarindan sabah Te 
akpm bir bardak au cferu. 
nutıda bir kahve kaşigi mik
dari.ııda alarak def ediniz. 

~~~~1ç,::.kçı~:rk~:.:.ü ~:~k:::. ~~!:~:,~ ~~~uruıtdf· 
• ilte IO lira. yorgan 12 liradı r. Salon yastıkları, kuştüyü kumaşı ucuzdur. 

ıı mıırnııııını~ınınınooınıooımııım~ıınımıııınıımını.ımmıı mrumınıııııınmnı~ t s4 38) mı 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Eostitüsü için yaptırılacak mefruşat 21 ı8' 

müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. , 

Bu işe ait münakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde '/J• 
raat Vekaletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlüğilode' 
ahnacakbr. . 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yaııli vesikalarla keod• . .,.t 
teklif edecekleri bedelin % 7,5 u nisbetiode muvakkat telll1 

mektuplarile birlikte ihale günü oJan 4/Teşrinisani/933 taribİ .. 
müsadif Cumartesi günü saat 15 de Vekalet inşaat Komiıyoo.r 
na müracaatları ilan olunur. (56l7> 

···························································································-· ... ·······················································································-···" ···············•··············································································· , ......................................................................................... . 
.-~.-o:.;..~ . 

·DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T--bD~Q 

m~ Büyük Tayyare Piyangosu 

ı1·~l 16. ıncı tertip ~HIDnııstır 
~1ıBu tertipte (50) bin nu
ım mara (25) bine in~irilmistir 
lı:: 
HU Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır• 

_________ ,.1 m~ 1. inci keşide 17/Teşrinisani/1933 dedir. 

Tayyare cemi yeti merkez bin asının • Deniz yolları lıletmeıi \ı.ı::::m::::::::::::::::=:s..=+*-i"'""'''''"''"""'"'"'"'""''''''""' . K a ı o ri fer tesisatı l<araköv ~~!N~~T:~~62 %k<eı :::::::G::::::u:~:m::::::rısru:::.k. ·-M=--u.:::h::::a:::f:::a::::z:::a:::::::u::::::m:m::u::::m:: 
;\lühürdar zade hanı; Telefon 22740 

Tayyare cemiyeti u_mumi merkezinden: 
Ankarada yapılmakta olan Tayy:ıre Cemiyeti Merkez bina· 

sının Kalorifer tesisatı, Teşrinievvelin 111811 inci cumartesi günü 
saat Oil beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin iyi netice 
vermiş büyük kalorifer tes"sah yapmış olmaları ve yahut Avru · 
p1.1 mn maruf ka' orifer müesseselerinden birinin mümessili bulun· 
malan şarttır. Şartnameler ve teferruatı , on liraya Ankara'da, 
Cemiyet Merkezinden almacakhr. (5734) 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: ' 
1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 44 -'7 takım maa kas 

ket resmi elbise ve ~75 takım s ivil elbiseye ait münakc: sa 1 'l/ 
Tefrinievvel/933 tarihınden itibaren 20 gün müddetle temdit 
edilmiştir. 

2 - ihale 2/T. Sani/933 Perşenbe günü saat on beşte An· 
karada Emniyet işleri Umum Müdürlüğünde münakit ~ 011 isyonda 
icra edilecektir. 

3 - Taliplerin 5185 lira 46 kuru,tan ibaret muvakkat te· 
minatlarile birlikte muayyen olaıı gün ve saatte müracaat et· 
meleri. 157251 

Karadeniz Sürat Postaaı 

Sakarya vapuru 19 tetrinievel 
per§embe 18 de Galata rıhtı

mından kalkarak, İnebolu, Sam 
ıun, Ordu, Giresun, Trab7.on, 
Rize ve Hopaya dönüıte bunla
ra ilaveten Pazar, Pulathaneye 
uğrar, (5700) 

Menin Sürat Postası 

İnebolu vapuru 20 teşrinievel 
cuma onda Sirkeci rıhtımından 
kalkarak Çanakkale, İzmir, An
tatya, Alanya, Mersin, Payasa, 
dönüfte bunlara ilaveten Ta~u
cu, Anamura uğrıyacaktır. 

(5701) 

Ayvalık Aralık Pcıtası 

Antalya vapuru 19 teşrinievel 
perşembe 17 de idare rıhtr,mın • 
dan kalkar. (5702) 

Sıh'bat ve içtimai muavenet vekaleti._ ______ _. 
Hudut ve sahiller sıhhat Tifo 

1

;e 
1

P:~:ti~~1Aşısı 
U •• d •• } •• v •• d Tifo ve: l'aratilo hast alıklarına tutul-m Um mu ur ugun en m:ımak için tesiri çok kat'i muafiyeti 

6 pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
7 adet yanğın kancasile muhtelif eb 'atta 37 adet tnhh bulunur. u961ı 

merdiven ve 168 adet su kovası ve 200 adet itlaf.far torb:ısı 
Mınt111eleri weçhile 21/T. Evvel/933 cumartt.ıi günü saat on c! ört· 
te Calatada Kara Mustafa paşa sokağında lstanbul Vmanı sahil 
11bbiye merkezi mübayaa komisyonunda pazarhkla alınacağından 
iıteyenlerin müracaatları. (5729) 

Sa hibi : l'IElll\IE'I ASl!\I 

N~rl)at nıUdiırU : l. Safa 

V A K 1 'I &lDtbaaııı - latanbuJ 

Kumandanlığı Istanbul 
Satınalma Komisyonundan ; 

1 - Kumandanlık ihtiyacı için alınacak "Seksen Yedi,, ki' 
lem ila ç ve sıhhi malzeme açık münakasaya konmuştur. ır 

2 - Münakasa Gümrük Muhafaza Umum Kumandaobğı 
tanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. t 

3 - Münakasa 24 · 10 • 933 tarihine rastlıyan Salı güoU "' 
14 On dörttedır. 

4 - isteklilerin ı>/o 7,5 teminatları ile belli gün ve saatte (cl' 

misyona gelmeleri. 1) 
5 - Şartname ve liste her gün komisyondan alınabilir. ~ 

--
inhisarlar U. Müdürlüi)ü 

Alım, Satım Komisyonu ilanları _..._ _________________ ~•'lı 

Paurlıkla rakı ş ışeleıine ma l.sus "17 X 22,, miJimetre~ 
"100,0UO,, adet mantar satın a lınacaktır. Taliplerin şartnallle dl 
nümuneleri gördükten sonra 24 · 10 · 933 salı günü ıaat t4 

91 
Galatrrla A ı n, Satım Kom:syonuna müracaat arı. ~ 

lstanbul Evkaf Mlidllrlllğü iUlnları ::::ı 
200 Çeki Sobalık kesilmiş Meşe Odunu 

Müdüriyet da resi için liizumu o'a 1 iki yüz çe'ti kttil~ 
odunu aleni münakasaya konmuştur. Talip olanların terıiti •0~ 
mak üzere her gün Levazım idaresine ve iha'e giioü olan 1 

1 
rinievvelin yirmi sekizinci cumartesi günü saat on dörtte id•' 
Encümenine müracaatları. (5390) 


