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Alınan egı ır. ~ Ankara, 22 (A.A.) - (Teb- 1ediğini müşahede etmekle bah· § 
eı,~te.,.e \'e A~a~~ karşı Fransa, ~ lig) Macar başvekili M. Göm- tiyar olmuşlardır. ~ 
llıll ti eden tcph er~~a .~~asında te· ~ böş ve hariciye nazırı M. de İki memleket nazır:arı Türk ~ 
ret , '!ltihak ete ı~lıg .ne lta~ya · ~ h.anya hazerntı Ankarada bu - - Macar bitaraflık, uzlaşma~ 
,\~eİıldir. Çüm~~ınd:n de ıba · ~ ıuntlukları müddet canasmdn ve hakem muahedesinin uzatıl·- ~ 
lif nıP'da liitler ~ u hı~ taraftan ~ 'ı ürkiye Başvekili ismet Paşa masına tevessül etmişlerdir. 
J ell\I k areketı muhte- = h · · l · · T f'I R" .. T k M l "k" = trd . e ::!tlcrd 
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• • • g ve arıcıye ve tı ı ev ı t uştu ür ve acar nazır arı, ı ı §§. 

ltrı e 1'1kitaf ed eİ mu~~~2lıf şekıl ~ Beyle müteaddit mülakatlarda millet arasında mevcut olan kar \ 
>'t "qk tar);: er ten dıg~r tnraf • ~ lıu!unmuşlard ır. dcşçe dostluk bağlarını ~aha zi 1 
r ttaı1nd ta Japonya ılc Rus • ~ .. • .. ~ 1tı d, k n meydana 1 "hf ~. ~ Bu rnulake.tlarda Turk ve yade sıkılaştırmak maksadı ile~ 
liilftı ... ı endine 

111
,. 11,.. gle e~lı .

1 ~. § Mncar nazırları ayn ayrı ve kar müşterek menfaaferini alaka ji 
"il:te.ı· ~• o'US e:nr erı go E. : ~e ~•r. § şılıklı menfaatlerinin 1929 dar eden siyasi vaziyet hakkın.· f 

~Ilı ih::,~a Uzak şarkta Ja _ ~ 'ı"ürk - M~car muahedesinin da noktai nazar teatilerinde bu·\ 
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•tıd mez n vnm ce := • b k k ) 1 d 5 
l'\apld en teki)d"ıkt A ~ mamiy e tetabuk ettiğini ve bu ta ı ·a mış ar ır. = 
l l b·· .. en sonr a v· = . . B d b J 0 trı 

11 
Ulun bütü 1 k l E zıyaret esnnsındn gerek Balkan un an aşka iki memleket ' 
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!evik idaresini tam -
Y'ttk an A.. • ,.,. , orıd rrıcrıka Rusyayı tam 
"'~ııtd, an l<>nra iki memleket 

uıı.. &eni• "k "kt d. li ~ebetı ~ rru yasta ı ısa ı 

~~ ttı.,.ı, ;r teessüs edecektir. 
F'.,. lıt e~:ı adır ki bundan pek az 

'>-' ' -.e J Moskova hükumetiyle 
le ~1 l).,.1 '"dtalya hükumetleri de 
tı. ... eın· 

t 1~ı, 1 tecavüz muahede· 
ç~~ ~~ne Rtrrıi!l~rdi. Diğer taraf· 
~tıllf d Uıya ıle Türkiye ve kü· 
tif· ll)l lt cvletleri, Lehistan ve 

ı .... L aaında " t .. ""«llq rnu ecavızın ta • 
' -.ele . k du ... \l ~'ıi '.' a tolunmuştu. 
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""~ ""''nYad . "-~'lit t a Hıtler idaresi ha -
'ttft ~et ehe geçtikten sonra bu 
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Yot ''' ta "k ~l • Q· zyı çemberi içine ı 
~ ... ,,, ır halde k" b .. b" .. 
~ "'Al,,l h 1 ugun ulun t t~.,.i;ıne~ h~r taraftan siya· 
) il ao cdılrnı, gibidir 
ttİtıd '1 defa . 
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1 t 1-1" d te..~ Cte .. .,anın a Fransa, 
~e e Arn "k b..l •i ıi • erı a cephesine 
~ et.._ Yaıı t · h 

}' aı::'İttir. ecrıt alkasım ik -

ile e~ t huna ın . 
~et el l'Urk' ukabıl daha bir se 
l'\i~ ~t.fta11 •Yeden başka he.men 
... tı b tecrit cd"l . 'b" .. 
<ıt t C\\lıy ı mış gı ı go· 
~· qtl;,.. a etrafınd k ' . • 
.ı~i ~••nı k a ı sıyası tec 
~aıı.. ~l~ ırrnııtır. Dediğimiz 
;ı.. ~ llya bil 
ece.,. "Y• d . e bugünlerde 
"""' ~e'lllek tol at uk leklifinde di -
b )e e erle r ı b • 
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' <))'~lct ır entlife bulutu kal 
· ır. Mehmet Asım 

Ergani bakır madeni işletilmiye 
hazırlanırken ... 

lstahbulda bakır işliyen iş~iler 

Erga.ni bakır madeni işletilme· 
ğe başlanacak. Mütehassıslar hazır 
lıklara devam ediyorlar. Bu zen· 
gin madenden hakkiyle istifadeyi 
düşünen hükumet, Malatya tara • 
f ında bulunan madeni, bir demir
yolu i'e sahile bağlamağa karar 
ver ve i şe başladı. Biz, bakır sa
tıcıları ve fabrikalariyle temas 
ederek memleketimizdeki bakır 
sarfiyatı ve bakır kaplar üzerinde 
bir etüt yapmağı faydalı bulduk. 
ı\.lakadarlardan; bakır mamul5. -
tının memleketi:n\zde revaçta olup 

I 

olmadığını, bakır ve emaye kap • 
:ar arasındaki sıhhi ve iktısadi fay 
daları , bakır sarfiyatını arttırmak 

için alınmas ı icap eden tedbirleri 
öğrendik. 

Bakır fabrikau sahiplerinden 
bir zat diyor ki: 

- Sekiz .ln sene evel bakır ü • 

zerinde çalışan bir tek fabrika var 
dı. Bugün mevcut fabrikaların 

sayıaı altıdır. Bununla da pek gü
zel anlaşılabilir ki eskisine nispet
le bakır sarfiyatı memlekette ço -
ga 'mışhr; bakır mamul ata karşı 

halkın rağbeti vardır. Bütün Tür
kiyede, en çoğu Anadoluda ol -
mak üzere senede 130 ton bakır 

sarfolunur. Memlekette kullanı · 
lan bakır, nim mamul bir halde 
(yani dört köşe yahut yuvarlak ve 
irili ufaklı levhalar ha'inde) Av · 
rupadan gelir. Avrupa. bakırı 
ham olarak Amerikadan tonunu 
40 İngiliz lirasına alır; işler; nim 
mamul bir hale getirir; üzerine 20 
İngiliz lirası işçilik hakkı kor. İh
racatını 60 lngi1iz lirası üzerinden 
yapar. Tonunu 60 lngiliz lirasına 
aldığımız nim ma.mul bakırın ki • 

(Devaım 10 UDt"U .. ydada) 

•• • d td• unımzae ı ı 
Dövizler, duvar levhaları 

Adliyedeki süs, camide 
kurulacak mahyalar 

Cümhuriyet Halk Fırkasının köylere yeni bir 
hediyesi - Belediyede dün yapılan içtima 
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Köylüsü, 
Bayramın 

C.H.F.nin köylere hediyesi : Yurt gazetesi 

Istanbul vilayeti idare 
heyetinin bir kararını 

bozdu 

Yüksek komisyon cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümü kutlulama 
programını hazırlarken bunun her 
şeyden evel canlı, hareketli ve 
manalı olmasına bilhassa ehemmi 
yet vermiştir. 

Komisyon Öu maksatla bir taraf 
tan neıriyat, temsil, konferans 
halk kürsüleri ve sergiler gibi vası· 
taları kullanırken, diğer taraf • 
tan da kutlulanan günün yüksek 
manası ve on cümhuriyet yılında. 

yapılan işleri halka anlatmak ve 
göstermek için de mümkün olan 

her şeyi yapmıştır. Komisyon bu 
nun için o günü şehir ve kasaba • 
larla köylerimizin caddeleriyle u
mumi binalarının, halkın toplana 
cağı meydanlarla, halkın uğrağı 
yerleri süsliyecek temsili resim.ter . ' 
grafıkler ve döviz tabloları yaptı• 
rılması düşünülmüştür, bunu daha 

(Devamı 9 uncu uayıfada) 

Rus tayyareciler Galatasaray lisesi sabık müdü • 
rü Fethi Beyle dahiliye şefi Süley· 
man, depo memuru Mehmet, he.. Bu sabah şehrimize 
sap memuru Kazım ve pansiyon geliyorlar ı 
hesaplarını tetkike memur Rakım Türk cümhuriyetinin onuncu 
Beyler hakkında yapılan tahkikat yıl dönümü münasebetiyle dostu· 
neticesinde İstanbul vilayeti ida- muz, Sovyet şuralar ittihadı hü • 
re heyeti taraf mdan maznunlar • kum eti tarafından ordumuza tay • 
dan Fethi, Kazım, Rakım Bey - yareler hediye edildiğini evelce 
lerin men'i muhakemesine, depo yaz.mıştık. 
memuru Memmet ile dahili • Öğrendiğimize göre bu hediye
ye şefi Süleyman Beyler hak- leri getiren on altı kişilik bir he • 
kında ıse takibat icrasına ka· yet bu sabah Neva vapuriyle ı_aat 
rar veridiği, faka t bu mu • 8,30 da limanımıza gelecektir. Ruı 
amelenin tekemmül etmesi için tayyar~ileri ve mütehassısların • 
evrakın tasdik edilmek üzere Şu - dan terekküp eden misafirlerimiz 
rayı devlete gönderildiği malum -1 tayynre cemiyeti erkanı tarafından 
dur. Haber aldtğımıza göre Şu- 1 karşı· anacak ve Perapalas otelin • · 
rllyı devletçe bu evrakın tetkiki de misafir edileceklerdir. 
neticelenmiş ve İstanbul vil5.yeti Heyetin getirdiği tayyareler 
idare hcvetinin kararı fesholun - üç tanedir. Bunlar bir iki gün 
muştur. Binaenaleyh mevzuu bah- için de Yeşil köy tabasında uçuşa 
solan tahkikat evrakı y~niden İs· hazır bir hı::e getirilecekler ve a • 
tan bul vilayeti idare heyeti tara • ym 28 inde Y e~iHı:5yden uçarak 
f mdan teL\ik olunarak icap eden Ankaraya gidecek ve cümhuriyet 
şekli kanunide karar verilecektir. bayramımıza iştirak edeceklerdir. 



Macar gazeteleri
nin neşriyatı 

Yemen ve Hicaz hükiimetleri cirasında 
ihtilaf git .gide hararetleniyor 

Peıte , 22 (A.A.) - Matbu· 
at Macar devl:;!t adamlarının An • Hahire, (Hususi) - Yemen habilerin orları arasında müsade - Bir taraftan bu kanlı vakalar 

k h . d . 1 h b kralı İmam Yahya iJe Hicaz ve meler vukuudur. Asirdeki Veha • cereyan ederken kral tbnissuut ara seya atıne aır ge en a er· 
lere uzun sütunlar tahsis etmekte· Necit hükümdarı Melik İbnissuut biler, muhasara edilmi~ bir halde ile lm~m Yahya arasında müzake· 

d. l G t 1 b' lh t t arasındaki ihtilaflar had bir saf· bulunuyorlar. İki taraf arasında I k d' 
ır er. aze e er ı assa sme , re er cereyan etme te ır. 

P H ti · t f d .. I ı haya girmiş bu unuyor. İhtilafın vuku bulan müsademelerin şimdi· 
ata azre erı ara ın an soy e. h b l . d 1 k d l f l l Yemen hükumeti askerlerini 

tk f k l• d d t a i erırl or u arı arasında müsa· ye a ar te e o an arın sayısı nen nu un ev a a e os ane ve 
samimi o!u§unu ve Macar .m isa
firi her tarafta yalnız re!.mi tahıs· 
larca da değl f akar bütün Türkiye 
halkınca gösterilen hararetli hüs -
nü kabulü kaydetmektedirler. 

Pesler lloyd gazetesinin hususi 
muhabiri Ankaradan gönderdiği 

telgrafta diyor ki: 

"Türkiye cümhuriyetinin hüku 
met merkezinde bulunan balkı Mn 
car misafirlere hareretli reımi ka
bul göstermittir. Böyle bir kabul 
gayet tabiidir. iki kardeı miile • 
tin beynelmilel siyaseti bir çok 
noktalarda müvazi bir hat takiu et 
mektedir. Çünkü her iki me.mle· 
kette çok aıkı menfaat iıtirakları 
ile biribirine bağlıdır. Macarlar 
Türklerin dostluğuna emniyetle is 
tmat edebilecekleri gibi Türkler 
de Macarların dostluğuna aynı em 
niyetle güvenebilirler. Türk ve 
Macar devlet adamları bunu bana 
temin ettiler. İsmet Pata Hazret
lerinin nutku Macarların ümitleri
ni }'erine getirdi. M. Gömböşün 

cevabı uzak vatanda Ankara seya 
hah safahatını takip eden hislere 

demeler vukuudur. Asirdeki Veha 1300 den fazladır. tahşit ile meşgul oluyor. 

Macar protokolu Türk - • 

Dün Aııkarada nasıl imzalandı 
Türkiye ve Macaristan arasın • f mizin ebediyen mesut olmalarını ı Beyefendiyi, fchametli Macar na .. 

da l 929 senesinde aktedilen bita- temenni eder, ve her iki tarafı teb- ibi saltanatı hazret" eri; baıvekil 
raflık, uzlatma ve hakem muahe - rik ederim.,, M. Vitez Yules Gömböş de Y ahfa 
desinin beı sene muddetle uzatıl· Kazım Pata başvekillerle hari . hazretlerini, hariciye nazırı M. 
ması hakkındaki protokol dün ciye vekillerinin ellerini sıkmıı _ 1 Coloman Kanya de Cania cenapla-
saat 16 buçukta imzalanmııtır. tır. nnı tayin etmişlerdir. 

İmza merasimi Hariciye Veka .. İmza merasiminde Macar sefiri l Bu murahhaslar usulü dairesin-
leti kütüphane salonunda yapıl - M. Tahy ile Türkiyenin Peşte elçi- de tanzim edilmş olduğu görülen 
mıştır. si Behiç ve Hariciye Vekaleti ka salahiyetnamelerini teati ettikt'!n 

Merasime B. M. Meclisi reisi tibi umumisi Numan Rifat Beyler sonra aşağıdaki ahkamı tesbit ey · 
Kazım Paıa hazretleri riyaset et- ve jeneı ,1 Gömbösün refakatinde lcmişlerdir: 

ki diğer zevat ve Hariciye Vekile· Madde: 1 - 5 kanunusani 1929 
miş ve protokol Türkiye namına 

Baıvekil İsmet Paşa ·Hz. le Hari • 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey, Ma 

caristan namına da baıvekil jene
ral Gömböş ve hariciye nazırı M. 
de Kanya tarafından imza .edilmiş 
tir. 

ti erkanı hazır bulunmu~lardır. da Peıtede aktolunan bitaraflık , 
uzlaşma ve hakem muahedesiyle 

Protokolun metni bu muahedenin merbutu olan ve 

Ankara, 22 (A.A.) - Bugün uzlatma ve hakem usullerini tan· 
Ankara.da imzalanan Türk - zim cyliyen ayni tarihli protokol , 
Macar protokolunu metni şudur: inkızası tarihinden itibaren beş 

sene müddetle uzatılmıştır. 

tercüman oldu. İki milletin dost- j . Protokolun imzasını müteakip 
luğu ve aralarında iyi münasebet - ı Kazım Paıa hazretleri protokol -
te bulunmaları iki memleketin ha ları her iki taraf baıvekillerine 
rnretle hizmet ettikleri dünya sul- tevdi ederken demiştir ki: 

Türkiye Reisicümhuru ve faha
metli Macar krallığı naibi salta -
nah hazeratı, samimi dostluk mü· 
nasebetlerini idame ve taninin iki 
memleketin kar.şılıklı menfaatle

rine uyğun olduğu mütaleasında 
bulunarak, 1929 da Budapeştede 
imzalanan bitaraflık, uzlaıma ve 

Bununla beraber beş sene müd· 
detin hitamından altı av evel akit 
'k" f {1 . ~ d' ~ ı i>"' 'l ' r c l ı ı tara tan bırı ıgerınj ou mua -
hedeye niliayet vermelt arz~sun · 
dan haberdar etmezse, gerek. mez 
kur muahede, gerek protokol ken· 
diliklerinden daha bir sene müd
detle uzamıt adolunacaklardır . 

hu için hak;ki bir iyasi kuvvet ve . "Macar başvekili ile Macar ha
mühim bir amil teıkil etmektedr. riciye nazırı, Türkiye Başvekili ve 

Budapesti Hirlap gazetesi di - Hariciye Vekilinin bugün hazırla· 
yor ki: 

Nazırlarımıza Türkiyede yapı· 
lan kabul ayni surette çarpan iki 
milletin kalbi duyguları ile ısınan 
bir hava içinde cereyan etmekte -
dir. Son on sene içinde Türkiyede 
her şey değiıti. Birkaç sene için-· 
de Türkiye birkaç asırlık terakki 
ler elde etti. Ankara cihan siyase 
tinin en mühim merkezlerinden 
biri oldu. 

Fakat Türk iyen in Macaristana 
olan büyük dostluğu değiımedi. 

Bu dostluk fikri Macar devlet n • 
damlarının Ankara seyahati ve zi· 
yareti müzakerelerinde tezahür 
eylemE:ktedir. Ankarada yalnız 
iki hükumet değil fakat iki millet 
görÜ§Üyor deyebiliriz. Ankarada 
görüten devlel adamları tarihin 
tesiı ettiği ve yalnız büyük bir ma 
zisi değil ayni zamanda büyük bir 
istikbali olan iki millet arasındaki 
müttehit bır cepheyi le!kil etmek 
tcdirler. 

Nemzeti Ujsag gazetesi de dün 
yada hiç bir yıl dönÜIJ!,Ünün Türki 
yede cümhuriyetin ilanının onun . 
cu y1'11 dönümü kadar tesit edilmiye 
layik olmamış olduğunu kaydettik 
len sonra Gazi Hazretleri hakkın
da diyor ki: 

"Mustafa Kemal katiyen zayıf 
lamıyan bir iradenin divasa bir 
kuvvetin ve milli duygularda sar
sılmaz bir şuur ve imanın remzi • 

dir. Yeniden doğan Türkiye Mus 
lafa Jc;emalin ve Türk milletinin 
yiikıek meziyetleri bu büyük gün· 
de bütün dünya Türk bayrağı ö • 
nünde hürmetle eğilmelidir. 

Bu onuncu yıl dönümü münase 

:nan protokolo burada imza et.mele hakem usullerini tanzim edici ay· 
r ini illi memleket münasebatında ni tarihli protokolun mer'iyet müd 
e~ mesut bir hadise telakki ede .. • detni uzatmağa karar vermi§ler , 
rım. • bu hususta murahhas olarak; Tür 

Madde: 2 - Bu protokol tasdi
kinden itibaren mer'iye~e girecek· 
tir. Tasdik keyfiyeti iki akit ta . 
rafça yekdiğerine tebliğ olunacak 
hr. Bu protokolun Macar ve Türk kiye Reisiciimhuru: Malatya meb 

milletleri arasında mevcut dostlu- usu ve batvekil ismet Pata Haz
!~ ve .. karde§Iİği kuvve~lendirece- j retlerini, lzmir mebusu ve Harici· 
gıne fuphe yoktur. Mılletleleri - ye vekili doktor Tevfik Rüıtü 

Ankarada 1933 senesinin birin
ci tetrin 22 sinde iki nüıha olarak 
yapılmııtır • 

Çay ziyafeti 
Beşinci Tıp kongresi 

şerefine 
Ankara, 22 (Hususi) _Bu • 

gün (dün) tehir lokantasında saat 
on birde Sıhhiye vekili müderrris 

doktor Refik Bey, beşinci tıp kon 
gresi terefine ( 600) kitilik bir çay 
ziyafeti vermi~tir. 

Ziyafette murahhaslardan baş
ka hükumet erkanı ve mebuslar da 
hazır bulunmuş'ardır. 

Mısır bankası bir gemi aldı 
Kahire, (Hususi) - Mısır ban· 

kası, •bir gemi satın alarak isken · 
deriye ile Bahrıahmer limanları 

arasında iş'etmeğe başlamıştır. 
On dört bin ton hacminde olan ye 

ni gemi, kamilen Mısırlılar tarafın 
dan idare olunmaktadır. Yeni ge 
mi hacıları taşımakla meşgul ola -
caktır. 
inım111J1Hmun11W11._ımmıumıtmıtımnuU11t•tutıQm::;:nımmu1D1111t11tUıftlftmmil 

betiyle Macaristan Türkiyeyi bir 
arkada§ ve bir dost sıfatiy~e se· 
lamlar.,, 

Pestei Hirlap gazetesinin husu
si muhabiri de ayni şekilde br ma· 
kale göndermiştir. 

Tıp sergisi 
Dün Ankarada açıldı 
Ankara, 22 (A.A.) - Tıp kon· 

gresiyle birlikte dün tıp sergisi de 
açılmııtır. Sergide memleketimiz .. 
de yapılmakta olan tıbbi müstah -
zerat ile levazımı tıbbiyeye ait e • 
devat ve malzeme teşhir olunmak .. 
tadır. 

Sergiye i~tirak eden firmaların 
sayısı otuza yakındır. 

Bulgar komitecileri 
ve Romanya 

Milli Tıp kongresi 
Dünkü içtimada, muhtelif 

raporlar dinlendi 
Ankara, 22 (A.A.) - Milli tıp 

kongresi bugün (dün) tekrar top
lanmıt ve müzakerelerine devam 
etmiştir. Öğleden evel saat dokuz 
da müderris Refik Bey ve Raşit 
Tahsin Beylerin reislikleri altında 
yaptığı celselerde, Türkiyedc 
bağırsak parazit1eri ve onlara kar· 
şı ava§ hakkında doktor Osman 
Şer af ettin Bey ve profesör Sedat 
ve profesör Ziya Beylerin raporla 
rı ve bu rapor üzerinde bizzat ver
dikleri izahatı ve söz alan muhte . 
lif murahhasların nutukları ve ra
porlarının cevaplarını dinlemiıler 
dir. 

Bükreş, 22 (A.A.) - Başvekil 
muavini ve hariciye nazırı vekili 
M. Minoresco dün Bulgar sefiri 
M. Robefi kabul etmiştir. Müla
kat Bulgar komitecilerinin cenubi 
Dobriceye yaptıkları akınlar üze . 
rinde cereyan etmiştir. Rumen Iraklılar Akvam cemiye
makamah bu çetelerin Bulgar top tinin kararını bekliyor 
raklarında teşekkül ettiklerini tes Bağdat, (Hususi) - Iraklılar, 
bit eylemiş olduklarından M. Mi- milletler cemiyetinin Asuri' er me
oresko Bulgar makamatının hudu selesi hakkında vereceği kaı·arı sa
du daha dikkatle nezaret altında hırsızlıkla beklemektedir. Millet
bulundurmalarmı ve iyi komşuluk I ler cemiyeti bir takım siyasi tesir· 
münasebetlerini ihlal edecek mahi lere, ve büyük devletlerin tazyiki 
yette olan bu akınlara mani olma- ne boyun eğdiği takdirde frakın 
ları lüzumunu ehemmiyetle kay- da cemiyetten çekilmesi için bü • 
detmittir. yük bir temayül vardır. 

r----- -
Peşteden 
Gaziye gelen 
Mektuplar •. 
Ankara, 22 (Hususi) - M / 

car başvekili, Peştedc Maca~ , 

Türk cemiyetiyle, Petl.e.-: :ut 
ran cemiyetinden ReıııcuJ1l. , 
Hazretlerine iki mektup g~t~ı· r 
miş, bu mektuplar dün Gaıı B 
ne takdim edilmi~tir. . t. 1 

Mektuplarda, her iki certlıye 
1 

Gazi Hazretlerine taziınatları~I 
bildirmekte, Türk - Macar 

1111 

!etlerinin mevcut dostluğu .. d•~ 
ha ileriye götürmek için yuk• . 
müzaheretleri rica edihnekte 
dir. 

Gazi Hazretleri, hareket ~Jı~ 
den Macar basvekiline bu ~ 
cemivete teşekkÜı·lerini bildı ' 
ren iki mektup vermişlerdir· 

~----------..-...------..._. 
M. Gömbös 

"' at' ı Ankarada bulunan ınaC 
lan kabul etti , 

M•'' Ankara, 22 (A.A.) - ~. 

başv~kili M. Gömhöt bugün febOI 
rim:.zde bulunan Macarla~'. k•diji 
et: ınş ve kendilerine ı~Y~.e le. 
nutukta ezcümle ~u sözlen ıoY 
miştir: . iti 
"- Sizden ricam Türklerıl'l · bl' 

karde~leri olmağa çalııınız 91e • , 

liniz ki parcalanmı!'; meınlekel~, 
~ :ı- ı rı 

mizde ya.sayan Macar kardef e . 
niz sizin için, istikbalde kendi ~;. 
tanmızda ekmeğinizı kazan~~~, 
mek için çalışıyorlar. Sizler 1u 
Macar kardeşlerinin birer pitt~~ 
larısmız. Siz buradaki me521irııı i· 
Macar milletinin seref ve kıy11'et, 

- ıJ 
ni arttırmıya yardım ediyor• 
nuz.,, 

Macar başvekili geliyor 

Dün akşam Ankarad-" 
ayrıldı c>1 

Ankara, 22 (A.A.) - M•.1' 
başvekili M. Gömböı ile harİ'1 ~ 
nazırı eksprese bağlanan hu'", 
vağonla Ankaradan ayrılınıtl•r 
drr. ~~ 

Misafir'er istasyonda B•t"'e . .., 
·c.ı1 · 

İsmet Pata Hazretleriyle harı "1' 
vekili Tevfk Rü,tü Bey, hatİ'1,
veki.leti katibi umu~isi N~'°,,.. 
Rifat Bey ve hariciye vekaleti ff 
kam, Macar sefiri M. De Tah1 e· 
sefaret erkanı ve diğer birçolcd:,. 
vat tarafından selamlanmıtl•'. re' 

Bir asker ve poliı müfreze•' ·J~ 
mi selamı ifa etmiıtir. Tren s"~ 
Macar marşı ve istasyonu dold&J~,ı 
halkın alkıf 'arı arasında hare 
etmittir. 

---~-----------------___... 
Zehirli gazlar adaıı' 

öldürmiyecek ., 
set• Ankara, 22 (Hususi) - i)f 

ci tıp kongresinin yarınki (bU~jjf 
kü) toplantısında kimyager "'· f'. 
selam Bey tarafından zehirlı ııııi 
ların artık ada.m öldürmiY~e 1; • 
gösteren ve burada büyük bıt 'd,
ka uyandıran son keıfiyatııı ili' 
bahis mühim bir konferan• .,et 
cektir . 

Japon ordusunu teftif , 
Paris, 22 (Hususi) - 1ok

10,· 
dan alınan haberlere göre, J-~1'' 
ya İmparatoru ayın 24 ünde 0

' )111 
sunu teftiş edeı ~k manevralaı' 
lıyacaktır. veli' 

Manevralar, Rus liınaJ11 d; 
d··f' divo:;!okun karıısına tesa u 

Y ezo adasında yapılacaktır· 
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rıka-Rusya 
ııu,.~~!~Şması 

r: Y noıu a1.a b' h ,. n ır a.· 
Nev York M 
r.. , oıkova ile k S onuıu· 

'nclerd' 
• a.t b lr, Ya. 

e İr türlü n Yana duran, 
.. n Arneri'-. a.nlaırna.k istemi -
U)'")c "" Ve $ ı1ııo· u Okya.. ovyetler Rusyası 

•'r ö .. -•oıtan , nundc esen ıa.rı rüz • 
lu!UYorlar Yaklaııyorlar, el ele 
Arn . 

Ctika 'l 
Ylk ı' Ru A 1rılıa1 h •Ya arasındaki 
'- 1Y&ı:ıırı azırlıya.n ıebepler: 

Cıt i • fark k 
•tıyen d 1•mına hükmet .. 

Fırınlar 
Nasıl islah 
edilecek? 

Degv irmenlerin haiz olacakları .,., 
sıhhi ve fenni şartları iki gün ev-
vel yazmı~tık. Mevcut fırınlar da 
bet sene zarfında ıalah edilecek· 
tir. Fırınların tabi olacakları ah -
ki.m Junlardır: 

Ticaret ve iktısat ---------------
Türk- Yunan 

ticaret ofisi 
Türk - Yunan Ticaret muahe

desine göre lstanbulda ve Atina -
da ofisler kurulması icap etmek· 
tedir. Halbuki muahedenin tasdi-
kinden epey vakit geçtiği halde 
henüz ne İslanbulda ve ne de Ati· 
nada ofis kurulmamıştı. Maama • 
fih dün Atinadan, İstanbul ticaret 

Sırı • cvletl · . . 
•ı d erın vazıyctı. 

1'ıcr'k 'trıokr · · 
1

. 1 •tıırı aııyı temsil eden 

1 - Fırınların her tarafının ze· 
mini her vakit kolayca yıkanabile- odasına gelen bir habere &Öre A -
cek veçhile su geçmez bir madde - ı linada Ticaret mahafilinin tanıdı· 
den ki.rgir olarak yapılacak, ve ğ~ ve tic~aret .odası r:is~nin d.e da -
bunlar da mecraya bağlı ıskara ve htl oldugu hır hususı şırket ıktısa· 
sifonlu delikler bulunacaktır. di tetkik ofisi namiyle bir yurt te· 

1•tcrtıı Ya va .. trirıd f Ya.vaı iktııat 
oate d' en k S r ığj leh .. uza la§mak için 

ırtaj de aluktür. 
tr tr ltıokra . . 
I}' 

1 
'rrıtaı l'}l sının yeni sistem 

l(on eıeleı · I)'· Utulan i 1 epey zaman· 
2 - Fırınların her tarafını bol sis etmiştir. 

.. urıh buh tler arasındadır. 
tıde11L tanın 
A.. Qtrj 

0 
a Çare arandığı 

1
• ltterik, ·ıttaya atılan bu mese· 
r t.nl ı c S 

'!rtıa , .. ovyetler arasında 
·' I> ola.b·ı 'Utuda . .. Aın, . ı İt,, getırmeğe se• 
· tık. F aka.t b .. . . 

h " - ıı. ugun ıçın 
Cp Ol l\Usy 

, bı11 &rı ha.d' a. yaklaşmasına 
jfl liik!t.rk kıa ııe daha çok Asya· 

Ok tnırıa h '·k 
)a hrı.0 u metmek, Bü· 

gündüz ııığiyle aydınlatacak veç· 
hile ki.fi miktarda ve genitlikte 
pencereleri olacak ve bu pencc -
relerin dı~ kısımları ince telle ör -
tiilmü bulunacaktır. 

Pencerelerin üıt taraflarında 
hava tazelemcğe mahsua tertibat 
yapılacaktır. 

3 - Fırınların h~r tarafı senede 

' A. ' •ah'll . 
l~ ltterik 

1 crınde Japon· 4 - Fırın içinde oturmak, yat· 
ı1İ a11 ı a, Rusy d 

iki defa badana edilecektir. 

~arı 'rnan a arasın a, ma.k, büyük, kürük her ne cinsten 
bİ' ıa a.nla 1 ~ 

~'•il l'tıarı tına ara, za - olursa olıun hayvan bulundurmak 
· ' e 0 la.n anlata.nıamazlıklara 
. Paıarl yasaktır. 
1

: 8i:yijk ıı "'ar ı;,ıeselesidir. S - İtÇiler için fırınla doğru -

le Çarp OkYan01 h'll . dan doğruya ali.kası olmıyacak su 
J)oll}'a. ln Üç dev) ıa. ı erınde gö· rette ayrıca oturacak, yatacak yer-
tilt,r: A.rntrika. etRvardır: Ja " ler yapılacak ve buraları hava, 
ci ııl · ' J;' tanı d ' uıya... l n - ı,ık ve temizlik ,artlarını havi o -
Çin ~~ teç a.. a hu ıahada ikin· lacaktır. 

• '•e, bu aa.~'.~ bulunmaktadır. 6 -Fırının nakil i,lerinde kul-
J:~\t,.,, 1 

de faal olmaktan lanılacak hayvanlara mahsuı yer -

'1lı,ı l><>rıy,, A, ler fırınaan epeyce. ayrı buluna -

1 
~~ .. tetckkü}ij:~~n farkında tam caktır. 
tih, }e•İnj k u ulınu!, modern 7 - Fırına ait odun ve kömür 
el,,. ~ı,l't l'llod urınuı, bütün iktısat depoları da ayrı bir yerde olacak-
1 'aın ern b' · 
''"" ı ~h k tr emperyalızm t 

"'ty h ' uk · 1
• 

J l ltla ettırnıek için ça• 8 - Sinek, hamam böcegv 1
1 

fare 
iıır 'ilan f btnrıtır. 

tdat l rik ve aaire gibi Jeylerin bulunmama-
~'dd lttadde ~sı çalıJm~k ~çin ıma dikka edilecek ve bunun için 

' •ı ot ~ dürı:y ıster. Bu ıptıdai icap edene huıuıi aletler, ki.ğıt · 
il· ""''lıdır a:ın en ucuz madde-
t" "'kı · ou lar, ilaçlar kuJlanılacaktır . 
0 it il \' · ancak ana vata· 9 - l•çiler her üç ayda bı'r ııh-
~ }etd e Ucu ı . .,. 

Ütijk e e>ltnahdı ugu arttıracak hi muayeneden geçirileceklerdir. 
~hi]· Oky,n ır. Bu yer ancak 10 - İşçiler iş başında hususi 

J ır, °' •ahillerinde bulu- İ§ elbisesi ve takkesi ve ayak ka -
, ~!-~llf b 

-·4kleı-· abtikala ısı giyeceklerdir. Hamurkarlar 
~le 1 'bayı d .. rının ucuza mal çalııırken ayrıca bir önlük gıye · 
L, h....~eai L·f· dunya pazarlarına ceklerdir ... 

--..ı ~ ı ev"ld' '-'ilat il, tak gı ır. Devam- ------------
~~. ~ı,lc,, ~ihetten ma.hrum bir . c~.lal ~ahir Bey 
dır, '1 )tt d r. aatıı yeri li.zım .. Bır muddettır Alman hastane -

J ~'"slld'e .ıımdiki halde Çin- sinde tedavi edilmekte olan Zon. 
ll~f '11,·· •dır, Koradır. guldak mebuıu Celal Sahir Beyin 
ıı~~-- 'l.İt~fuıu artmaktadır. Bu ahvali sıhhiyesinde memnuniyeti 
'dil lltı fa 

1
t •ahaıı li.zımdır. Bu mucip bir salah vardır. Celal Sa· 

)'j '1~t lt'l. ~ ıelenlerine istismarı hir Bey, tedavinin ikmali için salı 
~~ J,S>Q:'l.ı lizımdır. Bu arazi· günü Viyanaya gidecektir. 

~!t\t Ya burnu d'b· d . J, t, G nun ı ın e lesınden ibaret kalmamıştır. Ja· 
h._ l>C>rı ene Korad d 

Bu teşekkül Yunanistanda ala -
cağı olan tacirlerin alacağtr.ı al -
mağı teahhüt etmektedir. 

Ticaret odcı.sı bu haberi alaka • 
darlara bildirmiştir. 

Celil Beyin istediği rapor 
lktısat Vekili Celal Beyden İs -

tanbul mıntakası ticaret müdüri -
yetine gelen bir emirde her hafta 

sonunda mmtaka dahilindeki hü· 
tün ticari ve iktısadi vaziyeti gös
teren haf talık bir rapor gönderil -

meıi bildirilmiştir. Bu rapor 1stan 
bulda Ticaret ve Sanayi odası 

ile diğer iktısadi müesseseler tara· 

fından çarşamba günü akşamına 
kadar hazırlanacak ve Ticaret mü 
düriyeli vasıtasiyle Celal Beyin 
huıusi tetkikleri için kendısıne 

gönderilecektir. 

lik rapor bu çarşamba günü gön 
derilecektir. 

Buğday fiyatları 

Dünya buğday fiatlarında Lon· 
dradaki buğday konferansından 

ıonra bir yükselme göze çarpmak 
tadır. 

Fakat memleketimizdeki huğ -
day satışlarında henüz yükselme 
eıeri görülmemektedir. Avrupa -

daki ticaret mümessillerinden ge -
len telgraflarda elinde fazla malı 

olan tacirlerin yüksek fiatla ihra -
cat yapmaları tavsiye edilmekte . 
dir. 

Sünger ihracat1nı 

art1rmak İfiin 

Memleketimizin mühim ihraç 
maddelerinden biri olan süngerin 
fazla miktarda ihracı için tetkikat 
yapıldığı yazılmıştı. Verilen ha -

berlere göre tetkikat ikmal edil -
miş ve bu husustaki raporlar da 
lktısat Vekaletine gönderilmiştir. 

Bu raporlara nazaran süngerci -
iiğin terakkisi için devletin de da· 
bil bulunduğu bir milli teşekkülün 
vücut bulması istenmektedir. 

t ttkM) l'l, Çind . a ır. . ponya tarafından beslenilen beyaz 
Q\l~l't"' er, A. ek, emperyalııt Ruı kıtalarının Ruı rejimi aleyhin Bundan maada memleketimiz -

il),. "rupa em l' · d b · 1 ~ k 1 Şa .... ıı~ı· . k perya ızmı de hareketler yapmak istedikleri e u ı~ c ugrap.ca , a ım ve satı-
)" •ıı;ltl. -:ı- •.•ır e . d. 
l.i~ Ok 1 J,l>on n gır 1. bir kaç senedir söylenip durmak· mı yapılacak bir piyasa tesisi lü · 

:~"la.I' Yarı01 ıa~~-Peryalizmi, Bü- tadır. Ve hiç bir taraftan da bu zumunda da ı~rar edilmektedir . 
1r. ltıYan A. ı ı~de emin pa • haberler tekzip edilmiş değildir.. Bu piyasanın Bodrum, İzmir, Mer 
. ~.... ınerıka için rakip.. Şu halde Büyük Okyanos sa . sin de olması muvafık görülmek -

11>" "'''r\k h' . t d. et\ J a, rn" ılınde Japonyaya kartı Amerika e ır. 
d, '1> uıteınlek 1 · · H · d b k b' d · ı ll d <>n eın e erı gemt ve Rusya anlasması bir tabii ha.. er pıyasa an aş a ır e ış-"•I e"~ ı Perya}izm· t f · l t · 1 · l b •te> rn 1 b' ı ara ın· rlııe oluyor. Bu anlaşmanın ne e me ıstasyon arı } apı ması ve u 

b t d ır tehdid · · 1 d ·· l · 'f (\\l '~.ektir e maruz kadar kuvvetli olaca~ını tahmin i!•' syon ar a sung-cr enn tasnı 
l>,}' •t.. ~. d · 1 k . 1 . . k d. }'ll' Y- ieliı kolay değilse de bu alnatmayı kuv e ı ere ıs enmesı ıstenmc tc ır. 
l.iatul\~'~ıtti ~uı tnce: Japon em • vetlendirmek bu anlaı1mayı zaif _ Balıkçılık mektebinde süngerci· 

Ş e b· Yanın fark il ' l'k · · lA ·1 · d .. i~ .'r lehlik . yo arı letmek Japon diplomasisinin elir... ı ıçln ma umat vcrı mesı e sun· 
'a,t. lı >\ıya edır. dedir gercilğin teralr~·isindc iyi bir amil 
~, llıJirı nın Büyük Ok · 1 k .. ·ı 1 d' 

~'-tic· e ·~ıl ya " Eğer Japon emperyalizmi ıon ı o arn gosterı me.<le ır. 
1 " an en eınin ı: h · 1 Al· ı d 1 b" l b' · t ~ı-· "'Y•nın . .manı ızıyle, son ıüratiyle inki§af etmek a ca nr <\r oy e ır vnzıye 

J,~ h-ttının .. en. ernın yolu isterse, Amerika _ Rusya ittifa. olduğu ve kuvvetli bir te~ekkül vü 
~L · ~11). • uzerındedir 1 k b ld ~ kd' d h · · · ~~l, "' ıle R. · ını bile kendi kendine hazırlamı' cut u ugu ta ır e arıçle ıyı 

hlttıı: ~ıya, ara11ndaki olacaktır. ıermaye bulacağını da ili.ve etmek 
pazarlar meıe- Sadri Etem tedirler. 
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Vapurcular 
Şirket resmen 

çalışmıya başladl 
Vapurcular Türk anonim §İr· 

keti dünden itibaren resmen ça
lışmağa başlamıştır. Şirketin hıü • 
düriyet dairesi ile işlenmesi fen 
memurları da amir:eri de tayin e· 
dilmi~tir. Şirketin biletleri ve sa· 
ir evrakı tabedilmoktedir. 

Şirkete dahil olan hissedarlar 
vapurlarını temizleterek, tayfa. 
larını da ikmal edip şirkete devre 
başlamışlardır. 

Şirket bütün vapurların bir ko· 
misyon huzurunda teslim alacak 
ve evelce takdir edilen kıymete 

göre hisseleri deftere o suretle kay 
dedecektir. 

Şirketin 1 teşrinisaniden itiba • 
ren faaliyete geçeceği muhakkak 
addedilmektedir. 

Diğer taraftan İslanbuldaki va· 
purculardan Yelkenci zadelerle 
Naim, Cemal Beyler ise şirkete 

girmemekte ısrar etmektedirler. 
Bu maksatla Ankarada vekalet 

nezdinde te§ebbüslerde bulunmak 
tadırlar. Fakat bugüne kadar ve· 
kaletten hiç bir haber gelmemiş -
tir. 

Esasen şirketi kuran vapurcu -
lar bu zevata mahkemenin tesbit 
ettiği kıymet dairesinde şirkete 
girmelerini söylemişlerdir. Ancak 
hu zevat kendi istedikleri şekilde 

fiatlarla şirkete girmek istedik'e · 
rinden şirketi kuranlar buna itiraz 
etmişler ve hu zevatı şikete kabul 
etmemişlerdir. 

Bu zevat ta vekaletten cevap 
gel.meyince takdiri kıymet ko· 
misyonunu ve mahkeme kararını 

temyiz için mahkemei temyize mü· 
racaate karar ver:nislerdir . 

Hukukta ikmalden dönen 
talebe 

Evelki gün halkevinde topla· 
nan hukuk fakü:tesinin eylul dev· 
resinde sınıf dönen talebeleri bu 
toplantılarında imtihan ve üssü mi 
zan meseleleri hakkındaki dü~ün
celerini hukuk fakültesi reisliğine 
bildirmeğe karar vermşlerdi. Dün 
hukuk fakültesi reisliğiyle temas 
eden talebe'ere fakülte reisliği -
nin hu hususta hiç bir salahiyete 
malik olmadığını ve müracaatleri
nin ancak maarif vekaleti tarafın· 
dan tetkik edilebileceği söylenil
miştir. Bunun üzerine aralarında 
dört kişilik bir heyet seçen talebe
ler bu arkadaşlarını Ankaraya 
göndetmeğe karar vermiş"erclir. 
Bu heyet dün akşamki trenle veka· 
let nezdinde teşebbüsalta bulun· 
mak üzere Ankaraya hareket et
miştir. 
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SOHBE1LER 
·································· 

Ben olsam .• 
' Kapıdan girdim, bir de bak· 

tım masanın başında o oturuyor. 
Kendisin kırk yıldan tanırdım. Se 
vindim doğrusu, işimi çabuk bi • 
tirecektim. 

Beni görünce güldü, gözlükleri· 
ni alnına kald rrdı, önüııde birik
miş duran bir tomar evrakı itti, 
yer gösterdi. 

Oturdum, istidamı uzattım. Al· 
dı, masanın üstüne koydu: 

- Hele dursun, dedi, söyle ba 
kalım ne var ne yok! Yazık, ki kah 
ve çay yasak, yoksa ısmarlardım. 
Neyse, laf atarız ... 

Bu aralık iki kişi girdi, onlara 
çıkıştı: 

- Yahu işim var, görüyorsun 
iste, hele biraz bekle ... 

Ve bana dert yandı: 
- İşler yürümüyor diyorlar, 

elbette yürü.mez.. Müdür müdür 
değil, ki... Ah, ben burada mü· 
dür olmalıydım, ki ... 

Katiplerden biri seslendi: 
- 3962 numaralı evrakın kay-

dı sizde görünüyor ... 
- Yok bende öyle şey ..• 
- Bir kere arasanız. ... 
- Ararız... Acelesi yok. .•• 
- Nasıl yok efendim. On gün· 

dür ... 
- E, uzatma, on gün daha bek 

le .... 
Ve hana döndü: 
- Görüyorsun ya, ne nizam, ne 

intizam var .. İş gören yok.. Gel· 
sin gır.. Elbette iş çıkmaz... Şu 

tomara bak... Ben alemde dahili· 
ye müsteşarı olmalıydım, ki ... Ali· 
mallah burasını makineye çevirir
dim ... 

Esnedi, masasının üstündeki 
kağıtları karıştırdı.. Bu aralık, 
biraz eveli giden iki kişi gene gel· 
diler. istidalarını ellerinden çekip 
aldı. itiraz ede::ek oldu' ar: 

- Efendim, bir kelime ile hava
le edeceksiniz ... 

Kızdı: 

- Bir kelime diyorsunuz amma, 
onu yazmalı... Yazmak için isti -
dayı okumalı... Hele bekleyin~·· 

Bunu da yapacağız .• 
Hademe girdi: 
- Müdür bey havale işinin ne 

o~duğunu soruyor. 
- Oldu ... Olacaktı .. Oluyordu ... 
Masanın üstünü tozuttu. Ka -

ğıtları altüst etti: 
- Şimdi gelirim, esbabı mesa 

lihi bekletemem, işim var yahu! .. , 
Ve bana döndü: 
- Nerede senin istida .... 
- Bilme:n ... Galiba şu kağıt • 

ların arasına karı~h. 

Aradık. Bulduk. Havale e • 
dip tarih atarken homurdanıyor• 
tlu: 

- Böyle iş yüriimez.. . Kırk se 
nedir bu masada dirsek ç.ürüttü,m .. 
A 'em de bir dRhiliye vekili olmalıy 
dım ki.. .. 

Ben istidamı alıp çıktım. 
1(. :ıf. .. 

On gün sonra gazeteye geldi. 
Acıkta kalmıı;. Köpürüyor, ağzı· . . 
na geleni söylüyor: 

- Kırk sene emek ver, çalıı ça· 
bala, işleri tanzim el, her §eyi 
tıkmna koy, kolundan tulup at • 
sınlar... Öyle ya, adam kayıracak 
lar.. Benim gibisini zor bulurlar ... 
Yaz şunu dinini seversen... A'em 
de ben b;tşvekil olmalıydım ki ... 

c;,..ı~rni izzet 

Teşekkür ederiz 
(V AKIT} in on yedi ya§ına 

girmesini tebrik lütfunda bulunan 
Türkişe Post ve Haber arkadat • 
larımıza teşekkür ederiz. 

• 
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TAKVİM 
-ıı Lokantalar nasıl olacak? 

BelecHye lokantalar, ahçı dük -
kanları, kebapçılar, işkembeciler 

hakkında yeni sıhhi ve fenni ka -
yitlcr koymak üzeredir. Bu gibi 

dükkanlarda yemek pişirmek, 

yenilemk, kapların yıkanmak yer
leri ayrı ayrı yerlerde bulunacak, 

her yerin zemini yıkanılabilecek 

F abrikacılat 
Dün mühim bir toplar. Pazar tesı 

t 
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si ve hukuki rejimin değil, ikhsa- başkalarının hududu hürriyei.idir \ aı<ı nıınıan 
di rejimin ortadan kalkması küre· (Teşkilat '38) ,, lııı<ak 
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1 şc!<ilde su geçmez bir madde ile 
dö:;eli bulunacaktır. 

• • • , & • •• •• ~.. r. d• h • h"" . . \ıh ~cı,:en din'eı 
ıar:ıın ınKı ap:'ardan en buyugune 1· er ı, şa ::ı urrıycte e.ıt eli:' n Yılın taları M Bu dükk:\nlardan halen mevcut 
şahit olması gerektir. Hukuk ka - bu tarifı, mil i, devli hürriyete tat 1L _JI olanla;:ın ancak muşamba ile dö • 

yq;-

:'l :-ı 

milen değİ§ecektir. Tatbikatta bu 1 bik edersek şu dcğru formülü elde 1 ı ı şenmek şartiyle yalnız yemek ye-
cihetleri düşünmeğe şeniyet itiba- ederiz: f{ A D Y Ü rr.c mcıhallcr;nin zeminlerinin ah -
rile hakkımız olamaz. Biz a.nca.k "Milli hürriyet, başka milletle şap olr.ıasma müsaade edilecek -

günün icapları ve ihtiyaçları üze -
rine fikirler bina edebiliriz. Bu 
fikirlerimiz de oyun (speculati -

on) mahiyetini alırsa ame'i saa -

detten çıkmış oluruz. 

Ko?.an sergisi 

re muzır olmıyacak her türW tasar Bus. n · B tır . ozulrr.ıya başlamış veya 
rufatta bulunmektır. Hukuku ta· 1 ı.; ·ı '' :... H u 1 

-: • b 1 
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Jet ıçın hududu baska devletlerın • k 1 l d b ı k k"' k ~ l l!l,t:\ mımıı t ı~ı~.a Hanım. ıs,l!u-'!ı.so 1 • i\ı< ar a a ı , ofte ızartarak 
hududu hürriyetidir.,, :-;e,im l!ıınım 20.Sf) -21,.'!0 :\Hinlr Nımttiıı ,I scyytt.r ahçılık yapmak yasak edi -
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yaptılar . 
Dün öğleden evvel sannY

1 ş) 
liğinde fevkalade bir içtiJ1lP. 

edildi. do 
İçtimada Ankaradan ·ııJe 

heyetin verdiği izahat ~ı tlt 
Bütün erbabı sanayi faalıYe 
k k b. .. .. k tarifeS 

oruyaca ır gumru .. f 
lanz;m ve tatbik edildiği gt-ı~ 
rük muafiyetlerinin )ağ~c ~,. 
simle müttefiktir. Şimd1Y~l ıı 
hükumet tarafından sarfedı e 

11 
'k h" . . de se vı ve ımaye net;cesın .11 

13'! milyon liralıh: istihsnfiil ~l 
cak kadar büyümüş olan Jlle u 
ket sanayii; artık gümrük ~ ~ 
yetiyle yaşamaktansa kend

1 
.. 11, 

dine yürümesi bu suretle ııııı 
k b. f l' · • • · Jllel11 ar ır aa ıyetını temını . 1 

k t .. · t'l·bah e sanayıı ve onun ıs ı " . , 
Sosyalistler yalnız fikir ileri 

sürmekle kalmıyor:ar. Kendileri, 
ayni zamanda, mücadildirler. 
Bunun içindir ki modern devletin 
munh~smm mütemellik ve muta · 
sarrıfların hizmetkarı oldukları 

Türk devlet ve milleti tecavüz et
mcı:. Ta;.rruz ve tecavüz haysiye· 
tine münafidir. Lakin, nas:l, hu
susi hukukta, taarruz ve tecavüze 
uğrıya.n her ferdin kendini mü da -
taa hakkı varsa, Türkiye de, 
bir ihtimalde, kendini müdafaa 
için harbeder. Bu harp, meşru -
dur. Zaten Türkiye devleti böyle 
bir müdafaa harbinin neticesinde 
doğmuştur. Vücudünü o kabilden 
bir cihada. bir müdafaaya borçlu
dur. Bu iddiamızda ea<lıkız. Cüm 
huriyetin hayatında hiç bir~adi
se olmamıştır ki bizim başka bir 
mütaleada olduğumuzu hatta iş -
rap ebin. Buna karşı devletler
den bir hayliıi ıu:hsever (pacifi -
que) ieçinirken buna taban taba
na zıt hareketlerde, apaçık İ.mper· 
yaliatlikte bulunmuşlardır. Wilson 
esaslarının kabulünden sonra ha -
:u devletlerin (mandal) diye yeni 
müstamereler edinmeleri çirkin 
emsaldir. Has1lı dev'etlerin te • 
vacüz ve taarruz harplerinde bu -

lunmalarmı tenkit eden sosyalist -
ler ve pacifiatelerin hakları derkar 
dır, lakin umumiyetle harp aley
hinde bulunmak müdafaa m ... cburi 
yetinde kalan mil'etlerin imhası 

demeklir. incilin bir ayetine gö:-c 
"biri senin sağ yanağına bir tokat 
atarsa sen ona sol yanağını çevir.,, 
İnsanlar hayata bağlıdırlar. Ha -
yat hakkı tabii biolojik haklardan 
dır. Bunun içindir ki Hazreti İsa· 

ya atfolunan böyle bir ayetle amil 
olamayız. E.ier bu sözü dinliye -
cek o!ursak kuvvetlilerin ve başka 
fikirde olanların esiri oluruz. So· 
cialiame, pacifisme, mesru \'ebe 
ıeri bir cemiyet yaratm~k ister -
ken kurtlardan mürekkep bir ce· 
mi yet ihdas etmiş olur; çünkü 0 

1~.mı - ııı ,ııo ı:;ranırıfon. JR - 18.l:S Ceyhan vilayetinde Kozan ka -
zasında sınai ve ticari emleanın 

teşhiri için bir sergi açılacaktır. 
bıı-

orkr<>lra. l lotonm ( :\'lnrt ı) ıın•rtnnı. l..ı- -

bıırııı ( F:\'n) p:ıt pu rlsl, l\llliı'<rrln ( HnrlottR) 

\"NSİ. 18. l:> - 20 nln!ıırkR 11.'\f., 20 ııjıoı 
Bu sergiye İstanbul Ticaret oda 

en salim bir takim görülrtl\jşt: 
• 111· 

Sanayciler memleket hıZ ·ft 
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bu yoldaki mesaillerile karŞ 
iddiası ilmi bir mevzuun ifadesin· 
den ziyade bir propaganda madde 
sini andırıyor. Bu ufak kitapta ise 
müspet ve mütekabil propagan -
da maksadımızdan kimilen ve kül 
liyen hariçtir. İ'mi haysiyete büs 
bütün muvafık olarak !!Öyliyelim 
ki kap:tnlist rejim pürüzsüz değil
d;r. Bu madalyanın te;si de var -
dı;. Sermaye, hazan esareti intaç 
edebiliyor. Hele devletlerin, mil
letlerin zaf ı kuvvetlerin esiri o. u . 
yor. Bununla beraber, şu dakika 
da temellük ve tasarruf hakkının 
cezri bir surette ortadan kaldırıl -
maaı için bu sui istimaller, esba -
hı mucibe teşkil edecek raddede 
değildir. 

Sosyalistler devlet!erin kendi 
aralarındaki münasebetleri sıkı bir 
tenkide tabi tutmuşlardır. ifade
ye göre "fertler arasında hukuki 
müsavat az çok teessüs etti. Bir 
milletin içinde hak (ıermayenin 

tevlit etf!i muıavatsızlık mühim 
olmakla beraber), sopa, top ve 
tüfekle istihsal o\ınuyor. Evet, 
ııermaye, hile, nüfuz. hükum te 
tar2'.ftar olmak, hükumete dahil 

bulunmak, hakkın inhirafında a· 
mildir. Şu kad r ki, artık fertler 
ar $tnda, hüküm munhasıran ve 
müstakillen galibin değildir. Bu -
n mukabil devletler ar sında söz 
kuvvetlinindir. Ufak menfaatler 

bahse mevzu değil. Fakat esaslı 

işlerde ne hakem mukaveleleri, ne 
diplomasi yolları bir itin halline 
kifayet etmiyor. Kuvvetli de"Ylet 

kuvvetsizi makhur etmektedir.,, 
Şu ifadelerde bazı hakikatler mün 
demiç olduğu inkar kabul etmez. 

zaman, kuvvetliler hald.!Il mevkii
ne geçerler. Sosyalistlerin ve pa· 

sifistlerin yarı haklarını tasdik 

etmeli. Harp, iki türlü o'ur: Ta· 
arruzi, tedafüi. T aarruzi harp, 1 
hakka münafidir; tedafüi harp 1 

hakkı izhardır. İmperialisme, yani 
bir devletin kendinden olmıyan -
ları tabiiyeti altına alması gayri 1 

me~rudur. Bu hususta, sosyalist ı 
lerin, pasifis!erin hakları yarı 

değil büti.indiir. Hele mil'etlcr cc-
ı 

miyetindc Ln Maye ada!et divaala 

bı•rlrrl. 
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Balkan konferansı 
Dördüncü Balkan konferansı 

ikinci teşrinde Selanikte toplana -
caktır. Heyetimiz 2 teşrinisanide 
hareket edecektr. 
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Sosyalistler bu itibarla ıulhper 
ver (Pacifiıte) dirler. Pacifiste 
olmak için mutlaka sosyalist ol
mak §art değildir. Bu noktada bir 
az durma1ıyu. Kurulduğu günden
beri Türkiye cümhuriyetinin şia
rı, siyt..setinde tuttuğu yo), sulhse
verliktir. Gazinin ve salahiyettar 
vekillerin resmi ifadeleri bu iddi . 
amızı tenvir eder. Tatbikatta da 
görüyoruz ki devlet, çıkan her ~e -
nede, sulh fikirleri~·le hareket et· rmda millc~hr lıcl<ukunu., pehli - ' 
miştir. Çünkü tnarruz ve tc::avüz: vanı g~~·nip sonra müst~mcrekri 

ılan ücre ıe .. 
l'lcarı U!lul:ırırı 11.'ın ~nlıltl'h'rlrı•h •'lııll 

harbi, ı:ulhı:crverlerin hakh iddi· :-:nuh:ıfa- etmek \'e hatta yeni 
asma göre meşru olmnl•tan uzak - mi!stamere?er edinmek makul de-
tır. Türkiye c~mhuriycti milli bir ğiHir. 1 

dev 'ettir. Milli hürriyeti muhnfa- 1 ll>l'\"Dnıı \Url 

za etmek cümhuri .. -:tin gayesidir. 
Milli hürriyet 1e. §ahsi hürri- Hint mebusu 

yet gibiı diğCT milletlerin hürri - Şehrimizde bulun n Hint meb-
yetleri ile mahduttur. uslarından Abdülkadir Han dün 

illi :Sil l\llfU')llıll 

kıırıı,.ı kıulaı 1:11 .. 11 

H\H ııf, l,.,!;t ıh'\ıtrılh ıl~rı ~t't••fıl"" •tll 

11.~ rı tı·rız.il:ı ı • ı; r.Sıı 

"'"•1111 llllıılıuın ı.tı ><alırı ıtı l<tıMıı,ıtıu 

.ıı çDk H~nlar. 

Şah•i hürriyetin tarifi ne iı!i? akıamki ekspresle Mısır yolu üze· 1 11.endlr Dört. satırı ıtf!C."t•n ıı~ıamı fazıa 
Y.nnunda hü · t' t "f' d 1 · d t..}" d' . . . ı 111tırlnrı tlc'~ kuruştan heııap eı11llr 

Bir deJaıtı :w lkı tle.ıuıı :ıu Uc d ruı ~ 

ıfört •ıl'lası 75 ve un ı!efnıı 100 kuruştur 

Uç aylık ttAn vercnlerln bir defaın mecca 

rrıye rn arı ı şu ur: ::-;n en r ın ıstana gıtmışt::r. 'il:l•-•••••••••mımııılllİ 

sına yazılı tacirlerin de iştiraki ri
ca edilmiştir. Ticaret odası bu va· 
ziycli alakadar tacirlere bildirmiş
tir. 

Frçıcıların istediği 

İstanbul Marangozlar cemiyeti 
İstanbul ticaret odasına müracaat 
ederek ihracat işlerinde kul1anı -
lan fıçıların İslanbulda imalini ri-
ca etmişlerdir. 

Dğrendiğimizc göre marangoz -
lar cemiyetine dahil flÇı amilleri 
gürgenden fıçı yapmaktadırlar . 

Bu fıçılarla zeytin, zeytinyağı ih , 
rac mallarında kullanılacak fıçı -

!arla zeytin, zeytinyağı, şarap ve 
rakı ile hi lık ta ihraç edllmekte -
'edir. 

ma k azmin.: edirler. 
·~ 

S . ·ı . . d"l 1 . tııtl anayıcı erm ıste ı ( erı \ 
nin esaslarını teshil ve fktı5ştıı 
kaletine aı"Zelmek üzere her t,., 

..:llfl" 
sanat grupları ayrılmış ve ı 
dan itibaren işe başlamıyn bll 
lanmr~tır. . 

Bu gruplardan dericiler 
011\ 

tir. Dericilerin biı liklen ~>~1 

c 
talepleri dünki.i heyeti uın~:Jl'\ 
okunmuş ve heyeti umurnıYe 
· b' ı r · • · d ]urı"" sıt n· Keyı ıyct ıçın ı;er o 

talebe kendi başhırmn çalı~r.tl 
muvaffak olmalarını temeJ1111 

mistir . 
~ ... h" 
İstenilen tarifenin kabu u 0 

de tatbikal gelecc!t hazirarıı:ı 11 

cak yetişecektir. · I 
O zama11a kacl:ır himayesi 

Hükumet ihraç mallarında kul- l k rıı:ı zım ge en mües::;esckrin ·o 
'anılacak fıçıların evvelce kabulü sı lhım gelmektedir. ııJ 
iluvakkat usul ile gümrüksüz ola· Her ne kadar ı.~nunu J11il}ıs 
·ak ith'\line kaı·ar vermiştir. Bu la sanayicilere bcs senelik ,.e 
~e>.rar yalnız zeytin yağı, şarap, ra beş m!lyon liralık .bir muafo·et. 

· ıya münhasır idi: Son gelen bir rilmişse de sanayic:ler yeni tıJ~ 
mre göre balık ihraç edilecek fr _ I n!n tatbikine kadar bunun ıı",ı 
:.ılnrm da gümri.iksüz olarak itha· bir s:ne!i~ krs~~nclan istifn.~~ıı 
·ne kara:r verildiği bildirilmistir . r.ıek ıstedıklcrını Ye bunun 

1 ~. 1 · • 193'> t l' · "h dıe lu vaziyet üzerine İslanbuldaki ... ce ve ı esas ıttı az c r )l 
"ıçı amilleri tic.;.ret odasına müra· o senede az çalı~mtş veya h~ el 

· b · • I 1 fı> :rata mecbur olmuşlardır. gı ır seocp e no.<~an n1ca tıı' 

ı . mış olanlara yeni teessüs e ·k 
stanhul Tıcarel oduı, bu husus f b 'k 1 . . Jı 
1- k d l . . 1 a n ·a arın vazıyetı nazarı 5 

.a <4 a ·a ar arın f ıkırlerini ıormu~ k l k . 1. bİ' 
b

. . . ate a mara yenı ccıvc ın lı' 
ve tes ıt etmıştrr. Buna göre ih - ''k f' .. h . i \le . . . ncıı mua ıyetı ı tıva e"mes 
racat tacırlen harıçten gelecek fı - t l · ı· d •t jle ce ve c ın ızaren cpozı o .e 
çılara na~aran İstanbul da imal e- h ı · t t 1 JıiJJ111) a a yapıp sa an arın 
dilen fiçrlarm çok pahalı oldu - hakkında lktısat veldUetine ~,. 
~ b ı '(fi 
gunu ve un arın daha ucuz şeJ,il· racaat edilmesi tt'karri.ir etJJ11~ 
d h 1 . . 'b ___., e azır anması ıçın tertı at alın-
ması lfönm geldi~ini bildirmişler _ Hitlerin yeni nutkıl 

1 d
. t.f' 
ır .. Tic~ret odası M~rangoz!ar Bedin, 22 (A.A.) - Bı.ı d 

1 cemıyctınden fıçıların en ucuz şc- 24 ünde M. 1-(itler radyo ile ıı ~· 
t kilde kaça imal edileceğini sor • dilecek olan bir nutuk 5 öyfö'e'e 
mu~tıır. tir. 

1933T. evvelin 29, 30 ve 31 inde kullanılacak elektri~ 
Elektrik Şir~eti. Cümhur;yet bayramı gece'erinde uıııulJJİ. ~: 

~ usuo;i dooanma lesisahna lanaı olan bütün elektriği v~rınek ıÇ~ 
fenni tertibat almışhr. Maaınafih Şirket ancak bu tesisatın ed' 
ve ce ihbar edildiği veya müşteriye ait adi muaddit lmdreti b~1 .,. 
1 . d L T d \., 1 • - '-d' d . d bl 1 
,crı aoı ın e ~u.uoc.uau ta~ ır e ıcap eden ta\<ati temine e t1 

T .. kı zc ferler ve bilcümle mühim tesisatın rabıt irtlka01' 1 
1 t . • 1 ş· k f sı ~ no., aı naıarınoan evve ce ır tt tara ından tetkik oluo012 

l· uıı atın ıu~ısat ~ ı tes sat müte•hhitlerine yaptırılması JaZlındı~· ııı 
B , ' - . d · ı . sısll u a ı .... a na r ·a\et e ı memesı yalnız müsebbibi o'an te f 

değı! _t~km 1 bır mahalle donaoıpasınm heyeti umumiyesine ııırıı 
vere o ılır. J , 

Ş ~flPe 
. ~r~et. ihbarn.a~e:erin ~irinci ! eşrinin 14 üne kadar goteıs'' 

rılmt:s : nı r.c t etmıştı l::u muhlet yıne bu ayın 23 üne kadar 
dıt olunmuştur . 

* "' J$ ·d•' 
Vitrin ve mağazalaranm ter.vırahnı gece geç vakte kadar 

1 bıı' 
me etmek hususundaki tavsiyeleri kabul eden tüccarların ~tJ det' 
susi sarfiyat ıçin ki!ovat saatl 6 lrnruş!uk bir tenzıfatlı tarıfe 
istifade edccelderini bu münasebetle hatırlatırız. 



'(• 
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V AKır ın Edebi ; ef rikası : 8 ~ Dr. K olm oc!i n !r'"""''''''''''''"''"A'd/i;~'''''''H~'b;;[;;;"'"''"""''''"'"""jj 

K J S K A N Ç İsve~ü:~~~:~:ı~il~üeski K';'Ç;'kÇ~I;kt;~•::•;•;hkii; 
lsveçli alim ve diplomat Dr. s 

ı •• ..,I .: ı 1 ! ,11,,ı J Nakleden: Sellimi izzet Johann•• Akse! Kolmodin, Hnbe· ı Mehmet, ı vasa sürgün 
Ytli h ~rdıı. bir "iııtch mahrumi- dm geldi. Şöyle yüksek perdeden şistanda Adis - Ababada ölmüş • J 

k 
11 alı Yard S' · kk"" . ' t d e .. d . ı k ' lrı 1 ır. ıgarayı bıra - hır teşe ur ettı, yerme o ur u v tur. e 
' ra,-.ı-ı · f H b · . t l 1 e } e C tokurdat '> nı ıçemiyen, nargilesini bir haritayı takip ederek etra mı Orada a eşısta~ .ımpara or ~~ • 

!er g() , e.rnıyunların baslan dü . seyre başladı . . ğu hariciye nezaretının hukuk mu 1 • -----

de;di~~~ri kararır. l~te b~en bu hal j Yavaş yavaş tanıştık. K~cas~ şavi~i sıf~~ti:le bulunan Dr. Kol - :Banger Safranın muhakemesi- Kasım-
•lp gc .. · ~deieler takallüs eder, a- 1 bir lngilizmiş, ayrılmışlar. Şımdı modın, Turkıyede de tanınmış ve 1 d k. C • f d da karar -
h 

·ıl r p l t . h ·ı .. .1 . b. K d" · t t paşa a l lnaye avasın 
aaıaaını " armaklar lamise yalnız yaşıyorm~ş. !ı ta sı .gor- sevı mış ır zattır .. en ısı •.. s an- •• •• • • 

Gırtla: kaybeder. Beyin boşalır. müştü. Müteverrımdı. Umumı ta- bulda lsveç sefaretmde musteşar 1 ofdurmek lÇlll bıçakla kovalamak 
\'Ücut ga, kadar düğümlenir. Bütün rih ve san'at tarihi bahsinde çok 1 ve maslahatgüzar olarak seneler· Bir cigara kağıdı kaçakçılığına Kamil, bıçağını çekerek Ahmedi 

A.nl~stırap çeker.. ı malumatı vardı. Tarihi huraf~le • ı ca çalışmış, mütarel:e ~ırasında bu ait muhakeme, dün adli)'edeki kanlar içinde yere sermiş. Ahmet, 
döneli dı.~:: Suatliyeden döndüm rin hepsini biliyordu. Böyle hır se rndaki Almanlara aıt ışlerle meş - dokuzuncu ihtisas mahkemesinde aldığı yaraların tesiriyle bir müd-
lban h'. 1Yuıunij görmedi!fm za . yahntte insana mükemmel bir reh· gul olmuştur. neticelenmiştir. det sonra ölmüş . 
Ne ol 

1 e Behire ile meşgulmüşüm. her olurdu. Samimi bir Türk dostu olduğu· ı Mevkuf o'arak muhakeme edi- Mahmcke, suçu hu şekilde sa-
trıa1'ı~~·~ olsun, telefonla konuş _ Tirynthe' de biraz gölge aradık. nu muhtelif hareketleri ve yaı;ıla - ı len Mehmet, Adapazarı civarın - bit görerek, Kamilin on beş sene 
..,. .... bıl b · · 'd (A l 1 · 1 ·· D K 1 d. .. ıclcf e enı harap ediyordu . Dinlendık. Mysenes e ıa n - rıy e gosteren r. o mo ın, mu - da sattırmak maksadivle Ramiz ağrı· hapse konulmasına, ancak 
dan onun hile zevki vardı. Acma· lar kapısı) önünde uzaktan görü - kem mel Türkçe bilirdi. · ve 'Niyazi isimlerinde 2- kişiye des· ki.ıf ürle tahrik, takdiri olarak ce· 
A t\1\'el h • ~ • • • 5 f ki s· • • 1 } 1 ld - } "Slıkt eyecanlanıyordum. . nen köylerı ışaret ettı ve o o e· ıyası ış er e meşgu o ugu te deste "Halep,, markalı cigara zayi a:la tacak sebep sayıldığın -

an s- k · "O d k d h - d l · d ·ı · d b Ya.caiı1':l ... ~ra, kimin se~·ni du • ! nin .sözlerini te -~a.~ ettı: ra a a ~r ve a:ta n ıa :ıya e.·ı ~ı kağıdı verrken görülmüş, memur_ an, on eş seneJıapis müddeti • 
d\Uıı. dıye heyecanlanıyor_ kadım Argosu goruyorsu?, orada tetkıkatl.~ ugraşır.dı. Tur~ t.aııhı .- , lar tarafından görüldüğünün far· nin on iki buçuk seneye indirilme-

~l1'de l tnakosun kızına bahşedılen or - ne ve Turk edebıyatı tarıhıne aıt kına varan Mehmet, cigara kağıt sine ekseriyetle karar vermiştir. 
lerj ,, •ularım,7.dan sonra, gün manlar var .. Burası atni yolu, My· kıymetli yazıla\ ı vardır. ı ]arını yere atarak kaçmış, memur Suçlunun öldürdüğü adamın varis 
iitrı, 

0
hnak, onu bir daha görece· senes'teyiz.,, Habeşistanda bulunduğu sırada far arkasından {Dur!) diye bağır- terine hin lira tazminat vermesi de 

rte latı~luıacağım günü beklemek Ertesi gün Epidora gittik. Beni oradaki milli şarkılara dair tetki - mışlar, fakat aldmş etmemiş. kararlaştırılmıştır. 
Ş. Ydı. büyük, muazzam tiyatroya götür - katı neticelerini, başlı başına bir M 1 d ·· t l Öldürmek İfjİn •• ·~· emur ar a, once yere a ı an 1 b l 

töliirı ... ~' Uçsuz, bucaksız, karaııı dü.. kitap halinde, bir araya topla - cigara kağıtlarını lop!amağı ter _ stan u ağır ceza mahkemesin 
ı._ -..ıyc b · h k · · 1 h t de dün yaralamak ve öldürmek "Otalıyo n ir deniz ortasında Tiyatronun er Ö§esı, oy e e· mış ır. cih etmişler, Mehmedi sonradan 

rurn. saplı yapılmış, ki sah"nede · fısıl • Kendisinin (V AKIT) le bazı yakalamışlar. Dava açılışına gÖ· için kovalamak iddiasiyle açılan 
"" "° "' "' danan her söz, tiyatronun her ta· tetkik makaleleri neşrnlunmuştu . · b" l bir davaya bakılmıştır . . &\orıdi . .. re, vazıyet oy e... • E lh 

dıı.ı. S mı butün bütün ilme ver- rafından duyuluyor.. Dr. Kolmodinin ölümü, burada Mehmet, mahkemede bu işi yiip su mahkemesinden ge· 
" ayıf l d k ld M 'k t" d t ·· ı t len bu davada, koyuncu Sadık, "ol'\a .... Lı il ar ve sayıfalar yazı- Ben aşağı a a ım. arı a a a eessur uvanr ırmış r. kendisinin yapmadığım söylüyor, 
t 

... ~ ı d d on beş kuruşluk alacak meselesin· 
'il ,

0 
aıta arımdan ayrıldık .. tepelerdeki taşların arasın a o - Pofı"s uaberlerz" şöyle diyordu: 

nra b··t· H b" b flj den boyacı Bayramın bac:ına is-
\'lrda. u ün vaktimi l5boratu- taşıyor. iç ır zaman ona, u ...................................... - Ben, oradan geçiyordum. s 

tec' · k d kemle indirerek, onu yaralamak-
Ne .ırıyorum.. kadar uzaktan ve bu a ar yavaş B • k d Oradan gecmekle mutlaka bu ciga 

1 
Yaıık k • tan, Bayram da hunun üzerine 

a 'rı - ' i sade ilimden zevk sesle çok güzel olduğunu kimse ır a ın ra kağıtlarını beni.m yere atmış ol· ·~ Çal eline karpuz kestiği bıçagw ı alarak 
•lnla.rd 1trnakla mes'ut olan in· söylememiştir. mam mı lazım gelir? 
d 

an d Sadığı kovalamak, öldürmek is • 
ılına.... eğilim. Böyle yara - Vapurla Pireye döndiJk. Pelo - - Memurlar arkandan durma· 

· -. .. ışı h }k• • l _ tt d •• t •• temekten suçlu görülüyorlar. 
'Sin 

1 
rn. Bilakis calışmak ponez, gözlerimizin önüne va şi 10 Cl Ka ·an UŞ U m ihtnr yo1lu se!lendikleri halde 

ktn be~da 1-zım. llu~le ~ğraşır .. ve kokulu sahillerini serdi; ara· niçiıı durmadın? Suçlular, mevkuf değildir. Dün 
1
. , lt t Dün Kumkapıda bir kaza ol- kü muhakemede, azadan Nusret 
ltUlakl llra.ftan d" aşkın bestesi da sırada küçük bir limana uğrı - - Ben, çağırıldığımı işitme . a.rırntl muş, bir kadın ağır surette yara - Bey tarafından sorguya çekildiler. 

A•'- l' a. çınlasın istiyorum .. yorduk. Kızıl yamaçlı Leonidi kar d;m ! B " l ~ 'Yat l d lanmıştır: 1 ay ram, şun arı söyledi: · 
oyn1"• royn benzeı:. Baş rolü şımıza.ı çıktı. Sonra güze üç a ayı, d d h l Muhakeme neticesinde, Meh . . ""n arf h d k Kumkapı a Acem ağı ma a - - Bu Sadıktan alacağım var • 
Ilı bir b ıat astalanırsa, yeri - Speçe, Hydra, Egneyi gör ü " lesinde 45 numarada oturan ma • m edin kaçakçılık yaptığı sabit gö· dı. İstedim. Kavga çıkardı. Ya. 
tlfı, .... d '~kası tutar. Benim de et· Ertesi günü stanbula avdet ede- 1 ı·u .. lmüş, altı ay hapse, 2751 ku. '" • d dam los, evinin ikinci katındaki kama yapıoı::tı İsk l ·ı d 

V " ört b cektim. Gece Falerde beraber s • eme 
1 

e vur u, lr eş tane var.. daraçada çamaşır sererken birden ruş para cezası ödemeğe mahkum beni yaraladı, yere devirdi. 
l'ok.. anıma, bende bakacak göz yemek yedik.. bire müvazenesini kaybetmiş ve edilmiştir . . Ancak, evelce de kat Sadık la, şöyle dedi: 
... F,kat () l (Dc"amı '"ar) kaldırımlara düşmüştür. Zavallı ileşmiş mahkumiyeti olduğun - - Bayram, bana sövdü, Der -
tılJer .,.. nar bunun farkında de- kadın ölüm halinde hastaneye kal 1 dan, hapis müddeti yedi aya çı · ken ayağı kaydr, iskemleye çarpa-

b • :.=.trafnnd d .. ·· l 111 ııı d l t I karılmıştır. Ayrıca mahku·mı"yet Qir k n onuyor ar. · Y E N ı '-' l K A N ırı mış ır. rak yere düştü. Kızdı. Koştu aş· 
c'Pck~ç 8Ün kendimi zorladım ~ s E P ı. F. q • • •• ıd .. .. d 1 müddetini tamamladıktan sonra, çıdan b:çak aldı, beni kovaladı. 

bt?ılcrj ~~ giış'zel kadın.. Güzel Güzellik kraliçesi lhtıyarı o uruyor U yedi ay da Sıvasa sürgün edilmesi etraftan yetişti' er. 
ıljt' S r... u kadın seni seve .. Erenköyünde Bağdat caddesin- ne karar verilmiştir. M hk li · etı d Son seneler~e bir çok memle - d kt 1 r· H·· . a eme, ~ahitlerin çağırıl -

ı. el~ ıu e onu sevebilirsiniz .. .. ll'k k r l . [ en geçme e o an şo or useyın Mehmet, kararı temyiz edece· ması için muhakemeyi 31 kanunu 
ıti • na bak N 'f ze ketlerde guze 1 ra ıçe erı seç - Efendinin idaresindek1' 55 numa. ~ · · ·· l · h k' f"l· B .. ,, .. e zarı , ne - . Ad ld B .. b ka gını soy ernış, a ım re ı"' ey, evele hıral<h. 

'fen· mek hı~ a et 0 u. u mus~ a "h. ralı otomobil 55 yaşlarında çerkeş bir hafta temyiz müddeti bulundu· ---------------
bi)İtn 1 danta alışan acemiler gi - lar bızde de yapılıyor.. ezı .e li Hüseyine çarparak mecruhiyeti· ğunu hatırlatarak, söz:erine şöyle Vali, cinayet yerinde 

I
Yt ke~.d~;'i .d~ns bilenler, musiki - Muhiddin Hanım hu eserınde, hır ne sebebiyet vermiştir. Yaralı de, am etmiştir: Şile - Pendik yolunda işlenen 
• ııerın k 1 d kadın gözü ile bu mcvzua temas z K- ·ı h t · k ld t ·· 1 .. t' · · t• d.. f ~r., llc d ı aptırır ar, öner • eynep amı as anesıne a ı - _ Bu, kaçakçılıktan mahke.me· uy er urper ıcı emaye ı un ta si· 
dılılj k:pt ansedemiyorum, ki ken- etmektedir. rılmış, şoför yakalanmıştır. ye ikinci gelişindir. Üçüncü defa latiyle bildirmiştik. İstanbul vila· 

" "" ır,.h·l · Bu ı"ntihabın genç kızlar üzerin- E yet h d d d h'I' d · 1 b 1-\' ... 1 eyım.. srar satıyordu gelıl'ene sebep olacak bu gibi iş - u u u a 1 ın e ış enen u 
l '4 Yavas l d bıktılar, de yaptığı tesirleri en ince nokta· ] I w k ı cinayete vali Muhidd"ın Bey ehem-~lli b • on ar a Ortaköyde manav Alinin esrar ere ugraşma tan vazgeç· 
liilıl. ır&khlar .. Gene uzlete düc. larına kadar için için tahlil ediyor. Bankerin muhakemesi miyeti mahsusa vermi• ve cinayet 

s l b l l- d ·k sattığı haber alınmış ve bunun ü- T Fazilet i ir ai e ev a ı ı en, Adliyedeki dokuzuncu ihtisas yerine ve oradan Şileye kadar gi· 
1 k d d .. b' zerine ikinci şube memurları tara· 

Q· • 11- lf. kraliçe o rna sev asına uşen ır mnhkemcsinde dün banger Davit derek bizzat tahkikat yapmı•tır • 
• '" 4'1 .. '- k k 1 · · ·1 · · b b fmdan Alinin dükanı arp.nmış ve s tıkb,. .. '" Ul'luldum sandım. Ma- ızın, nası evım, aı esını, a a • Safra efendi k~cnk iskambil ve Zannaltına alınanlar altı ki .. iyi 

" ... t 'f 1 · · 'h l t' - · · bir gram esrar zuhur etmiştir. ' ~ "J: O eıadüf ettim sını, vazı e erını ı ma et ıgını içki bulundurduğu iddialariyle bulmuştur. Üsküdar ve Şile J·an _ 
l'l\t- b· · k 1 h 1 1 Ali derhal tevkif edilmiştir. 

dC! t•.n ır ıene evvel memleketin· ço can 1 sa ne ere yaşatıyor. muhameke edilmiştir. darma kumandanlıkları ile Oskü. 
tc2~ ~rnııtım. Napoliye Argolidi Ucurumun kenarına gelen kızın Ortağına kama çekti Banger aleyhindeki bu iki da - dar adliyesi katilleri takip etmek· 

lt:ttt·~~e !!~tmi§tİm. Bir otomobil nedameti ... Evine dönüşü kitabın Dimitri ve Cevat isminde iki or· vada da, onun y~nında ça'ışan ve le meşguldür. 
olduğ Kapıcı, tek bir otomobil en müessir ve ibret veren kısımla- tak aralarında çıkan bir ihtilaf yü eroin sakladığı iddiasiyle hakkın-
io)idiun.~ ve hir madamın da Ar • rıdır. zünden kavga etmişler ve bir ara- da tahlcikat yapılan Kalderon Eroin ve kokainden 
1, hera\:ınck istediğini, kendisiy- Eser Re&imli Ay matbaası tara - lık Dimitri, Cevada kama çekmiş- efendi şahit olarak dinlenilmiştir. delirenler 
ol"I> ~l r gitmemde bir mahzur fından ince bir san'at zevkiyle ha- tir. İşe polis müdahale etmiş ve 1 Kaldcron efendi, mahkeme Yeşilay cemiyeti cümhuriyet 
l'trıaın lna.dığın 1 sordu.. Ücretin sılmı~tır Tanesi (50) kuruştur. Dimitri yakalan 2.ral: kaması rnusa salonuna rahatsız bir vaziyette, bayramından sonra büyük bir top-

C 1 "erecekti. En güzel Türk man;leri dere edilmic;t ir. yere güçlükte ayak basarak gelmiş Jantı yaparak eroin ve kokainle 

'lti:ıın iatemiye istemiye kabul Türkçe ve edebiyat muallimi tir . Her iki .muhakemede, şahit mücadele etmek için bir prog~am 
O Vasfi Mahir Beyin Türk halkı ara Aynarozdan bir papaz çağırılması için ba~ka güne hıra - hazırlayacaktır. Cemiyetin yap• 

k,l>a.Iı llıernlekette kadınlar hayli sında en çok söylenilen ve sevilen kaçtı ! kılmıştır. tığı tetkiklere göre, son zamanlar· 
~tıı ka.~llfarlar. Bu tek başına ge- manilerinden üç yüz küsur kadarı Selanik, 22 (Hususi - Ayna - öldürmekten mahlcOm da eroin iptilasının gençler arasın 
~~adı"'ının korkacak hiç bir şeysi bir araya toplıyarak bu eseri vü - roz manastırı rahiplerinden biri, İstanbul ağır ceza mahkemesin· da arttığı görülmüştür. Elyevm 
\iıull:ın.~ eve'de lah.min ettim.. cude getirmiştir. baş rahipten yirmi dört saat izin de, dün bir katil davasının kararı Bakırköyünde emrazi akliye ve i-

llt letj d~orıneden gözümün önü • Öz Türk diline en ziyade ehem· istemiştir. Bu izinden istifade eden bi l dirilmiştir. sabiye hastanesinde 30 kadar 
:-~ ttf:'k1~.: Yağlı, kara kuru, u - miyet verildiği bir sırada Türk rahip dağda bir gezintiye çıkmış Suçlu yirmi sekiz yaşında Os - genç tedavi altında bulunmakta • 
1
' ır Rum kadını olacak - halk dilinde asırlardanberi söyle - ve bir r,enç kıza raslgelmiştir. Ra· man oğlu Kamildir. Öldürülen Ah dır · 

t· S,b,hl . nilen bu manileri bir araya getir - hip kı1a birdenbire aşık olmuş ve met isminde biri.... Kamil , Kasım 1 Bunlar hep eroin kullandıkların 
•tı~~ tel:ı~, .bu Kalamala ::ey . mek cidden faydalı bir i,tir kızla beraber kaçmıştır. Firarile- paşnda bir kahvede Ahmelten 1 dan dolayı !-.:ıstalanmışlardır. Bun 
rtttık ıını bekledim. lstanbulda Resimli Ay matbaa . rin izleri henüz bulunamamıştır. altmış kuruş borcunu istemiş. Ah - dan başka son günlerde timarha· 

b.... ultde ·· ı l d k f · · d · "'"-bt he guze ' uzun boylu, sı tarafından basılan bu kitabın Rahibin firarı manastırda heyecan met, sövmüş. Karni e ü retmış. nenın mevcu u da f azlalaımıt , 
Yaz tenli, ıarı'ın bir ka- fir.tı 30 kuru~tur. uyandırmıttır . Kavga şiddetlenmiş ve hu sırada 1600 zü bulmuşt'!r. 
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) Mem lek·et Haberleri 
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Zonguldaklılar 
CüYJ1lıuriyetin Onuncu yıl dönümü 
bayramına nasıl hazırlanıyorlar? 

Cümhuriyet bayramında 
neler yapılacak ? 

SİNOP, (Hususi) - Bir bu -
çuk aydanberi Sinopta durmadan 
dinlenmeden devam eden bir ça • 
lı§ma var. Onuncu yılı kutlula.ma 
hazırlığı. 

Bu işle ba~ta vilayet kutlulama 
komisyonu, halkevi, bütün §ube · e· 
riyle mektepler, halk ve esnaf ce
miyetleri ayrı ayrı uğra!makta • 
dırlar. 

100,000 
muhacir 

Altınova' da ıs kan edilecek 

Bir kaza kurşunu bir 
kadını öldürdü 

Adapazarında Çarka - Lütfiye 
köyünde feci bir kaza olmuş bir 
kadın yere düşen tacanba kur§unu 
ile ölmüştür. 

Bu taba.nca köy ahalisinde Şa • 
ban oğlu Ahmet tarafından Ah -
dullah kızı Hamideye saManmak 
üzere verilmiş, Hamide de taban -
cayı nasılsa elinden yere düşür • 
müştür. Tabanca yere düşer düş -
maz ateş almı!, çıkan kur~un o 
esnada evde bulunan Hamidenin 
görümcesi İsmail kızı Azizeye isa
bet etmi~ ve hemen öldürmÜ§tÜr. 

Düyunu umumiye 
komiserliği 

Muğlada yol faaliyeti 
Bu sene Muğla - Tarsus yolunun 

25 kilometresi yapılacak .,, 
bu yolun en sarp kısmını tetk• 

Muğladaki ~etin' yol faaliyeti 

MUGLA, (Hususi) - Muğla -
Tavas yolu, vilayetin ana yol'arın· 
dan biridir. İki senedenberi kaz -
ma ve kürek darbeleri gören bu 
yolun açılacağına kani olmıyan 

kalmamıştır. Yolun bilhassa iktı • 
sadi ehemmiyeti fazladır. 

mektedir. . . 1'. 
Bilhassa 18 metre ırtıfal ~ 

bulunan ve "Apik kaya,, na~ 
anılan bir krsım vardır ki b uıt) 
beşer kuvvetinin kazma ve ki:~ 
külünk ve demir darbelerin~ 
çok işliyeceği kısımdır. Bu ~ 
gösteren bir resmi yollaya J&f 

Kafi bir fikir verecek dereGert' 

dir. aA 
Vilayetin her tarafında b'~ 

bir yol çalışması vardır. B~ 
vilayetimiz bir taraftan . f 
vilayeti, bir taraftan Denizh M 
ikinci defa olmak üzere J\~ 
vilayetine yerleşecektir. var .... 
Ömer Cevat Bey yol proğr~ 
daha yazdan tanzim etmiş, ~ 
nın azlığına, buhranın derecetl ıı* 
bakılmamış, çalışmaya sonıııı 

karar verilmiştir. ;J 
Halihazırda bütün yollarda..J 

- 700 amelei mükellefe çalıf lJ. 
tadır. Bu sene bütün vilayet~ 
hilinde yeniden 75 kilometre. .,, 
yapılacak 300 kilometrelik hır I 
kısmı Ü;ı::erinde de rötüş yapıldl 
tadır. . ' 
Halihazırda bütün vilayet dl 

Muğla - Tavas yolu, Muğlayı 
Denizliye ve dolayısile orta Ana
doluya bağlamaktadır. Bir tarafı 
çok girinfli çıkıntılı sahilli bir de
niz, diğer tarafı kesif ormanlar, 
yüksek balkanlar, yalçın kayalı 

Ankara, 21 {Hususi) - Paris· dağlarla s~rılmış vilaye'timiz, ş~m-
te düyunu umumiye komiserliği diye kadar yalnız Aydın yolu ile 

bilinde 5~0 kilometrelik yol "~~ 
dır. Bu senekiyapılanlarla birlı~ 
yol miktarı 600 kilometreyi bı.ıl' 
caktır. Köy yolları -ki GOO ~il~ 
metı·edir- bundan hariçtir. sıı 
tün bunlnrla birlikte vilayetiı1 )~ 
ihtiyacı yüzde doksan temin ed1 

miş oluyor. 
baş katipliğine tayin olunan Sırrı harice bağlı idi. Mükemmel li .. 
Bey bugün f stanbula hareket etti· 

manları, pek çok ve geniş sahil • 
İstasyonda maliye erkanı, maliye M (, 

leri olmakla beraber, yol olmama- · 
memurları ve dostları taraf mdan 

Si sahillerden istifadeyi mahdut Çobanı bog" azlamışlar' 
uğurlandı. J bir hale getiı·iyordu. Kazalar bile bil 

K b ·ı" b 0 des1" Konyanm Yarma nahvesine u 1 ay a l mcrl:ezc, çok mü~kül yerlerden J "" 

An!{ara, 22 ( A.A.) - ~ene - :;cçe;ı r.~ ' 0 l::ı veya kayıklarla bağ· lı Hayroğlu l:öyiinde hunhll 

l k l . bir cinayet iş!erm=şti r. men irtica hadises:ni l:o~r.ıd;: iç·n lı icli. Hele kı~ va ~ti ·aza ara gıt 1 kevi; mfü;amereler ve Sönmiycn ı ı ( 1 · J1f. 

K l !\• S , kanını ve c"nmı veren d·mhuri,·et mek bir ölüm ve felaket idi. · asan ağanın çobanı bı~ a•· 
ateş, a ıraman, ı·:ıcte, ~er iye . .J rr 

r.n ' 'h 1 · ı b köyde çobanlık eclen Arap ·re mahkemezi piyeslerini hazırladığı şehidi Kubliiym hal ır:-sını eb~di . 1 . 1 ::w.1~1a.ı sc ~ız sene evve aş• , 
1 l f }. r b .. had mazım adlarında iki adam tar' aibi spor :ıubesi de geniş bir sopr leştirmek mnkradiyJe h-a.E;m le .. r:·~ '1 yo aa ıyc 1 u3..ın en , 

<l . . l . h . . f d . .ı .,,~, 
oıer.lig- i pro!!ramı }ı ..... zırl ...... mı~tır. Ya b . _. . . b. 1 • • 1 ı bi.· cn~ye gırmış, yo ı tıy~cı vı ın an gece bıçakla öldüru 
:r - :r erru ctt · uı uırmı ·n .ıra ı ~ yn · . . ,. • 
rışlar, eüre~ler bu progr.!ma dahil. - '?. , l lirc· n en hücra l:ı5tmk-.rm<la bıle kafası vü~udünden nyrılar~k .1'~..ı 

pılacak abı ·1c M('::c -ı ·:m • c Ay yıl- • ı :1 - ·b· f ı· l l 'ht' I'. 
dir. Cümhuriyet onuncu yıl .mar . ' m1··~. • U:!U cı 1 <:.a ıye e 0 1 1• ye on beş dakika ır.es:ıfede hır 

dız adı verilen 70 l"=' '.-ıT iı bir le-:~ · · . · d t t y kt'l 1 
şını öt:renmek için kadınlı erkek- · y:ıç nı!i.lC•tn e ar mış ır. a ı e yuya atı mırtır. 
·i top:anan yüzlerce halka haftada i.iz~rinc kurulac:ıktrr. Yi:! 1mz '!d yola munhasır kalan vi- Tahkika~ı müddeiumumi J-Iİ~: 
üç gece piyano ve ker.lanla güzel Abide i.izerindc Ku!,-13.yın ce . !:.•·:?·: n ~u~ün işlek ve mühim, kıy· met ve adliye doktoru Rifat Se1 
san'atlar ~ubesi tarafmd:ın göste. mr ve fed:lVr nr'·a~a:::m·şcHi. m~' li ,.:'! e::azlı yolları vardır. Bun 'er yapmıdcrdır. 

1 - ı1' 
rilmel;tedir. Müze ve s~rr:i Ş'..lb~si Bc:{çi l!<>ısan \'e Şühiiniia c:' e ad .. lar .\'n biri de yulca.rda yazdığım I~an.h b:çak ve clb~seler bul~ , 
b. O k lA • • h 1 a 1 . 
ır ın 1 ap !~rgı:;~. azı:Iamahtn · ı ları bulunacaktır. Abidenin ilk te· M··· b - Tava:; yoludur. mu~tur. Katiller cürümlerini ıll 

dır. Bu sergıde cl·."llhurıyetin bü • mel taşı cümhuriyet l:~yrnmm-ln Ilu yol yalnız vilayeti orta Ana- raf etmişlerdir. 
tün fe~·zi ı;i.)rüncccktir. • . b - ı cl c· 

J "e h•ısusi r.ıcrasiml:: yerin~ l:onu- t•C' uyn <-g ar.ııycr, aynı zamaw a ınayetin saiki şudur 
b b ı bif' Köycüliik şu esi "yrnma 230 lacaktır. ~cre:c~'li Tav"-S ovasının, Denizli Arap eski bir meseleden 

köylüy~i ~ehre davet ctm·~tir. .. .. u ...... .. ~ ·-....... u. ""'ınn"'"""'"'""''"'"'""'"'w' . ''""'"""""'"" mın::ı'ia:;ının mahsulatını Muğla - itin bes!emc!ctedir. 
ı
.,, 

0:1 subesi vilayet gazetesinin meydnm hazır~amrn!•t:>. \"C ya dö'•ccef:j gibi Denizli mmtaka- Rn.mazanında lbiste dört 1 

~ te:;viyc edilmc~dc<lir. sı Akr.!enivlc kendisine çok mah· [ ~ dıll 
on altı sayıfa olarak çrkmasma ça· ı a aze.!;ı vardır. tbi~ ağasıJ1 • 

B l d fn7. ve isle1: bir liman da temin ;:tjll1 
lıştığı gibi halkevinin bir buçuk un c:ı.r an bıaı.ka orb. :n~:;~::p ta • par.l ular~k borcunu ödiyece• 

f d h .... O dmiş ol.ıcaktır. Bu liman Marma- iti 
l.k . . . b" b .. .. .. ra ın an uzır.anan ı arım sman söyleni:ı:r,tir. Al:cam agwası-. ın rıt , sene ı mesaısmın ır roşurunu . . A • • ı· d ·:r 

h 
. .. .. ıstıklah, köy hocaları ve inkılilp rıs :nam ır. "'e •1 

zır am ı:t B d b k firi 0 e · diı!i için para isteıneg 1:r ır. un an a~ a uç gun l l . . . . r.il'ıak:l·a bu ... ·ol ~·a""'ılır"i\ - ki c. ~ e· ço:::u : arı pıyesc rı h"1lkevınde • 1 
• " J J ,.. "' k 1 • ertl 

zarfmda söylenecek sözleri arka • ı ı ı k kt b. M ~1 ·ı mış, sözünü yerine getır Jı' temsil c:lilcccltlir. llkmek' e ler ta· m:ı lil,{ ·a · ır - ·r ucu ug a - . . . ..re" 
daşları:ıa taksim e ... -:niştir. O gün - rafır.dan hazırlanan büyül: inkı • M<lrmnris yoluna bağlanacak, coğ· mıştır. Bunun i.izennc taş yı.ı , 

lcrdc açıbcnk halk kürsülerine! lap s~rgisi şirn:liden tc!:::r.mül et· r<".fi vaziyet ye tilh:at Muğlaryı de- herifler lbişi dövmüşler, yar•
1
' ~ 

k ete 
§İmdiden daimi hatiplerini seçtiği miş sayılabilir. Bundan batka bir niz mıntakasının antreposu, Mar· mışlar, sonra dn başını eı 
gibi söz eöylemek istiyenleri de zıraat ve s:ınayi sergisi hazırlan _ marisi de gene bu mıntakanın en kuyuya atmr~lardır. 
not etmektedir. maktadır. Gene ayrı olarak bir de tabii ve güzel bir limanı haline Vatandaşlığımıza kabıll 

Gene güzel san'atlar ~ubesinin resi.m sergisi vardır. Bütün bu iş . koyacaktır. ,. d.1 1 
resim ve dekorasyon kolu dört ler için muallim' er ve mektepler Bu kadar mühim evsafı haiz bir e 1 en er S IS' 
yüz metrelik kırmızı bezler üzeri- seferber vaziyettedir. Hulasa şe • yolun inşasına geçen ser.e başlan- Ankara, 21 (Hususi) - ı.ı f' 
ne yüz' erce vecizeler yazmakta - hirde geni§ bir çalışma &Öze çarp· mış ve en aarp ve yalçın kısımlar ristan, Romanya ve Yugoıl•" , 
d O h. b l 1 h · ] · d k' · vat•1' ır. gün şe ır un ara baştan maktadır. Ayrıca bayramda ço • üzerinde hala çalışılmaktadır. Hü· mu acır erın en 280 ·ışı . .yı 

ba§a süslenecektir. Şimdiden tak - cuk bahçesinin küşat merasimi de , yükler mevki ine kadar arazi pek daşlığımıza k"\bu ı cdilnıelerı tıJI'• 
lar yapılmaktadır. Cümhuriyet yapılacaktır. j sarptır. Hala çalıtılan bir yer de killer heyetince tasvip olun111Uf 
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Türk Bayrağı ! 
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i~ Bunları Biliyor musunuz ? H 
:: ............................................................................................................. :: ................................................................................................................. 

Tuhaf değil mi?. Biz Avrupayı, 
Amerikayı severiz. Gözümüzün ö
nünde bu memleketleri canlandı -
rırız. Buna mukabil bu memle -
ketlerdeki adamlar da bizim mem 
leketimizi gözlerinde büyütürler .. 
Bizim memleketimizde çıkan mad .. 
delere hasret çekerler. 

Maamafih bunların içinde öyle 
garipleri vardır ki.. Bizim habe· 
rimiz olmadığı halde methur ol -

muştur. · Hatta bizim memleketi· 
mizde öyle bir madde bile yoktur. 
İşte bunlardan birisi de Türk kah· 

kahvesi 

vesid.~r. . . Bir hayat noktası! .. 
Turkıyede kahve çılonaz. Bı - l h fak b' kt d • • • • 1 nsan ayalı u ır no a an 

zım memleketımıze Brezılyadan b l d (H.. ) d. . . aş ar. Bununa r uceyre ır. 
kahve gelmektedır. Halbukı Av.. B h.. 1 . b'' ük' 1" y •• h k -

A 'k .. h . u uceyre erın uy ugu a 
rupa ve merı ada Turk ka vesı k d b' IA t kt h d ın a tam ır ma uma yo ur. 
met ur ur· Ancak asrın en son mikroskopla-

Geçenlerde bir gazete Türk kah rından istifade edilerek bunlara 
vesin~ dair bir makale yazmış. Di- bakılmış ve büyüklüğü hakkında 
yor kı: bir malumat elde edilmiştir. 

- Dünyada en meıhur kahve Buna göre 100 hüceyre bir mi· 
Türk kahvesidir. Bilhassa Türk limetrenin 50 milyonda biri kadar 
memleketinde yetişen ( !) kahve- yer kaplar. 

Pas tutmiyan 
Demir 
Hindiıtanda Dilhide büyük bir 

direk vardır. Bu direk halis de. 

mirden yapılmıttır. 

Demirin pas tuttuğunu çok iyi 

biliriz. Hele bir yağmur yağıve

rirse, yani ıslanırsa muhakkak su

rette pas tutar. Halbuki bu demir 

sütun şimdiye kadar pas tutma .. 
mıştır. 

Neden?. Niçin?. Bunun sebebi 

hakkında araştırma yapan ilimler 

bir türlü bunun sebebini anlıya .. 

mamışlardır. 

lerin çekilmesi ve un haline geti
rilmesi suretiyle elde edilen un 
kahvesi çok nefistir. Hatta dün -

yadaki kahvelerden pek fazla (ka
fein) maddesini havidir. 
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f) .. 
~th. "tnılr\ 

k..hıtJer ,, anayurdun içlerinde 
Çıy0td K" "k k" .. t'ınlrl u. uçu oyun 

t\i1rı 1 evı~tl d" .. 
"' ' t ... arı uşman sun -

cj lll.da · 
>'aırıl eıılnıemek için çete-

ttıl" tak d .. 
il bl 1 Ufınanlara kar§ı koy 

ttlt... f aınuıt ·•; eJ· . :r ı. Kasabada he • 
!tıını. 1 •ılih tutan kimse kalma-

()'· 
ltıe u!llıanı, b . 
k lll11urıd r u vazıyetten çok 

OtLl ll. Çünk" h Ik · · d 
0 l\ l\U &.tak • u a ıçın e 
• ktd111d hıç kimse yoktu. Beş 
ıtol"~ltt an, bir kac çocuktan kim 

1).. .. ~ 

~ 1 lıtrııan k 
'f ! ll'ırıı .. uınandanı §apkasını 

1 kırba 11 
Uzerine eğiyor. Elinde. 

l'otı }'\)) tını faklata §akla ta iıtas • 
lltıda d l ~Ul'll 0 aşıp duruyordu. 

!tıltıd er ge . . 
ı_ lQ Çlll!fh. Düşman ku-
~lll •rıa. o" T 

l'l\ıt · cııOre ürkler uyuşmuş 
llı) ırıaanı d 

lllılıl ar ı. Onlardan kur-
dl" ltdı s· k 
t. h Çık · ır aç adamın da 
lltt llıası k k 1 !ty d .. . or u arından başka 
te b· egıldi D" l l l'·· •laitı · uşman ar öy e 
""k ı . '• Fakat aptal .. d 0 'kl · k ııad l gor u erı 

değil, sokağından bile geçmesi ya
saldı. •Yalnız çocuklar ... a ... kapı
lar açıktı. 

Küçük Mehmedin babası, an• 
nesjnden dinlediğine l{Öre, umumi 
harpte ıehit olmuttu. Babasının 

intikamım almak küçük Mehmede 
bir borçtu. Bu borcu yapıncıya 

kadar damarlarındaki Türklük ka-
nı dola,maz ve babasının sözleri 
yerine gelmezdi. 

Küçük Mehmet hiç kimseden 
izin almadan, hiç kimseye haber 
vermeden küçük Ali ile çoban 

Mustafayı da kandırdı. En büyü
ğü 15 ya,mda olan bu üç çocuk 
kollarım sallıya sallıya mıntaka • 

dan içeri girdiler. Çocuk olduk -
ları için hiç kimse sesini çıkarmı
yordu. Bu vaziyetten istifade et· 

mek lazımdı. Mehmet ve arka -
datları derhal mevkilerini aldılar. 
Her kes yerlerine gitmek üzere 
iken ortaya bir mesele çıktı: 

l"ba... •n arı, ahmak sandıkları 
l'l\ld' "'•n k" "k - Bu vatan borcunun ifasında 
ttı 1>'tn uçu çocukları müte - kimin en çok paye alması lazım -
f ln dep Çalıtıyor, geFeleri düş - d 
'dtk• oıunu soy 1 'k· ·ı ır .. ) ı l'·· k ara t ı ı saat ı e· 
Ot) Ut çet ·1 · Bu şerefi her kes kendisi almak 

ltdı, ecı erıne teslim edi 
~ istiyordu. Nihayet bu işi ilk önce 

~L ••nak d" düşündüğü için Mehmede verildi. 

Mesela Viyana siyah kahvesin· 
de yüzde 3 kafein vardır. Fakat 
Türk kahvesinde yüzde yedi kafe-
in vardır. 

Türklerin şeker kahve karıştı -
rarak pişirdikleri kahvenin soğuk 

soğuk içmesi (??) çok latif olur .. 
Bu letafet ne Viyana kahvesnde,· 

ne de Macar kahvesinde bulunur. 
"Hangi yanlışı düzeltelim. Bil· 

mem ki. .. ,, 

l "T~"Ş.:'~~·~c;;ii 
i UIUIHltQııtHlfllllHTJfltmttlfttlUlllffllltımlllMltlınnıınııııımnrıımınmı ~ 

750 Okuyucumuza 
hediye veriyoruz 

Bu haftaki bilmecemiz garip bir 
sualdir: 

- Taksim ettiğiniz zaman yedi 
veya yedinin misli olan adedi bize 
veren adet yedinin kaç mislidir ? . 

Bu garip suale cevap verenler
den 150 okuyucumuza şeker, Bis
küvi, kart postal, kitap ve sair 
hediyeler vereceğiz. 

Bilmeceyi doğru halledenlerin 
bilmece varakalarını doğrudan 

doğruya Yakıt çocuk sayıfası mu· 
harrirliğine göndermeleri lazım -
dır. 

('l •• ~'tıt11,.. Ufmanların bunları 
~\i ... ı . ••a e M h b' k.b · ·1 d ~ Bilmecelere kupon istemez. t ·•ııi.j \i . ıasen imkan yoktu.. e met ır ı rıt ı e epoya 
ltıb l'rtıt etnıed'l l . l girdi. Dü!lündüg~ ü !lU idi: Eg~ er ~ Bilmece kağıtlarına isimleri· eri b ı t erı taş ar çok :r :r 

lş Yarıyordu. düşmanlar kendisini görürlerse nİzi ve adreslerinizi okunaklı ya -

Yenicami 

Köprü başındaki muazzam ca -
mii tanımıyan, bilmiyen var mı -
dır?. Bu camii ilk evvel yaptır • 
mak üzere başlattıran Osmanlı pa 
dişahlarından dördüncü Muradın 
ve lbrahimin annesi ve birinci Ah· 
medin karısı Kösem Mah Peyker 

valide sultandır. 
Binanın temel taşını atan ve in 

şaatı idare eden mimar Kasım is
minde bir Türk sanatkarıdır. 

Kösem valide sultan 1074 te 
ölünce inşaat uzun bir müddet kal 
mışhr. Bunun üzerine dördüncü 
Mehmedin annesi Turhan Hatice 
Hanım inşaata devam etmiştir. 
1094 tarihinde bu inşaat bitmiş ve 
cami şimdiki vaziyette yükselmit-

tr. 
l\llıtı .Y. .y. lf. bütün depoile birlikte harap ola • zmız. Bu camiin dış manzarası çok 

~ı .... h'lfdan Aftos p· . caktı. d u·· '\it ·•ı lYet b ıyos cenap - yükseliyordu. 1 muhteşem ir. ç şerefeli iki mi-
d, kletin u uykudan uyanmış Zaran yok... Vatan yolunda Mehmet vaziyeti anladı. Üç ar· I naresi çok zariftir. Camiin inşa 

l\ t tephan k d k ' kavga yaparken bir ölümden ne 1 1 1 l l' b d •o q'-herd e açır ı ların.. kadasına fundalıklara atılmaları · 1 tarzı ve mnı uş şe <: 1 ütün ün -
llt.,. lt olrn y cıkar? ! . h ti . d' ' .. k k d l'l\l "'llih, uştu. ıllardan • · · ı nı söyledi. Kendisi de sakladığı 1 yayı ayrc eı e uşurece a ar 

~ tıd,n Yet aklı haşr:ıa gelen ku Depoda bulunan cephanelerden gazlı bezi kibrit ile alevledi ve güzeldir. İçerisindeki somaki 
ttd· <'.enapl h d· ı. C arı emen emirler üç sandık kalmı§h. Mehmet, kü· ccphaneliöin ortasına altı. He • mermer sütunlar kıymetli ve em-
1)c ephan ı · " '•kı k e erı kaçırtmayın çük arkadaşlarına: men fundalıkların arasına dlayı - sali nadir bulunur şeylerdir. Ka-
~ •ı ı le b'hl , 

0 lltıı. h nı ı er yaptı. <:. • ı t D verdı·. lın taş direklerin irtifama kadar 
~ .. ,f.. aber al T" k - .... on gnyrc... ş amam.. e · k . · ı 'h b b . 'b l 1 k an ur ler artık di.. Ve kahkahayı bastı. Yarım saat sonra cephaneliğin çı an çını er mı ra ı, mem erı 
~ "'e ı.0 ulnıuyorlar ve silah Bu sevinç çok sürmedi. Birden alevleri yükselirken. Mehmet ve pek güzeldir. 
t ~,.._ •-qsırın · · ' H "c.- k ....._ten b~ ~~ıne yanaşmıyor bire bir silah sesi ortalığı birbirine üç arkadaşı tepede saklandıkları ünkar mahfili olarak tanın -

~h, d uyuk, kndın, erkek karıştırdı. Bağrışmalar, haykırı§• cephaneleri milli kuvvetlere teslim mış kısımdaki rengarenk çiniler, 
epoların ltenarından malar arasında düşman sesleri ediyorlardı · kapı ve pençere kanatlarının sa • 

nerede? .. 

defleri :mermer üzerine oyma ya· 
zıları pek nefistir. Bu camideki 
türbede: 

Camii kuran Hatice Sultan, oğ
lu dördüncü Mehmet, ikinci Mu .. 

taf a, üçüncü Ahmet, Nuruosma -
niye camiini de yaptıran birinci 

Mahmut, üçüncü Osman ve beıin
ci Murat ile bir çok şehzadeler 
yatmaktadır. 

Bu camiin birinci mimarı Ka • 
sım, son mimarı Cevheri İbrahim

dir. Bütün ciniler Kütahya malı
dır. 

Mısır çarşısı 

Mısır çr..:iısı da Y enicami ile 
beraber yapılmış en eski bir eser
dir. 
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Büyükadada oturan Kenan Bey nı an ıyamıyorlardı. Bılmıyor ar- ~111ıı ııı ı1 111 11ıııııı1mııı111ıı 1 11111ııı ıı 11 ı11 1 ıı ııııııı1111ııııı11111 ıııııı ıııı11 ı ıı nıııı 1111 ıı ıııııı11111ııııı 11 11 , ,ııııııı ı ı ı ıııııııı ıı1 111ııı ııı ı ııı ıııı ı ıııı11 1 11 ıı ıı ııııu ıı ı•• nı ı ı 1 11 11ıııı ı1 1 1111ıııııı ıı11ıııı ıı ııı111ıııır 11111ıııı 
komıusu Gönül Hanımla on altı dı ki zavallı Gönül, mukaddes bir A ••lr L • Hı• J • A bb Hı•ı f 

:i7~:1::~•ri çılgın bir aıkla sevi- Y•n;:~!~.b,:!~:·::.:.~::~:~~ı on - ptu namıt, lulV as l nıı 
Aynı muhitte oturmakla hera- fardan bir hafta dütünmek için D ~ f • J 

her, aynı mekteplerde de tah~il et· izin iste~i ve bir müddet ~onra .h~- ıaşanın ermanını te sır eueme-
mitlerdi. reketlerınde serbest oldugunu ıla-

Eweli. F eyzii.ti lisesinde oku· ve etti. • ••th • J d • J _ d l b ı J 
Kyuepnaınonhruakudkaar,ülGfiıo~·nnuu··nıatagrı~hç:ui,blee-r Onun fikri Kenana hemen mek- lJlllCe mu ış ue lK.0 u ar aş aaı 

,. tup yazacak iti tamamiyle anlatıp 
sine ayrılmıtlardı.· muhakkak gelmesini rica edecek .. 

Sabah akşam buluşuyorlar, ay· ti. O akşam odasına kapanıp Ke
rıldıkları zaman saatler bir türlü ana uzun uzun yazdı. Ve mektu· 
ilerlemiyordu. Nihayet öğleyi ya bu kendi eliyle postaya attı. 
pıyorlar. Kenan mutlaka bir az Artık günleri sayıyordu. Haf· 
evvel çıkıp Gönülü bekliyor; ve ta olmuş, fakat Kenandan hiç bir 
buluıtukları zaman kendilerine haber gelmemitti. Gönül ıztırap 

tenha köıeler arıyorlar, Akşam içinde kıvranıyordu. Ertesi günü 
geç vakit adaya dönüyorlardı. Cahil ile nitanlaancaktı. Gonül, 

Gene bir gün beraber Büyük büyük bir sabır ile o gün de akta· 
Çamlıcaya ıktılar. Gönül, o gün ma kadar Kenanı bekledi.. Fakat 
Çambcada teyzesinde kalacak, Ke akşam olmuş, hiç bir haber yoktu. 
nan atkım terennüm ediyor, Gö •· Odasına kapandı; artık Kenan • 
Tepeye çıkıp ihtiyar bir çam ağa• dan ümidi kalmamıştı. 

cının ıölgesinde oturdular.. Man· Şimdi yalnız evden kaçmak ça• 
zaranın güzelliği, sevgi dolu kalp· relerini düşündü: Kaçarsa kime 
leri büsbütün heyecanlandırdı. Ke- gidecekti. Onun en samimi arka
nan akfını terennüm ediyor, Gö - daşı Nazan ... Fakat lstanbulda o
n :il, sessiz, fakat mütebessim sev· turuyordu. Ne olursa olsun gene 
n-i lisini dinliyordu. son vapurla Nazana kaçacaktı. 

Kenan, Gönül ün parlak siyah Yemekten sonra hazırlandı ve 
saçlarını okfıyor ve bir taraftan kimseye gözükmeden doğruca bah 
da ebediyen birbirlerinin olacak" çe kapısına geldi. Bahçivan, se .. 
Iarını söyliyorlar. 18.mlık tarafına doğru gidiyordu. 

Kenan: Bundan istifade eden Gönül, 
- Gönül mesut musun?. Ve hemen parmaklıklı kapıyı araladı 

heni daima böyle sevecek misin?. ve karanlıklar içinde caddeye çık
Diyerek onun siyah gözlerine tr. 

baktı .. 
Etraf kAramağa hatlamıttı .. 

Gurubun kızıl :ığı altında bir kat 
daha güze ileten bu sevgi · tepesin
de, ebediyen birbirlerinin olacak
larına dair yemu; ettiler. 

Önüne ilk rast gelen bir f ayte>

na atladı ve doğru iskeleye indi. 
Vapur hazırdı. Hemen biletini a

lıp vapura girdi. Kalabalık ara -
sında heyecandan boğulacak gibi 
idi.. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu. 

Yavaı yavat tepeden indiler. İstanbul köprüsüne çıktığı zaman 
İkisi de çok mesut, çok neıeli idi- vakit epeyce geç olmuştu. Kala-

!er.. balık arasından telaıla yürürken 
Kalpleri rahattı. Çünkü sözle • birden gözlerine inanamadı ve 

rini tutacaklardı. Artık hiç bir Kenan... Diye haykırdı. Birbir • 
k~ı yy.!\: onları ayıramıyacaktı. Ke· 

\erine kavuflular .. 
nan, ~önülü teyzesinin evine ka • .. .. . . . . 
d . . ld u·· l'k d Gonul, sevgılısıne her şeyı an -ar gehrıp ayrı ı. ç sene ı a- . . 
··1f ·· h ti d b .. lattı. Tenha bır cadde üzerınde ru unun aya arı a u, gun geç· . . . 

t .k t · ·1 b"t · t• tk· 1 yürüyorlardı. lkı genem kalbı 
ı çe ar an ıevgı ı e ı mıı ı. ı .. k h. 

1 
. 

. d k h k k d te rar ır eştı. sı e artı ayata or ma an atı-
lacak kadar mücehhezdil<!r. Artık hu iki sevgiliyi hiç bir 

Mezun oldukları senenin ilk kuvvet birbirinden ayıramadı. 
yazını Kenan, lzmirdeki dayısının 
yanına gidecekti... Ve bir kaç ay 
kalıp dönecekti. Bu ayı-ılık her 
ikisi için de çok zor idi. Fakat 
onlar kalplerinden bağlı idiler. 
Sık sık mektup yazmağa söz verip 
ayrıldılar .• 

Kenan gitti . .Bir gün Gönül, 
odasında Ktnana mektup yazar -
ken kapısı vuruldu ve hizmetçi 
kız misafir geldiğini haber verdi .. 
Gönül mektubu çekmesine koyup 
kilitledi ve salona indi. Bu gelen 
Almanyada tahsilde bulunan ve 
uzaktan Gönüle akraba olan Ca .. 
hit Bey idi. 

Gönülle çocuklukları beraber 
geçen Cahit Beyle aktama kadar 
konuftular. O günden sonra da 
Cahit Bey, ziyaretlerini aıklattrr -
mıştı. 

Bir gün babası Gönülü yanına 
çağırdı ve ona uzun nasihatlerden 
sonra Cahii. Beyin !<endisi ile ni -
tanlanmak istediğini söyledi. Fa
kat Gönül bunu kabul etmedi. Ai
lesi ise bu çok iyi tahsil görmüt 
gençle evlenmesini çok istiyorlar
dı . Ve Gönülün kabul etmemesi-

Filistin de 
Yahudilerle Araplar ara
sında mücadeleler var 
Mısır gazetelerinin Flistinden 

aldıkları malümata göre Siyonist -
leıin Fiüstinc ınuhacerete devam 

etmeleri, orada de rin bir hoşnut -
suzluk uyandırmıstır. Filistinin 

her tarafında Araplar ile hıistiyan 
lar, MuseYi muhaceretine karşı 
gelmek için cemiyetler teşkil et · 
miş bulunuyorlar. 

lslftm ve hristiyan cemiyeti na
ımnı alan bu cemiyetler beyanna
meleıinde şu sözleri söyliyorlar : 

"Muhaceret kapısı açıldı açıla -
lı Siyonistler Flistine akınakın gel 
melCtedirler. Halbuki hükumetin 
bütün resmi raporları, Flistin ara
zisinin ancak asıl yerli halkı sığa
cak genişlikte o'duğunu gösteri -
yor. Buna rağmen hükumet ,ika
yetleri dinlemiyor. 

Musevilerin sayısı, memleket
te ekseriyet te§kil edecek derecede 

-10- tabirden maksat hilafet vazifesini 
ifa etmek değil, hilafetin maiye -
tinde manasip ve makamatın ehil 
ve muktedirine tevfiz ve ihalesi -

matlup birinin kendi adamını o 
memuriyete tayin ettirmek ıçın 

jurnal vcrdirr.ıesi ve entrikalar 
.. ·· d 1 ni arzetmek. Umumru cümhur ta· 

yapması yuzun en o arzo uan za• ; . . . 
l k l · ··t k' · t · hırıne gelınce: Bu da gene umuru 

tın e e enıp o e ının nasp ve a -
. . k k.d. devlet mi.nasında kul'anıla relmit 

yını co va ı ır . 
~ tir. 

Bu maruzatı resmiyeden ma
ada gene ümur ve mesalihi devle· 
te müteallik sair mühim ve müs -
tacel ve hususi maruzatı dıL ha, 
katip gene büyük bir zarfa koyup 

memhuren nöbetçi maheyinciye 
gönderip o mabeyinci takdim e -
der, Abdülhamit bu maruzattan 
lüzum gördüğünü o mabeyinci hu 

zurunda okutur, dinler ve yorul • 
mut bulunutsa bir takımının da 
meilleri ne olduğunu mabeyinci -
den sorup anlar ve iradelerini o 
maheyinciye söyler, o da huzu -
runda not teklinde yazar ve sonra 
baş katibe tebliğ eder. 

Süreyya Paşanın zamanında 

böyleydi. Tahsin Pata baş katip 
olduktan sonra hu yoldaki maru • 
zatı nöbetçi mabeyinciye gönder -
meyip bizzat kendi takdim ile 
İradelerini alır idi. 

Maruzatın tehirinin mahzurla -
rmdan bir mühimmini burada mi
sal olarak zikredelim: 

Mısır Hidivi Tevfik Patanın 

vefatı üzerine yerine oğlu Abbas 
Hilmi Paıa geçer. Buradan alelu

sul gönderilecek olan Hidiviyet 
fermanı hünkara arzolunur. Fa .. 
kat gönderilmesi hakkında ıra -
de bir türlü çıkamaz. 

I 

Birgün hünkar mabeyinci Bekir 
Beyi çağırıp nezdinde bulunan 
Hidiviyet fermanını göstererek : 

"Şunu okuıana !. (Mürettibi 
meratibülhiliıfetünelkübra. Mü· 

dürülümurulcümhur) .. Bunlar ne 
demek?. Hidivi hilafet vazifesi mi 
ifa edece? .. Sonra cümhur kelime-
sinin ne münasebeti var?.,, 

Bekir Bey - Efendim! Gerek 
sadrazamlara ve sair vüzeraya 
ccdadı izamımız tarafından ve 

"Abdülhamit: - Pek iyi, Cev
det Pafayı çağırttım mabeyinde -
dir. Fermanı al da bit kere de 
ona göster bakalım ne der? ... 

Bekir Bey fermanı Cevdet Pa • 
!•Y• gösterdikten ıonra gelip pa
fayı mütarünileyhin dahi ayni 
mütaleada bulunduğunu söyler ve 

nihayet bir müddet daha geçtik -
ten sonra bir heyeti mabsusa ve -
daatiyle ferman gönderilir. Fakat 
bir takım erbabı fesadın entrika 

ve tezvirleri sebebiyle fermanın 

hu derece gecikmesi bittabi Mıaır 
Hidivine fevkalade suitesir eder ve 
kahirede aleyhimize bir çok dedi· 
kodulara sebep olur. 

* * 
İşte mesrudattan anlatılıyor ki 

sarayda adeta yağmacılık-için yan 
gın çıkaranlar nevinden bir takım 
erbabı fesat ve tezvir bulunduğu 
gibi bu beli yel eri def' e ve bu yan
gınları söndürmeğe say eden itfa
iye takımı dahi vardı. 

Yani sarayın fena köşeleri oldu 
ğu gibi iyi köteleri dahi bulunur • 
du ve umumen zannolunduğu gi " 
hi saray tamamen ve mütemadi -

yen fena değildi: Mesela, mabe -
yin müşiri gazi Osman Paşa, baş 

katip Süreyya Pa,a, tercüman 
Münir Pa~a, baş mabeyinci Ham -
di Paşa .. 

Hünkar daima adeti melUfesinin 
meftunudur. Öğleden bir saat ev .. 
vel öğle yemeğini yer. Sofrasını 

kilerci başı - sarayın en zararsız
larmdan Osman Bey- maiyetiyle 

hazırlayıp küçük beyaz renkte ve 
üzeri keten örtülü bir masa üstün
de olarak 1Tki kilerci tutup iş gör -

düğü oi:laya götürürler. Bir mah .. 
faza İçinde mühürlü sürahiyi ikin-
ci ki4frci çerkes ve pek mutemedi 

gerek tarafı §ahanenizden ihsan Hüseyin Efendi ayrıca getirir ve 
buyurulmus ve buyurulmakta olan d d . h .. 
fermanlard.a a&ırlardanheri minel mas~nınhard ınca balıre . ~maykuna 
k d. h b. l mav1 çu a an tor a ar ıçıne o -

a ım u ta ır ve unvan ar vaz . .. . . 
. . 1 . . B. . . nulmus tabla ustunde ıkt takım 

ve ıstıma olunagelmı§ltr. ırıncı 1 k. hl k. I h d ·· yeme ta a ar arın aşın a mu -
mtrUUnmmmı rnn nn m ı m .. ımm1Man11wm mı mmnt=tmıımıttıttttt1t1nn11t11 • • • • • 

çoğalmış bulunuyor. Hükumetin ı hurtu olarak celır. 
Yahudileri çoğaltmaktan maksadı ı Yemeğin getirildiği müsahip 
ilerde bir meclis lefekkül ettiği 1 harem ağıı vasıtasiyle haremde 
zama~ Yahuıdilerin mec"isle ~e f bulun~n hünkara arzedilir. 
ekserıyet kazanuak memleketın Hünkar gelinciye kadar masa .. 
mukadderatına hakim olmaları - mn ba!ında bekliycn kilerci başı 
dır. Osman Bey hünkar gelince oda -

Araplarla hristiyanlar buna .mu dan çıkar , yemek hizr.ıeti hazi -
k~vemet etmek için hirle~meğe ve nedar kalfaya geçer, kalfalar da 
muhaceret yüzünden mutazarrır 1 vazifeye ha,larlar. Hünkar ak~am 
olan Arapların zararlarını telafi 
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yemeğini de erkence yer ve gece 
icin hükumet aleyhine bir dava hafif yemeklerle "supe., eder. 
~ . , 
açmağa, muhaceret hareketini dur iki tabla yemklerin uzun listesi 
durmak için her şeyi yapmağa ka- masanın üzerinde yanında bir kır• 
rar vermi,lerdir.,, ı mızı kurşun kalemiyle durur. Ken-

,, 
d. . d·k1 . . . "h ,d ... 

ı ıste ı erını ınh ap ili--
ekseriya üç dört türlü P • ~· 
birini seçer- sair yemekler1 ""-' 
men hareme, kıımen de ıel 1 
ğa gönderir. Bunlardan bet I 
türlüsünü daima kilerci .hatif' .J.: 
türürler ki oranın ekserıya tJJJ 
lısı, Osman Beyin doıtu ? 
sarraf tan büyük büyük aç 

rd•· pa§alara kadar aboneler va • tJ 
Benim de çok kereler y.01 .,ı 

çok seneler zarfında d6~, 
defa o nefis yemeklerden ye·tiJA 
olmuttur. Kendimce oraya 11 ti' 
ğe lüzum yoktu Çünkü s~ı~. f 
mit ekseriya sevdiğimi bıldıli , 
mekleri ıönderirdi. onlarJ ;li .. 
hayli vakit imrahur tablarn• 

ederlerdi. dl' 
Sonra o da bir jumala u~ 
"izzet Pata sizin yemkel Jıi' 

beğenmiyor,, demitler. Bund~ 
raz hakikat yar, fakat öyle ~ 
mutfak uzak yerde oldui ·'f°'' 
ekseriya yemekler soğuk geh 

du. ,# 
Halbuki benim için mani~ 

raıdıJnuş yc.meğin kıymeti Y~fr~· 
Bunu bir iki defa hademeleril' !" 

··.,.efl' 
nünde söyledim. Onun u 
tabla kesildi. . 

Mangal dedimde aklım•~ 
Elbet o anda saraya girip çı1' il, 
hatırlarlar ki mabeyin dairel ;I 
atağı - umumi- kapısından -'1 • 
girildiği zaman, k~ıdaki ..,-:,, 
ların kokusu haJlai" ve içer•. ~' 
müthiş bir koku dağılırdı kı Jıf' 
dura veya pabuçların bodrull'·dot' 
tındaki bendegan odaları ko~t' 
larında mangallar üzerinde #. 
lerdenheri intizarda olan yell' f 
rin arasındaki lahana, pır_.• 
gam rayıhaları idi. 

"' Jf. :(. ., • 

Hünkar yattığı vakit, kar:f~, 
sının önüne konulmut olan ~p 
sek bir paravananın ark tf • 
"gidiş müdürü,, hacı Mahr1111t t.i' 
veya esvapçı başı ismet ~1 dİ' 
minder üstüne oturur önt.1~1 
rahle üzerine koyduğu bir ro "1'' • 
hünkar uyuyuncaya kadar 0d'; 
hünkarın uyuduğunu hisse 
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yavaşça çekilir, gider. 

Mcbcyin tcşkilatT: ·~ 

Mabeyin mÜ!İrliği, bat .,e ;,Jtİı 
ci mabeyincilik ve bunla~• "'1'i' 
olduğu halde adedi sekizı ~~ 
yen mabeyincilıkler, bat k• ;.tit' 
ikinci katiplik ve on onbet " ,ılı' 
Tercümanlık ve ser te9ri~,.t~ ı' 
dört teşrifatçı ve seryeverh1' f' 
d ti · ·k· ·· ·· b ı·~ oh•" ~.ı' e erı ı ı uç yuze a ıg . 'f":. 
verler, tefli!i askeri koıP'~ 
heyeti, müşirlerden yaveri e ~ 
ler ki bunlardan Dervif ~e d•;t' 
Paşaların mabeyinde ayrıc~ ; ' 
leri ve kalemleri vardı. (Sır fll 
Irk bir de Çerkes Nusret Pa .. 
dı). ,..,, 

(De'.,.,, 
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.,,,,,,,,. Romen diplomatına göre Vahşi hayvanları Döflizler, duvar levhaları 

fealit PaŞ~y~ -;~ıl korumak için 

ıkna edebildim? 
n.:ra~~ .h~~ bir kuvvet Romanya 

ttinı ıtilaf devletleri aleyhine 

Londrada bir konferans 
toplanıyor 

Bu ayın sonlarında Londrada 
bir çok Afrika devletleriyle Asya 

Adliyedeki süs, camide 
kurulacak mahyalar 

devletlerin.in ittirak edeceği bir 
konf eranı toplanacak. Konf er an-

( Baş tarafı ı inci uyıfamızda) 1 taklar yapılmaktadır. Vakit yal<· 
bugünd.~~. temin. et~it bulun~.akta lattığı için faaliyetin arttığı görü • 
dır. Bulun genıf bır mevzu uze • lüyor. Hususi müesseseler ve ev
rinde çahııhrken bunun ıözetilen lerin çoğu daha timdiden donan • 
maksadı tatmin edici bir ıurette harp ettiremez sın hedefi, vahti hayvanları, bil • 

ha11a "büyük av,, fasilesine giren 
- ---·---- yapılabi'mesi için kc!Diıyon, tem • 

• - 1 bütün hayvanları korumak için h 
11111' aL.,.;. s· . - ederek yapacakları hakareti Ro • sili tesim levhalarını er yerde ya 
~ tedbirler almaktır. Bunun temini 

taı.._ -. llıeıya ıazinoıunda manyanın hiç bir zaman unutmıya pıhp baıılmaıı kolay olamıyaca • 
~ llfİıl4e· • Yanımda Ruı ve caiını ıöyledim. Dedim ki: için bir miıakın da imza ve tas· iını dütünerek bunlann doğrudan 
J-....~ rı Yardı. Onlarla - Bunu yapauyacakıınız. Size dik edilmesi de bekleniyor. doğruya kendi tarafından hazır -
l'~ J.ir Saat. on idi. Doıt· bu aözüm bir ihtardır. ~ana ina· Konferanıın toplanmasına sa - lanmaaını f aydah görmüt ve öyle 
~ 'ı.:.etecı, ertesi ıünü 
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nınız ki bu sözlerimle Romanya. ik olan baılıca amil, büyük av hay de yapmıtbr. 
, ~ olti.a.., ııı Yunan delkele· nın bütün halkının noktai nazarı· vanlarının gittikçe azalmalarıdır.. Komiıyon bir taraftan temıili 
~~ .... ~--- h.ı-to. Yerecelderini, ! nı ıöyliyorum. Ejer bun• yapar- Vahti hayvanların bir sahada resimlere ve yazılara ait Jevhaları 
? .. ~ be Yol açacaklarını sanız ıonra pifiman olurıunuz. azalmaları veya muzmahil olma - hazırlatırken tehirlerde ve kaıaba 
.~ •- Talati o derece tazyik ettim ki ları o ıahada ziraatin ilerlemeıine larda ve hatta köylerde bile yapı -
~~~anın miafirper nihayet erteai ıünü Bükreıte Yu- hizmet eder. Nitekim Mııırda 10 labilecek olan döviz levhalarının 

,._~~ükrqte orta Av· nanlılara oltimatom vermiyeceii· ayıırlarımn, yabani domuz,arm da bu büyük ıünü vaııtlandll'acak 
~ !' ~ ın. teıYiklerine ka· ne ve onları tahkir etmiyeceiine timıahlann azalmaıı, orada zira. mana ve kıymette olmasını gözete
--~ ~arlara uyarak Bal • aöz verdi. Meselenin timdilik ta· atin inkitaf etmesine ıaik oldu.. rek yazılacak dövizlerle bunların 
·~ e1.a_, &ça.c.aldan fikri ha liki ıuretiyle itin kapatılmumı il· hazırlanma tarzlannı, şekillerini, 
' ' -.... c; Buıün aynı hal orta Afrikanın bir 
...._ L,.,, 1 zülctü. öyle bir bam eUm. Kabul etti ve dedi ki: nerelere ve nasıl aıılacağını göı • 
~ .... ...._ çok aahalarına ıörülüyor. Vahti l 
lala'~ leçmek için he - - Bunların hepıini bir ıartla teren bir talimatname ile hazır a • 
--~ .. .,.:.~ırmafa batladnn. kabul ederim. Yarın Yunanlılar hayvanlar, keyikler, zebralar mah· mıı ve her yere ıöndermittir. Bu 
~ ~nını oyun salonu· beni mütkül bir vaziyete 10kma. voluyor. ıuretle 29 birinci teırin günü cüm· 
h ~ *&a i biliyordum. An. malıdırlar. Bu hayvanları korumak için a· huriyetin onuncu yıl dönümü kut-
ai S .aaat 1ekizde Bükre- Dedim ki: hnacak tedbirlerin bathcası, hay.o !ulanırken memleketin her kötesin 
~~ı. .. Saat on birde iki- - Bu noktayı tamamen deruhte vanlara mahsuı parklar ve hayva- de yapılacak olan tezyinat arasın· 
~~ T ıoıüktu. ederim. nat bahçeleri teaiıi olacakhr. Bu da bu levhalara ve tablolara birin· 
~ile ..:ta hitap ederek Talittan planını terkedecejine parklar ve bahçeler, hayvanlar ci derecede bir yer verilerek bu 
~ .. "1le . 1 bir teJ konuta- dair töz aldıktan 10nra dedim ki: için birer ilticarih teıkil edecek - kutlulmamn ıeniı bir tarzda mana 
~ d11a. Ert .. i aktun - Size bir ihtarda bulundum tir. landınlması temin olunmuttur. 
~ ~'-tte ıöriitmek tek- ve büyük bir dotrulukla beni din· Bu esaılar da=resinde tanzim o- Yübek komiıyonun hazll'lattı· 

S 
"1ı. O Yakte kadar lecliniz. Şimdi ıize bir mal6mat ğı bu levhalar 25 reıim ve yazı 
L_. lunacak misakın, alakadar devlet-

L;_ ,-.J&nuyacajını, pek vermek ve bir tavıiyede bulunmak levhası 1eriıinden mürekkeptir ve 
o._. a. .. _ ler tarafından imza ve kabul olun· 

... " ~lf -ııamcla. bulun - iıtiyorum. Malbıat ıudur: beher ıeriden 8 bin tane butırıl • ,, maıı bekleniyor. '1lt ..._--_-.tekrar ettim. Bazı ıahıiyetlerin iki manaya mıt ve daiıtılmıttır. Heyeti umu· 
• rtzi~ıza iıtemiye iı· ıelir tözlerinden Romanyanın iti • Çünkü Afrikanrn tabiiyat tari· miyeıi 200 bin olan bu resim lev· 

._ ~~'Ye mükilememiz· lif devletlerine kartı vaziyet al • hinde müteha11ıı olanların hepsi, haları Türk milletinin bünyesine 
~ ..,.... bulunup bulun mut ihtimalinr tahayyül edeltilir- Yahti lıayv&nlar korunmadığı tak· uymıyan kendiıine yabancı müeı· 

il ~ aordu. ıi~iz. Şur~ın~ i~i bilrainiz ki dirde yalunda mahvolacaklarını seaeleri nasıl yıktıiım, milli 'bir 
ta:'- '-t ~IJac:aimı ye kendi· dunyada hıç bır lrimae, anlıyorsa· ıöylemekte müttefiktirler. Hali hamle ile mazinin fena mirasları· 
~ """'ıı6riifmek iateıliii- ııuz ya, hiç bir kimoe Romanyayı hazırıla bile bir çok ha}'Yanlar, ki m tufiJO eılerek nuıl ileri atılılı· 
~ ~-~•r1e bilahare ar • itilaf devletleri aleyhine harbe ıü- milen muzmahil olmut vaziyette ; i•m Ye bu yolda ne neticeler elde 
t.,.~""':-•"lliiliinaiizü töyliye- rüklemek kudretinde cleiildir. Bu· dirler. ettiiinicanlı ve manalı bir ıuret-
~. \',. •• Jr.ti. bir tavırla liiyle • nun akıi deiil yalnız mümkün hat· te ıöıtermektedir. levhsların 
~ ,..~tı 1'ır lcöteye ıötürdüm, ti muhtemeldir. Memleketinizin Cenubi Afrilcada kala kala yal· bilha11a bariz ve mühim bir vaafı 

· · hak d k d nız bir zebra kafileai kaldı. Dağ da, hazırlanıtlarında yalnız res• 
h-! ve turada ka,t ııyuetı m a arar ver irecek 

ı._ "-..""'P llliilikab yaptık. hesaplarda bu ciheti de nazarı dik ıorillalan, ancak alman tedbirler me bağlı kalınmıyarak büyük Ga-
~·~a halle bakara masa· kate alm~ız için ıize bu malti. aayeıinde inkırazdan kurtuldular .• zinin her biri bizim için daima, 
~-~~ topl DllU d I tı matı verıyorum. Küçük au ayıırları pek nadirdir· heyecan ve hamle kaynağı olan 
~, ~ f, a mıt • T l"t ·· 1 · · hh · b" le• b" ··k 1 • h" 1 b. 

1 1 
I R a a , aoz erımın ıı atıne ır •• uyu ıöz erıne ve ıtap. arına ı· 

C....:" ,_ 1 a nız uıya I . k I . d . 
k-~ ~ lefirleri ani orlardı. türü ınanamıyor, ra ın ıra esı Nadir hayvanların kendi muhit rinci derecede yer verilmit olma • 
.... ~ ile IÖJIİJ~imi bi- fikrini ortaya ıürüyordu. Gene ıı· !erinde rahat yatamaları temin o- sıdır. 

' Cöalerinı· Lı·ze d:•-.
11

_ rar ettim ve hiç kimıenin, evet hiç 29 birinci teırin. gününii kutlula 
... ., UUD lununa insanların terrinden kur -
•ı kim1enin Romanyayı milli hi11nin mak için yapılan bütün bu hazır • 

tul anların nesli muhafaza edile -
• ~~ •e 1ert b. d .

1 
haricinde bir ıiyuete ıevk edemi· lıklar arasında C. H. fO'kaıımn • ır e aı e bilecektir. plinı L:•c1· .. . . yecejini katiyetle liiyledim. köylüler için çıkardığı "Yurt,, ad-

lal.._ •• uu ııımı ve • h k 
_ , .. _........,_.-.ı..... il'peryerliti namına Sonra ilave ettim: Bir komünist yaralanarak ~ ~öyl~a~eteıirıi de bil aaaa ay· 

!IL.ı ·~. leçllletini talep - Şimdi ıize tavıiyemi de liiy· tutuldu eme yız. ha .::ı-nect Memleketin en keıif halk ta 
1........ h-• llll. T alit, niyeti liyeyim: Kuvvei fatıra beni Tür-
~ •'11111111 1 K 1 h (Al ) 22 (A kaıına hitap edecek o!an bu ıaze-1t illa Gmat11a olcl·- kiwenin mukadderatı ile meııul ar ıru e manya , . it-•- _... J te, kendiıinden istenen büyük va ....... çaelemek istedi olmaia. memur etmedi. Kendi A.) - Bir komüniıt, yanında bir 
~ bil • • • zifeyi yapacak bir tarzda üç renk· 

'1al.- ..ı..1 dıjıaaden inkirın memleketimin mukadderatı için çok beyannameler olduğu halde 
~ l~._.."iunu liyledim. O bojazlatniam zaten kafidir. Ma- hududu ıeçerken yakalanmıfttr. li güzel resimler ve faydalı yazı • 
t.._ · ~-- !l'&ilup olarak ikrar f h · hakik b · d illa 1 larla hazırlanmıt ve yıl dönümü 
~ tt :""~ .-. hama ı 11ze i ır oıt i • Komüniıt yo da getirilirken günü ikiter taneıi bütün köylere 
1ı..._- 9 't~ &nJanın Bulıariı ati verecefim. Bitaraf kalmız. kaçmağa teıebbüı etmit jandarma 
.~ ~e ile. beraber Rualara Hi.r bir vakit Türkiye timdikı" ka- 1 daiılmıt bulunmak üzere timdi 

T ar atet etmeğe mecbur kalarak den ıönderilmeğe baılanmııtır. 
:ı. 1 kanaatinde bu • dar Y&f&mak ihtimalini ıörmemt· onu ölüm derecesinde yaralamıt • d h ..__ ..... ett• Bundan 10nra a er on bet 

_...._. • ı.. tir. Efer daha hayatiyeti Yara& on· lardır. 
' ' ar Jhabetlilmifti. Hem dan ancak bitaraf kalarak iatifade ıünde bir defa renkli resimler, 

.. t .... ~.iebade bulunarak, edecektir. ltilif deYletlerine bu- 40 Komünist daha temıi"I levhalarla köyün ve köy • 
t... .._.., .. ___ L--L Reckl" h (Al tünün itlerine ait yazılarla çıkarı-.,..ia..L..-. ll&l"De da Yet na mukabil iıtiklilinizin tekeffüle ıng anıen manya), 22 

·-....ı '-al F (AA) p ı· ld lacak olan bu gazete posta ugvrağı 
eL- ar erdinanda almmaıını, kapitülasyonların kal • · · - o ıı yapmıt o uğu ta• 

l:i' .:....- .,., __ • i tah · d b' k .1 h olan veya poıta merkezlerinde poı 
·~ l&!.... -....aı mı aordum. dırılmasmı iıteyiniz. Her teYi el· arıyat esnaım a ır ço ıı i , 
ı_ ...._, taac111- üh" k ta kutuau bulunduran her köye pa " lif.r 4._ •etti. Muma- de edeniniz. Fakat harp size hiç m·· ımmat ve omüniıt beyanna. ruız olarak gönderilecektir. 
~~ tur,. Ye Almanı.,. bir kir ıetirmez. Eier mağlup o- meleri bulmuttur. 
~"""'-.. ~-•harl»e Iİrmeie her luraanız - ki muhakkaktır - ha· Kırk kiti tevkif edilmi•tir. "Yurt,, cüımhuriyet yıl dönü· 

ua.L.ll!.... •-- -:s münde C. H. Fırkaıının köylü • 
-.ıı,.._ .... il& ....... naatinde bu ritai alemden ıilinecekıiniz. Eier -· _,,,,, •• 
~ 1i •e etti. ıalip ıelir1eniz bir teY elde etmi· cek, bu naıihatlerin ne kadar sa· terimize verdiği güzel hediye'er • 
~olanca bnetim yecekıiniz. Galip bir Almanya mimi olarak verildiğini anlıyacak- den biriıidir. 
~ Adetim olmadıiı -eter böyle bir ıey oluraa _ ıize ımız.. latanbutdakl hazırllk 

J&parg., heyecanı- Petinde kottutunuz Kafkasya ye Ertesi ıünü Talit aözünde dur- lıtanbulda onuncu yılı kutlu· 
~ lllİeafire kartı Mııırı vermez. Eier elinden ıe • du. Yunanlılara huıusi bir el ile lama programını hazırlıyan komiı 
~ selen hürmeti lirae kendi heaabma alır. Maama· aktamdan bir mektup ıöndermit· yon dün ıece ıeç vakte kadar ıü • 

delkeleriain o- fih aöylediklerim birer doıt naıi • tim. Konferans ebedi olarak talik ren bir toplantı yapmıtbr. 
•liiinl eui i ·' 1 hatinden ibarettir. Bir ün ele - edildi... Şehrin her tarafında bir çok 

mıttır. 

Anl:arııdaki geçit reamine itti· 
rak edecek mektep' er perıembe 

günü huıuıi iki trenle gidecekler• 
dir. Gümrüklere gelen düylerin 
takassız ve kontenjan dahili gir • 
mesine müsaade edildiğinden pi • 
yaaada düy 11kıntııı kalmamııtır. 

Bütün ilk mekteplerde, temıil 
verilmek ve açılacak ıerıileri ha
zırlamak üzere dünden itibaren 
öğ!eye kadar tedriıat, ve öileden 
ıonra da tatil yapmıya bqlamıt • 
lardır. 

Y etilhilil gençlik letkilitı aza. 
ları da geçit reamine toplu bir hal
de ittirake karar vermitler ve ha • 
zırhklara batlamıılardır. 

Cümhuriyet bayramı ve tenlik· 
leri için yapılacak hazırlıklar ara
sında Sultanahmet ve Aya10fya 
camilerinin en yükıek minareleri 
arasında da tezyinat yapılacaktır. 
iki minare araıına gerilecek ipe 
C. H. F ırkaaının en büyük hayra· 
ğı asılacaktır. 

Gene Sultanahmert meydanın
da 40 metre yükaekliğinde muaz• 
zam bir kule inta edilecektir .. Ku
le gizli ziya ile tenvir edilecek ve 
gene asgari 150 metre yülueldiie 
kadar kuvvetli ziya neıredilecek • 
tir. 

Ziraat bankaıı tarafın.dan baı· 
tırılan madalyalar çok rağbet gör 
müttür. Halk ldeta kapııırcuma 
madalyalardan •'maktadır .• . . 

Adliye blnaaında 
29 teırini evelde lıtanbul adliye 

dairesinin donatılmaıı için de ha
zırlık yapılmaktadır. 

Geceleri binanın Sultanahmet 
camii tarafındaki cephesi boydan 
boya elektrikle donatılacaktır. 

Bundan baıka Marmara denizi ta• 
rafındaki cepheıine kitap ve tera• 
zi teklinde, on bet metre yüksek 
!iğin.de bir ıüı yapılarak, bu da 
ıeceleri elektrikle aydınlablacalc 
tll'. Süıün kitap ıeklindeki kıamı
na yefil, kırmızı vekötelerine sa• 
rı, ibre üzerindeki ay yıldıza kır
mızı ampuller takılacaktır. Bunun 
deniz tarafından, hayli uzaktan 
da ıeçilmeıi mümkün olacaktu • 

Evkaf idatealnde 
Evkaf idaresi cümhuriyetin o. 

nuncu yılı bayramı münasebetiyle 
ve üç gün müddetle cami minarele 
rini tenvir etmeğe karar Yermİftİr. 
Bundan bqka Ayuofya, Sultan• 
ahmet, Fatih, Aksaray, Selimi· 
ye, Bayazıt, Y enicami, Dolma 
bahçe, Eyüp, Beylerbeyi camile · 
rine meelleri kutlulama komiıyo

nu taraf ındln teabit edilmit mah
yalar kurulacaktır • Bunlar· 
dan Süleymaniye camii büyük ve 
küçük elli projektörle mükemmel 
ıurette andılatılacaktır. 

Ru• mlaatlrlerl almak l~ln 
Cümhuriyet bayrammda Anka 

rada bulunmak üzere memleketi • 
mize gelecek olan Ruı miaaf irlerl 
almak üzere bugün lzmir vapuru 
Sıvaıtopola gidecektir. 

Vapur miaafirleri aldıktan 10n• 
ra pertembe veya cuma ıünü sa -
bahleyin limanımıza d&necek Ye 
aıiaafirler ogünkü trenle doinaca 
Ankaraya ıideceklerdir. 
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Amerika .. Rusyayakınlığı1 

Ecnebi matbuatı bu mukareneti siyası cepheden 
tetkik ederlerken: "Sovyet-Amerika mukareneti 

sulh eserini beynelmilel bfr mikyas dahilinde 
tarsin edecektir. ,, diyorlar 

........................................................ 
SPOR 

........................................................ 
'fürl<iye 
Birincilikleri 

Memleketi niz 
kadar bakır 1 ıl a 

- ·----- Sporcu ar bugünden 
itibaren harekete 

baş!ıyor~ar 

usaş taralı ı ıncı aayıtadll ı 

losu gümrüğe kadar 42 kuruştur. 

Burada gümrük, oktruva muame 
Je ve saire gibi rüsumlarla 84 ku · 
ruşa çıkar. Sayfalar halindeki 
nim m<lmul bakır mcmleketi.mizde 
işlendikten sonra bir muamele ver 
gisi daha verilir. Ve hiç ~üphe 
yok ki mamul bakır fiatları bu 
suretle bir hayli yükselir. 

Vaşingto~, 22 ~Hususi) - M. ı V
0

aziyeti üzerinde ~ir bk:::n akis~e: 
Ruzvelt kabınye rıyaset ederek , rı ole.ak ve ba akıslcr sulh eserım 
Sovyet Rusyanın Amerika tarafın beynelmilel bir m~kyas cfo.hi inde 
dan lamlması me5elesi müzakere tanin edecektir. 
edilmiştir. Amerika, Sovyet Rus 
yasını ay başında resmen tanıya -
caktır. 

Salahiyettar makamların ketu 
miyetine rağmen, Sovyet Rusya 
mümeui"i ile Amerika arasında 

ilk müzakeralerin başladığı t~min 
ediliyor. 

Berlin, 22 (A.A.) - La Corres 
pondance Diplomatique et Politi· 
que, M. Ruzveit ile Kalinin ara • 
sında teati edilen telgrafları "Dev 
rimiz:n en mühim beyneL-nile' si. 
ynsi hidiselerinden biri,, olarak gü 
rüyo.:-. 

Büyük bayramın ikinc1 ve üçün 
cü günleri Ankarada yapılacak 

Economitchkaya. diyor ki: Türkiye birincilikleri müsabaka • 
"Normd münasebatin te~süsü larına iştirak için soprcularla çar· 

pek tabii bir §eydir. Uzun müd - şa.mba günü topbnacak yedinci u· 
dttcnberi Amerikah!ar Sovyet mumi kongreye i~tirak edecek fc· 
Rusyay::ı. karşı büyüh · bir alaka derasyon re:slcri, klüp mürahhas · 
cöstcrmefi'~ ba~lamı~lardır. lan bunünden itibaren Anknraya 

ık . ı k t d k' 'kt hareket ctmiye ba~layacaklardır . 
ı rnem e e arasın a ı ı ısa· · 

d
• ·· b tl · k t b l tik defo yola cıkacak olan giireş -
ı munasc e erın uvve u aca.. • 

.... ·
1

· d d p ı k 1 cilcrc!cn bu husustaki tcbliğleı.· 
gına ı nn ımız var ır. e.< uv - • 

şunlardn·~ 
vetH ve kereıl dereceşine vasıl ol· Gidece'< güre.şçiler 

Ergani madeni işledikten son · 
ra b3.kır piyasası tabii olarak dü • 
şecek ve bakır sarfiyatı çogalacak 
tır. 

Bizim bildiğimiz noktalar şu· 
dur: Ergani madeni.nclen doğru . 
dan doğruya· ham bakır istihsal e· 
dilecek ve bu şekilde ihracatı yapı 
lacaktır. Ham bakın n;m mamul 

muş olc.n Amerikan sanayii, gerek 
clerinliüi ve gerek genişliği itiba- İstanbul güreş heyct:nden: bit· ha'e r,etü-ecek fenni fabrika . 
· l * ı b k ı Cümhuriyetin 10 uncu yı! dönümü lar da tesis olunacak mıdır? Birin· r:y c e==~a ı cıC3 u o mıyem sos -

yal:st sanayileştirme pro~ramı . münasebetiyle Ankaraya. gicecek ci şekil ele: 
nm tatbikinde memleketimizin 1 ıürc;çilcr!e ayni zamanda Türki- l - Kendisine en yakın bakır 
ihtiy.:.çlannı tat:ıi:a e:le~ektir.,, ye birinc:liğine iştirak edecek gü • madeni olmak clolayısiyle Avrupa, 

Bu yr:.!daşmıı te§ebbüsünün A · 
merika tarnfmcle.n yapılmı~ oldll · 
ğunu kasdettikten sonra gazete Al 
manyarun bu inki~aftan ancak Pravd~ gazetesi; "Ruzveltin 

telgrafmı.mesi Amerikanın Avru .. 

reşçilerin isimleri ve mensup bu - bakırını bizden alacaktn·. (Yalnız, 
lundu!darı klüplerle hareket gün- ve saitin kolay ve ucuz olması şnri 
ler aşağıda yazılıdır. Ona göre ha· tır.) memnuniyet duyabileceğini yaz 

maktadır. 

Amerika ile Sovyet Ruıya ara · 
sındaki yakınlık, matbuatı alaka· 
dar etmektedir. 

T emps gazetesi güniin yazısın · 
da Litvinof yoldaşın Amerikada 
M. Ruzvelt i' e yapacağı müzake • 
relerin ebcnımiyctli olacağını söy
lemiştir. 

Bükrek, 22 (A.A.) - M. Ruz· 
veltin Sovyet hükumetine yazdığı 
mektup, Romanya matbuatı tara 
fından Sovyct Rusyanın tanınması 
§eklinde tefsir edilmektedir. Ga
zeteler bu haberleri memnuniyetle 
karşılıyor' ar. 

Moskova, 21 (A.A.) - Tasa -
jan.$ı bildiriyor: 

lzvcstiya gazetesi diyor ki: 
"Bu telgrafların teatisi yalnız 

iki memleket efkarı umumiyesi ta 
rafından derin bir memnuniyetle 
kar§ılanmakla kalmıyacak, bu 
memnuniyet beynelmilel ıulhun 

beka veya devamı ile ali.kadar o .. 
lan bütün insanlar hissedecekler· 
dir. 

16 sene zarfında Sovyet Rusya 
komşulariyle ve cihanın ehemmi • 
yelli devletleriyle normal münase· 
betler tesisine muvaffak olmu~tur. 
Sovyet Rusya, bu münasebetlerin· 
de ademi müdahale ve iktisadi 
teşriki mesai prensiplerine harfi • 
yen riayet etmekten hali kalma • 
mıştır . 

. Sovyet Rusya ile birletik Ame· 
rıka aras.ın.da ıiyaıi ve iktııadi nor 
mal münasebetlerin teessüs etmesi 
bu münasebetlerin iki memlekete 
temin edebileceği menfaatlerden 
mahrumiyet gibi eıash bir bo§luğu 
doldurmakla kalmıyacak, belki 
bütün dünya bundan müstefit ola-
caktır.,, ı 

ki: 
lzvestiya, netice o'arak diyor 

"Reımi bir temas vücude &el • 
mesi iki büyük memleketin muka
renetine doğru büyük bir hatve • 
dir. Bu mukareneti hiç ,üphesiz 
hakiki sulh muhibbi olan bütün 
devletler alkıılıyacaklardır .,, 

Komcomolskaya Pravda gaze. 
tesi diyor ki: 

"M. Ruzveltin telgrafnameıi, 
bütün kapitalist a!eminin yeni bir 

~ müıküllerle çarpı,makta ol· 
dulu bir •ırada gelmiıtir. 

SoTyet - ....._erika mukareneti 
~ ine tii~lz dünyanın aiyasi 

pa ve Asyanın en büyük memle - zırlamaları tebliğ olunur. lkin.d şekilde: 
keli ta.rafından tal<ip edilen clahi· İstanbul şampiyon takımı 23 _ i 2 - Ham bakırı Avrnpaya ih. 
li siyasetiyle alakadar olmaktan 10-1933 te hareket edecektir.) raç ettiğimiz gibi, fenni fabrika
mutlak surette ferağat manasını 

1 

Ali, Kamil, İsmail, ·Saim, Ahmet larda n:.m mamul bir hale getirdik 
tazamun etmekte ve bu hal Ame .. Beyler (Vefa _ Kumkapı), Ço • ten ve işledikten sonra da, bakırın 
rika burjuvası zimamdarlarmın ban Mehmet Efendi (Türk gikü). çok ku"lamldığı islam memlekette 
nihayet hattı hareketlerini değiş _ 27 -10- 1933 te hareket ede_ rinden, fazla bir taleple kar~ılana 
tirmek kanaatine vasıl olmuş ol • cekler: caktır. 
duklarını göstermekte bulunduğu- Büyük Mustafa, Bedri, Ömer, Ham bakırın geçireceği istiha-
nu yazıyor. Celal, Yaşar, Mehmet Ali, Ahmet, leleri yapacak fenni fabrikaları 

iki memleketi aldkadar eden ' Servet (Vefa - Kumkapı), kü • tesis ett~ktcn sonra, şüphesiz ki 
meselelerin tatbikine M. Litvino- çük Mustafa, Yusuf Aılan, Nuri 

1 
Ergani madeninden edilecek İsli · 

fun memur edilmeai cöateriyor ki 
Sovyet hükumeti, yapılacak miiza 
kerelerin ehemmiyetini takdir et· 
mektedir. 

Bazı maceraperestlerin dünya • 
yı yeni felaketlere sürüklemek i
çin İstifade etmek istedikleri dün· 

rc.nın şmdiki çok kırışık vaziye
tine telmih eden Pravda, Ameri -
ka ile Rusyanın aralarında nor -
mal münasebetler teessüsünün ma· 

cerapercst mahaf ilin hc::ab<l. kat .. 
r.ıaları ice.p eden müt· 

tehit bir kuv\•et vücuda getirece -
ğini bütün dünyaya ilan etmeli • 
dirler. 

M. Ruzvelt 

Fahri üniversite talebesi 

Hüseyin Cemal (gülleci) (Türk -
gücü) Nuri (Anadolu), Abbas 
(Be~ikt:ış) Beyler. 

Müttefik kulüplere 
İstanbul mmtakası riyasetin -

den: 
Ankarada 25-10-1933 de 

toplana:?.ck olan T. 1. C. 1. yedinci 
umumi kongresine klüplerimizin 
göndereckleri murahhasların klüp 
!erinden alac:ıkları vesikalarını 

mmtakaya tasdik ettirmeleri ve 
bu muameleyi yapmayanların nak 
liyat hususundaki te~hilattan müs
tefit olamıyacakları bir kere dnha 
tebliğ olunur. 

Bursadaki mac 
Bursahlar sahaya 

çıkmadılar 

.> 

Va~İngton, 22 (A.A.) - Va - lstanbu", 22 (A.A.) - Burı;a 
şington ür.i•e··:.itesi tarafından grubu finali maçında Bur:;a~arnpi· 
fahri talebe yazılması merasimin· ycnu Sanatkaran gücünün sahaya 
de M. Ruzvelt, kalkınmanın haya• çıkmamL'.sı dolay!:alc 1 ciliği kaza 

ti un~uru olan teşriki mesai fikri n<l.ral: dür. :ıl;şa:n ;ehrimize dör..cn 
iç:n bir h:tabede bulunmuş ve <le _ Fener bahçe birinci futbol takımı 
mi~tir ki: bugünkü konvansiyonelle Ankara 

, ya hareket etmiştir. F eneı·liler ar· 
' 5 veya on senelik progrnmlar 

yapan bazı memleketler var. Ame kadaşları Ye mınL:ıka erkanı tara
f ındnn teşyi eclihni~lerdir. 

rikada bu yoktur. Fakat gaycmi • 

fa de daha esaslı olacaktır. An · 
cak, bu fabrikaları yapmak mü -
him sermayeye mütevakkıftır. 

Şimdiki halde (Tunus) senede 4 
defa Avrupadan nim mamul ola . 
rak getirdiğimiz bakırı mamul bir 
şekilde ihraç ediyoruz.,, 

Bakır işiyle uğraşanlar, mem · 
leketteki bakır s:ırfiyatını arttır · 
mak için Ş'..l kdbirlerin alınması 

lazım rrel<liğ1nde birleşiyorlar: 

1 - Müşterinin itimadı kaza • 
nılmahdır. Bugün, mevcut bakır 
fabl'ikaları, rekabet yüzünden, 
mevaddan çalıyorlar; bakır ma • 
mulatmm dayanma kabi'iyeli ya· 
rı yarıya azalıyor. Mü~teri çekin
mekte haklıdır. 

2 - Emaye kaplara azami bir 
gümrük resmi konulmalı, mem • 
lekele ithalleri tahdit edilmeli, ha· 

-
de bir vuruşu ile Ankaraya ikinci 
golii kazandırdı. 

Bu arada Ankaralılar sağdan 

gene gi.izel bir akın yaparak E~ki· 
~ehir kalesine kadar indiler. Adi • 
lin birn:z uzun ortaladığı topu Mü 
nir yavaş bir vuruşla kaleye gön .. 
derdi. 

Çok yavaş gelen topu, mütered 
dit bir çıkış yapan kaleci elinden 
kaçırdı fırs.ıltan istifade eden Ali 

b Ankarada ze İr zaman tayin etmeden daha Rıza yetişerek hafif bir plase ile 
çabuk yaklaıJabiliriz. Bir çok prog I Ankara, 22 (A.A.) _ ~..tmn !::Ü lopu üçiinci.i defa Eskişehir ağla · 

ramlar daha ,imdiden Y":'ılrııı~hr. nu Ankara gı·up lıir:n~iliğindc fi· I rma ta :tı. 
Fakll.t gayeye bir iki ~ene i~inde va 1 nale kalan E~.·d~chir - Anha.ra la İkinci devrenin be~inci cla!il~asm· 
rame.:ız .. , ı kr.~ları !:Jugün cı·kcl:. mual im mck d~ s~.3clan /\dilin ort~byışım Mü· 

Re s'.cümhur memleketin ancak 1 tcbı sah~srnda kar§ıı.:.~tılar. nır hır kafa vuruşu ıle c!ördün.cü 
bazı kill'!te!erin servc~lerinin da!ıa 1 Oyuna saat 14,EO de Kemal Ha c!cfa cbnu E~kişdıir bılesoir.e 
geniıı. bir r.ekı'lde tak . ·ı 

1
• ; lim Ee:r!n ha!1"er.ı1:~i altm:ia baıı.. sckiu. 

:r T • smı ı e se a .. l :r 
mete eri~eb=leceg~in'ı ·ı· l landı. lk dakikalarda ortalarda AnJ..:~ralılar 2G cı ve 23 ci dakikada 

~ · ı n ve c rnş .. d l 
· o nşan top 16 ıncı dakikalarda Kemal ve Ali Rızanın ayağiyle iki tir. 

soldan Eski~ehir kalesine indi. Tac aol daha yaparak oyunu sıfıra kar 
Kontenjan listesi l~n lopu ny~ğ'ına a·an Fikret güzel şı rltı !ayı "le kazandılar. 

A k 22 (H 
") l . . b:r vuruşa t.ıkını lehine ilk golü Cel:i1en kur'a mucibince 2 l tc:: ... 

n ara, ususı - kıı~cı havdetti. 
· k • l ı .1 rinievvel snlı günü Ankara birin • 

te~rın on~enjnn gümrü der talcsim 21 · · d ı ·ı ~ E ı · ı · 1 . . . . ıncı a :ı ı:acıa :.s-' şe.ıır ~n- c:si Ge"lcler b;rliği İstanbul şamoi 
lıs.tes. ı rcsm! ca.zctc ıle ce~redil •· le!li önür: c1c ayaktan ay2 g•a dol• • r. 1 " ••onu -· =.::..:.:·pah~e ile kaı]ıln~acak· 
mıştır. • şan lop nihayet Salahatlinin yerin tır. 

. - h ' • . • • . . b" 51J " 
JU: ;· .. pıar pıyasası ıçm ır , 
çılmalrdır. Şimdi, maıııul etti 

yenin ki osu başına 18 kuruş gıı jıı! 
rük resmi alınıyor. I Ialbuki bil f 

. ııı JI! 
fabr!k ia:rı, Avnmadan nı r~ • ki I' 
mul bir halde getirdıkleri bil 
kilosuna 42 kuruş veriyorlar· ·~ 

3 - Hiıkumetio bnkır f~brı ~ 
larma. tezahüratı l::zımdır. l)ı 
fabrikaları, bugün, l"esnıi ıııiili 
ke.şalara girmemchtedirJcr. ·~ 

Gene bakırcılar, ıııhhi "e·J 
tısadı cephelerden emaye kaP 1, bakır kaplar arasındaki farJ 
~öyle görüyorlar: ıııd 

Bakır cmayelere nispetle , 
hakkak ki cok sıhhidirlcr. ~!O 
yeler, siddctlice bir darbSe~ . ,, ~ 

"Sır,, larmı düşürürl..r Bu 
lnr yc.ncğc ı~arışu, ka~ mri " 
di!İt ve sa'ir gibi ha:;tnJık ·arı do 
rur. 

Bakır kaplarda pisen yef11e~ 
claha lezzetlidir. Dikkt.t cdil'1 
görülüyor ki bütiin lokl'f1tı 
yemek pişirme hususunda bt. 
tencereleri tercih ederler. 

Balar kaplar cmnyelcrde11 ( ~ 
dayanırlar. Buna mukabil btlıl 
"Kalaylatmak,, masraf mm ~o1' b' 
ğunu iktındi noktadan mül;ıl111~ 
mahzur gibi görenler clabilır· t 

timal ki kalaylatmak mecburi1t 
den yılan kimseler varclır . . t J 
kalaycılar sui istima: etmeJ111~tı!" 
salar, kalayın içine kurşun I<~ ~ 
salardı, baknın kcı 'ayı pcl< 11 

ı~f· 
devam ede:ek ve bakır kflP 

·~" sıhhi cihetten olcluöu kadar 1 ; 
o )ıı' 

sadi cihetten de pek foydah o 
lan~ı gö~te~eceklerdi. . ,.. 

B ze temın edil i"ine goreı t , • fi 
n:padan mamul bir halele ce e ~ 
maye ve n!eminyum kaplarııt ~ 

çcşidibakırln fabrikalo.mnızdıı 
pılabiJmektedir. Bfü:ün tccrii~e 
müspet bir ~ekilde ve muvaffıı.J;I 
yelle r.~ticelenmi ~~ir. Bu bı sı-~f 
ki biitün ihtiyaç.lar:mı;:ı J::rS .. · 
madenimizin bakr·iylc pek t" 
karşı· '"·ah· Jc::cuiz. 

~~-------------___.,.,-
Yunan - Roınefl 

M .. b ıd' unase at 1y, bir yo 
ilerilenıektedir ~ 

A . !\!f 1it 
tına, 22 (H:.ısmıi) - ıYs• ·ci' 

lesko, Yunan basvekili ve hıı.t\, . ~· 
ye nazıriyle mükalemclcr:ne 

vam ediyor. " ı{ 
Bu mükilemelerden matliJJ' ..4' 

. <f"'t~lv 
ltccler hasıl olmu~tur. M. ı 1 el' 
ko, bu rnükalcmelerden rnlite~·ı 
lit memnun iye· ini beyan eyle ,P 
. M ·ı ytJf. tır. u:naı eyh, Türk - ·jİ' 
. k t • • . etti 

mısa. mı amamıyıe tasvıp ~ı' 

ni ve mi' tt .. };bel R~ lk .. n jttib~~·~ 
nın temel taşını teıkil eyledi 
söylemiştir. ,~ 

Rumen hariciye nnzırı rrıif1ıı" 6' 
darlnriyb bero.ber, Maratoll. ~jt • 
Hindeki ı:::.ı bentlerini ee.Z:11 1~ıı' 
M. Te'trlcsho bu~ün ö~lcyıll ,e 

"' J c 
nan rc=s'cümhuru ta.rnfu~cle.Jl \l 
f • blJI 
ıne ve!'ihn zirafcuc h::ızır 
mu~tnr. 
~~----,_,.._. _ _,,,, ___ ____,., 

··; \/ - . s ı i. ~ enıze.O vcıı'r 
Atin:ı, 22 (Hutıusi) - flA. t:li§ 

zelos, br.şvekil taraf ındtHl J111jtli' 
tc ir~t e:lilmiş ole.n nu~ka M· efe 

lcsko gittikten sonra ceva~ ~0/ 
ceğ;ni ~öylern= .. tir. M. Verıııe ı.1' 
nutku .k bincye kar~ı pel< ~ elıı' 

· ' \fctl 1ı t ve ş ıdc c•Jj olaca dır. M. ·~ ~ 
h • A • k b" ·ıc b• . arıcı sıyaseHc, n 'ıne ı ele 
ihtl • fı oh·•ad:.Yınnı ,.c hı 111

135 t/ 
ı · . f "' f , ! .. rıf1 ac mu ı:. ve muva . tit• 
f ·ı . d 1 •• l .. '"::ll•ş 

ı ~ır c o.':! u .. _ ~rını ~....,~ • ~· 
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e 

M.' Titülesko 
Atilta ·· . . 

unıversitesinde fahri 
doktor ilAn edildi 

b Atina, 22 (A.A.) - Saat 19 da 

ıalfvekil M. Çaldaris, kabine aza .. 
rı · 

da~ı ve aıyaset, edebiyat, ilim a· 
•it . arı huzurunda Atina üniver -

eı1 reisi M S . d' M . tül k · epena ıs, . Tı .. 
ij ~· oyu alkıtlar arasında Atina 

tnı~eraiteainde fahri doktör ilan 
e lntttir, 

ta ~· s~~.eriadis, saylediği nutuk
h · Tıtuleskonun parlak meslek 
ayatrnı h t l h k a ır attıktan sonra sozu 
u uk fak··ıt · · · · k' , u eaı reıa 1 M. Marıda • 
h~ e1verıniş ve o da bütün fakülte 
Ya ; ~rının, hukuk ilmine vesulha 
Ti~·; ları hizmetlerden dolayı M. 
lö u. 1~•koya müttefikan fahri dok .. 

kr 
1 an ettiklerine dair kararını 

o u11 u. 

iin·M. Titülesko, söz alarak, Atina 
•versit · · y esının bu diplomasını he· 

s:ee.n. içinde aldığını söyledi. M. 
Petıadi·· t "'hkA .. 1 . 

İıtikb . ~ın eveccu ar soz erı 
rec k ~I ıçın l<endisine cesaret ve • 
l~ e tır. Milletlerin mütekabil an· 
ti:ıtınaJarından bahsederken M. Ti· 
.. ~ık b 
dı o, u anlaşma mevcut olsay-
Y: ~~dece aralarında hudut vara;. 
tı 

0
t adamın öteki adama yab~n 

S rnıyacağını ııöyledi. 
da ~nra büyük Yunan üstatların· 
!tin ahsederek onların insani dii· 
İtç~~el_erin üstadı \'e sulhun hakiki 
de '1 rı olduklarını bu üstatların 

ta er' · M 1 ~~ takip ettiğini bildrd. 

ke · Ttulesko ünitersiteden cıkar 
rı t k • 

tır, e rar hararetle alkışlanmış -

lieryonun hastalığı 
ne idi? 

h Pa.ris, (Huıusi) - lntransijan 
ilr ıetcsi muharriri i!e M. Heryo 
ı.:'•1nda §Öyle bir muhavere olmut -.r: 

- Neniz vardı. 
""' Entoksikaayon. 
- Zehirlendiniz mi"! 

il .. - Evet.. Zehirlendim diyebi
ı·ırn. 

- İıtrrap çektiniz mi? 
-s· ıraz ... 

ol ~ R'uya seyahati sizi yormuş 
lcak -.. , .. 

heb:-- Hayır, seyahat yormadı ... Se 
)' 

1 b..,~kn... Neyse, rejim yapı · 
Ot\Un , •1 . 

-----.:__ ıyı eşeceğıım. 

~ İttanbul yedinci icra memurlu
~l.lrıda.n · 

14 Ga~tada küçük millet hanında ! 
ik nurnaralı yüazıhanede mukim 
yen elyevm ikametgahı meçhul 

lc~~an tabaasından Patrokolos ve-
1 Yani Degayide efendiye : 

hı.ıt ~~ R~za. Bey tarafından lstan- 1 
lley~ı~cı tıcaret mahkemesinden 
93a t •n.ıze istihsal olunan 22 14 
ili, arıh ve 341 813 numaralı 

rn rn 'b' lira. . ucı ınce matlubu olan 1200 
l'e ılc 4 10 341 tarihinden itiba· 

l'rı=h~iizde beş faiz ve 3714 kuruş 
l'rıe-ık:rn.e masrafının tahsili için 1 

l'rı' Ur ılarn dairemiz~ tevdi edil-, 
lf Ve t · d anzım olunan 933 1504 
C.'lya 

lehli .. ~uınaralı icra emri berayı I 
iıe d g ~ka.'netgahınıza gönderilmiş 
l'rıeır e ~cra emri zahrına verilen 
terk u atta mezkur ikametgahı 

ettiğ' · tııı d ınız ve yeni ikametgahı . 
"c. a ıneçhul olduğu an'aşılmı:; 1 

ıcra tt' ·ı · ı ela. b c ırı en zabıta tahkikatın • 
l'u'I.. unu teyit etmiş olduğundan 

~arda I 
tih· Yazı ı borcu işbu ilan ta-

ınden . 'b 
Öderne . ;tı aren bir ay içinde 
1• • nız lazımdır B '"dd t 
Çınd · u mu e 
l'rıer ~- borcu ödemez veya tetkik 

tıınden · 
lad~i veya temyız ve yahut 
tlt'h' ınahkeme yolu ile ait olduğu 

Keıned · rn~, en ıcranın geri bırakıl-

Se ... ll'b.a dafr bir kanır getirmedik· 
"e r· . 1 ıcra yapılacağı ve gene bu 

.... 

Dcazlak •• 

VAKi 
• 

KITA 

T~RKiVE 

llRAAT 
BA K 51 

\ 

DAQA 
BiRiKTiREN 
RA~T--J;Dt;Q 

tl 'at · 

u 
1 

·Basılacak K·t 
Yapılacak Cetve 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 

• • 

Baskıya Ait - - e 

-~ z • • 

u 
Her Yerden Ç c par 
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İş arıyorum 
Odacılık, hizmetçilik ve emsa

li ayak hizmetlerinde kullanılmak 
üzere i! arıyorum. lstiyenlerin 
adresime bildirmelerini rica ede • 
rım. 

Bayazıtta Çoban çavuş mahal· 
lesinde İmam sokağında 3 numara 
da Türkistanlı Mehmet 

Dr. rturi Fehmi 
GÖZ HEKiMi 

Cağaloğlu, Süreyya Bey apart. 
Saat 2-6 ya kadar. Telef :23212 ...................... 
İstanbul üçüncü icra memurlu· 

ğundan: 

Tamamına yeminli erbabı vu· 
kuf tarafından 750 lira kıymet tak 
dir edilen Halıcıoğlunda Tosunun 
Bağında Ceza lrli sokağında 111 
numara ile murakkam açık arttır· 
mıya çıkarılmış olup 61l1 / 933 la· 
rihinden itibaren şartnamesi her 
kese açıktır. 26/ 11/ 933 tarihine 
müsadif pazar günü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul 3üncü icra daire 
sinde satılacaktır. Artırmıya it· 
tirak için yüzde yedi buçuk temi -
nal akçesi alınır. Müterakim ver 
gi, belediye vakıf icaresi müşteri • 
ye aittir. Arttırma bedeli muham· 
men kıymetinin yüzde yetmiş be • 
şini bulduğu takdirde iha!esi yapı· 
lacaktır. Aksi halde en son arttı· 
ranın taahhüdü baki kalmak üze • 
re arttırma on beş gün dah'!- tem • 
dit edilerek 11 12 933 tarihine 
müıadif pazartesi günü ayni saat
te muharrer kıymetin yüzde yet • 
miş beşini bulduğu takdirde en son 
arttırana ihalesi yapılacaktır. Al 
si takdirde ihaleden sarfı nazar 
dilecektir. 2004 numaralı icra • 
nununun ve 126 cı maddesine ı

fikan ipotek sahibi aiacaklıhti 
diğer alakadarların ve irtifak h 
kı sahiplerinin dahi gayri menkuı 
üzerindeki haklarını ve huıuaiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleriyle yirmi 
gün içinde icra dairesine bildirme 
leri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 

satış bedelinin paylaşmasından ha 
riç kalır.lar. İşbu maddei kanuni 
ye ahkamına göre hareket edilmek 
ve daha fazla malumat almak isti
yenlerin 933 ' 1985 numarasiyle 
memuriyetimize müracaatları ilan 
olunur. (334) 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divanyoh• N. 118 Telefon: 22398 

Göz Doktoru 

müddet içinde icra ve ifias kanunu 

1 

bulun;;nazsan.ız hapisle tazyik olu
nun 74 üncü maddesi mucibince nacaksınız ve hakikate muhalif 
ıınal beyanında bulunmanız ve 1 beyanda bulunursanız hapisle cc-

zalnndırılacaksımz mezkur icra 
SüleymanŞükrü 
(Babılli) Ankara caddesi 

emrinin tebliği makamına kaim ol rto. 80 Telefon: 22566 

mak üzere Han olunur. (8952) l•••••••••••n•llil 
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Cumhuriyet Bayramında 
Yerli Malı bayrak asınız 

--= 

i3ayrak 
imaline 

,,.ınsus 

Şali 
~;;.maşlar 
da satılır 

..... 

Yerli 

\ f ~ 

ı 
E!t Büyük Bayramımızda, onun yüksek 

şerefıne liyık, güzel ve nizami şekilde 

bayraklar asmak bir vazifedir. 

Solmaz , 
- !.!:' 

• ' Yırtılmaz 
.SUMER BANK Müesseselerinden 

f esane Fabrikasında. 
ltunıaşlardan yapılan her büyüklükte bayraklar 

Mallar Pazarı 
lsl :- n'Jul: Fcıhçekapı JI P.eyoğlu: lstildll caddesi \\ Ankara: Çocuk Sarayı caddesi fi Samsun: Bankalar caddesi 

1 

ı 

lstanbul Evkaf MüdUrlUAü illnları \ 

7 J 24/ r. evvel Sa!ı 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: . .. ., " . . 
71 150 '.l5 ,. ÇarşanLa 

151 ı a 26 ,. Perşenbe 
Hayrat Hademes:nin T. cvvel/933 ayhkla:ı yukarıda yazılı 

tarihlerde biza!arındaki nu nara s ıralarrna göre verileceğı ilan o· 
lunur. · 582 l) 

Çankırı · Vilciyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden : 

l - Ilgaz - Çer kes yo'.unun 33 + G75 ile 36 + 71 S İnci 
kilometre arasında ve 3640 metre tulüodeki ~osa tam ratı es;ıs i· 
yeai ''15~89,, lira 55 kuruş bedeli keıfıle 18/1('/933 tarihinden 
itibuen 18/l 1/333 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konu ' muştur. · 

2 - Münalnsaya iştirak edecek talipler münakasa urr.umi 
ve husu.si şartlarına kesbi vukuf eylemel<le beraber ınündueca· 
tını tamamen kabul eylemiş bu!unacaktır. 

3 - Talipler cerubte eyleyeceği inşaatı becerebilecek dere
cede ilctidari fennisi bulunduğuna da ir mahalleri Nafıa Paşmü· 
bendialiklerinden almış olduklara vesikaları ih"le tarih rıden aakal 
sekiz gün evvel Çankırı Nafıa E?aımü!:endisliğıne ibraz ve tastık 
ettirmeleri llzımdır. Bu usu'e riayet etmeyen Jer münakasaya işti · 
rlk e~emiyeceklerdir. 

4 - ihale .. i8/J 1/933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on beıte icra luhnacağından talipler yüzde yedi buçu 'c nisbetin· 
deki teminat akçelerile beraber kapalı teklif zarflarını ihale ua· 
tinden evvel makamı vilayete nrmiş o'acaklardır. 

5 l Teklif zarfları Encümeni Vılayette tal•p!er muvacehe· 
ıinde açılarak en muvafık teklif sabib:ne ihale edi ecı:k fazla 
malumat almak isteyenler Çaokm N.ıfıa Başmühendis iğiı~ mü-
racaat edecektir. (5814) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
894lJı 

1 Devlet Demir yollara ilanları ı --------3000 adet telgraf direği kapah zarfla münakasası J S/11 /933 

earıanba ıünO saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla 

tafıilAt Haydırpaıa ve Ankara veznelerinde beı Jiraya satılan 
ıartna melerde vardır. t573 ı) 

l - Zr.bıta memurlarına yaptırılacak 44ı7 talum maa kas · 
ket resmi elbise ve ~75 takım sivıl elbiseye ait münakasa 11/ 
Teşrinievvel/933 tarihınden itibaren 20 gün müddetle temdit 
edilmiıtir. 

2 - ihale 2/T. Sani/933 Perşeobe günü saat on beşte An· 
karada Ernpiyet işleri Umum Müdürlüğünde münakit "o.nisyonda 
icra edilecektir. 

3 - Taliplerin 5185 lira 46 kuruylan ibaret muvakkat te
minatlarile bir.iktc muayyen o lau gün ve saatte müracaat et-
meleri. (5723) 

Tayyare cemiyeti merkez binasının 

Kalorifer tesisatı 
Tayyare cemiyeti umumi merkezinden: 

Ankarada yapılmakta olan Tayy:ıre Cemiyeti Me;kez bina
sının Ka:orifer ttsisatı, Teşriniev~elin 1128,, irci CU,[Jlartesi günü 
saat 0 ·1 Leşle pazar'ıkla iha1e edilecektir. Talip~erin iyi nefce 
"'eı miŞ btyük kalorıfer tu sah yapmış olmaları ve yahut Avru 
panın maruf ka orifer müesseselerin den birinin mümessili bulu:ı· 
maları ~arttır. Şartnameler ve teterruatı, on liraya Ankara'da, 
Cemiyet W. erkeıinden alınacc.ktır. c5734) 

lstanbul Betedi.)esi Hanları 

Top~anede Sa:ı pazarında 1 in ~e.ediye ma ı Dalyan mahal

li iiç SPne müddd!e kiraya verilmek ii 1t'ıe s~ık mlizayedeye ko · 

ı u muştur. Ta'ip o an!ar şeraiti ani~ mak i'zrre l:er giln Levazım 

MüdCrlüği.ine, m · ı ıytdeye ~· , rne;: için ele 54 l i ralık teminat mak· 

buz veya m ~'-d ub 'e 13/ 1033 pazırles ~ünü saat on beşe ka-
dar Oaı mi Enciimene mjracut etmelıdirler. t5831) 

Posta T. rf. Binalar ve Levazım 

Müdürlüğünden : 
30.000 metre ~ urşunlu telefo ı ka~!osunun 16. X. 33 tarihi 

gazetelerle l5 birırıci 1 eşrın 933 tarihinde yapılacağı ilan edilen 
pazarlığı 4 ikincı Teşrin 9·n tar.hine tehir edilmişt r. Binaenalev:1, 
ta '. ip!erin mezlnir tarihP. müıadıf Cumartt'.:;i günü saat 14 de te· 
minatlarile beraber lstanbulda yeni Postanede mübayaat kom;s· 
yonuna müracaatları. (5819) 

Deniz Yolları lıletmeıi 

ACENT ALARI: 
Karakö) l\öpriıba~ı f'el. ~2362 <;irk~ 
Mülıürdaı z:ıJı- ham. 1 elelon 227 

Karadeniz Aralık Postası 

Karadeniz v.:puru 24 Biria• 
ci teşrin salı 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak Zoopl· 
rlak, lne'1o'u, Sinop, Samıuo. 

Fatsa, Ordu, Gireson, Vakfı• 
kebir, Trabzon ve Rize'ye D8· 
niişte bunlara iliveten SUrme· 
ne' ye u {rar. (5804) 

İzmir Sürat Postası 

Ankara vapuru 24 Birinci 
t :;rin salı 11 de Galata rıh-
~ ~ d 

ımından lzmir, Pire, lskeD r 
riyeye kalkar. (5805) 

İstanbul asliye mahkemesi bl 
rinci hukuk dairesinden: 

İstanbul limanına merbut P~ 
Jltapuruna bağlı Alemdar ma'VJll 
sınm 18 eylul 933 tarihinde ~ 
ge!en deniz çatması üzerine 
vapuru süvarisi Mustafa kap-. 
tarafından bir kıta rapor tale~Ji 
dilmit ve emri tetkikat 28 tefti 
cvel 933 cumartesi saat 14 buç 
ta muayyen bulunmuı olduğuod,I, 
alakadarnmn ve bu iki gemi ta d/11 
larının yevm ve vakti mezk4t 
asliye birinci hukuk mahkeımeıill 
de hazır bu' unmaları ilin oluııill'• 

(894-t) 

: ...........................................••••. 
i 3. 1<. o. 
i 'annalma l\omisyonu ılanlan 
: ........ ··················-····················· .. . 

M. 1\1. V. Sa. Alma komis " 
yonundan: 
Kapalı zarfla münakasa)• 

kon ulan 155 ton maden ve 65 
ton kok kömürlerine talil' 
çıkmadığından ihalesi 7-11 
- 933 salı günü saat 10 d• 
ihalesi yapılacaktır. Taliple " 
rin mezkur gün ve saatte Ati" 
karada l\f. l\I. V. Satın alıll' 
komisyonuna müracaatları • 

( 3359) ( 580~ 
Fatih sulh üçüncü hukuk hak~ 

liğinden: Davutpaşa m'\halleıİJI 1 

Çardaklı hamam sokağında 8 -;: 
maralı hanede müteveffa Ali tJ 
vi Beyin sagiri Macide hanıını• '~ 
ni hanede mukim amcası Hul~ 
Beyin 21 / 1 O/ 933 tarihindell iti" 
haren vasi tayin edildiği ili::; 
nur. (~ 

ZAYl 
Trabzon lskender Pa\a ilk~ 

tebinden aldığım şahadetnalll_.ı• 
zayi eyledim. Yenisini çıkarta" 
ğımdan eskisinin hükmü ol111ad• • 
ğım ilan ederim. 

Adres: Atikalipa::ı k:lrakol '[, 
hak No. 14 Afif'! ~:::-et (~ 

Şark Dcmiryolları 
Cümhuriyetin cm:ncu yı1 d60:: 

mü bayramı münasebetiyle ~ Si 

.,,., .. - .. ı . 1 ·~·1aı ,.._ 'ı>'ı··n · te•rİll,,,. .............. , ..... -.A..,. """" , ı cı s • 

şembe akşamından 31 birinci.~ 
1 

rin salı rl.;;~an•na l:aciu YetU: • 
- İstanbul arasında scyredeC 
t;,., 

42 nu:nr.ralı k.ı~ar da 26 ~i~ 
ci leşr:n pc.rşeıuoeyi 27 birine• ,ı 

ri·n·c·J:nr7a.br[I·.;r::.n ı;_~~dell ti' 
bırm:ı t~şrın sa!ıyı 1 ikıncı test 'f' 
1933 ~1"~ilmbaya ba.ü~·yan ge;
ka:I:..:- l:t:.r.~-:..l - ': efliköy • 
dn se:y ·c-::lccektir. . ,,S 

l:.~nn.bul, 21 birinci te,rıll 1
1 MODORI~ 

Sahibi: l\IF.HMET "MiM 

Neşriyat l\IUdürli: RPflk Alllllf'I 

V A K 1 T Matbaası - l•&aJI ..... 


