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Asri devleti 

Istanbulda 
BAYRAM 

Sovyet hükUmeti 

Ve Kızıl ordu namına 
Serbeat kUraUlerde latlyen 
aöyleyebllecek; kapah dUk· 
kınıar1nvıtrınıerı .u.ıenecek Harbiye komiseri Voroşilof Yoldaşın 
Temel atma merasimi ve 

diğerleri hakkında 
program 

lstanbulda cümhuriyeti kutlu • 
lama komisyonü proğramını dün 
bitirmiştir. Program küçük kıtada 
basılarak bütün vatandaşlara dağı 
tılacaktır. Program aynen şudur: 

1 - Onuncu yıl dönümü 6.y • 
ramı birinci teırinin 31~29 
uncu ıünleri olmak üzere üç ıün 
kutlulanacaktır. 

2 - Üç ıünde reami daireler 
tatil edilecek, huıuai daire ve 
müeaaeaelerle ticarethaneler hafta 
tatili kanununa tabidir. Bu bay • 
ramda bütün devair ve miieıaesat 
ve huıuıi binalar, deniz ve kara 
vaartaları gündüz bayraklarla, ıe
ce fenerlerle ·donablacağı ırbi 
tehrin her tarafmm icabı veçhile 
ıüılenmeıi için de tertibat alın • 
mıtbr. 

Bundan bqka cümhuriyet dev
rinde yapılan inkılip ve terakki • 
yatı ıöaterir afitler ve divisler 
le tehrin her tarafı ıüalenecektir • 
Konf er anı verilecek ve temailler 
yapılacak, ıaloA ve meydanlar 
tesyin edilecektir. Bu üç sün nr -
fmda iıtiklil ve inkdibm mevzuu 
dahilinde vatandqlann söz aöyle
melerini temin için Cümhuriyet 
Halk fırkası tarafından muhtelif 
mahallerde serbeat kürıüler teaiı 
olunacaktır. Bupnlenle kapalı 
bulunacak ticarethaneler vitrinle -
rini de tayin edeceklerdir . 

(ilet ....,. • meı •yıfada) 

Maktiiller 
. 

reisliğinde bir heyet öbürgün geliyor 

Otla pi•• ••• tanaredJerl - H-"7e edUea tananler pt1na 
yapa.,.. sherte.lade-R- Jaarbl7• komlHrl Vo......., Yoldq 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl I mizin yıl dönümü tenlilderine it • 
dönümü ıenliklerinde doıt Sovyet tirak etmek üzere gelmektedir- Zi
hükumeti namına bulunacak olan yaretin batka bir ıiyaıi mahiyeti 
heyet perıembe günü tehrimize ge yoktur. 
lecektir. Sovyet harbiye komiseri Voro-

Heyeti ıetirmeie· tahıiı edilen tilof yoldaıın reiıliğinde bulunan 
lzmir vapuru dün ıaat on dört bu- heyet hariciye komiseri muavım 
çukta Sıvaıtopola gitmiıtir. He - Karahan yoldaı, maarif komiseri 
yetin mibmandarhiıru yapacak O· Bubnof yoldq, Sovyetlerin bet 
lan hariciye vekaleti huıuıi kalem senelik iktuadi 'Ve sanayi pJinını 
müdürü Refik Amir Beyle latan • tertip eden komiıyonun reiıi ve 
bul matbuab mümeuilleri de iz • batlıca mürettibi olan Krija. 
mir vapuruyla Sıvaıtopola gitmit- nofıki yoldq ve kızıl ordu ıüvari 
lerdir. müfettiıi Budeny yoldqtır. Bu ze-

Sovyet heyeti ıırf cümhuriyeti- <Dttum ı 1*91 .,..,._, 

Macar misafirlerimiz 
Şile - Pendi~ yolu?daki Başvekil ve hariciye nazırları dün, 300 

haydutlar kımlerdır? h b .. T ki d v • •

1 
O tarafta dolapn ~etenin 
izleri ve maktUIUn 61UmUn· 

den evelkl bazı a6zlerl 

seyya. ugun e r agına gıtti er 
Macar batvekili 

M. Gömböt ve ha -
ric:iye nazırı M. dö 
Kanya ile refakat • 
lerindeki zevat dün 
sabahki trenle An · 
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Komünizme karşı - -ı • • • -

Almanyada açılan müca
dele devam ediyor 

r-A+L-SON HABERLER 

Japon ihtiraslarına karşı 
Rusya ile Amerika arasındaki 

son anlaşmanın manaları .. ·· 

Berlin, 23 (A.A.) - Memleke· 
tin her tarafında komünist veya 
komünist iddia edilenlerin tevkı
fatına devam ediimektedir. 

Bu cümleden olarak, bugün da· 
hi, Volf ajansı, Gothada taharri -
yat neticesinde 80 komünistin tev
kif edildiğini bildiriyor. 

Diğer taraftan Thurmgede, 
mevkuf bulunan bir komünist rei
sinin ihbarı üzerine 5 ko.müniıt 

tevkif edilmiştir. 

At kanunu 
Vekiller heyeti yarın toplana

rak layıhayı müzakere edecektir. 
Hükumet bugün projeyi meclise 
takdim eyleyecektir. Adliye encü· 
meninde derhal tetkike baılana• 
cak olan proje çarıımba günü müs 
tacelen müzakeresi temennisiyle 
heyeti umumiyeye · sevkolunacak 
ve meclisin perıembe içtimaında 
ıörüıülecektir. Ljyıhada bazı istis 
nalar tesbit edilmit ve bu me• 
yanda memurların, memuriyet va· 
zif elerine müteallik itledikleri cii· 
rümler affa tabi tutulmamıttır. 
Bundan baıka son iki ay zarfında 
itlenen cürümler af çerçevesi ha • 
ricinde bırakılmıthr. Ali karar 
heyetince bozulmamıt veya tetkik 
edilememit olan heyeti mahsusa 
kararları hakkında liyıbaya ilive 
edilecek hükümler İcra Vekilleri 
heyetinde yarın kararlaıacaktır. 

Buhran ve müvazene 
vergileri 

Ankara, 23 (Hususi) - Buhran 
ve müvazene vergileri kanununun 
üçüncü ve altıncı maddelerinin tef 
siri meclisten istenilmiştir. 

Lindberg sefere 
hazırlanıyor 

F• • .aris, 23 (A.A.) - Matin ga -
zetesi Londradan aldığı bir telg
raf neırediyor. Bu telgrafa göre 
kutup sahalarındaki tetkikatından 
sonra Londraya gelmit ve orada 
bulunan Lindbergh, tayyaresini 
gözden geçirmek için Southamu -
tondaki bir firm~ya müracaat et -
mittir. Binaenaleyh, kendisinden 
cenup cihetinden atlas denizini 
ıeçere.lc: Amerikaya gitmesi ihtima 
li vardır. 

Faşist İsviçreliler 
81.mı, 23 (A.A.) - İsviçre tel· 

graf .:\jamı, gazetelerin son gün • 
lerde Ramayı ziyaret eden lsviç· 
reli vatandatların vaziyetlerini 
tenkit ettiklerini bilidirmektedir. 
lsvjç.reliler kendilerini f atist ola -
rak takdim etmitler ve resmi fe • 
kilde kabul edilmitlerdir. 

Gazeteler, bu vatancJatların böy 
le hiç bir salihiy~tleri olmadıiını 
kaydetmektedirler. 

Tayyare seferleri 
V•ıova, 23 (A.A..) - Pat ajan 

ıının Moskova muhabiri sivil Po • 
lonya tayyarecilik müesseselerinin 
havacılık reisi Filipovicz hava nak 
liyat kumpanyası müdürü Maka . 
oskinin geldiklerini . bildirmekte • 
dir. 

mal vapuruyla T ekirdağına gide -
ceklerdir. 

Tekirdai valisi bugün misafir
lere bir öile ziyafeti, Tekirdağ 
ltelediyeai. de bir çoy ziyafeti vere· 
cek, afctaDI eeç vakit hareket edi 
lerek yarın ıabah lstanbula dönü
!~....elctb-. 

Londra, 23 (A.A.) - Gazete -ı mübayaatın kolayca tanzim edile-, münasebatın yeniden bubması -
ler, Vatington ile Moskova arasın ceği hakkında mütereddittir. Ti- mn iktısadi ehemmiyetini kaydede 
da yeniden münasebatm tesis edil mes, Amerikanın bizzat Sovyet rek !Unları yazıyor: 
mesinden bahsetmekte devam edi Rusyanın ihraç etmit olduğu mal· 

"Rus - Japon gerginliği yü -
yorlar ve M. Ruzveltin hareketi - ları istihsal ettiğini kaydediyor. .. d "k I k k 
ni bilhassa, Amerika ticaret ve Fakat iki büyük devlet arasında zun en nazı 0 an uza şar vazı· 
sanayiine piyasa açılması için. ik - mür.asebat bulunmayı~ını bir , yetinin de Amerika hükumet adam 
tıaadi bir manası o~duğu tekilde gayri tabiilik olarak telakki ede _ larını Japon ihtiraslarına set çeke· 
tefsir ediyorlar. 

1 

rek bu meselenin °hallinden mem. bilecek bir devletle dostane müna 
Bu hususta Times gazetesi Sov nuniyetini izhar ediyor. sebata girmeğe sevketmit olması 

yellerin Amerikada yapacakları Diğer taraftan News Chranisle, ihtimali de muhakkaktır. 

Türk Tıp Kongresinde 
Artık zehirli gaz korkusu 

kalmadığı ileri sürüldü 
Ankara, 23 ( A.A.) - Beşinci 

milli Türk tıp kongresi bugün öğ -
leden sonra saat 14 te tekrar top -
lanmış ve iki cebe yapuuştır. 

Birinci celsede, ıuznameye da 
hil serbest tebliğler dinlenmiştir. 
%iya Nuıi P~amn reisliği altında 
toplanan kinci celsede, taktirler 
okunduktan ve kabul edildikten 
sonra, Ziya. Nuıi Paşa dağılış nut 
kunu okumuş ve kongre çalışması

na nihayet vermiştir. 

Okunan ve kabul edilen takrir
ler şunlardır: 

1 - Devlet merkezindeki hızlı 
inkitaf ı her kongrede büyük bir 
iftiharla görmek fırsatını verdiği 

için iki sene sonraki altıncı milli 
Türk Tıp kongresi de Ankarada 
toplanacaktır. 

2 - Sıhhat ve içtimai Muave • 

net vekili Dr. müderris Refik Bey 
altıncı milli Türk Tıp kongresinin 
reisliğine ıeçilmi§tir. 

3 - Kongre itlerinin mütemer
kiz bir tekilde devamını temin için 
ıeçen senelerde olduğu gibi gene 
tıp encümeni idare heyeti kongre 
heyeti vazifesini yapacaktır. 

4 - Gelecek tıp kongresi için, 
A - Romatizma hastalıkları· 

Mühim bir keşif 
Ankara, 23 (Hususi) - Betin· 

ci Türk milli tıp kongresinin bu
günkü celsesinde kimyager Abdüs 
selam Bey zehirli gazların tesirle
rini mahveden yeni ke,iflerden 

bahsetmif, artık zehirli ıaz kor -
kusu kalmadığını ileri ıürmüttür. 

Cerrahi kongreler 
Ankara, 23 (A.A.) - T. Tıp 

cerrahi kongresi dün akşam B. M. 
M. İstanbul mebusu İbrahim Tali 
Beyin reisliği altında ikinci top· 

lantııını yapmış ve bazı kararlar 
vererek idare heyeti seçildikten 
sonra da.ğdmıftır...ı l~••ne .s~& 

toEianacak oJan kong.rey.e~,,,. d•h 
zengin mevzularla ı' ırak edilmek 
için serbeıt mevzulardan başka 

esas mevzu hazırlanması tasvip 
ve bugünün cerrahi faaliyete esas 
olan mühim mevzularla beraber 

memleketimizi alakadar eden em
razi sahasının topografi cihetten 

tetkikatı da bu raporlar meyanın
da ithal edilmiştir. 

Mühim bir karar /Mustafa Fevzi Bey/ Tütün şirketi 
Yunanistanla ticaretimiz 
hakkında bir kararname 

çıktı 
Ankara, 23 (Hususi) - Yunan 

ricaliyle Ankarada yapılan anlat
ma neticesinde lktıaat Vekaletinin 
teklifi üzerine hazırlanan bir ka • 
rarna.me vekiller heyetince tasvip 
edilmittir: 

Kararname aynen tudur: 
Yunanistana vaki Türk ihracat 

bedel!erinin bir kısmına mukabil 
Yunan milli bankasınca verilmek
te olan bonolarla mübayaa edilen 
esami ve tarife numaraları atağı -
da yazılı Yunan menteli e§Yanın 

kontenjan kaydıyle mukayyet ol· 
maksızın memlekete ithaline mü
saade edilmiftir. Bu efyanın mez
kur bonolar mukabilinde mübayaa 
edildiğinin Yunanistandaki Türk 
elçiliği veya konsoloslukları tara· 
fından tevsik edilmesi şarttır. Ta
rife numaralarıyle tarifenin e§ya 
isimleri !Unlardır: 

494 A. bir iki damacana, 497 

Merhumun cenazesi dün 
Ankarada gömüldü 

Ankara, 23 (A.A.) - Pariıten 

getirtilen Manisa mebusu Mustafa 
Fevzi Beyin cenazesi bugün me • 
rasimle kaldırılmıttır. 

B. M. M. reisi Kazım Pata Haz· 

retleriyle Dahiliye Vekili Şükrü 

Kaya, C. H. Fırkaıı umumi katibi 

Recep Beylerle mebuslar, bir çok 

zevat cenaze merasiminde 

bulunmuılardır. 

hazır 

Şirketin teşekkülü hak
kındaki layiha meclise 

verildi 
Ankara, 23 (Huıusi) - Harici 

tütün ıatıtımn ilerlemesi itleriyle 
uğratacak bir limitet tirket tetkili 
hakkındaki layiha 8. M. Meclisi
ne verlmittir. 

Layihanın esaslarına ıöre f irke 
tin ıermayeıi bir milyon lira ola -
cak, bu ıermayenin yarısı inhisar
lar idaresinin mütedavil sermaye 
k11mından, diğer yarısı da ~rtak • 
lardan temin edilecektir. 

Asker ve polis müfrezeleri ce -
Şirketin muamelesi inhisarlat i

naze alayını takibediyor, muzik:l dairesinin mürakabesi altında bulu 
matem havası çalıyordu. nacaktır. inhisarlar idaresinin ha· 

Merhumun ailesi teşekkür 
ediyor 

Sevgili babamızın cenazesine it· 

r içte tütün ve cıgara salıfına da -
İr bütün mukaveleleri tirkete 
devrolunacaktır. 

tirak etmek ve duyduğumuz unul· 
maz acıyı payla,tıklarını söz ve Eşkiya müsademesinde 
yazı ile bildirmek lütfunda bulu - Ankara, 23 (Hususi) - Eşkiya 

nan meclis, hükumet ve Fırka bü- müsademesinde telef olan ve aha-

yüklerimizin ve babamızın bütün 

diğer arkadaş, meslektas \'e lale -
A. bir iki üç ca.m, 502, 503, 511 C. 
D. bardak, !İ~e, Ji.mba şifesi ve be'erir.e annemizin ve bizim ıon•· 

liye ait bulunan hayvanların taz • 
mini hakkında hazırlanan bir layi 
ha meclise verilmittir. 

Bu kanun mucibince bu gibi 
saire, 529 A. B. C, 557 A. B. karyo sun ıaygı ve minnetlerimizi su· 
la, yedek aksamr, 556 C. asit sül - narız. 

füro, 569 H. bir aleminyum mut - ,~ Ma~isa mebusu Mustafa Fevzi 
fak takımları. Beyin oğulları : Haldun ve Huldi 

hayvanların bedelleri 21 mayıı 
929 tarih ve 1471 numaralı kanu· 
nun ikinci maddesi mucibince 
devlet tarafından ödenecektir. 

Mahsül • • 
ıçın 

Ziraat bankası mühillt 
bir müessese kuruyor 

. Ankara, 23 (Hususi) - z:t 
bankası yeni bir müesse kur.• ti 
tır. bu müessesenin vazifeıı; 
bat hastalıklarının bulatın•o;::~ 
için tedbirler almak, zararlı .. , 
cekleri temizlemek, nebati 111 tt 
sulleri fenni bir surette kontroı
mektir. Banka bunun için 250 
liraya kadar sarfiyat yapaca~ 
Müessesenin planlarını Ziraat 
kaleli tesbit edecektir . 

• 
Sovyet hükôınetı 

ve kızıl ordu 
namına 

<Huş tarafı ı lnrt .. ,,ıramasdltl "' 

vata yaverleri ve husust kal~ 
dürleri refakat etmektedir. 1 ... 
ya gazetesi muharrirlerinde~rH" 
yef ski yolda§ ta heyetle ~ı 
gelecektir. JJf 

Heyet perte.mbe ,Unü_ 1~ 
doğru İzmir vapuruyla ,e~, 
varacak, o aktam Ankar•1• 
reket edecektir. 

Misafirlerin cümhuriyet -~ 
mından aonra lzmire ıitme~ 

timali de vardır. -•~ 

Sovyetlerin hediye ettİS 
tayyareler i' 

Cüm~uriyetimizin onunc:ll '# 
dönümü münasebetiyle SoVJ~ 
kumeti tarafından hükWn•t. :.JtJ 
hediye edilen tayyare ıeh,...-

getiril.miştir. bit 
Tayyareleri teslime menuı~ .,, 

heyet te dün şehrimize ge'ını~, 
Heyet ceneral lliyinin riyaae~ 
de iki kaymakam, iki yüz 1 
altı mülazim ve üç makinistteıı 
lctekkilJiı . , 

Üçiincü kolordu kumand~ 
nı tarafından heyet ferefine. ~11 fil 
~am Perapalasta altmış kitıhlc , 
ziyafet verilecek, yarın ak~ lıif' 
Tayyare Cemiyeti altmıt bet 
lik bir z!yafet verecektir. 

Asri Türk devleti' 
( Hıtt tandı ı ıncl .-yır.-• . 

. d~ 
te bulunanların asıl niyetler•~ ~ 
mana üzerinde çok dikkath ., 
ha11as olmuştur. Dahi:i ve har•., 
istiklal mefkuresi politikalll11~ , 

sulhdan sonraki idaresinden da' il 
mi b ir esastır. Bu mefkureJI,. 

ameli sahada tecelliyatı me~.;:,. 
tin kuvvet ve emniyeti arttı .,, 
müfrit tekillerden aıyrılmıf ,,_ 
medeni bir millet için elZem.;,,; 
Çerçeve içinde kalmıftrr. H , 
yetin mutlak olarak millette .. t~ 
lanmasmın devlet teklini cnut .,i. 
diyen tekamül ettirmesi tabii.~ 
Halkçı ve layık Türk cünıhaat• 

·bu suretle meydana ge'miıtir· ti 
Türkiye cümhuriyeti hır•ıııt ,.

kuvvetini dahili inkitafa b•iıaJ: 
miştir. içtimai ve iktıJadi .,~ 
türel :ıahada az zamanda ~ 
terakki elde etmek arzu•" Jı~ 
Türk devletinin timdi esas be. ,, 
djr. Bu hedefi takip ederken•~,. 
ettikçe radikal tedbirlerde "' ';J 
hatta tereddüt et.memittir "' İr· 
düt etmemek mecburiyetinde 

1
11,. 

Yeni Türk devleti dahili .,, ti" 
rici sulh fikrinin mübteliııdır:~ 
hangi bir harp ve tecavüz iht• "'i 

k . . d' w. "' • onun atıyen ııteme ıgı ve ı-' 

imkanları dahilinde daim• dl 
almıya çalıtacağı bir afettir •. JI' 

Kısaca izah ettiğim pre~''d-
rin on sene içinde Türk de~ "' 
temin ettiği eserleriyle dah;;,.; 
harici vazıyetten yalnız Jll 

olabiiiriz.. 
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c~!!..l!TLER 
Ünıh~;iy~t bay-

3 - VAKll 24 t:J.teşrin 1933 -

ranıı ve fakirler 
•• Bayrj i . 

2lıektupta. :z~sı ıle aldığım bir 
ııc·· enıyor ki: 

llrnhuriy t' 
tarnıııa d" e ın onuncu yıl bay-

Universite bayrama yarın başlıyor, 
ort .. 

ıoııra ta. 'h• gun kaldı. Dört gün 
r rı ın c:a. d 
'l'llını k ti n an gelen ilk bay 

ra u ulıya ~ B 
yarın bir konf era:ns verilecektir 

rıı iiinl . cagız. en bay -
ni erı Yak) t k h Yorurrı h a, ı ça em sevi-
turrı.. ' cın de hüzün duyuyo -

Sevin· 
lak 'Yorurn. .. k" d b' 

Konferanslara herkes 
mektepler 

serbestçe girebilecektir, 
çağırıldı 

• er olar k . : çun u a sız ır 
lat h'-rbj .a 1!ltrak ettiğim İstik _ Dün cümhuriyetin onuncu yıl 
ta biitij nın C&erlerini on ıene son· dönümünü kutlulama merasimin · 
bir alev n ~a.ta.ndaşlarm kalbinde de üniversitenin faaliyetini teıbit 
l3iı boı Yıgını halinde görüyorum. eden komisyon gene hukuk fakü1

-

tırrı1ı b~na çalıtrnamıtız . Silahla· teıi reis vekili İbrahim Fazıl beyin 
""· şuna. d.. · · d 1 B -~rrıh "tt Ufman bedeni ara· rıyasetın e top anmııtır. u top· 
,.. l"t " .... 

'1 1tniı &ık gırnız kurşunlar çekti- lantıda bayram günlerinde verile -
lıı..hlkkuk•ntıI.ar daha biz ~ağken cek konferanslar hakkında bilhu 
ıtliinde b ettı. 1 O uncu yıl dönü• sa fU esaslar tesbit edilmi!tir: 
llu... en hunu .. ·· K Üniversite bayramı kutlulama-.• , k goruyorum. o· 
t· ı 1 

Ofllşu • l d l 5 ' harb· rn, e~an dostum lıtik- ğa bütün müeuese er en eve 2 
"İne bir 

1;.e \>e hu harbin ncticele· birinci tetrin çarıamba gününden 
~u İnıı..nı ınd.ar gibi inanmıılardır. itibaren ba§lıyacaktır. Buna na · 
I ayranı .tın ış~reti olarak evlerini zaran biri bayram arefeıinde diğe
Ctine b tçin ıüsliyorlar. Pençere· ri bayramda o'mak üzere iki kut
ltr]e d a.Ytaklar takıyorlar fener- lulama proıramı hazırlanmıttır. 
Q\t be~:~~a.lara hazırlan:yorlar. Kutlulamanın başlangıç günü 

Lı 1Çın b" k · · olarak tesbit edilen 25 birinci teş • q~li.in cl en uyü sevınçtır. 

~\ı da.kik d Uyuyorum; çünkü ben 
-c:a.k h' a. a kulübeme bayrak ta
n.. ır halde değilim. Esrarlı bir ölüm 

) Utijn 
e lecJıı..t'k&a.yretimle elli kuruıu bi- Elektrik fabrikasındaki 

p 1 ed · 
enç.ereın eınf ıyorum. bir işçinin cesedi ne c ener asamıyorum. . 1 • • 

t'\ı,..., n kendi ke d' d" .. .. . Kağıthanedekı e ektrık fabrıka 
.... n ıme uşunu)O· . .1 · d E ·· ı·· Ah Ef , sı lJÇl erın en yup u met . 

he::--A.~ha b . 1 nin ölümü hadisesi hakkında tah · 

rin çarşamba günü saat on altıda 
hukuk fakültesi profesörlerinden 
İbrahim Fazıl Bey tarafından Ü· 

niversite konferans sa 'onunda ild 

devrin maliyesi ve mütcakıben pro 

fesör Sadık Sami Bey tarafından 

iki devrin huhuki mevzuu etrafın-
da birer konferans verilecektir. 

26 teşrinievel perşembe günü ise 
gene saat on altıda profesör Mene 

menli zade Etem Bey cümhuriyet-
te otorite ve müteakıbcn profesör 

muavini Şevket Aziz Bey tarafın -
dan cümhuriyette tarih telakkisi 

mevzuları etrafında konferanslar 

verilecektir. Birinci kmm prog -
ranıının son günü olan 28 birinci 

Elektrik 
Ceryanı çoğaltmak 

için amele 
Adedi bin beşyüze ·çıktı 

ıttaj en vatansız mıyım kı 1 • 1 k 
ltv· il ıevind•... .. d . 1 kıkat yapı .. ma tadır. Elektrik cereyanını çoğaltmak 
J Ulç l ıgı gun e ben hır B' k .. l "l d h ~erı l aıner ır aç gun eve ansızın o en için birkaç gün enberi ıila tara -
h~~ençerern 1 ~~!ıfmayayım, ne- Ahmet Ef. nin kalp sektesinden öl ğa i'e Edirnekapı arasında çalışan 

•.. e ır ener aıamıya- d"Y•• t' · 1 t y l 'k d b 

l 
1 

teşrin cuma günü de saat 16 da 
gene üniversite konferans salonun 
da profesör muavini Fahreltin Ke 
rim Bey tarafından iki devrin sıh 
hıyesi ve bunun hitamından sonra 
profesör muavini Tevfik Remzi 
Bey tarafından cümhuriyette ilim 
ve kültür mevzuları etrafında bi -
rer konferans verilecektir. Konfe 
ranslara herkes serbestçe iştirak 
edecektir. Bu hususu temin ede -
bilmek için ünivertise eminliği bü
tün yüksek mektep1 ere, liselere ve 
diğer .müesseselere birer tamim 
yollamış ve devrimizin yüceliğini 

bütün kudretiyle canlandıracak 

olan bu konferanslara iştirak etme 
leri lazrm geldiğini bildirmiştir. 

Çocukların azmi 
Türk lisesi talebesi Anka· 

raya yayan gidiyor 

lstanbulun bütün mekteplerin • 
den münasip miktarda talebe An
karaya gidiyor. Cümhuriyet bay .. 
ramına İ§tiı·ak edeceklerdir • 

Hangi mektepten ne kadar ta -
lebenin gideceğini her mektebe 
bildirilmişti. Yalnız lstanhulun he 

l:l ugu ne ıceııne varı mıt ı. apı- ame e mı tarı ün bin eş yüze 
'e .. ,-:--- ... ı.. lan bir ihbuda,• bu ölümün, cö - rıkmıc.tır. nüz açılan bir mektebiyle Türk li-• tı .. _ .. ı. . ~ 71 y 

d5 ~. ltı. On -e· -- ,-~·- ~-lr Bunlardan yalnız. bin tanesi E- sesi bu davetten marhum edilmiş -
tı ~liten b' Usa altında akaryada d' k ·1 D f d d tir. Ancak Türk lisesi talebesin .. 
1

1 •elin,, 1~ asker, ölüm arkadatı- ırne apı ı e e ter ar arasın a 
''Ilı l' tun .. d çalışmaktadır. Onun için bu yol den elli çocuk hazırlanmış oldu • 

tı.a~ iatcrne~n ~? ba§ı ucunda ta- riyle olduğu ve Eyüplü Ahmet Ef. baştan başa kapanmış geçilemez ğu için Ankara ya gidememek bun 
Qcrı mı... · · k t' k ' f' M c· d lt ne y nın tır e ın azan ar şe ı · ın· bir hale gelmiş gibidir. Y okular, lan çok mahzun etmi§ ve ken i 

tıjll n~,ı) kuapayım, ben bu hasret· 1 col tarafından, kazan soğumadan arabalar otomobiller şimdi kale başlarına büyük bayrama iştirak 
l'a~ııı ... ,, rtulayım?. Bir çaresi- tamir itine batlamağa icbar edil- boyunda~ gidip ge'mektedirler. etmeğe karar vermişlerdir. 

tu Su ltıek . diği bildirilmi,tir. t Bu amele yalnız gündüz değil, ge- Bu kararı dün lisenin gece ve 
lll ı t.ıbu ·· d k b h k d tıull~ .:a~ikla) h g~~ ere~ o. uyu - Bunun üzerine, tahkikata baş- celeri de meşalelerle sa a a a ar gündüz talebesi Beyazıtta topla -

lıtıe ~I :Yıl ba.yra ar ınde gıhrmıtkı ~ lanmıt, fabrikada bulunanların çalı~maktadır. naraka karar vermişler, içlerin ~ 
a.t· ı e, , . mın a er esın. ifadeleri alınmı•tır. ,.. k ev ı T den ayrılan ve büyük bayram için 
lltı ı l~rı ba. ı~ç e baıı uçlarına Diğer taraftan ölen i!çinin cese Maarif müdürleri hazırlanmıtt olan 35 talebe dün 

l.ı~ i"J Ytilgını korumak için · 1 · 1 M .. h l b l M -ı () o geıinde h . . dı morga ka dırılmış, otopıı yapı un a u unan uş maarif akşam vapuruna binerek y alova• 
ti.. nı.ıtıc arp etmı§tır. 01·· .. b b' d . mu··d· · rı ··g~·· n Ma d' 'f .. 
~ıe~ ; .. j,.. ukYıl ampullerini yakabil- mıJtır. . um~n se e ıne • aır ra· u u u e r ın maarı mu - ya gitmişlerdir. 
o.ı_l "'l" ·• a por verılecektır dürü Hüsnü,Antalyaya Denizli mü 
~ıt ranl kt 1 .. h · Gidenlerin içinde 15-16 ve 

eblitti 
1 

a ay.arca no et dürü Şevket Süreyya, Denizliye 
t. Şi~dı' br. Maarıt vekillig"' i daha büyük yaşta olanlar vardır • 
llır Isparta müdürü Ziya, İspartaya 
~ &el "t u ".'-.!.:mda~, her hangi Yenı' intı'hap edilen mebuslar l Talebe dünkü havaya, yolların bo-
,, uc,.. en, d çel maarif müdürü Neşet, 1çele k 

t ~la...... olayı bayrak ve fe- Meclisin per•embe günkü içtima .. zukluğuna, yağmura çamura ba · 
~ "''Ya k T Sincan maarif müdürü Rasih Bey h 

S k 
~ \ı'::ı.t ca bir haldedir. ında hazır bulunacaklar ve yem1'n mamış, kararını tatbik ve er ne 

' .. ilnd lerin nakil ve tayinleri ali tasdike ~ as ba ·· ) · · bahasına olursa olsun Ankaraya ~tkt hda İle··: k yra,,k.mldgun erını, edeceklerdir. Hikmet Bey Maa - iktiran etmiştir. 
~İt ~r ~İbi • t ara o a nöbet rif Veka!etine cümhuriyet hayra - __ ...,__ gitmeğe azmetmiştir. Ancak bu 
~t~?. gene karanlıkta mı ge- mından sonra tayin edilecektir. O Belediye bankası uzun yolu yayan geçmeleri bir 

\~t 'Yt~ğını 
1
• zamana kadar Sıhhiye Vekili Re .. Belediye Bankası idare meclisi hayli mahzurlu gibi olduğu~~ en • 

t il, b,. •. orumak için harp fik Bey ma•rı'f ı' •lerı'nı' veka" leten . t' S l 'h V h' l kl dişe ile gören velileri, vı ayete llli'i "Yt-rn .. .. d ... y rıyase ıne a ı a ıt, aza ı arı - ki y l 
Caind gunun e bayrağın tedvire devam ederek üniversite na da sabık Ankara m ebusu Sami, baş vurmuşlar, çocu arı a ova " 

tjl\ (ll'lc ,:n tnahruın ınu kalacak? kadrosunun ikmaliyle me,gul ola· sabık mebuslardan Hüseyin Kadri dan çevirtmek istemişlerdir. Vila-
lc C>tı\tl\c nıyoruın ki Cümhuriye- caktır. ve Millet Meclisi sabık evrak mü .. yet 18 yaşından küçük olanlara 
ı...~t Yok,'lluYrlını kutlu'arken mil- Kadro d B söz dinletmek imkanı aranacağı -"'"ıt ı teırinaanide tebliğ olu .. ürü Nusret eylerin tayinleri ka-
""ı. ~.,..1 . vatanda§ları dü•iin • nı söylemic ve Y alovaya icap eden 
"~ ""' ttrı r ır nacaktır. rarlaştırılmıştır. y 

l'l'tfa.!Ia.rı Y~. ı~deyiz. Bu cins _ _ ,.___ emirleri vermi~tir. 

dt~ lie~· k du,unürken: Romanya Türkleri Rum patrikanesi Bakalım, bu küçük azimkaı·lan 
a.!ka es aklın~ esen bir tekil- yollarından çevirebilecekler mi?. 

J.) •ına. y d Cümhuriyetin onuncu yılını kut- Rum patrikhanesi, cümhuriyeli· 
b· er•ek ar ım etsin. l l k R 
~I' le~ hata ed . B .. d u ama için omanyanm Silislre mizin onuncu yıl dönümünü kut _ 
tt ~ ilıita. ba ~ I erız. u ışı e T~rkleri~d~n 125 ki~il~k bir kafile ' )ulamak merasimine idaresi altın -

~tdit~'ba.llede ~asa~ ~ok iyi olur. dun Jehrımıze gelmıştır. da.ki ortodoks kiliselerinin geniş 
41itl ~ c·

1 
engın er var. Söy .. 

tı- nıten d b" k 1118
''""""-

1
-"""" ..... """"""'""'"'"'"""'"""11--•-•ınıınmun• mikyasta i~tirak edebilmesi için 

)~.ı "a.rdır Yeh ır ısım fa. mizin ınahallelerindeki te~kilatlar b k 1 J b l "trtı · a ut h k'k T ütün i ise ere ircr lllmm gön -
lıt, il a. ll'ıuhta . a 1 aten va11tasiyle fakir' ere: dermiştir. 
·~ıl\d Utılara ç kı~sanlar mevcut- Bayrak, fener tedarik edebile.. - ----
eıl\le a, kurb ço h efa teker bay .. cekleri gibi bayram ı:ünlerinde de Nastuı iıer 
>tt ht :Ya.rd1 ..... a.nd ayrammda zen- fakirlere sıcak aıda, fakir çocukla. Beruttan bildirildiğin e göre Nastu· 
it ~) .. , e erler C" h · dtı t"ltıı da b • um urı - ra Cümhuriyet bayramının hediye- riler Fransa hükumeti tarafından 
~\t, ~'l\la.r1 ••• ~yram olarak ne• lerini verebilirler. Suı·iyeden kovulduktan sonra Tür 
Q"• lb · 1Yılıge ha h "l~J. ı\>ı}( •d ' yıra, aae - Millet bayramı, millet bir:ig~i. kiyeye ilticaya karar vermişler .. 

1.11ı- '" ecek b "' t.. fi 1 • 
· Sina I uh un vası arı 

1 
nın duyulduğu, yaşandıiı ıündür.. dir. Bu hususta Ankaraya müra 

ena ey zenginleri • Sadri Etem caatta bulunmuşlardır. 

Bir okka et 15 kuruşa 
Pendikte son zamanlarda et çok 

ucuzlamıştır. En birinci dağlıç 

ve karamanın okkası 25 kuru§tur. 
ikinci derecedeki etlerin okkası 
15 kuruşa düşmüştür. Buradan 
lstanbula et nakli yasak edildiği 
için birçok aileler buradaki tanı
dık' arma giderek sucuk yapıyor· 
lar ve lstanbula indiriyorlar. Son 
günlerde buraya yeniden sürüler 
geldiği için elin daha fazla ucuz· 
lıyacağı tahmin ediliyor. 

SOJ-IBE1LER ......................•..........• 
Sadakanın kıymeti 

"Son Po~ta., 
isler inanma) 
dum. 

nm (İster inan , 
sülununda oku -

Karagiimriikte oturan sıvacı 

Hasan Efendiye bu tayyare piyan
gosundan 15 bin lira düşmüş. 

Eşi dostu kendisinden bir ziya • 
fet istemiş. O da düşünmüş, ta -
şınmış rakılı bir ziyafetle bir kaç 
kişiyi s~nhoş etmektense, bir çok 
fakirin karnını doyurmıya karar 
vermiş ... 

Bunun üzerine oradaki mey • 
danlardan birine iki büyük kazan 
kurmuılar. Birinde pilav, ötekin -
de zerde pişirmişler. Ve gelen ge

çen herkese pilav, zerde dağıtmı~
lar. 

Cebinde on para yokken, kazan 
dığı on beş bin liranın bir parça • 
cığmı sokağa atmanın abes oldu -
ğunu söylemekten ziyade, "fer • 
din, ferde yardımı olur,, zihniye • 
tiyle, ~saslı surette mücadele et • 
menin elzem olduğunu idda ede • 
ceğiz. ı 

Dilenciliğin meslek haline gel • 
mesinin sebebi, hayır müessesele

rinin varidat noksanlığı, hep bu 
sakim zihniyetten ileri geliyor • 
İyiliği, köşe başındaki dilenciye pa 
ra vermek, kurban kesip üç dört 

kişiye et dağıtmak, bir gün, biri .. 
nin karnını doyurmak sanıyoruz. 

Sıvacının zerde, pilav ziyafeti 
de bu zihniyetin beliğ bir tezahü--

rüdür. Hala anlayamadık, ki Hi
laliahmere, Himayeictfale veri • 

len beş liranın, beş milyona yardı
mı dokunur, halbuki dağıtılan beş 
liranın, beş kişiye hayırı olmaz. 

llk, orta ve liselerdeki çocukla -
rımıza, ferdin ferde yardımından 

bir netice ç1kmıyacağım1 ferdin 
ancak müesseselere yardımmın 

faydalı olduğunu esaslı ıurette 
anlatmalıyız. 

Çocuklar kanaat getirmel"idir • 

ler, ki dilenciye yardım etmek, bir 
fak irin karnmı doyurmak, parayı 
sokağa atmaktır. Sefilleri sefa • 

Jetten kurtarmak için, onlara veri
len paranm, hayır müesseseleri -

ne verilmesi lazımdır. Sadakanın 
hiç bir kıymeti yoktur • 

Selami izzet 

Riyaseticümhur katipliği 
Afyon mebusu Ruşen Eşref B. 

Riyaseti cümhur umumi katipliği. 
ne tayin cdi!mi~tir. Keyfiyeti hü
kumet bir tezkere ile M. Meclisine 
bildirmiştir. 

Memurin intihap encümeni 
Adliye Vekaletinden, 1 stanbul • 

da her zaman pazartesi günü me • 
murin intihap encümenin çahtma 
tarzı hakkında yeni bir talimatna .. 
me gelmi§tir. 

Bu taimalta, intihap encümenin 
bundan s:>nra her aym yirminci 
günü toplanması ve o gün müsaba 
ka imtihanlarının yapılması tesbit 
olunmu~tur. 

Bu imtihanlara girecekler, mün 
hallere talip olanlar ve memurin 
kanununun dördüncü maddesin • 
deki vasıfları haiz bulunanlardır • 

Bu talimat dolayısiyle, memu -
rin intihap encümeni dün toplan • 
mamıştır. 

Yahya Kemal Bey 
Sabık Madrit elçisi Yahya Kemal 

Beyin yakında şehrimize geleceği· 
ni haber aldık. 
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uı ı ıı mmını ııııı ııın:ıuıilllıııııııgli ı ı.ı 11 TAKVİM BORSA , Vapurcular şirke 
Vapurlar, ay başında~ 

hesabına işliyecek ~ ve Mecl·s Salı 

24 T.evel 
Çarşamba 

25 T.evel 

[f liıalarında yıldız l~arcti olanlar Üzer
lerinde 23 1 d teşrin muamele o!anl:ır· 

dır.] Rakamlar kapanış firatlannı gö~tcrır 

Corporatisme 
Kainatta hiç bir makine, gerek 

tabiatin yarattığı bir beden, bir 
insan veya hayvan vücudü, gerek 
insanların kurdukları bir buhar, 
bir infilak, bir elektrik motörü, 
ve insanların tesisine muktedir ol
dukları te§kilat ideal manasiyle 
tam ve ekmel olamaz. İdeal gü -
zellik, ideal iyilik, ideal doğruluk 
ancak fikirdedir, hayaldedir; o -
naulaşmak için çalışılır, lakin 
fertlerin de, miiletlerin de, ırkla
rın da ömürleri sonuna gelir, ak
,am olur, ona varılma:ı:. Bunun 
içindir ki devlet mekanizmasında 
da tashihi muhal pürüzler olur ve 
itte gene bunun içindir ki ıslah me 
tollan (nehiç) tehalüf ediyor. Li
beralism, sosyalismin; sosyalism 
de liberalismin pürüzlerini görür. 
Asıl mesele muayyen bir zamanda 
muvazeneyi bulmaktır. 

İtalyada, sosyalizm ve komüniz .. 
min hızlı adımlarla ilerlemesini 
görenler, buna kartı gelmek için, 
korporatizm usulünü düşünmütler 
ve bunu oldukça muvaffakiyetle 
tatbik etmitlerdir. Anlatrlan ara• 
dakiler f U pürüzleri ..gördüler: Ser- ' 
maye He say ve mal, istihsal ile ia
tihlak denk gelmemiş, rekabet 
boı yere milli kuvvetleri tebah e
diyor, heder ediyor; mahreçlerin 
ihtiyaçları nazara alınmamış, zan
nedilmit ki istihlak ilanihaye arta 
bilir; kredi ıuiistmal edilmiş, dum
ping yapılmıf, yani rakibi sahne • 
den kaldırmak için maliyet fiatın
dan daha aşağısına mal satılmıf, 
ve saire.. Maddiyatta böyle oldu
ğu gibi, maneviyatta da, ahlakı .. 
yatta da kıvama halel gelmi§. 

Düşünmüşler ki bu dertlere çare 
bulmak için alınacak yegane ted
bir esnaf loncalarını, eskiden ol -
du8u gibi ihya etmektir. "Esnaf 
loncası = corporation,. ancak bu 
sayede istihsal makul bir §ekilde 
tanzim olunabilir. Ve neticede ik· 
tııadi buhrana ve bunun da sonun 
da devlet buhranına nihayet veri
lir. 

Corporasyondan ne anlamalı? .. 
Bir hirfete mensup fertler, pat

ronlar, iKiler, memurlar, fen a .. 
damlan "technicien,, Ier bir birlik 
vücude getirecekler. Lonca bütün 
içtimai yardım işlerini üzerine a -
lacak. Loncanın bir maliycsı ola
cak. Bu loncaya girmek mecburi· 
dit. Muayyen bir sahada kanun 
tedvin etmek loncanın hakkıdır. 
Rüsum alır, görülen i~i kemmiyet 
ve keyfiyet itibariyle kontrol eder. 
Dev~ct heyetleri arasında loncanın 
yeri mühimdir. Devlet ise dahili 
siyasette nizamın muhafızıdır., ve 
loncalar arasında hakemdir. 

Bir müellifin fikrine göre: 
"B 1 · 0 §evısm ve sosyalismin karşısı-
na gelmek için en kestirme yol kor 
poratismdir. En ahrarane, en ba
sit, en ameli usul budur. Ancak 
bu usul sayesindedir ki siyasi kud
rte devletin elinde kalır. Bu usul 
aynı zamanda ademi merkeziyeti 
ve teşkılatçılığı temin eder. Bu u
aul kuvvetlerin de, masrafların da 
tarassuta tabi olmasını müstelzim
dir,, (M. Locius). 

4 Recep Muharriri : Celal Nuri 1 1 'I 3 Recep 
1 <: n do~uşu 

Lakin bu usul de içtimai idare· ı Gün ı arışı 
nin son sözü müdür?. Elbette za- , Sabah namazı 

(ı~l c nanıaz.ı 

(i,19 

17,'21 

b,50 

b,'l l 

ıı. ıs 

s,<J 
ı ı.srı 11,:iS 
14.~8 1-t,Sfı man geç.!llekle, bunun da pürüz - ıı n Jt namazı 
l:','ı[ 17,IX 
l".~3 pı,~o 

leri görünecek ve müvazeneyi bul .. ı .\k~ 1m namaı.ı 

1 

' ıı ı~ ı nııma7.ı 
mak için diğer çareler aranacak - imsak 4,:JQ 4,41 

~ 97 2'H 
öl 70 

tır. Nitekim başka yerlerde sos . rılın J?Cçcn ı:linlcr ı 

1. . ı Yılın !;alan .. 

ya ısme hır miktar uymak için ted. L--------·-----
vin edilen veraset vergisi, içtimai 
sigorta vergileri ilkin iyi netice ver 

dikten sonra eskiden kalan servet
leri hırpalamıştır. Serbesti mes -
leki, yani iktısadiyatın her kontrol 

den uzak tutulması borsa alemin
de sukutları, piyasadaki müte.ma
di iflasları doğuruyor. Bazan dev-

letlerin tuttukları usul - ki çok 
ıükür bizde böyle ~eyler yoktur -

bir sınıf halkın devlet bütçesinden 
hakiki tufeyliler gibi müteneim ol
olmasmı ve hazinenin iflfı.smı mu
cip oluyor. 

Görüiüyor ki her sistemin ke -
mali gibi eksiği olmak tabiidir. 
TÜRK DEVLETiNiN ŞiARLARI 

Türkiye Devletinin şiarları şun-
lardır: 

A - Devlet bir cümhuriyettir. 

B - Milliyetçidir. 

C - Halkçıdır. 

Ç - Devletçidir. 

Bugün 
1 S TA N HU L -ı 

18 - 18,80 ~ramofıııı. 18,30-19 ilf·r· 

lı>ml') olurılıırn J0ran,.11:ca dı'rıı. 19 - 19.•~ 

~lahııııırc Hnndan Hanım. l!l,4!'1 - 20,30 

<.'Umhurlyetln oııuııcu ~-ıı dtiııünıu nu\l'~ı 

d"rtıl. ,:!0,80 - 21,80 F.ft:ılyn Hanım, ~adi Jl. 

vo urknda,ııırı. 2 l.80 - :?:? ı:ramoroıı. =~ den 

ltlharrn njııns, bor<;:ı, ·ı:ıt. 

ANKARA:-

12,SO - 13,30 ı::ramoroıı. 18 - 18,4:') 

orln.,stm nosslnl ,.e l'uslnlnln lıt. t«'lı-rl. 18, 15 

-19,30 nlahırkn saz. l!l,30 -20 daM ha\'n -

lnrı. 21 npn!I. 

\ ' l\'A!\'A: &lltl m. -

J:?,30 konsrr. 14,10 - 1.~ konııf'r. 17 kon-

rr. 19,50 konser. 2~ koııııı-r. 2 ı. ıo kon11er. 

IHIUAPEŞTE: MO.~ m. -

1 ı.so 1<on11er. 18 ı;igaıı mıı~lkiı.1. 19,4:5 

korısC'r. :!0,23 sr~ koııs~rl. 22,25 ı.onııt'r. 23,~:S 

koıı.,rr. 

\.'l\RŞO\'Aı 1412 m. -

' 

rtukut (Satış) 

b:'<, -· • Vl\.:ını 

148. 2.:ı • ;\l~drlt 

* l.oııdra 
* ~C\'}'Ork 
* Parls 

Vapurcular Türk anoniıll ~ 
ti teşkilatı dün yapılmış ve ~ 

~:.': tesbit olunmuştur. Bu kadro~~ 
110. - * Rerlın so, - h lk f k 'd heyetı .1 

• l\liijno 
* Rrubel 
• Atlna 

re, a ır ası ı are . ..4 
22~. -- • \'ar~ıwa 2.ı, - • &JJ" 
ı ıs. - • Rudapeşc. :ıo. - sından Ali Rıza Bey şirketıJl Sı1 
24, so • Rulmş !?3 -- ~ d 1 k ·'rrıı"tıt· mı mü ürü o ara seçı :s •• d.ıf 

fi~~. - • Rclgrat :-6, - 11" 

!!.i, seı • YoLohama 4R, - risefain sabık işletme rrıüdürtlde U 
.;ı~. • * Altın 1)::?6, - h · B · k tte 
"O • • 1 ld • .. 1 ancttın ey yeni şır e. . ı~" ı~ . ,, e, ıye ,ı, , - JJI" 

;;9, - • R ı nknnı 2s.ı letme müdürlüğü vazifesını • 

(kap. sa. 16) 

• ı .ondra o7tı,:O • Scol.:holm 2.sı;:z, 

• :\c\')Ork 0.6795- •\' hana 
• Paı Is 12 06 • ;\Jıdrlt 

4, 'li:'S 

:5.63S7!i0 

• ~l!Uno )1,98- • Bcrlin 
* Pru\:scl 3.3~:'io- \'ar~o\'a 

ı\ıinı. ~3.06 - + Rudapc~tc 
* Gencvre 2.4~10 - Rülcreş 

Solya 66,\0:-:> Beıı:rat 

• ,\nıHtrdaır. 1 . lfı!>O ., Yoloh:tma 
* l'raı: ı ~.C) ?- :\losı.on 

ESHAM 

I~ Rankuı 
An<ıdolu 

ltejl 
~lr. Havrıye 

Tramvay 

9.:50 
n• 
~,.-

3,1)0 

15. 
'4MO 

Terkos 
(inıcntn u 
ÜD)OD !ley. 
~ar\; l>c!. 
Ba1yı 

l/L·· 
42•H'i 
.1.8~50 

i'Y,6750 

27,15 
1 

11.
'20,Qo 

U. Si orca 
Romontl 

11,40 

ıo.-

~ark m. ecza 
l'clcfon 

istikrazlar tahviller 

tır. 

btlı..
Mevcut gemiler seferde .. ııte' 

.maktadır. Vapurlar, dönd\J il 
sonra, kuvvetli bir ihtirrıale 

. . . . . . 'tib 
teşrınısanınm bınnden ı ı,r 

şırket hesabına sefere çıkac•~ 
dır. 

Yeni şirket, idare heyeti l,tf 
sında, deniz işletme idaresi)'~ 
masa gelmek üzere bir heyet 
miıtir. Bu suretle her iki t•r• 
tonaj mrktarı, sefer'er ve ıefer 
ları tesbit edilecektir. 

---~------------~ Galatasaray tahkikatı .. 

~:ıctırlk 

Galatasaray lisesi sabık ~·)lf 
rü Fethi Beyle dahiliye ıefi Sil 

• 1933 da lst. 99.- t 
hılkraziJ ı. 53,•:ı Traınıay sı.:ıo man, depo memuru Mehme '. 
~Pık !>.yol 2,H• • Ergani 95,- sap memuru Kazım ve pa11•' 

• u .. \luvah. ~o.~ı; l{ıhtım IR,- R 
C.umrü~lcr 11.35 * Anadolu r hesaplarını tetkike memur . .,ı 

tı ıı ~s Mu. A. -4.~u • Anadolu il Beyler hakkında yapılan ta.h~!-' 
f!a~dat. ı l,iS ,,, A :\tlimcs il İ ıo"· 

D - Laiktir. ıs,4o hntır musııcı \·e uzbant. 17,:'i~ pt _ -.,.;.;;;;,__=====--.... .-;;;.;;;;;.;;..._.-
1 

neticesinde stanbul vilayet~ 
E - inkılapçıdır. .:rnno. 19,20 ı.oııııer. :?l opı-ret \'C mü ınu İ• Görmeyen san'atkarlar heyeti; Fethi, Rakım ve el 

Bu ıiarlarla devlet ne gibi §i - ı.ısı. :!3, ıo dans havaları. Sıhhiye Vekili Refik Bey Tıp Beyler hakkında meni muha1' J( 

arlara ecnebidir ve bu altı şartın m~LGHAV: csı m. - kongresine iştirak eden doktorla- depo memuru Mehmet ve dıJ 
vazih manaları nedir?. 12 konser. 17 konser. 18 Almanrl\ ko • rımızın şerefine bir çay ziyafeti liye şefi Süleyman efendiler -1' 

A - Devlet, saltanat ve hilafet nuşnıa dersi. :o şarkılar. :?1 be~teıcr. 2s,ıo vermiştir. kında ise lüzumu muhakerrıe ~,J 
usullerini kabul etmez. lki ka .. d;ıns hamlan • Ziyafette Sıhhiye Vekaletinin n vermişti. Bu kararın t" ,1 
n.unla bu eski müesseselere niha - RO~tı\: uu m. - lzmirde kör çocukları yetiştiren dev~etçe de !etkiki icap edir~~ 

t · b l t k t 'h .. · d l · ı A Şurayı devlet bu letkıkini bıl• .
1
, ye vermış ve un ar ar ı arı e 17,80 1,011 er. 18,lı'i konser. :?:?,Sil tıanat muesseseaın en ge mış o an ama 

intikal etmİ!lİr. Bu nesil, bu dev. 'O'C' t•tfobf~-rıt. ::::,r:J h:oıı1oı-rı. :::ı keman kon san'atkarlardan mürekkep bir ve evrakı, İstanbul vilayetiıt' 
leti kuranlar, milli hakimiyet ta • ı;<'rl. 23,1:-; konser. musiki keyeti 2'.Üzel parçalar çal • de etmıştir. .t:Su iadenın bazı f ~ 
raftarıdırlar. Duguit gibi alimle- mış ve çok alkışlanmıştır. eksiklerinden tevellüt ettiğiıı.i ',; 
rin mütalealarmı kabul etmezler. I Şeri ok Holmes İncir mevsimi ve satışı muavini Ali Rıza Bey diin bır ~ 
Binaenaleyh bu hakimiyetin tece!· Bu sene incir mevsimi başlangı harririmize söylemiştir. Bu ' , ' 
Iisi cümhuriyet şeklini en meşru I Forma cm dan 12 teşrinieveı ak§amına ka tikler itmam edildikten son~::et' 
ve bu gayeye varmak için en emin 

2 
dar borsada satılmış olan incir mik rak tekrar şurayı devlete go ıJI" 

ve kestirme yol addetmistir. tarı 8.509.820 kilodur. Fiatlar da lecek ve verilen karar'ar kail 

B - Türkiye Devleti, bcynelmi 16,5 ile 26 kuruş arasındadır. Hur- yet kesbedecektir. 
lel medeniyet ve ahenkten ayrıl - da'ar 4,70 kuruştan satılmaktadır. ----- 1 ~ 
maz. Garpçıdır, umum milletler· Geçen senenin aynı müddeti için - Adliye tayin ve nakil e 4' 
ce kabul ve iştirak edilen ilmi, ir- Çıktı deki satış miktarı 9.147.050 kilo İstanbul adliyesinde taY'" / 
fanı tanır. İmdi eski ilmi, eski ir- 1 Müvezzilerden İsteyiniz ve fiatlar 6 - 25 kuruıtu. Hur - nakıllere dair dün müddeiu111"1~ fanı geçkin görür. Kezalik bize dalar 5 ile 5,5 kuruş arasında sa· liğe tebligat yapılmıştır. 'f~,. 
ait olmıyan ve garba dahil bulun.· tılıyordu. Son hafta içinde yapı - ve nakiller, telgraf haberi ol 

d sınıf, aile ve fert imtiyazları mül-
mıyan me eniyetler de iktibas zc- lan incir mua.~eleleri miktar .iti • evelce yazılan şeki'dedir. 
ml'nı' o'maktan uzaktır. ga ''e memnudur.,, b · l h f · ı arıy e geçen a taya nıspet e az- ti 

M Zümre farkı gözetmemekle dev- d y 1 b h f h Memdulı Şevket ~eıil. uasır - Contempoain - ımil- ır. anız u a ta urda nevi -
· Jet a'ristokratlıktnn çıkıyor. Ari!• 

letlcrle müvazi ve onlarla bir a- nin satışma başlanmıştır. s· "dd b · hrıd'·~ .. • 
h lokrat bir cü.mhuriyetin misali, ta- ır r.ıu etten erı şe d" 

enkte yürüyoruz. Fakat ictimai . . . .. . . . Süzme fiatlarmda geç~n hafta bulunan Kabil e!çiımiz r.fell' ..t 
h t • . . h A • 

1 
~ rıhı Ven.edık Cumhurıyctıdır. . 1 f t .,,. 

eye ımızın ususı secıye eri unu- ya nıspet e vasati iat noktasından S k t B b ·· riYe 
t l l d B l 

Sınıf farkı gözetmemekle dev . ~ev e ey ugun memu 
u mama ı ır. u lususi seciyeler I . . . , yükselmiş, fakat e·leme, paçal ne halline gidecektir. _/ 

bizi diğer milletlerden ayırır. Ni-1 et mi undhaslır~n ~ı~ ~roleBt.~ı:e lbe~, vilerinde düfüklük vardır. Piya - , ~d 
k. h . . nme e ev etı clcgıldır. oy e ır d f l .k d · ·'{~· 

te ım er muasır ınıllctı bu gibi d 1 . . 
1
. l sa a az a ın• tar a mal bulunma 1 ST A l"f BU L BELEDi İ 

h A • l b' b. . d ev elın mısa ı, Sovyet er. .. d .. d. d ·['ef 
ususı secıye er ır ırın en ayır. A'l f f k .. k sı ve muru atın mutema ı ev<".mı Daru·'lbed · 'T'.emsı t' 

ma ta ır. J h. 'l . h ki' dd ıat ar uzerın e men 1 tesırler yap u k d ı c ve crt ar ı gozetmcmc ~ 

1 

f' 1 .. . d f' . ayı .1. ı 

e monarc ıe erın er Ş" • ı re e· ı:; u akşam 
Bunlar mahfuzdur. Bu noktai d'I' - .mıftır. 

ı ıyor. Anna Kristi 
nazardan enternasyonalist ve koz- Kezalik bu tarif ruhanilere ait Azııı bır şaki Yazan: Eugene 
mopolit değiliz. Milliyetçilik bu sultayı, dini hükumet icab:-tınr, Nezihe civar köyleri zaman za 

h d k d u Aneill Türi<çe· 
aa a a kendini gösterme te ir. (Tl 6ocratie) nefyeder. .m:ın bizar eden birkaç katil filin-
Mesela beynelmile' kisveyi her mu Bunhr ret ve nefyedi'meklc 1 den mahkum bulunan Cağutlu 
asır millet kabul etmiştir. Biz de halkçılık hasıl olur. Kürdo adlı şerir yapılan jandarma 
tıpkı Almanlar, Amerikalılar, Por Ayner. Cümhuriyet Halk Fırka takibatır.tla ölü olarak yakalan-
tekizliler gibi gıyınırız. Lakin sı progr"mından: mı~tır. 

ye çeviren Av· 

ni Bey. 

4 Pudc 

lv.uallim ve 
hiç bir muasır millet ve devlet di- "IClare ve )'ak' · t' k -. • • ımıyc ın aynagr 
imden, hatıralarından, adetlerin- , m:llettir. Bu iduc ve hakimiye ~ ,!!mı ___ Perşembe matinelerinden itibaren 
den fedakarlık etmemiştir. Biz de tin, c1cvletin vatan:hsa ve vatan· İ P E K S İ N E M A S 1 N D A 
bunun içindi~ ~i esperanto dilini dnşm devlete ı~i\rşılıklı v<.zifc!cri· KASPA - As"ıan Ada.At. 
kabul etmemu;ız; hntıralarmıza 1 · L kk. I ·r • • I JY 

• • • • ' ı nın ra ıy e 11asını tanzım yo ur:-
men~eımıze sım sıkı bağlıyız. A .. ı d ı ·1 l f k b .. "l 
d 1 • · j a <U anı ma.sı ır aca uyu< e -

et erımıze hürmetkarız. Folk lo· 1 !"' 1 .. ·· d ı ı 
, b' . d' sns ır. "anun ar onun e mut a c 

re u,muz ızım ır. b. .. k b l l h' b' 
ır musavnt a u ecen ve ıç ır 

C - Bizde halk müsavidir. Teş· ferde, h:ç. bir aileye, hiç bir mnıfn 

lpd•filın • tt:lh o"ı·nd:ı. tamamt'n Tiırkçc ~ onu~turulınu h r h:ırik:ı filıııı 
Mümessili Olimpiyat Yüzme Şampiyon" t 
U S T E R ı C R A B B,:ıı~ B 

Bundan cüzice ayrı bir şekilde 
korporatism şimdi ltalyada tatbik 
olunmaktadır. Elde edilen neti • 
ccler g~yet ehemmiyetlidir. Bu 
gidi§le faşism milleti fethetti ve 
millet te böylelikle taze bir haya
ta nail oldu. 

kilatın 69 uncu maddesi aynen: hiç bir cemaate imtiyaz tammıyan 
"Türkler kanun nazarında müsa • fertleri halktan ve halkçı olarak 
vi ve bilaistisna kanuna riayetle kabul ederiz.,, 
müket1eftirler. Her türlü zümre, 1 

:-;t'Tbt'Sl dola.an 00 ar.-laıı, "0.J den fazla \'ah~I h.ıy \:tn. k:ıp!an. rıl \C e•I· 
Fc' kal~dc he\ t'caıılı 'c ~örulmcmi$ hır film. ili, crc:ı; Paraınount ~at.C',11Jt 

Bu nıua1.zam fi!nıin tııınımeıı l'r.ın-ızca söz ili ~Op\ esi bu c,.·ar,amha akş:ırT' 
itıbaıcn ı\I E. L E 1\ r.ineırıa~ıııd.ı ~fisıcr lccdt ı. 

~.111!111 _______ Paramount f i'm~dir ____ _.. 
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" 
cıe ı .ı e1rı ası : 

KISKANÇ 
~~ denize clojjru uzanı -
~· hafif kürek aealeri, au 
clr. t.te!urıalarda çipiltileri var -
ee, dk e~ rengi, ııcak bir ıe • 
~zunde yıldızları tutuı -. . ,,. 
• ~ onu lıtanbulda görüyor -

!•et, kurtu -&u lmu,tum .. 
_ F lece ıidiyoruz 

alere -ı·? -a ..... 
"'riı .. &Jır, IDaaleaef oraya gide-

da ~>'0ilQU~a bir Ruı lokantaıın
ı....::_~ 1•Joruz. Yunaniıtanm 
~nimde canlanıyor. 
.._.. et• , hatırlar mııın Mi -
..... p, ~UJaziyonun ıözüne ka • 

_ g-ıa Çefmeaini aramııtık. 
:wte •• ._ llaıa· 

~ ı aonra öğle yemeği ye -
\J Ne1di o lokantanın iımi?. 
--Uftu. 

-._--;;..Dutün. Meıhur bir eıerin 
ıt. 

._ ILiJ• 
~ ıa mi?. 

:: ff.111, Offenbah'ın. 
liliet li~ladım. "Kral' Menelaako 

lfelen lokantası.,, 
Jf2: !feraon harabelerini gezdik. 
~UGotun bahıettiii merdiven -
~ çıktık. Rehberimiz bize 
~ Y '?-ncadan bahsetti. Bir 
""-1 ~eler deiiımiı, yalnız 
llait.. le•,Jorum,, sözü değiıme • 

~~t liyliyor: 
:"lftı a.ınbaiı kokliyoraun, o 
-·c·,-,-k~eopatra da koklamııtı. 

t~ "v~Z:~'d."''· Hrlf•D 

~ÖZierin, iri siyah gözlerin 
&)'tin kadar siyahtır .. 

~sahi, bunu o da bilmiyormuı. 
._.l.i:o baıka bir ıarkı biliyor. 0-

8eni sev sevgilim, 

t kinıseyi sewnediğin gibi. 
l.ua, •et Marika, ben de bir ıarkı -...... 
~k kokulan içinde, 

~ daklanna takıldım .. 
~ • '- dudaklanna talulaca -
~ --- Behire aramıza girdi .. 
Ab· ~~tün benliiimi ıardı. Ken,. 
,...;.. """tlukta hi11ettim. Kalbim 
' Yanık kokusu burnuma 

d.L.~~a kapılmıf bir insan gibi 
-::'!'tun. Geri çekildim. 

'"•n var?. 
~1 .etmek istedim. 
~ lllÇ.... Beni kadim Yunanis

...._ ~ralarına sürükledin .• 
"'- l lineı vurdu galiba !.. 
~- •et, liinet vurdu. Beni göl
~rde ıezdirdiniz ... 

...... s· ıözlerimin içine baktı: 
~ PC il çok sadık erkeknıitıiniz ! 
~..:.:emek iıtiyoraunuz?. 
' 1 çattı: 
~'ta ben çirkinleştim, dedi, 

4 lea ltıluın.. 
.. ~, .. baktı .• 

~'"";' Behireden on bin defa 
1• Yüzünde boya, gözlerin

~ e Joktu. Muhteıem bir ka
~ Behire onun yanında hiç 

~ •• Fakat ben Bebireyi ·~· 

~haya bak Marika; elbette '"..._,_ 

Nakleden: Selami izzet 
- Artık bahı etmiyelim, dedi.. 

Bu gece beni incittin. Baıka biri
intikamımı alacak. 

Elini elime aldım: 
- Bu oldu, dedim.. Neyse, ar

tık bahıetmiyelim .. 
-11-

Artık mücadele etmeie ıebep 
yoktu. 

Ertesi günü öğleden ıonra Behi
renin evine misafirliğe ıittim. 

"Hanımefendi evdeydi, Hanım· 
efendi yalnızdı.. Hanımefendiye 

haber verecek 'erdi.,, 
Ne olurdu, müthiş bir inkisarı 

hayale uğrasaydım da kurtulıay • 
dım .. 

Behire odaya girdi. Sanki hiç 
bir şey yokmut gibi yanıma geldi, 
elini uzattı: 

- Naıılıın takayım?. 
- Fenayım Behire ... Maneviya· 

hm berbat .. 
- Yüzün de pek iyi defil.. içi -

nin kötülüğt dııına vunnuı. 
- Belki bir az sarardım .. Şim-

di geçer, heyecandau .. ' 

- Ne heyecanı!. Olıeydim, ö
lüm haberini ancak ıuetelerden 
öğrenecektin... Ne makıatla gel. 
din?. 

- Açık konufacağım .. Taban· 
canı çek, 'albime daya, tartlannı 
söyle... Seni görmeden yaıayıya
mıyacajım .. 

Ayağını yere vurdu: 

- Bu da tuhaf... Artık görüı· 
miyelim diyen ben delil, ıenain. 

- Alay etme... Ben seni yirmi 
kitinin arasında görmek istemiyo
rum.. Seni yalnıı, yap yalnız gör 
-·'- •·•7.•'f - . tMi,. .,., w ~ 
nim olasın, iıt,Ui&im zaman leDİ 
kollarımın arasına alayım. 

-Ateı!. 

- Ne ateıi? .•. 
- Tabancam kalbinde deiil 

. , A . 
mı . ... teı ettmı. 

Bir koltuğa gömüldüm, batımı 
aYUÇlanma aldım. Yapacak ıey 
kalmamııtı. Behire her zamanki 
gibi mermerdendi.. L&kaytti.. 

Halimin pek peritan olduğunu 
fark etti. Kalçasını omzuma da
yadı. Baır.mı kaldırdı: 

- Ne iıtiyorıun? •• 

' ""'"'"'' rar) 

Polise ha kar et eden bir 
kadının tevkifi 

Zabıta evvelki ıece Sirkecide 
dolatan Necla Hanım iıminde 
genç bir kadının vaziyetini ıüphe
li ıörerek kendisini isticvap altına 
almııtır. 

Necla Hanım, hüviyetini tesbit 
için kendisini karakola götüren 
poliı memurlarına hakaret ettiğin
den dün Sultanahmet birinci ceza 
mahkemesine ıevkolunmuıtur. 

Mahkeme, Necla Hanımın tevki 
fine karar vermiıtir. 

Bir tavzih 
Son Poıta ıazeteıinin 23 birin

ci teırin 933 tarihli nüıbaıında 
(Eski müderrisler bomba ıibi pat 
lıyacaklar mı? Mustafa Hakkı Bey 
böyle dedi.) batlıiı altında tara
fımdan vaki olduju bildirilen be· 
yanatı okudum. 

Son Poıta ıazeteıi muharrirle· 
rinden hiç bir zatı tanımadıiımı 
ve kendilerine böyle bir beyanatta 
bulunmadıiımı arz ve ıu tauıbi
min pzetenizde netrini rica ede· 
rim efe~dim. 

!•bık le• fakaıt .. ı ralel ••tala Halda 

Hazineye zarar 
Yüz liralık bir zararın 

davası görülüyor 
lstanbul ağır ceza mahkemesin

de, dün bir hazineyi zarara sok -
mak davyına ait muhakemeye 
devam olunmutur . 

Bu hadisede, yüz liranın zıyaa 

uğradığı mevzuu bahistir. Muha • 
keme edilenler, o zamanki Kadı -
köy malmüdürü Selahattin, vezne
dar Nazım ve memurlardan Cevat 
Beylerdir. 

Geçen muhakemede, verdiği i • 
zahat dinlenildikiten sonra, Sela
hattin Bey hakkındaki tevkif ka
rarı ıeriye alınmıt ve Nazım Bey 
hakkındaki tevkif kararının infazı 
aynı zamanda ıahitlerin çağnlma• 
ıı karariyle muhakeme düne bı -
rakılmııtı. 

Dünkü muhakemede, veznedar 
Nazım Bey, kendiliğinden mah • 
kemeye gelmif, müddeiumumi 
Ahmet Muhliı Bey, hakkınclllki 
tevkif kararının infazını iıtemİf , 
Nazım Beyin vekili, müekkilinin 
bu meseledeki vaziyeti, Selahattin 
Beyin n.ziyeti gibi, mevkuf olma
dan mubakemeıinin devamına 
m\iaait bulundujunu ileri ıürerek, 
onun hakkındaki tevkif kararının 
da geri' alınmuı iıteiinde bulun -
muttur. 

Diğer taraftan, Selihattin Be • 
yin vekili, müekkilinin timdi Dü2)o 
ce malmüdürü bulunduğundan 

bahiıle, çekilip gitmesinin güç ol
duiunu, oradaki vazifesi baımdan 
ayrılmaması daha muvafık olacağı 
nı söylemiş, sorguya çekildiğine gö 

re, kendisi hazır bulunmadan mu 
hakcuıaaino devam olunmasını iı • 
temiıtir. 

Mahkeme bu iıteii kabul, Na -
zım Beyin vekilinin iıteiini ekse • 
riyetle redd'etmif, veznedar Na· 
zım Bey mahkemede tevkif olun-
muıtur • 

Bundan aonra phitlerin çağırıl· 
muıkarariyle, muhakeme on üç 
tqriniaani aaat on dörde bırakıl • 
dllftır. 

Bilet suiistimali 
Şark demiryolları idaresindeki 

bilet suiistimali meselesinden ya • 
pılan tahkikat neticesinde, hakla 

Timsah ve lJılan, 
ehli hayvan mı? 

Apartman sahibi, kiracı kadının dairesinde bealedlll 
bu hayvanlar1 zorla hayvanat bah~ealne gönderdi. 

Mahkeme, apartman sahibine hak verdi! 

Pariıte ıon günlerde garip mev- ı - Bunlar da ehli hayvanla.
aulu bir dava görülmüı, muhake- dır! . 
me merakla takip olunmuıtur. - Timsah ve yılan mı?. Mü · • 

Korniıa isminde bir madam bir kemmel.. Siz, bu iti mahkemeye 
apartımanda bir daire kiralıyor. anlatın!. 
Ev ıahibi ile kontrat yapılırken Apartıman ıahibi, hayvanat 
evinde ehli hayvanlar bulundur - bahçesinden bir kaç tecrübeli a • 
mak ıartını koıuyor. Ev ıahibi, dam getirterek, kiracı kadının ıü
bu ıartı kabul etmekte fereddüt et rültü, patırtı11na rajmen, timaah
miyor. larla yılanları tutturuyor, ıandık· 

Kiracı kadın, dairesine tatını- lara koydurarak, hayvanat bahçeıo 
yor. Dairesinde yalnız batma ya• ıine gönderiyor. 
ııyor, pek nadir olarak aokaia çı· MadMD Korniga, derhal mah • 
kıyor. Bu vaziyeti kapıcının mera kemeye müracaat ediyor, kendiıi· 
kını uyandınyor ve merakım ye - nin bu hayvanlarla cambazhane • 
nemiyerek bir fırsat kollıyor. Ki· de numaralar yaptıjını anlatıyor, 
racının ıokaia çıktıiı bir ıırada onları ehlileıtirdiiini, imanlara za 
anahtar deliğinden münzevi kadı· rarları dokunmıyacaiını ileri sürü· 
mn dairesini ıözetiiyor. yor. 

Kapıcı, içeriye bakar bakmaz, Mahkeme kadının bu sözlerini 
örperiyor, tüyleri diken diken olu- lehte bir karar vermeğe kafi gör• 
yor. Bunun sebebi, sofada ot yı• memiı, timsah ve yılan gibi hay • 
ğınları üıtünde üç timıah yavruıu, vanların bir apartımanda barındı· 
bir kaç yılan ıörmeaidir. rılamıyacağına, onların yeri hay • 

Korkudan dizleri titremeie bat· vanat bahçesi olduiuna karar ve.
lıyan kapıcı, buz gibi ter dökerek, mif, bu ıuretle Madam iCorniıa • 
oradan uzaklatıyor ve doğru ev nın davasını reddetıniıtir. 

sahibinin yanına gidıyor. J k d T •• ki • 
- Dehtet, diyor, ıize müthiı bir S en lOD UF en 

haber!. .. Türkiye - t "ransa mua-
- Aman çabuk soyle. Ne oldu, h d 1. ---• • 

ne var?.. e esı ve ısan m~eaı 
K•hirede çıkan "Elbilij,, p • - Apartımana yen taıınan ka-

zetesi, muharririmiz Sadri Etem 
dın yok mu?.... J 

Beyin ıkenderun Türkleri hakkın - E, var ... Madam Korniga! .. 
da V AKIT e yazdıiı bir makale • Ne olmuı? .. 

- O kiracıyı hemen çıkar~alı ! yi hulita ettikten tonr& ~am iatih 
- Niçin camm?. Yalnız bir ka bar büroıanun netrettiii bir habe 

dın..... Paraıını da muntazam ve- ri dercetmektedir. 
. , Şam istihbar bürosunun verdi· 
rıyor .• 

- Hayır, bayık'!. Yalnız de _ ii malimat tudur: 
iil !... Türk propaıandacdan, yakın 
~ Ne demek?. Yokıa aparlı· zamana kadar lıkenderun livası. 

mana uygunsuz takımından mİaa• nın tam istiklali için çal1117orlar
fir!er mi gelip gidiyor?. Dolam _ dı. Suriyenin muhtelif tehirlerin
baçlı, üstü kapalı söyleme. Açık- de fena tesirler bırakan bu propa-

1 , ganda mecliste de mevzuu bahı ça an at .. 
- Keıke öyle olıaydı. Kadın· olmuıtu. 

la beraber apartıman.da korkunç M~zkir livadaki Türklük cere
ve tehlikeli hayvanlar da yatıp yanınm ~eniden uyandıiı ve kuv· 
kalkıyor ! . vetle harekete batladıiı ve yalna: 

_ Ne dedin?.. ıiyaıl hedefler takip etmiyerek 
rmda tahkikat yapılanlardan bir - Evet!. Oç timıah yavrusu, idare ve harı itlerine de kal'lflıiı 
kıımı ,hakkında men kararı veril• bir kaç yılan.... anlqılıyor. Türkiye - Frama ma 

• 1 l d S t Be - Su•, vetı"ıı·r .r. ahedeıi Arapçayi resmi liaan ta· mıf, ya nız memur ar an ua · .. J 

yin muhakemesi için, dosya latan- Apartıman sahibi telita dütü - nımakla beraber, Türkçeye karp 

Yor. Hemen Madam Kornigaya her hanıi bir harekette bulunma• ·bul ikinci ceza mahkemesine gön-
derilmiıtr. daireden çıkmaıı lüzumunu bildi- mayı taahhüt etmittir. Onun için 

riyor. Ve apartımandaki kiracı• hükumet lıkenderunda ~ve 
latanbul kinci ceza mahkeme • T k )arın korkudan dairelerini terke - ür çeyi bilen bir müdür idareain 

ıinde dün Suat Beyin muhakemesi 
ne baılanmıf, muhakeme şahitle • 
rin çağırılmaıı için kalmııtır. 

decekleri endiıeaiyle, timsahlı, yı· de Türkçe ve Arapça ile itleri ida· 
lanlı kadını bir an evvel evi terk re eden bir tqkilit vücude ıetir • 
etmesi için sıkııtırmaia baılıyor di. lıkenderun livası maarif nizam 

Buna kartı Madam Korniga hiç namesinin ikinci maddesi bu 
lıtanbul ikinci ceza mahkeme- aldırıt etmemif, apartıman sahibi- mealdedir. 

ne ıu cevabı vermiıtir: Maarifin yeni teıkilitı, Anlak• 

Bir para meselesi 

ıi, dün Sirkeci belediye tahsil ıu • 
beıi tahsildarı iken zimmetine 45 - Çıkmaia niyetim yok.uo Ola· ye müdürünün matlup sıfab haia 

d olmasına raıv men yerine vahım 
lira geçirdiği noktasından Celil 
Efendiyi muhakeme edecekti. 
Hakkındaki tevkif kararı henüz 
infaz edilmediğinden, muhakeme 
baıka güne bırakılmııtır. 

maz a.... J 

- Ancak timsahlarla yılanları Türkçeyi bilen ve Arapçayi konu
bafka yere götürdükten ıonra otu- tamıyan yen bir müdür tayin et • 
rabilirainiz !. mek iıtemiı iıe de lskenderun mu• 

- Hayır, onlarla beraber oht • tasamfı bu hareketi recldetmit ve 

i , vaziyeti ciddiyetle tetkika btla • raca ım ... 
Bir taka battı - Na.ad olur? ... 

Evvelki gece Fındıklı iskelesinde - Bu bayagı olur. Siz, bu da· 
odun yüklü bir taka batmııhr. Hü· ireyi yalnız bana clejjl, a1111 za • 
ıeyin kaptanın idaresinde ve 20 manda timaahlarla 11laııYara da 
ton odun yüklü Selimetiderya ta- 1 kiraladınız.. Bu buutta kontrat
kuı, sahile yanaıırken, Selamet iı namede kayıt vardır!. 
mindeki motör çarparak batması- - O kayıtta ehli hayvandan 
na sebebiyet vermittir. Nüfuıça bahaediliyor, vahtl hayvandan de
zayiat olmamııtır. Müsademe etra iil... Ehli hayvanlar muradedili • 
fmda tahkikata baılanmıftır. yor!. 

mııtır. 

Vapurda Ölen adam 
Trabzona ıitmek üzere, Cümhu 

riyct Yapuruna binen Tral»zon aa• 
bık nüfus müdürü Mehmet Şev • 
ket Bey, npurda üzerine bir fena· 
lık ıelerek dütmif, ölmiiftür. Ya· 
pılan muayenede ölümGn sektel 
kalpten olduiu anlqılmıı, cetet 
npurdan çdcanlmııtır. 
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lzmirde Istanhulda Bayram Bel evi 
hafriyab Bir vapur karaya oturdu 

1zmirde Göztepe vapuru Karşı
yaka iskelesinin on bet metre ka -
dar solunda karaya oturmuıtur. 
Vapur, ileri, geri bütün hareket 
lerine rağmen kendisini kurtara -
mamıttrr. Göztepe vapurunun o· 
turduğu yerde telefon kablosu var 
dı. Bu kablo kop.muş ve lzmir!e 
kar11yaka arasında muhaberat dur 
muıtur. Kablonun tamirine dün -
den beri çalışılmaktadır. 

Serbest 
kapalı 

kürsülerde istiyen söyleyebilecek: 
vitrinleri süslenecek 

Vapurun yolcularını orada bu
lunan bir kayık taşımış vapurun 
kayıtı içi su dolu olduğu için deni
ze indirilince hiç bir işe yarama 
mııtır. 

dükkanların 
<U~ taralı 7 

inci ı;a~ıtada) tan ve toplantı mahallerinden geç· elektrikli kafile Ayaspa§adan Dol 

3 - 29 birinci te§rin pazar meleri ve durmaları yasaktır. mahahçeye inecektir.) 
günü Beyazıt meydanında geçit 10 - Geçit resmi bittikten son- 14 - Bu gece Dolmabahçede 
resmi yapılacaktır. Herkesin ı ra vali ve ku~andan ve tribünde j ~illet sara~ında vali ta~af ından 
meydanda toplanıp merasime it - bulunan davetlılerden arzu eden· hır balo verılecek ve şehrın muh -
tirak etmesi kutlulama vazifesinin ler Taksim meydanına gidecek - telif yerlerinden ve bilhassa Be · 
karşılıklı yapılması sayılacağın - lerdir. Burada belediye, cemiyet - yazıt, Taksim, Üsküdar ve Şemsi 
dan evlerde, makam ·arda ziya- ler ve arzu eden müessesat tara - Paşa ve kız kulesinden şenlik fi -
retlerle bayramın kutlulanması ya fından abideye çelenk konma me• tekleri atılacaktır. 
pılmıyacaktır. rasimi yapılacaktır. Bu merasim 15 - 20 birinci teşrin pazar -

Tire mezarhklan te 
ediliyor 

Tire köy !erinde ve Bele.i 
asarı atika hafriyatını te 
bulunan eserleri tetkik e 
zere İzmir müzesi müdürü 
ağası zade Salahattin Bey Ti 
gitmiştir. 

Salahattin ve evkaf mem 
yazi Beyle bir:ikte hafriyat 
linde tetkikat yapacaktır. 

4 - Bayramın birinci günü aaat 
dokuzdan dokuz buçuğa kadar İs-

şu suretle olacaktır: teıi günü toprak alma merasimi Salahattin Bey Tirenin bo 

Kastamonide bir cinayet tanbulda bulunan konsoloslar va-

Geçit resminin başında yürüyen yapılacaktır. ·Her şehirle bu bay - eski mezarlıklarındaki tatl 
ordu abidenin etrafından bir da _ ramın kutlulandığı meydanın cüm 1 rihi kıymeti haiz olanlarını 
· t k"l d k b "t k' huriyet adı verileceg"'inden bu - edecek ve icap edenleri lzınir ıre e~ ı e ece , unu mu ea ıp . . . 

Kastamonuda hükumet koridor li Beyi vilayet makamında ziyaret-

larlnda bı·r k l E le tebrik edeceklerdir. va a o muş, şenli 

Mehmet isminde bir adam bir ka
dına tokatla vurmuştur. Kadın to
kalı yer yemez carının altından bir 
bıçak çıkarmış ve Eşenli Mehme
din omuzuna saplamıştır. Ağır 
surette yara'anan Eşenli Mehmet 
derhal hastaneye kaldırılmış, ka -
drn yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Kuru üzümler için 
İngiltere kuru üzüm piyasası 

5 - Geçit resmine iştirak ede .. 
cek kıtaat, mektepler ve sair te -
şekkülle;· saat dokuz buçukta Be · 
yazıt Üniversite meydanında kro· 

kisi mucibince kendilerine tahsis 
edilmiş olan yerlerini tamamen al
mış bulunaci.\klardır. 

6 - Saat 1 O da vali yanında 

kolordu kumandanı olduğu halde 
hazır olanların önünden geçerek 
bayramlarını kutlulayacak ve hu 
te~ekküllerde kutlu olsun diye mu 
kabele edeceklerdir. 

d T .. k b ... k'l k günden itibaren Beyazıt meydanı zesıne naklettırecektır. mey ana ur ayragı çe ı ece -
tir. Bayrak çekilirken bütün hazır- ı Cümhuriyet meydanı adını almış - Tire asarı atika koruma~ 
lananlar tarafından selamlanacak- tır. azasından Faik Beyin takriri 
tır. Bu meydanın münasip bir yeri- rine cümhuriyet caddeai ke 

Bundan sonra muzika tarafın - ne ileride bu hatıranın yüksekli - daki mezarlıkta medfun Ti 
dan istiklal marsı calınacak ve bu ğine yakışacak (lstanbul 10 uncu yetiştirdiği alimlerden A 
nu çelenk konm~ .merasimi takip Cümhuriyet bayramını candan Zühtü (Abdullah Tirevi) ef 
edecektir. coıkulukla bu meydanda kutlula • nin kızının asri mezarhia ~ 

dı) levhuını havi bir taş diki'ecek ması kaymakamlık ve maarıf 
11 - Gece şehrin muhtelif yer- .murluğu tarafından münasip 

}erinde fener alayları yapılacak tir. 
16 - Cümhuriyet meydanında rülmüş ve bu işin yapılması 

Harbiye mektebinden ve Tatkıt - yeye havale olunmuştur. 
ladan bir kafile fener ve metale • toprak alma merasimine saat 11 

d b 1 k M ı k t. h Merhum Abdul'ah Zühtü ferle hareket ederek saat 20 de e af anaca tır. em e e ın er 
·ı- k d 1 ak o di on dokuzuncu arsın büyük Taksim meydanına geleceklerdir . vı ayet ve azasın a yapı ac · 

ı b · M'll~ k t l lerindendir. Halis Tirelidir •• Ayni zamanda İstanbul tarafın - an u merasım: ı 1 ur u U§Un 
hakkında Londra ticaret .mümessil 
Jiğimizden bir rapor gelmiştir. 

Bu raporda a§ağıdaki maliimat 
verilmektedir: 

Bundan sonra vali Beyazıt kule- dan fener alayına iştirak edecek baı ve diriliş ve yükseliş hayatı -
mektepler ve halk dahi saat 20 de mızın ruhu olan milli ı-eisine kar· 
Beyazıt meydanında toplanacak _ şı memleket evlatlarının şükra -

den fazla eser yazmıtaa da 
serlerin hepsi de gayri matbu 

Doğrudan doğruya İngiltere pı· 
yaıasında en mühim rakıplerimiz 
olan döminiyonların tarife rüçhan 
Jarını şu veya bu tekilde izale ve 
tahfife çalıımak İngiltere pıyasa
ıının üzümlerimize açılmasını te
mine yarar. Aynı zamanda üzüm 
!erimizi kati surette standardize 
e'lidek çok müliim faydalar hasıl 
edecektir. 

Teknik bir şekilde çalışacak bir 
birlik, bir kooperatif şahsi teıeb
büslerden fazla muvaffak o!abilir. 
Bu kooperatife müstahsiller iştirak 
edeceği gibi ihracatçılar ve arzu e
denler de girebilirler. 

Hariçte üzümlerimiz için netri 
yat, propaganda yapmak lazım -
dır. 

. Geçen sen lngiltereye 755,658 
lıralık üzüm ihraç eden Türkiye -
nin komisyonculara vermiş o1du
ğu para 22669 Jira tutmaktadır. 

Burada tek bir tüccar yoktur. 
Bütün itler komisyoncular ~asıta
sıyle .görülmektedir. 

Günün en büyük muvaffakıyeti 
malı P~raya kalbedebilmektir. 

si yanında hazırlanmış olan ma -
halden bütün halkın bayramını 

kutlulamak için bir hitabede bu -
lunacaktır. Bu hitabeden sonra 
bütün muzıkalar hep birden istik .. 
lal marşın çalacaklardır. 

Bu marşı müteakip vali ve ku -
mandan tribündeki mevkilerine 
gelecekler ve verilecek itaret üze· 

rine gerek üniversite meydanında 
gerek tribün ve Beyazıt meyda -

nında hazır bulunanlar hep bir • 

den ve bir ağızdan cümhuriyetin 
onuncu yıl marşını söyliyecekler -
dir. 

7 - Geçit resmi sırası aşağıda· 
gösterilmiştir: 

A - Ordu, 

B - Harp malulleri, 
C - Polis, 

D - İtfaiye, 

E - Yüksek mektepler ve Ta -
lehe birliği, 

F - izciler ve mektepler, 

G - Hilaliahmer, Himayeiet
fal, Tayyare, Maarif, Milli lktısat 
ve Tasarruf cemiyetleri, 

H - Sanayi birliği, 

1 - Esnaf cemiyetleri, 

O ·· f · J - H~lk. zum ıyatiarı düşük 
B 8 - Geçit re!mine iştirak eden· 

u sene mevsim başlangıcın S 1 h 
d 1 - ler Beyazıt u tana met, Sirk::ci , an 2 teıriniıani akşamına ka-
d b Köprü, Şişhaneyokuşu, T epebaşı , 

ar oraada satılmış olan çikirdek 
· İstiklal caddesi yoliyle Taksim sız üzüm miktarı 20,365, 702 kilo -

tır . 

12 - Taksim ve Beyazıt mey -
danlarında fener alayı kafileleri • 
nin toplanmasını müteakip saat 
20 yi 15 geçe Ankaradan cümhu
riyetin nasıl ilan olunduğunu ifa · 
de edecek kıaa bir konferans ve -
rilecektir. İstanbul radyosunun va 
sıla olacağı bu konferans huıuıi 
radyolarla dinlenilebileceği gibi 
Beyazıt ve belediye önü meydan -
larına konulacak hoparlörlerle 
halka dinletilecektir. 

Bu konferans bittikten sonra sa 

nını ve milletinin Gazi ülküsü yo -
lunda birliğini gösterecektir. 

Vilayet ve kaza cümhuriyet 
meydanlarından alınacak bu top -
raklar Ankaraya gönderilecektir. 

17 - Bu merasim İstanbul bele 
diye hududu dahilinde yalnız cüm 
nuriyet meydanında icra edilecek
tir. u metaa1mJe"Yi16.yct, kaza 
ve nahiye kutlulama komiteleriyle 
bunlara merbut ve yardımcı ko -
misyonların azaları resmi ve ha · 
yır ve mesleki müessesat mümes -
silleri, şehiryatı mektebi talebesi , 

mı§tır. 

Tire belediyesi, Abdullah 
tü efendinin kabrini ihtifal, 
rasimle yeni mezarlığa naklıl!llll'l.--iöllr• 
tir. 

MiJasta seylip 
Milasta evelki gün öilecleD 

ra anzııun 9:i..trf Ptli ~;.. ~h,.. 
lamıştır. Yağmur o kadar ıid 
idi ki sokaklarda yürümek ' ..... _ ... , 

yoktu. Bir saat süren bu 111 

yağış neticesinde evlerin 
katları kamilen suyla doldu. 
ralarda saklanan yağ küpleriol 
bastı. Zahireler berbat olcl• arzu eden halk bulunacaktır. 

at 20 buçukta limanımızda bulu - sular tarafından sürüklenip 
nan filodan ve şehrin muhtelif 18 - Merasime şehir bandosu Telefon, e'ektrik direkleri 
yerlerinden birer top atılacak tarafından çalınacak istiklal mar· len yıkıldı. Koca, koca ai 
tır. şiyle başlanacaktır. Müteakiben devrildi. Hülasa tam man 

ilk lop ıesini işiten herkes ve ı vali, Fırka. ve Halkevi .. reisleri ta- (Afat) oldu. Nüfusça zayıat .d •lll 

b .. t.. k'l t l · k l. y rafından bırer nutuk soylenecek · t u un na ı vası a arı ın ı ap ug · ur. 
d 1 ı · .. k k tir . run a can arını veren erın yu se •ımnııınıımuımnııııttııınnıııınınnııımıımıııınm•ımnıı 

N··tlıklar bitince vali ve beledi- "d'" · t' · --t· al hatıralarına saygı olnnk üzere bir "' ret mu urıye ının nezna,.. ı 
dakika duracaklardır. Bu dakika· ye reisi, Fırka reisi, Halkevi reisi bir fener alayı yapılacakbr. 
dan sonra vatanın milli birlik kuv· ~~harcb.e meydan~armda vatan 21 - 31 birinci teşrin aab ~ 
vetine dayanarak yüksek ve par - l ı~ n ~alul kalmış hır zat Üniver· nü aşağıda yazılı yerlerde t 
lak istikbale fiidişinin yeni bir dev sı.le~ın en son sınıfında en. yaş~ı atma ve açılma resimleri ya,.ı-_d 
ri acılmış ve Türkiye ciimhuriyeti- hır KIZ ve erkek talebe ve hır şehıt cak: 10 buçukta mezbahada ""'· 
n in ikinci on yıllık devrinin ilk ani e·,riadı turafmda bir avuç toprak 1 salonu ve m_e~urin dairesinin~~ 
girmi~ olacaktır. ' alınarak hazırlanan kutuya kona- çılma merasırnı. Saat 11 bu~ 

1? B d l b l h c:ı!~ ve bu kutu lıtanbul kutlulama Kerestecilerde inşa edilecek 
...ı - u c::n:ı a :::t;ın u un er k . , . f d .. 

1 
.. l , • i. 

f el ı h 11 , 1 1 l d' omıı:esı tara ın an mu ıur enecc.~ b:nasmın temel atma merıılll tara ın a o an a ;: c..erna cen ı- · b 
1
_. • ....ıı.-• 

ve yukarıda is:mleri ye:·lı z~vat de A"-·asofyada Bele diye ı liğ inclcn ve fener alayı için Be - J 

tarafından bir zabıt imza e -.ilecek h:ı l[ıboraluvnrınm küpt r 
ynzıt ve Taksim mey~an1anna lop 
lanmış olan halk cümhuriyct mar
~ını söyliyerek yeni giri,ini te~i't 
edeceklerdir. 

tir · 14 te Üniversite arkasındaki d.ur. Bu müddet zarfında asgari meydanına kadar gidecek mektep 
f ıat 7, azami fi at 30 kuruş o im ut _ ler ve diğer teşekküller gidecek -
tur. Geçen senenin aynı zamanla- leri mevkilere göre Sirkeci ile Ka
rındaki satış miktarı 30,GSl 091 raköy arasında srbest kalacaklar-

' Bütün buhilrlı, motödü, nakil kilo, fiatlar da 8 ile 40 kuru• ara- dır. l 

Mera:;'.mc, ımza i~i tuınamlan - be yurtlunun açılması, 15~'9 
dılct.-.n :;oma ;~hir bandc!u ve o - ya::ıtta lr.kılap müzesi, 15 
rnda h~zır bulunan halk tarafın - ta Sehrcminindc yeni inta 
c'an m:ır~kr söy:enmc!c surc~:yle fll'ka binasının, 16 buçukta 3 

:r 9 S d k b k vasıta arı gemiler, fabrikal:ır de -11nda bulunuyordu. · - aat o uz uçu ta tram - l d'' d" k l d 
S h f · · d l .. · h l · . k vam ı u u ça acaklar ır. on a ta ıçın e geçen haf taya vay ar guzerga ıarıcıne çı mış 1 

niıbetle az muamele olduğu gibi bulunacaklardır. Bu güzergahta Marşlardan sonra gerek bu 
muhtelif nevi üzüm fiatlarında da bulunan halk geçit resminin inti -1 meyd~nl_arda ge:~~i ~ehir'n di~er 
bariz bir düşüklük görülmüştür. zamma halel vermemek için yaya yederın e haz ı•· an t ıı olan fe. -
Piyasada lüzumundan pek fazla kaldırımlarını tecavüz etmiyecek.. neı· alayları harc:~ete ba~hyücak · 

mal bulunması ve peyderpey gel -ı Jer ve vesaiti nakliye de güzergah lır. Taksimde bulunan kafile 
mesi, tetrinievelin ilk on beşinde üzerinde durmıyacaktır. Aynspa~a, Dolmabahçe, KarakÖy 
teslimi meırut aliverelerin hemen Reklam mahiyetinde araba oto yoliyle Beyazıta gidecek, Beyazıt
hemen ikmal edilmiş olması ve ih- mobil ve lillmyonların güzer~ah _ tan kalkan kafile de Beyazıt hele· 
racatçıların büyük mikyasta •ı"pa- diye dairesi, Cagy alogylu, Ankara .., ıcıtnhnıaHıHJ111JtC1mınttum:ıtaıuı1Utı nmmmunn~ UU11M11111.nt• "'' mı r.ıtt 

ritler almamı! olması muamele - için yeni sipariıler olacağına göre, caddesi, Eminönü yoliyle tramvay 
~~n .. azlığın~a ve fiatların dütkün vnzıyetin önümüzdeki hafta için - C9'ddesirıi takip ederek Taksime g1 
luğunde amıl olmuıtur. de inkiıafı kuvvetle ümit olunmak dccekt;r, 

Maamafih ıene baıı satıılan tadt1'. (Bu fener alayından ayrılacak 

IQUI# uw ..... ,...,. 

n ihayet verilec~ktr. ' nede ycpılmak üzere ihale ol,- .......... - · 
1 D - Bugün aşağıda yazılı yer- b z:J s:mclik viluye~ yoll 

lcrde açılma merasimi yapılacak· sur haricinde :r::ıpılacak aafal:,ı-
tır. Saat 14 buçukta Beyoğlu er - lun in~asına başlanma ıncrat .. _ _,,_ 
ke!~ hastanesinde yeni yapılan 22 - Bunlar haricinde~ 
pavyonun açılması saat 15 te: Bey ntma ve açma resmi yapıl • 
oğlunda Telgraf so!<ağında yeni lcr kaymakamiar larafındall 
alınan ilk mek ~ehin açılması saat f edilecektir. 
15 buçukta Beyoğlunda Üniyon 1 23 - Bu gece şehrin~ 
Fransez kar~mnda Halkevi Bey· 1 ycr!cr:nde fener alayları 1" 
oğlu ~ubesinin açılma:;ı. Saat 16 cd·dır . 
buçukta Gaitada Osmanlı Banka· 
sının itar!ısmciaİi:i so!<aKta Çocuit
ları kurtarma yurdunun açılması. 

20 - Gece denizde deniz tica -



Sporda gladiyatörlük devri ! 
Atletizm 

bir 

Cim Londos 

antrenörü Amerikan güreşi 
" Dekadans ,, tır diyor 

Atin.ada yaptığı ilk maçı kazandı 

Serbest gUrette bir vaziyet 
lıtmıt olan Her Abraham yüzünü 
bur uf turarak: 

- Çok fena .. Çok fena, dedi ..... 
Gladyatörlük, Roma devri yeni .. 
den batlı yor sayılabilir.. Bu apor 
ıporda bir rekadans (gerileme) 
dir. 

Sonra düşündü ve ilave etti: 
- Ama çok süreceğini tahmin 

etmem. A man hududu bu gibi şey 
lere kapalıdır .. 

24 B. teşrin 1933 ~ 

Bayramda 
Is tan bul 

Bursa ve Adapazarı 
sporcuları geliyorlar 
Bayram günleri şehrimizde bir 

çok futbol temasları yapılacağı 

anlatılmaktadır • Bunlardan bir 
kısmının ecnebi takımlarla yapıl
ması ihtimali vardır. Mesela Be .. 
tiktaşla Galatasaray Y unaniıtan 
şampiyonu Olimpiyakosu, Ateş -
Günet takımı Maca.riıtan T amşu
var futbolcularını getirtmek için 
me§gul olmaktadırlar. Bu hususta 
Tamıuvarla anlaıılmı~ gibidir . 

Diğer taraftan Adapazarı ile 
Bunadan iki futbol takımı önü • 
müzdeki perıembe günü gelecek • 
ler, Bursalılar cuma günü ilk 
maçlarını Karagümrük sahasında 

Süleymaniyelilerle, ikinci maçla • 
rmı bayramın ikinci günü ayni ıa· 
hada Karagümrüklülerle, üçüncü 
maçlarını da gene ayni sahada sa• 
lı günü Karagümrük - Süleyma
niye muhteliti ile yapacaklardır. 

Adapazarlılara gelince, bunlar 
da ilk maçlarını bayramın ikinci 
günü Kara.gümrük sahasında Sü • 
leymaniyelilerle, ikinci maçlarını 
da salı günü Karaıümrüklüler1 e ya 
pacaklar ve imkan bulurlarsa ö .. 
hür cumaya da başka bir klüple 
oynıyacaklardır. 

Londrada tenis 
Londra - Kapalı kortlar için 

İngiltere ıampiyonası final maçın 
da Borotra Auıtini 3:5/ 7; 6/ 1; 
6/ 4 yenmİ§lİr. 

miş bin bilet satıldı. Ve adeta se
yirci rekorü kırıldı. 

Dün gelen bir habere göre bu 
maç nihayet yapılmı§ ve Cim Lon
dos Kazak pehlh.-anı Kifaryanı da
ha ilk hamlede kavrayıp yere at .. 
mış ve bir kaç saniye sonra da e
zer gibi .çevirerek sırtını yere ge. 
tirımiftir. 

Atinalılar Cim Londosu çılgın• 
ca alkı§lamıtlardır. 



-- .. 

-s - VAKiT 24 B. teşrin 1933 
Jtrıııı1111 11ıııı111 1 uıııııııı111 111ı ıı ı 11 1111 ıımıı 11111 ııııı ıııı 111 ııııııııııuııııııı11ı ıııııııı11 11111ıı ııı11 1111 ıı1111111ıı11ıııı 1111ıııııııı1111111ı111ıı11111ıı ıııııı11111ıt1ııı111111ııııı11111111ınıı111111rııııı11111ıııııı1111111ııuııııııııı::1~ 

Atletizm işlerimiz hak- ı~ (""""""'"'"""'""""""""'"'A;;~ı;:::·;;;;:·"""·y~·;:;;'"""K;~;;·t"'"Z;·;;;""'""""""'""'""""""""'" ı 

kında bir kaç söz d~~~ .. iU İzzet Fuat Pş.nın Hatıraları J! 
hakki atletizm vaziyetimizin ne Fut bol hakımıyetı =~i 

11 
)} 

h ld Jd ~ b"l · be nel 1 ~'uıımııı11uııırıııı1111ııııııı11mırııııı111111ııırııı1111ıımıı111111ıııııı11111ıı1111ıı111111ıııı111111ııımıı1111ıııı11ııı1111ıııııı1111ııı11ııı1111 ııuıı11111111ııııı111111 ıııuııı1111ııırı11111uıı11111111uııı1111ıııııııınıı1111ııı 111 11 '? 
a e 0 ugunun 1 ınmesı, ~ . Sonra, ana spor olan atletizm 11ııııııı 11111 ııınııı 1111ııııııı11111ııı1111ıı 111ııı ını ııııııııııııııııııııııı111 1111ıııııı111 nııııııı11 11111ııııı111ııııım11111ıı11ııı11ııııııımı111ııııı1111111ıııınıı111111ıııııı1111111ııııı111111ı•ıııı11111rııııı1111111ıııııı111111 111111 ııı · 

milel temaslarda kaybetmemızın bir çok mıntakalarda, hatta lstan-
nasıl tabii ~i~. neti~e ~e kaz~nma- i bu' dan başka bütün mmtakalarda 
mızın ne buyuk hır 1~ oldugunun futbol nüfuzu ve hakimiyeti altm-
anları.ılması ile }•eni intihap edilen 1 d d D"" h . d ti 

:s' • • • l a ır. unyanın er yerın e a e-
lstanbul atletızm heyetının f~a ıy~ tizm dığer sporların esası iken 
tini müsbet olarak yapabılmesı b" d ·· ··k b" t • b" · t" d 

ız e, sonu ır a ı vazıye ın e-
için kitabın atletizm federasyonu dir. Bunu bu halden kurtarmadık 
raporlarından bir kwmını kısalta- ça Türk atletizmı ilerlemez. Bu
rak buraya naklini fay dalı gör· nun için de atletizm yapan klüp-

Aptülhamidin Mareşal Dresege
f evkalô.de itimadı vardı. Fakat 

o nedense nef re.t ediqordu 
dü.m.. leri ayırmak, ayrı ayrı tescil, ayrı 

~ "' "' kongre, ayrı bir teşekkül yapmak 
- 11 - j olduğundan - sesimden bile ta - ı ve muktedir adamlar olduğunıl .a: 

Fransalı Drese Paşa: Ayrıca mmadı idi .. • §Üphe yoktur. Bunların kaffe•~,.. 
Balkanlarda üç defa sonuncu, zaruridir.,, 

bir defa üçün.cü olduk. Sonuncu 1 
olduiumuz senelerde derecemizi 
bir türlü hazmedemiyenler pek 
çoktu. Halbuki beynelmilel fede
rasyonunun resmi salnamesine na
zaran o senelerde Ba1kan milletl!!· 
rinden Bulgarların 15,000, Yu -
nanlıların 50,000, Romenlerin 
20,000, Yugoslavların 10,000 at

bir dairesi olan bir müşir daha var Daha doğrusu bulunduğu sin toptan fenalık isnat etmek ıuu 
~ • ~ idi ki, bunun sergüzeşti oldukça ve duçar olduğu bir kaç emraz onu fıkı adalet değildir~ 

Kendimizin ve Balkanlı devlet- gariptir. Sultan Abdülazizle se - çocukluğa irca etmişti. Yalnız bir şey var ki tarifi ı~· 
d b•' ]erin atletizm sahasındaki eleman yahate çıkan Murat ve Hamit E • "' 1f. • yet müşkül: Nasıl oluyor a li 

larmı, idare tarzını, vesaitini yu - fer.dilerin Pariste bulunduk' arı Mabeyn teşkilatında kütüpha - çok fenalıkların arasında, rnese ~· 
karda gördük. Bu sahada terakki ' günlerce resmen mihmandarları ne vazifesinde kıtapçılar, musa • nıabeynci cihetinde Nuri Pat8 • ... 

atletlerin hissederek mıntaka, 1 olmak üzere Fransa hükümdarı Ü· bipler, harem ağaları gibi pek min, Arif Beyler, diğer'.eriyle hııs, 
klüpler, federasyonun müsbet ça• çüncü Napoleon kendi emir zabit- rnükernmellerı vardı. nü muaşeret ediyor?. Evet, bu gıJ' 
hşmaaı i e hükumetin himayesi ve !erinden istihkam sınıfına mensup Berber başı - Tütüncü başı ve yet gariptir. Bu, aynı bir tarlad 
bu sporu seyredenlerin çoğalması, yüzbaşı Mösyö "Drese,, yi tayin maiyyeti - Kilircılar - ibriktar- çilek gibi nefis hır şeyin arasıJ1d: 
yardımda bulunması, ve gazete . etmiş, sultan Abdülhamit cülusu lar - §a.mdancı'ar - esvapçılar ısırgan otlarının bulunması gib1 

lerin teşvık edici neşrıyatta bulun- akabinde bir aralık bu zabiti ha - seccadeciler - tüfekçiler - örüm "dir. Ala çileği fena otların 8ra•1~ 
masile mümkün olacağını bir çok tırlamış ve resmen hükumeti cüm .. cek müdürü (cumaları hünkarın da hilkat nasıl yaşatıyorsıı, bUl1 

defalar bu sütunlarda yaz.mıttım. huriyeden talep etmişti. Hüku - gideceği camie azımetle hünkar lar da 
0 

toprakta yaşıyorlar. 

letleri bulunuyordu. 

Bunlar, muntazam sahalarda, 
iyi idareciler elınde ça • ışlırılıyor, 
beynelmilel müsabakalar yapıyor
lar ve içinden seçılen en iyıleri kar 
§rmıza çıkarılıyordu. Biz ise, mec 
muu 200 ü bulmaz atlet arasından 
seçilen 5 - l O Türk atleti idik ve 
böyle bir ordu i1e karııla§tyorduk. 

Bugün sırası gelmişken gene bir meli müşarünileyha muvafakat ey gelmezden divarlardki örümcek • Ot d . d Yıld.ıZ §.• 
) 1 b k uz sene en zıya e • 

defa daha tekrarlıyacağım: lemek1e bir müddet sonra Fransız leri temizliyen - çavuş ar - e l . . l d H" b" mu·· na:ıJP 
b ld l. R ·1 k l b h · l emını anı ım: ıç ır . Bir mıntaka atletlerinin muvaf- za iti Y ı ıza ge ır, kendine a - çı er - apıcı ar - a çıvan ar Id ... k f 1 ad m SartlY' 
b d · ı b k h b 1 k 1 l k "' lh o uguna va ı om ı . fakiyeti, kendi çalışmaları kadar ğı ın airesı cur ünde üçük ir la e e ar ar - aşçı ar - u an- b .. . . t d"sip1İtl 

k l · h · · · k k h · l cılar - cebi hürnayon katipleri - za turapt, ıtaal ve rıaye ' 1 
mınta a at etızm eyetının kli.ıp Ö§ ta sıs o unur ve çok zaman h . b" b' . . .. :z:ııtl' 

Bıı senelerde Türk atletizm ida
resi, Türk atletizm vasaiti, Türk 
atletleri ne halde idı?. Bunu, kon 
greye verilen atletizm f ederasyo .. 
nu raporundan tetkik edelim: 

· · · h · · h t" h ma remıyet, ır ırının ımtıy ... hıalermden uzak, bu ı,ten anlar ve geçmez ki Mösyö Drese Türk or • azıneı assa nezare 1 - as a • d k . A 5ş • . . l k" l d . "h d" d . . f (b h d .. ·· de "'al g"'ı ve sa na mutavaat eme tır. ynı ıyı ça ışır ımse er en ınh ap e ıl usunun mi.ışır omıasını izim - ur - a. ussaa ag 1 • d d .. I k . t ,.ş'f' 
. 1 .. k.. 1 k"l d b" f ki ) k Bunları bildikten sonra ar. ray erunun e oy e ta sıma mesıy e mum un o ur. ı er en ır az aı: ıca i tisa e • ıre... 

111
e 

"' • • dip selamlık resminde hünkarın tık bu zavallı memleketin o zaman ki, iki hasım ordu, yekdiğeı' 
lar ve müddeti medidedenberi na- karşı nasıl "parola,, yı Mot d'O" 
sıl iflas ettiğine taaccüp olunabilir dre bilmeden hattı harbe girerı1e1' 
mi?. se, meseli. iki şehzade veya ıullJ~ 

"927 den 931 e kadar kon.gre 
aktedilmemiş olduğundan nizami 
müddetlerini dolduran heyetlerin 
intihabı tecdit edilmemiş, bu yüz~ 
den teşkilat bünyesinde fetrel:er 
hasıl olmu§tu. 

Senelerdenberi İstanbul atle -
tizm heyetleri müsbet işler yapa • 
madılar. Klüpçü zihniyetı ile ha
reket ettıkleri hissim verdiler. Sık 
sık müsabakalar tertip edemedıler. 
Aralarında ikilikler çıktı. 

sair müşirleri sırasında camie ge· 
lir.... Sultan Abdülhamidin Ma -
re~al Dreseye fevkalade itimadı 

vardı... lşte gene o _..Çirkin taliin 
cilvesine bakmalı ki hükümdara 

Tadat ettiğimiz ıu bir ıürü mah veya ikbali de bir takım ka~'1 

luklarm kışmı azamı bir ha,arat ve esasattan> ayrılamaz. 

o derece yakın bir Fransız zabiti 
teferrüt ediyor; milli ordularımıza 
ve medeniyetin bir çok incelikleri
ne hünkarı alıftırmak mahiyetinde 
bulunan bu zat, Fransa ordusunun 

taifesi olduğu gibi içlerınde temir (DcTilmı , .,,) 

Geçen hafta yeni heyet iş başı· 
Şimdiki federasyon iş başına na geldi. Acaba bu heyet muvaf· 

geçince, mıntakalar atletizm he · fak olabilecek mi?. Bunu şüpheli 
yellerinin kemiyet ve keyfiyet sayan, heyet arasında atletizm 

··" ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en adi, en cevhersiz bir zabiti bu .. itiharıyle ne halde bulunduklarını müsabakalarında hiç görülmiyen 
lunuyor. O mevkide bir ba§kası anlamak içm mıntakalara tamim simalar bulunduğunu söyliyen çok 
olsaydı, Abdülhamidi cüzi bir za. gönderiyor. Buna Ankara, Ba'ı - kimse1ere rast geliyorum. 
man içinde onu mahveden, milleti kesir mmtakaları matluba muva ~ Fakat biz, bu heyetin, ı:.imdiye 

ı :r ağlatan "Havfi sultani bankası,, fık, stanbul mmtakası kaçamak- kadar gelip gıden heyetlerin mu· 
nın melun nazar~armı behemehal Jr, Edirne, Denizli mıntakası men vaffak olamadıkları işlerde, ken-

f çil yavrusu gibi dağıtırdı. Bir me-i cevap veriyorlar. 17 - 18 ımm- dilerini muvaffakiyetten hangı 
ziyeti var idiyse o da katiyen in • taka da hiç cevap vermiyor. şeylerin alıkoyduğunu daima göz 

l trigan olmamasıdır. l"lle gene bir 931 - 932 senelerinde mua lim önünde bu'undurarak çalıfmasını . . . . :s' 

H Ah h A k 1 · ·· ·· b · 1 'l ff k" tahsızhk daha: Bu ışte ben Drese er ra am n ara, zmıre gon ve mus et t§ erı e muva a ıyetle- .. h. . • . . . 
d "ld" d B d b l ı · · ·· h paşanın mu ım ve cıddı hır ıntrı-erı ı. 932 e ursa an aş ı - rını şup elı sayanları utandırması- k 

1 
• .. 

k B 1 k · ı · A k b'lh T '· k . . acı o.masını arzu ederdım. Çun-yara a ı esır, zmır, n ara nı, ı assa ur sporu ıçın temer.- k"" .. . .. A • • 

k 1 · · • · d " 1 u otedenberı hunkar ancak oyle mınta a arım tef tış ve talım ettı.. nı e ıyoruz. . / d 
Bu te 1 d ı t b 1 ı . a amlara itimat edegelmege alrs .. mas ar an s an u , zmır, 800 cü Ziya ~ 

Balıkesir, Ankara ve Bursa mm· trrılmış olduğundan, malumatlı, 
takalarının atletizm vaziyetleri an Karnera Paolino- zeki, cerbezeli bir Fransız zabiti 
laşıldL ve çünkü kendi memleketi hesa -

Edirne ile muhabere edildi .. Yu Yen dl• hına iş görmiyeceğinden, elbet bi-
zim hesabımızı mefsedette daha 

Trab7.pn 931 mükafat listesinr gön çok temin edecekti. 
dererek orada da atletizm faaliye- (Baş tarafı 7 inci sayrfada) 
ti olduğunu bildirdi. Umumi mer Fakat İtalyanlar nihayet buna bir Sultan Abdülhamit Drese paşa
kez federasyon muhabere neticesi çare buldular. Piazza di Sicnna ya çok lutüf etti. Hükifandarana 
Türkiyede lıtanbul, İzmir, Balı .. ı meydanındaki abideyi muvakkat verdiği en yüksek murassa nişan .. 
kesir atletizm mıntaknsı olduğu, bir zaman için kaldırarak bu mey- larr onun göğsüne taktı. Büyük 
atletiımin Edirne, Bursa, Bandır- danı yetmiş bin seyirci alabilecek maaş alırdı. Ona pek çok mücev
ma, Trabzon mıntakalarında da bir şekle getirdiler. Bu arada Kar- herat verdi. Sofrası ve taamları 
müsait zemin bulacağı anlaşıldı. neranın elinden §ampiyonluğu al - pek mükel'ef ve hünkarınkilerden 

İstanbula gelince: Federasyon mak için uğraşan Amerikalılar da farklı değildi. Fakat edindiği bü
ve Türkiyede, sporun en kesif harekete geçmi§lerdi. Nevyorklu yücek servetten çok istifade ede· 
merkezi, milyonluk şehir o'an İs· meşhur bir menecer Paolinoyu ha- medi. Evahiri "saltanatında,, göz-
tanbulda maalesef nizami bir saha zırlamıya koyuldu. Fakat Paolino, leri görmez oldu. 

Rayiştag yangını 

Mayi halinde tutuşturucu 
maddeler nedir? 

Berlin, 23 (A.A.) - Rayittag 
yangını mahkemesinin bugünkü 
celseıi, yangının muhtemel seyri 
hakkında mahkemeye · malumat 
vermeğe memur mütehassısların 

ifadelerini diniemeğe tahsis edil -
miıtir. 

Berlin Politeknk mektebi hoca
larından olan ve ilk önce dinlenen 
mütehassıs M. Jossa, birçok tek 
nik tafsilat verdikten sonra demiş 
tir ki: 

"Meclisin müzakere salonu -
daha evelce muhtelif yerlerine kül 
liyet'i mıktarda ve mayi halinde 
olması muhtemel tutu~turucu mad 
deler dökülmemiş olaydı - bu de 
rece süratle yanamazdı.,, 

Mütehassıs bu fikrinin doğru -
luğunu göstermek için istinat etti· 
ği esası §U suretle anlatmıştır: 

"Yangın bittikten sonra 1!'1Üza
kcre salonunda pek çok kurum hu· 
lun::nuftur. Bundan başka kapla -
ma tahtaları ve kapa'ı bulunan 
salondaki me~e ağacından mamul 
eşya sadece birkaç çıra tutmak su
retiyle alevlenip yanmazdı. Aym 
zamanda salonun rüzgarlandırıl -
ması da lazım gelirdi. 

Meclisi tutuşturmak ıçın yapı
lan bu hazırlık' ar ~üphesiz az çok 
bir zaman sarfma lüzum gösterir.,. 

.. - - ·: .: : . . .., ... - .· '·" .. - . '. . ; 

yoktu. Uzun müddet heyetlerden maçtan evvel maç hakkında veri - Çok vakittenbcri kendisini gör 
heyetlerden belediyeden bekledi, l len umumi hükümleri deği§tireme- mediğim halde bır gün Fransanın 
yaptırılamadı. Bir ba,Iangıç ol .. l di ve yenildi. Gelen tafsilata göre cenubunda vaki Prenc dağlarmn 
mak üzere federasyon bir pist yap-1 on beı ravnt hesabile yapılan bu yakın Bayone şehri civarında gez .. 
tırdı. Diğer mıntakaların ne ha!- f maç çok sert olmuş ve Karnera sa- mekte iken arabacı gayet latif bir 

ı Göz Doktoru de bulunduğunu bilmez isek te Ia- ı yı hesabile kazanmıştır. Bu maçın villa göstererek burada bir pa~a 
ıatbu, mmta.kası dahilinde çalış -1 bir "nakavt,, ile bitmesi beklenir - ikamet ediyor demesiyle tahkik SüleymanŞükrÜ 
tığımız için biç bir hareket 0 J,ma· ken Karneranın on ikinci ravntta etti.m. ve bizim mahut Fransız 
d h 

1 
(Babı31i) Ankara caddesi ığım ayret ve esefle bir kere da .. elinin sakatlanması Paolinoyu ye- müşirini ziyaret ettim. Fakat za- no. 

60 
Telefon: 
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Büyük bayram 
için hazır 

.. ti~ 
Amasya, 23 (A.A.) - Buf 

bayram hazırhkları bitmek uıert' 
dir. Haftada bir defa yeıil Aıf''' 
ya namında çıkacak gazete b•>' : 
ram günü sekiz sayfa olarak çı1' 
maktadır. 

Çankırı haz1rlanıyor 

Çankırı, 23 (A.A.) - Bayrtl; 
hazırlıkları vilayetin her taraf ıtı 
bitmek üzeredir. Ilgaz ve Çerl<C' 
te yapı· m akta olan abidelerin jı1, 
şaatı yakında bitcceh:tir. Eski plld; 
zar ve kurşunlu nahiyelerinde 

• • l r~OYO tenvırat tesısatı yapı mış 
·r. 

makineleri getirtilmiıtir. DeJfl
1 I . 

yolları güz~rgahına taklar kur&JI 
. Jeı' e 

mustur. Çt.n!:ırıda eski devır • • e 
cümhuriyc~in feyizlerini muk•Y 
se eden broşürler ve bültenler ~:· 
sı:maktadır. Bunlar bayratll 

herkese dağıtılacaktır. Halk f~~~ 
1 )<Oı 

kasının gönderdiği bayrak ar 

fere dağıtıldı. 

--~-----------------------F aşistıik ve ltalya 
i\1 Mu••a' Roma, 23 (A.A.) - L • ooO 

lin.i Floransadan gelmiş, 3~:161' faşist karşısında siyasi ve bıı .. 
, eJ1" 

bir nutuk söylemi§, faşizmi 'iıl' 
ederek inkılabın bilmemi§ oldll ıJ' 
nu ve "mücadele fikir ve arzll11'şlı 

d . h' . olll' zun aımi yaratma ıssı . e, 
ka1ması ic~p ettiğinden biterı1ı)" 
ceğini,, söyle.miştir. 



Arnavutluk Mektupları 

Türkiye ve Arnav~İluk 
:r;ıavut~ukta Gazi Türkiyesinin sulhçü 
a kan sıyasetinin ve inkılabının tesiri 
8ir Ar 

navut gazetesinin dikkate tayan bir maka lesi 

. 'firın, 14 g· . . . 
kıy .. n· ırıncı tesrın - Tür-,. ın 1 -
açık kıl ~.n. ıa.ma.nlarda büyük bir 
fıkiyetl P ılık. ve aıami bir muvaf .. 
diği f el !enıyet aahaaına getir • 
. aa ve Ih tı, hu ıu cu Balkan siyase-
fk rada. he k . . d' . c &.rı r esı aevın ırmış, 

unıu · 
rtıuhir d nııyede ve münevverler 

ın e d . b 
tınlar . . erın ir alaka ve buh-
k ıçınde . 

Urtu) çırpınan mem'eketın 

heaab:'~ lehine düne kadar hiç 
Yeni ii . •tılrnıyan bir takım yep 

rtııtle z r uya.ndırmıftrr. 
aten rn" 

Gııj ..... . unevver Arnavutluk, 
k 1 Urkıy · . 
ılip h esının kurtulu! ve in-

kat Ve ltnlelerini büyük bir dik • 
t ••tni.nı· b' h ı ki tdenh . 1 ır ayran ı a ö .. 
ı,. Ctı t k' 
l\ral'ık .. a. ıp etmekte idiler. 
tltGıtlkiir~.1rninin ilanından sonra 
tııı> kiit1·· ır grup ıeklinde topla • 
k~''et) Ur •abasında günden güne 
ı· '~n l" . k l~1 A. naayona 11t ve ın ı .. 
d,hi. rnavut gençliği, Gazinin 
Y• ••nda.n do.. b .. k" T'" k" "tıin gan ugun u ur ı 
l'.. !U •on . . d f 
~rk ?ek· on sene ıçın e ıır 

l'lllj ,, . a Ve Türk parası ile içti-
r t-<lı1ad· . 'klA 1 h d ~C\ıd ı ıstı a avasın a 
1iJcıel"' retirdiği muazzam yeni .. 

ı 'Ve '1 
lla\'\:tlu"' tnt li uyanııları genç Ar-
,.. tun h·· · d . 
"Yaıınd . urıyet ve me enıyet 

ye inkılap ve inkitafının en sarih 
bir ifadesini tetkil eder. .. .. ... .,. 

Son zamanli:.rda Ankarada im-
zalanan Türk - Yunan misakı, 

diye bilirim ki burada olduğu ka • 
dar hiç bir yerde bu kadar sevinç• 
le kartılanmnmıştır. Türkiyenin 
faal Balkan siyaseti ve Balkan 
memleketinin siyasi ve iktısadi 
istiklal' arının teminine matuf 
sulhcu faaliyeti, son bir kaç ay zar 
fında bu memleketin, belki kimae-
nin farkında olmıyarak geçirmek
te olduğu müthiş tazyik havası 

içinde adeta hiç beklenilmedik bir 
kurtarıcı ışık tesirini yapmıştır. 

Arnavutluğun bugün Balkan .. 
larda hususi bir vaziyeti vardır. 
Bu vaziyetin tahaddüsü itinde bel
ki bir kıum Arnavutların da ittira
ki ve hatası o' mut tur. Fakat her 
ne olursa olsun milletler için doğ
ru yolu bulmak, her zaman müm · 
kündür. B<;yle düfünen Arna .. 
vutlar, Balkan payitahtlarında ve 
bilhassa An!:arada ,u son zaman
larda cereyan eden hadise!ere ha· 
yati bir ehemmiyet atfetır.ektedir· 
ler. 1

'iı rı·· a ıatifadeli ve ibretli birer 
Utrılln . Türkiye - Yunan misakının bu 

l'llekt.. eaı,, olarak telakki et .. 
" 'Ve b rada uyandırdığı müstesna sevinç 

rtle~ .. l u kanaati gazeteleri ve 
.. a a. ve ümit, bueün pek dar ve mülev-

tyle'-1 k rı ile cckinmeden ilan 
e led' 4 vea bir vaziyetin içinde sıkışmı§ 

" ır. k ~Ura1 kalmıf olan bu genç ve istiklaline 
11ib1 bı trıuhakkaktır ki Türk in- i.tık me~lek'etin yanık bağrından 

YtpllıııtıUradA pek mühim akis' er çıkan mucizeli bir 'kurtulu~ fer -
81.ltt, h . r. Bugün, miislüman ol- yadmdan batka bir §ey değildir • 
t •rıar 
'P 'Ve t 'Yan olsun, az çok mek- Kendi Öz vatanını bir lıarıka kud-

l~r, hatt~hıil görmüt bütün genç• retiyle kurtaran büyük Türk gazisi 
hıttrıi ~ •on neslin hiç Türkçe bütün Balkan milletlerinin istik -
f Yen le" 1tıin i.in\" orpe çocukları bile, Ga-
~il!tırıc u !•hundan ve göz ka • 
h~&ret)j ~-eserinden pek özlü ve 
edi}'or' ır takdir ve gıpta ile bahs 

ar. 

"\> ~Urad~ b .. k"" T" k' . ı:ı v ' ugun u ur ıyeyı 
•~ref \' ~ 1•Ygı ile sevmiyen, onun 
l'tıl~~ c aıilAnetle dolu milli doğ 
ler : nu, Der'ı k 1 k" .. k ·11 

ıçj.. ı:ı. a mış uçu mı et 
t'· ·•Ye A 

~•terrrı· ta.ne kurtulu! yolu diye 
iıbidir •Yen tek bir kiti kalmamıt 
daıı ~ ·. Eıki fikir ve itiyatların • 
~~· o.ay k 1 . 

ı iın ° ay vaz geçemıyen, 
~tıhar Pa.ratorluk memuru ihtiyar 
l'-1\atı a2:akarlar bile inkılap cere
~ rrı e)· 

bir \' ıın feniyet sıkıntılrrının 
ile e taz "k' 

lal ve hürriyetlerinin de kurtarı -
cısı oluyor, deyen Arnavutlar pek 
çoktur. 

Arnavutluk gençliğinin organı 

sayılan "Demokratya,, gazetesi 
Türk - Yunan misakı etrafında 

son derecede dikkate ,ayan bir 
bat makale neıretmiştir. "Ya 
biz?,, unvanını taşıyan bu yazı, 
Türk - Yunan misakından aon 
senelerin en mühim ve en ibretli 
bir siyasi mucizesi gibi bahsettik
ten sonra, Balkan milletlerinin ya
bancı nüfuzlara kapılarak biribir
lerini mahvetmekten vaz geçme -
leri lüzumundan bahsetmekte ve 

t ~an ·Yı ı altında günden gü 
Q-'•a C" Zaruret ve kuvveti ve bil.. sözlerini •u canlı fıkralarla bitir-
~k ~lllhuri t T" k' . . mektedir: 

Par! k . Ye. ur ıyesının a .... 
\ot"İrtı) &. fıli neticeler ve feyizli " ..... 'fi.irk - Yunan misakı 
)'tt ~t Veren dd" ff k" Balkan ufuklarını a.vdınlatan ''eni .
1 

\>e ma ı muva a ı • " 
1 ~ • l'lluzaffe · ti · k d bir gün~ yaratmıştır. Bu mühim ıtira l rıye erı arıısın a 
~r,ı,.. ı arının kof:uğunu anla. hadise karşısında Arnavutluk la -
tıı1 tde~i hl.anı rna.nasiyle milli ve kayt kalmaınalıdrr. )lcmlek~timi
lırı. ır t kk zin istiklali ve istikbali bunu bize 
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Amerikada dolar meselesi 
M. verdiği kara· 

uyandırdı 
Ruzvelt'in 

inkisarı hayal 
Nevyork, 23 (A.A.) - Cüm .. 

hur reisi M. Ruzveltin milli para
yı her hangi bir suretle istikrar et
tirmeyi düşünmezden evevl bütün 
emeklerini fiatla.rı yükseltmesine 
ve bu yükseli:? kendinde istikrar et 
ettirilmesine hasretmek hususun -
daki kararı mali mahfillerde bir 
hayal inkisari uyandırmıştır. 

Çünkü bu mahfiller hükumetin 
parayı istikrar ettirmek siyasetine 
teveccüh edeceğini ümit ediyorlar
dı. 

Bu mahfillerde deniyor ki M. 
Ruzveltin siyasetini iyice tartılıp 

elenmit düşünceler değil, fakat 
çiftçilerin mahsullerinden elde e
decekleri karlar ile borçlu olduk -
ları paralar arasında adalete uy -
gun bir nisbet temin edip zıraat er 
babının hoşnutsuzluğunu çarça -
buk yatı~tırmak zarureti tayin et· 
mektedir. 

Hükumetin nazımhğı altında 

bir para siyaseti takibi düşüncesi 

bile bankerlerin bir çoğu tarafın -
dan itiraz ve muhalefetle karşılan 
maktadır. 

Çünkü bunlar bu yolda bir si • 
ya.seti ancak muvakkat bir çare o· 
larak caiz görmektedirler .. Bu ban 
kerler diyorlar ki, memleket dahi· 
linde eşya fiatlarına hakim olmak 
için dolar kıymetinin altına nisbet 
le değiştirilmesi kafi değldir . 

Son zamanlarda Amerika ve 
lngilterede yapılan tecrübeler pa -
ra kıymetinin düşünülmesinin eş
ya fiatlarını yükseltmediğini gös
termiştir. 

Her ne yapılacak olursa olsun 
eşya fiatları arz ve talep kaidesi .. 
ne, kredinin azlığına veya çoklu· 
ğuna tabi kalacaktır. 

Halbuki Amerikanın iktısadi 
teşkilatının en zayif noktası kredi 

teminidir. 
Bankerler şu düşünceleri de ile· 

ri sürmektedir. Para kıymetinin 
düşürülmesi sanayi ve istihlak sa• 
halarında muvakkat bir uyanıklık 

hasıl edebilir. 
Fakat iptidai maddeler hususun 

da bu canlılık tesirini gösteremez. 
Diğer taraf tan sanayi ve istihlak 
zeminlerinde görülecek bu muvak 
kat canlanmayı yeni bir iktısadi 
inhitat takip edecektir ki bunun 
neticesi de hakiki bir enflasyon o· 
Jacaktll'. 

Mali mahfiller Finance Corpo -
ration tarafından altın alım satımı 
muamelelerinin ne suretle yapıla -
cağı, daihli piyasada altın satılıp 

satılmıyacağı ve teklif edilecek 
fiatların ne olacağı hususunda i .. 
zahat beklemektedirler. 

Bundan başak ehemmiyetle kay 1 sal edilen yeni altınları, reis ve 
dedildiğine göre dolar fiatının maliye nazırı ile istişareden sonra 
altın kıymetine nisbetle düşürül · tesbit edilecek fiatla ve muntazam 
mesi dünya piyasalarında eşya fi- fasılalnrla satın alması için müsa
atlarını yükseltmiyecektir. ade edeceğim. İcap ettiği zaıman 

Diğer taraftan harici ticaret sa- dünya piyasasından altın alıp sa
hasında hüküm süren kararsızlığa tacağız. Bu tedbiri almaktan mak 
da nazarı dikkati çekmektedir. Bu sadım devamlı bir kontrol koyup 
münasebetle bilhassa deniyor ki idame ettirmektir. 
Almanyanın milletler cemiyetin .. 
den çekilmesei bu memlekete doğ
ru sermaye akıtını durduramıyn -
caktır. 

Parlamento mahfillerinde husu· 
le gelen tesirler henüz belli değil
dir. Bununla beraber kongre aza
sından bazıları M. Ruzvelt1n be -
yannamesini müsait surette karşı -
lamış gibi görünmektedir . 

San Franciskodan bildirildiğine 
göre altın çıkarmağa sar.ayii mü .. 
messilleri M. Ruzvveltin beyanna 
mesinden memnun kalmışlardır. 

Halbuki çiftçiler bu hususta hiç 
bir memnuniyet eseri göstermiyor· 
lar. 

Bu cümeledn olarak ziraat İşçi
leri grevini ilan eden National 
F arm Holiday cemiyetinin reisi 
demiştir ki bu beyananme de mü • 
galatadan başka bir şey yoktur. 

Böyle bir siyasette hiç bir şey 
beklenemez. Buna mukabil M. Ja .. 
mes Rand Junior binlerce büyük 
büyük sana't erbabının ve büyük 

ziraat cemiyetleri reislerinin mu • 
zaheretleri hakkında M. Ruzvelte 
teminat vermiştir . 

Vaşington, 23 (A.A.) -M. 
Ruzvelt, halka hitaben büyük bir 
nutuk söylemiştir. Reisicümhur 
hükfü:netin eserini gözden geçirdi 
ve halkıma mücadelesinden evci 
10-13 milyon tahmin edilen iş • 
sizlerin sayısının bugün yüzde kır
kırk niıbetinde azaldığını nafıa iş
leri için tahsis edilen meblağları 
zikretmiştir. Reisicümhur hükii -
metin siyasetinin aaima fayda1a
rın yükselmes göz önünde tutula -
rak yapıldığını söyliyerek ilave 

Sadece fiatların düşmesini tev· 
zin için deği l, kontrollü paraya 
doğru teveccüh etmekte devam e
deceğiz. Hükumetin kredisi aa-o 

yet iyidir, fiatlar kısmen yükse· 
leccktir. Şüphesiz aramızda sahte 
peygamberler vardır. Fakat hü -
kiimelin kredisi tutulacaktır ve 
sağlam para, Amerika iptidai mad 
deleri fialının yükselme seviye • 
siyle bernber olacaktır. 

M. Ruzvclt bundan sonra zirai 
meselenin tetkikine geçti. Zirai 
vazıyet 20 senedir gittikçe kötüle, 
mektedir. Fakat bu müşküllerden 
hemen yarın kurtulamıyacağımızı 
haber veriyorum.,, 

Reisicümhur zirai ımüşküileri an 
cak iki üç senede halledileceğini 

tahmin ediyor ve hiç bir zaman mu 
cize yapacağını vadetmedğini, fa. 
kat daima daha iyi yapmağa çalı
.şcağını vdettiğini hatırlatarak hal
kın itimat ve sabrına teşekkür et· 
tikten sonra nutku şöyle bitirdi: 

- Endişelerimiz yann bertaraf 
olacak değildir, fakat iyi bir yolda 
yız. 

Cenevrede 

Silahları azaltma konfe
ransı tehir edilecek mi ? 

Cenevre, 23 (A.A.) - Silahla
rı azaltma konferansı reisi M. Hen 
dersona konferansın tehiri hakkın 
da bugüne kadar herhangi bir hü. 
kumct larafından herhangi bir mü 
racaat yapılmış deği~ dir. 

İngiliz kabinesinin bugün ya • 
pacağı toplantıya oldukça ehem .. 

Ö 
miyet verilmektedir. Bu toplantı 

- nce dolara kıymet verdire 
esnasında herhangi bir teşebbüs -

etti: 

rek arabayı mandaların onune 
tc bulunulması hakkında bir karar 

koymak isliycnler de var. Hükü • 
alınması muhtemel görülmektedir~ 

.metin siyaseti evvela fiatların sevi-
yesini lesbit etmektir. Doların da Cenevre mnhfillerinde umumi· 
imi kıymetinin ne olacağını ben yctle zannedildiğine göre konfe. 
söyliyemiyeceğim gibi kimse de rans bürosu ve umumi komisyonun 
söyliyemez. eve~ce bildirilen tarihlerde topla -

F atlarm seviyesini tesbit etti - nacaklar dır. Bu toplantılarda kon 
ğimiz zaman do 'arın fi atını teshil fer ansın en yakın atisi hakkında 
ve idame ettirmeğe ça!rşacağız ve bir karar verilecektir. Bu karar 
gelecek nesiller için borçların le· ya Sör Con Si.-:non tarafından izah 
diyesi hususunda kıymeti değişrni· edilen prensipleri ilk İngiliz pro. 
yecektir. - jesiyle telif etmcğe memur bir tah 

M. Ruzvelt, doların bugün rir komitesi teşkili yahut konferan 
hadiseler, harici ticaret, diğer sın bila miidclet tehiri suretlerin .. 

~ ·"' ti b. er._ i ve tekamül ye: .. 
-...1 re ılrnek ı· • B·· ··k T" k .... ~· çın uyu ur emrediym". Türk - Yunan misakı dost mi1lüte elimizi muhabbet \'C 

cesarcLle uzatmak, kurtuluşumu -
zun ilk adımı olacaktır.,, 

milletlerin dahili siyaseti ve diğer den biri olacaktır. 

•iıı.1 1 nirı ir•at ve ı'z hl d . hize veni bir kurtuluş fıı~a~mı ve-
ı.ıe :r a arı aıre- . · . .. 

'-l'i l Çalııt.bilecek k f'k" 1. 1 rıyor. Bil' Tnrk - Yunan - Ar -
ıı.. "af 1 açı ı ır ı ve j t 't "f k b .. .. k'' ·qtL a ı genç 

1 
. . nanı ı tı a ·ı, ugun mum ·un o -

ortetı unsur ar yetıştır- l . . 
l'ıt~~t "e iş ba•ına b 1 . an s.ıvaı:et1cnn en kola~·r ve c>n 
~ etı h :r un arı getır- k 1 .. .ı.. E . 1 l k' -r 8-Jka ça k 1 d .. . . ma ·n tt11tıl'. •;ının o ma ı:vız · 1 

et"°' ... re a ma ıgını ıtı.. ~ ·· k r • 
'Re baılanu lard ı ur . 'ı unan ve Amanltluk mıl -

A f tr • ] l • • • t'kl 11 • l • 'b" • ~ ""t-rıa.v 
1 

. . e~ ennm ıs ı · 1rı en rn·ı ırm~ ::::ı • 
1)1 ~leı-~di~t ~k _rçın, ağır başlı ve kı ~tkr ha~hdı:-. Ve eğer Tiirklcr 
1 11hltt ıhtıyarlara kadar her Ye Yunanhlar ken<liJeri icin ufuk-
1~\h e kendis"ın· .. t . b ta h' t hl 'k .. .. l 
~ •c bu .. . 1 gos ermıye af· ır <' ı ·e rroruyor ars:ı aynı 

d~\>'tiiıu duıunce ve zihniyet ta - tehlike. belki ~aha hih·iik mikvas-
1 ı.-. f' .. Pkek mühim addedilmeli.. ta bizim icin n·:ı Yardır. Rin~e~a -
' t ~u ... ·· r·· · ~~•İri . u urk ınkılabının ı,ık- Jevh hic hir Yakit kavh('tnıerlen 

t~~rı sayesinde bu memleke· Türk - Yunan misakrna iltih:ık 
•rtnekte olduğu derin bün- rtın<'ğ'e ~itap rtnıeli~riz. Bu iki 

Resmi hükumet mahafili, belki 
kendi iç vaziyetinin nezaketi ha.se
bile, pek ketum davranmaktadır. 

Fakat ortada güneş gibi yeni par· 
layan hakikat şudu~ ki Türk -
Yunan misakı hakkında halk ta -
bakalarında ve münevver zümre
lerde hakim olan umumi kanaat 
bu Balkan anlaşmasının Arnavut· 
luğun sulh emellerine ve istiklal 
sava,Iarına yeni bir fırsat hazır -
ladığı merkezindedir. 

A. isllm 

kılnların syasi karşılıklarından 
çok müteessir olduğunu kaydede • 
rck "Amerikanın ciddi surette 
doların altın kıymetinin kontrolü
nü ele nlması,, lüzumundan hah • 
setti. Bununla doların mütemadi· 

Fransız sosyalistleri 
Paris, 23 (A.A.) - Sosyalist • 

lcrin federalist konseyi dün öğle • 
den sonra toplanarak kuvvetli bir 
ekseriyetle son günlerde Angu · e• 

yen değİ§mesine ve İptidai madde- de toplanan ve nasyonalist ismi 
ler fiatınm mütemadiyen yeniden verilen içtimada söz söyliyen sos
tesbitine mani olunmuş olacaktır. yalist mebuslara fırka kararları 
Reisici:~hur demiştir ki: aleyhinde bulunan biitçe işleri le· 

- Bu iş için munzam tedbir o- hine rey veren fırka mebuslarına 
larak, Amerikada bir hükumet karşı mi;!: konsey tophnmadan 
altın piyasası tesis edeceğim ve evvel ihraç kararı da dahil olduğu 
kanuni salahiyetime istinaden fi- halde her nevi ceza tatbiki için 
nance corpotiona Amcrikada istih- k~,rar vermiştir. 



························································: 
3. K. O. 

"atınJlm ı l\oını'~ nııu ıl.\nı.ırı Maktüller Dahiliye terfileri 

Şile - Pendik yolund ki 
haydutlar kimlerdir? 

......................................................... 
M. M. \'.sa. Al. I\O:\t. dan: Vali, l<aymakam, müfettiş, mektupÇ 

E h:i~chirde garnizon dahili nüfus mu··du··rlerı· terfı.lerı·, kıdem zalll) 
ve haricinde iki efrat pavyo-
nu bir hamam, mutfak, ça - .. . .. _ . . . v oeııiJli 
ma~ırh~ne, hınaHz~syon ve u~üncu sı.nıttan ıkı~cı sın.ta l (Tekırdag), ~· ~ıza <

1 
s-lıf 

O tarafta dolaşan 

ölümünden 

Cjetenin izleri ve maktUIUn bir efrat pavyonu ile bir han-1 terfi eden vahler 1 M. Kemal (Bı~ecık), . ft 
evelki bazı sözleri ,, t;~r in~a~ı kaı>ah zarfla mii _ Cemal (Konya), lbro.hi Etem 1 (Samsun), M. Nıhat (Bursa) 

nakasaya konmuştur. Iha _ (Balıkesir) Beyler. ler. 
(Baı tJıralı 1 lıll'i ı.ıyıtunıızda) 

Bir nokta var: 

' . 4 1 ı (l•"l•) t . .. ğmı bir bilseniz ... Benim ölümüm ı .csı - -;-ıu•> cumar esı gu-
ya dağda kurtların dişleriy·c, ya· nii s:.ıat 10 dadır. Taliplerin 
hut ta eşkiyanın kurşunuyla ola . ' ~ar1 ·1ame ve kc:,:i f rcsimkri
caktır. . ni ıı:ö··mck üzere her gün öy-

Dördüncü sınıftan ÜCjÜncü 
sınıfa terfi edenler 

Halit (Zoguldak), Fuat (Deniz
li), Ekrem (Çorum), A. Rıza (Bo 
lu) Beyler. 

Maktul satıcılar, Şileden Pen . 
diğe gelirlerken akşam üzeri ln 
cez jandarma karakolunda mola 
vermişler ve dinlenmişlerdir. Bu 
esnada karakol kumandanlığı ta -
rafından, kendilerine, yola çık · 
mamata-n, ve karako'da geceleme· 

leri ısrarla tavsiye edilmiştir. İşte 
bu tavsiye o havalide son günlerde 
böyle bir çete taraf mdan asayişin 
ihlal edilmekte olduğu ve gece yol 
culuğunun tehlikeli bu'unduğu ~ek 
lindeki rivayetleri kuvvetlendir
mektedir. 

Pazar günü sabahleyin tııt"n _ leden 80nra ve miinakasaya 
bula indi. Akşam saat beşte Sa. İ'3tİrak edcc~klerin teminat 
batay Karakaşla geldi. Yanların· ve t?1

<
1ii mckt•!tı1ariyle mcz

da haylı mai vardı. Yemek yedik kitr f~(i·1' 2 vcsikl~lariylc be -
len sonra yattılar. Gece saat iki - rah~r :"1af nd~n evvel Anka
de kalktılar ve arabaya yi.ikledik"e ratla M. I\I. V. SA. Al... Ko -

misyonuna ınii ·ı~caatları. 

Beşinci sanıttan dördUncU 

sımfa terfi edenler 

S. Salim (İçel), Zeynelabidin 
(Bursa), 1 Hakkı (Eskitehir), ,A . 
Azmi ( T ekirdağı), Remzi (Kay -
seri), Süreyya (Çanakkale) Bey
ler. 

Hadise yerinde yapılan araştır
mada Afik Efendinin altın di§leri 
bulunmuş, ve haydutların bunları 
da söküp almak istedikleri anlaş11 

mı§tır. 

Akif Efendinin refikası Fatma 
Hanım diyor ki: 

"- Kocam üç senedenberi tek 
atlı arabasıyle köy pazarlarına gi-

dip geliyordu. Şileye gitmezden 
bir gün evel yemek esnasında: 

"Cocuklar, dedi, yediğiniz 

ekmeğin ne kadar zor kazanıldı -

Tütün ikramiyeleri 
Eteyoğlu As. Ş. inden: 

Beyoğ:u askerlik şubesinde mu· 
kayyet bilumum malul zabitlerle 

malul mütekait askerlerin 933 se
sine ait tütün ikramiyelerini al-

mak üzere 25 - 10 - 933 günün
den itibaren saat birde her gün şu 
beye müracaatları ilan olunur. 

KASA SATIŞI 

Fatih suih üçüncü hukuk hakim
liğinden: 

ri eşyanın üzerine binip gittiler. 
Ertesi gece yarısı cinayeti haber 
aldım.,, 

Yaka mahallinde tahkikat ya -
pan Muhittin Bey de şu izahatı 

vermektedir: 
" - Mahallinde tahkikat yap· 

hm, Şile yohmda Dindircdc sey
yar basmacılardan Pendikli Akif. 
le Sabatay isminde bir müsevi ge· 
ce Şilede Ahmet'iden saat yedi bu 
cukta hareket etmişler, tek atlı bir 
arabayla dağın tepesine gelmişler, 
gece saat ondan sonra taarruza 
uğramıslar ve öldürülmüslerdir. . -

Failler henüz meçhuldür. An -
cak bazı izler bizi hakikate doğru 
tenvir etmektedir. Katil'eri behe
mehal buli\cağız ve yahalıyaca· 
ğız.,, 

j Karamürsel icrasından: 

( :]:148) ( 5500) 

Müfettişler 
IH. 1\1. V. Satmalma komis -

yonundan: Ankaracla hava 
ra~at binası kapalı zarfla llirinci sınıf ınüfelti~liktcn baş 
in~a ettirilecektir. }halesi g müf dtişliğc terfi eden : 
-11-~3:3 ~arşamha gunu Nedim Nazmi Bey . 

· t ı O »O (]ad "' t lkinci smıf miifcttiı::liktcn bidn-s,ıa. ,.1 rr. ~ar name -
ve projesini görmek üzere ci sınıfa terfi eden: 
her giin <>ı:·ıcdcn sonra ve Tevfik Talat Bey. 
miinuk· cıaya h:tirak edecek - çüncii sınıftan ikinci sınıfa ter . . 
ler o giin ve vaktinden C"lve) fi eden mtifettişler: 
teklif mektubu, vcsajk ve te A. Ihsan, M. Rifat Beyler. 

minatlariylc Ankarada !\J. 1\1. Kaymakamlar 
V. Sntm alma komisyonuna ikinci sınıftan birinci sınıfa 
mUracaatları. terfi edenler : 

(3357) (566·1) Mithat Kemal (Edremit), M. 
11- "' ~ Emin (Bozöyük), Avnürrefik (01-

lzmir müstahkem mevki ti), S. Faik (Genç), Şakir Şükrü 
satın alm~ komisyonundan: 1 (Şatak), Z. Cavit (Akhisar), H. 

81.960 kılo yerli malı pirinç 1 Nihat (Fatih), M. Baha (lskilip), 
kapalı zarfla münakasaya A. Mithat (Iğdır), A. Rıza (Ho -
konmuştur. ihalesi 16- 11 zat), Ramiz (Vakfıkebir), l. Rü;
-9:3:~ perşembe günü saat tü (Merzifon), M. Rauf (Araç), 
16 dadır. Taliplerin şartna - ı A. Nasrullah (Lice), M. Rağıp 

meyi görmek iizere her gün j (Kalecik), A. Raif (Eminönü), 
ve miinakasaya girmek i<:in M. Memduh (Sarıyer) Beyler. 
bildirilen vakitten evvel tek - Uc;üncü sınlftan ikinci sınıfa 
lif ve teminat mektuplariyle 
birlikte İzmir kışlmnnda müs terfi eden kaymzkamlar 

tahkem mevki satın alma ko
misyonuna miiracaatları . 

(:1361 ), (5850) 

İzmir l\Histahkem mevki 
satm alma komisyonundan: 

Bahir (Şile), M. Hayrettin (Ter 
me), l. Hayri (Tuzluca), F. Ha -

Fatihte Dülger zade mahalle . 
sinin botnak sokak 11 numaralı 
hanede vefat eden Potur zade Yu

ıuf Beye ait çifte anahtarlı bir adet 
· kasa 25/ 10/ 933 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 11 de 
mezkur hanede açık arttırma ile 
satılacağı ilan olunur. (9005) 

İstanbulda Hacı Yusuf efendiye 
1085 lira 81 kuruş borçlu Karamür 
selin Ereğli kariyesinden Hacı Hüs 
nü oğlu Y akup ağanın malı olup 
mahcuz bulunan dört çifte balık 

piyadesi ve beyaz çividi boyalı ha 
len denize indirilebilir bir ha.ide 
sekiz kürek bir pala ve dört ton -
hık demir bir halattan dn müsta -
mel olmak üzere (200) lira ve 90 

kulaç uzunluğunda ve 22 kulaç en 
!iliğinde bir kol yani gırrıırın keza 
(200) lira kıymetinde olup satışı 

takarrür etmiş ve satış günü de 
25 - 10 - 933 tarihine müsadif 
çarşamba günii saat 14 le icra kılı 27 ,888 kilo sadeyağı kapalı 
nacağından taliplerin yüzde yedi zarfla münakasaya konmuş -
buçuk kuruş depozito akçeleriyle tur. ihalesi 18-11- 933 cu
birlikte Karamünel icra dairesinin martesi günü saat 15 tcdir. 
933/ 89 numaralı dosyaya rnüra _ Taliı>lerin ~artnameyi gör -
caat etmeleri ilan olunur. (8968) mek üzere her gün ve müna-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~ kasaya girmek kin bildirilen 

li'ik (Tavas), Ho.lit (Diyadin). M. 
M. Hilmi (Mukti), M. Edip (Pü
lümür), Bedri (Varto), A. Rıza 

Nusaybin, M. Nuri (Karamürsel), 
Bedrettin Artvin), 1. Vasfi (Er • 
ciş), M. Selahattin (Mudanya), 

Hilmi (Foça), Sıtkı (Koçhisar), 
Mahmut Nedim (Siverek), Latif 
(Orhaneli), Ahmet (Akçadağ), 

Raşit (Solhan), Ö. Naci (Savur), 
M. Cemal (Virantehir), Şevket 

(Gevaş), M. Celil (Pınarbafı) , 

Y. Ömer (Bitlis), A. izzet (Çu -
buk) M. Kani (Kağızman), Beıim 
(Karaburun), Ruhi (Karaköse), 
Cenap Nuh (Saıun), M. Celil 
(Göle), A. Rahmi (Ele,kirt), M. 
Recai (Çapakçur), Kemal (lala -
hiye), Vasfi (Keban) Beyler. 

f" """l, vakitten evvel teklif ve temi-
V A K 1 T neşriyatı natlariylc birlikte tzmir kış -

Fevkalade heyecanlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Asrımızın en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eıeridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşlrnn 
atkını, aan'atkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

Flatı 25 kuruş. 

~~====:.::::==========-====~ 

il 

Hatıralar ve li esikalar 1 
Harp kabine/erinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'ullerinin di· 
Vllnıalideki isticvapl.arını, resmi vesikaları ilitiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve miHareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezıelle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
Da!etma yeri VAKiT matbaası 

, 

1 

lasın da ~f st. ~I v. Satın alma 
komisyonuna müracaatları • 

(3362), 5851) 

kara'nın en büyük 

~\ · )<ıtap, gazete ·ve .. 
. · Kırtasiye mağazası 

ı·. , -.· • 

~A· K B A 
-O. Kıtap ;ev,l ve kırtas 1 yecılik 

Aqa(artalar cadcJeıİ ; '{- . ... 
•, Telclon: 3377 

i· 

ı~ 

.. . 

. 
~: 

" 

Her llşanda gazete 
mecmua ve kitap 

" Her·nevi kırtasiye e~ya&ı 
.ve mektep levazımı 

Her türlü · Fotoğraf . 

levazımı - makineler 
. ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

~ütahya ç iiıile ri 

Mektupsular 
Dördüncü sınıftan üçüncü smı -

fa terfi edenler: 
1. Hakkı Malatya mektupçusu, 

ı A. Şükrü Kütahya Beyler. 

Beşinci sınıftan dördUncü 
sınıfa terfi edenler 

Eyüp Sabri Muğla mektupçusu, 
M. Şefik (Kars}, H. Hüseyin Tc· 
kat Beyler. 

rtüfus müdürleri 

1 

Beşinci ~muftan dördüncü sınıfa 
tl!rfi edenler: 

A. Fehmi Erzincan nüfus mü -
dürü, 1. Hakkı (Aydın), M. Nuri 
(Van), M. Hilmi (Urfa) Beylcı· . 

Altıncı sınıftan beşinci 

sınıfa terfi edenler 
M. Kemal (Bolu nüfus müdü · 

rü), M. Fikri (Sinop), M. Fehmi 

Kıdem zamları ,, ~ 
Memurin kanununun 2&> d 

ma<lclesinc g·öı·c hircr sene ]..ı 
zammı alanlar: 

3 takdirname ile bir •1~~ kıdem zammı alan v• tf~ 
Muhiddin (İstanbul), d,) 

(Kocaeli), Halit (Zongtıl 
S. Cemal (Giresun) Beyler. 

Kaymakamlar . (f' 
Gani (Gemlik), KudrettıJl 

latlı) Avnürrefik (Olti), M.' ~ 
(İskilip), M. Rağıp (Kalecık)~ 
Raif (Eminönü), A. Riza (Silf dİ 
Gafur (Tire), 1. Hakkı cMe•" 
ye) Beyler. 

Mektupçular d 
Kazım Bey Ankara mektııpÇ 

su) Bey. 

Uzaklık zamları 

i\Icınurin kanununun 37 inci Il~ 
desine göre 933 senc~inde u7)l 
zammı alan valiler: , 

A. Mithat (Muş), Necati (~ 
zurum), A. Cevdet (Kan) beY 

Kaymakamlar , 
M. Mahir ( Hasankale ka~ ~ 

kamı), A. Niyazi (Pervafl)ı 
Sabri (Ahiiye) beyler. 

Mektupçular 

M. Sadettin Bey (Van rnektııP' 
çusu). 

Nüfus müdürleri .. f1J' 
M. Fevzi B. (Erzurum ıı0 

müdürü) • 
~~~~~~~-~ 

İstanbul ikinci icra meııı"' 
ğundan: ~~ 
Boğaziçinde Çubuklu ve BeY ,~ 

sahi'lerindc lengerendaz bulıl~,rı 
Albanya namı vapurun hisıe ,~ 
olup ikametgahı meçhul bulıı" 
Mustafa Hacı Osman Ef. ye: tıJ' 

S. Spiridiyon ve şüreki~' ,r 
aleyhinize İstanbul mahl<errıe• jt' 

liye 1 inci ticaret dairesindcJI ;I' 
tihsal ve berayı infaz dai.r~ı;ıı 
tevdi eylediği (2498) iki bırı ·~ 
yüz doksan sekiz Türk lirat1 yı a" 
üç kuruşun maa faiz ve o/cı be~ jlf 

reli vekalet ve o/o 10 taznıİJ1~ ;fi 
maan masarif ve muhakeme 111~1 ' 
ni3bet dairesinde tahsilini ııı~~ 
zammın 6/ 7 / 932 tarih ve tı" 

171 numaralı ilama tevfi1''~eb' 
hususta tanzim ve tarafınıı• ıol 
liği lazım gelen icra emri i~~11r 
gahı hazırmızm· meçhuliyell .,,,· 
biyle bir ay müddetle ilaneP 

1~if 
sı suretiyle tebliği takarrü~ .:,re" 
olmakla tarihi ilandan ıtı '' 
müddeti mezkure zarf ınd• d'' 
932 3435 dosya num~ı asıyle ııbİ~ 
ireye müracaatla mahkı'.iftJıı ,,.,ı 
borcunuzu ödemediğiniz .,,ey•~ef' 
beyanında bulunmadığını:& ıaııt' 

hakikate muhalif beyanda b'1,,tıı1 

d w • i b• ,, 
ugunuz veya ıcranın ge.~ defi 

masına dair tetkik mercıın }ıJce,,s' 
yahut temyiz, iadeyi J11a ede~ 
yoluyla ait olduğu mahk~di'~' 
bir ı~arar getirmediğiniz ta~ ellı~ 
müddeti muayyencyi m~ııcıı:ıJ~ 
hitamını müteakip cebri ıcr" ıııJ~ı 
tiyle bu husustaki ahkamı )<ıı et'' 

. . f . . d e te" -" yemn ın azma ıptı ar v I< 
kılm'\ı;~ğı malumunuz olrı>·~i ~·· 
lb ı · · · · tcblıg (ır o apta <ı ıcrn emrının 1'e1 } 
k.ı~ma kaim olmak üzere (fı9'JO 
yet i!~r.on l~bli[! olunur. 



VAKiT 
Kitap işleri köşesi ve 

sütunu 
0 

muhabere 
baıı1::let matbaası tarafından birlikte noksan olan i~lerini la· 
rulaıı k've mekteplerde okuttu- mamlamaları hususuna nazarı 
iti ın·· ıtapların tevzi ve satı, dikkatlerini celbederiz. 
Bun( ueaıeaemize verilmi§tir. ++ 
(VA.Krr t~~~~bulda yalnız Cevaplarımız 

J Askeri Fabrikalar il3nları J 

350 ton Kriple kömürü 
1140 ,, Jeneratör kömürü 
Yukarıdaki malzeme kapa

lı zarf suretiyle 11-11-933 
tarihinde Sa. 14 ihalesi icra 1 
edilecektir. Taliplerin şart
na.me için her gün öğleden 
sonra münakasaya girmek i
çin de o giin teminat "ve tek~ 
lifat,, ile müracaatları. 

(8513) (5657) 
darik I ) kutuphanesinden le • Kütahyada Mektepliler pa • 0 

unabilir. 3087 ton Zerodiz kömürü 
Devlet •• zarı sahibi Kazım Beye: Kütah- Y k d k' l k 

netriy t matbaasının diğer yada kitap bayiimiz kantarcı U arı a ı ma zeme ~a -
du t a 1 da (VAKiT) yur • ı zade Şükrü Beydir. Kitap pah zarf suretiyle 11- 11-
llnıi ara~rndan satılmaktadır • işleri için muamileyhe müracaat 933 tarihinde Sa. 1 ihalesi ic-
ltlec;ser erle Maarif Vekaleti edilmesi. ra edilecektir. Taliplerin 
de c';/Aları ve sair kitaplar için h şartname ic.in her gün ögrle -
tnür.. KIT) kütüphanesine Küta yada orta mektep bi -

•Caat edilmek lazımdır. rinci sınıf talebesinden 319 nu- den sonra münakasaya gir -
•+ maralı Salahattin Beye: Para - mek için de o gün teminat 

til~~ ~KIT) kütüphanesi, her nız iade edilmiştir. İstediğiniz "ve teklif at,, ile müracaatla-
•at-:k hl .. erkezinde bu kitapları k. ı ı·ı. (8516) (5P-l58) 
.. "U~ ıtap ar oradaki bayiimiz kan - n 
hr. V~J~ere birer §ube açmış- tarcı zade Şükrü Beyde mev - OSMANLI BANKASI 
lirıd 1 ayetler hududu dahi -
tepi e, Devlet matbaasının mek· cuttur. Oradan almanızı rica e - % 5 faizli, 1918 tarihli dahili 
ile {'..e hlahsus olan kitapları deriz. istikraz tahvilleri hamillerine : 
rnij ıger eserleri için bu !Ubelere Şavşat maarif memurluğuna: 1 Teşrinisani 1933 vadeli ve 

racaat olunmalıdır. M.. · d 'lk k ı · 32 numaralı kupon bedel1"nı·n uessesemız e ı me tep erm 
Viliy ti d~~ yalnız dördüncü ve beşinci sınıf 1 teşrinisani 1933 tarihinden 

adr l ~ er e şubemiz olarak 
lart eı erı gösterilen kitapçı _ larına ait tarihler vardır. Liste- itibaren Osmanlı bankasının Ga-
tern~ kırtasiyecilerden ve gaze- nizde buna ait bir sipariş yok - lata ve Ankara idareleri ile vila-
tnel'~ı h.a~ilerinden henüz mua- tur. Diğer kitaplar bizde değil- yet merkezlerindeki bilumum Şu· 

e erın b·t· . l . . llat 1 1 1rmıyen erın temı- dr. Tarihlerden istiyorsanız, bil- . heleri gişelerinden tediyesine baş-
d .. hlektubu, gönderdikleri hal- d" · · ·· d ı· · lanacagyı ı"la~ n olunur. ... ltı k ırınız gon ere ım. 
tnuk u avelelerini ihzar, yahut s K ı k b 20 Türk lirası itibari kıymet-
teın·'velelerini ~ gönderip te ~avşat urşun u me te i baş 

. rtıi:vllıa1 t ~uamelelerini ikmal et- muallimliğine: İstediğiniz kitap li beher tahvil kuponuna mukabil 
';j · en erın, veni sioaris1eriv1e lar biz de yoktur. kağıt para olarak 50 kuruş verile-

-·-•••••••••••lllıi cektir. Ank M k } Al Kuponların, numara bordro-ara: e tep er ım ve ları ile birlikte ibraz ve teslimi ü-

s t K • d zerine Osmanlı Bankası taraf m-
a ım omısyonun an: dan hamillerine, tediye için 5 

iha' I~faat uıta mektebi talebesi için 7 /2. Teşrin/933 tarihinde (beş) gün sonra getirilmesi mukta 
<.a •esı nıukarrer olan elbise ve sairenin ihalesinin iş'arı ahire ka- zi bir makbuz verilecektir. 

r tehir edildiği ilin olunur. (5798) Borsa ve Osmanlı Bankası ko -
:5!:::::::::::::::::::::::: .................................................................. - ... -. '••.::·····················=:::::::::::::·:···························································' miserlig'-' inden: 1933 a11

0 7,5 faiz-··· ................................ : . ::: ::: :::: ::: ::: :::;::: ::: ::: ; :: : :::::: ::::::: ::: :::: :::::: 
... li her biri itibari (500) frank kıy· 

Büyük TayyaJremPiy'' an, ... g,o.su i=i=.~.=.i=. metinde üç · trania ayrılmış 
- (1. 925. 272) adet birlik Türk bor-

j 16. ıncı tertip h~~ı~nıl'llr !=.!=:.:.'..:. ::e::~:i~17;~79e3;e:a~ıi~tii:i:niş~~: 
UUtJ U tJ haren alınıp satılmak üzere lstan· 

b (5 m: bul menkul kıymetler ve kambiyo 

1
o u tertipte o> bin n u .. i~I :::;:~'.mda tesea ve kota ithal edil 

11 - VAKiT 24 B. teşrin 1933-

D ev 1 et Demir yolları ilanları t 
1 - Cumhuriyet Bayramı dolayısile J 9/J 0/933 tarihinden 

10/11/933 tarihine kadar tenzilath yo·cu tarifeleri tatbik oluna
caktır. 

2 - Bu müddet zarfında Ankara - Haydarpaşa • Ankara· 
arasında Anadolu sür'at katarı ile Haydarpaşa • Fevzipaşa·Hay
darpaşa arasında Toros sür'at katan yainı; birinci ve ikinci mev
ki arabalarla yataklı arabalardan müteşekkil olacak ve bu katar
lara üçüncü mevki yolcusu kabul edilmiyecektit. 

3 - Uçüncü mevki yolcular Haydarpaşa - Adana - Hay
darpaşa arasında her gün işleyen ve Haydarpaşadan saat 10, 10 
da Adanadan 7,20 de kalkan trenlerle Adana • Fevıipaşa na
sında da o kısımda işleyen muhtelit trenlerle seyahat edecek· 
!erdir. 

4 - Ankara • Haydarpaşa - Ankara arasında üçüncü mev
ki yolcuları Ankaradan Haydarpaıaya her gün 12,30 da ve 20,21J 
da ve Haydarpaşadan Ankaraya her gün saat 1O,1 O ve 19, 1 O da 
kalkan trenlerle seyahat edeceklerdir. 

Fazla izahat için istasyonlara müracaat buyurulması ilan o-
lunur. (5761) 

Eskişehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarf
la m'tinakasası 13/11 / 933 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

idare metkeıinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Eskişehir vez-
nelerinde birer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5824) 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak: 

Çimento, alçı, kiremit nakliyatına 1/11/933 tarihinden itiba .. 

ren yeniden tenzilat yapılmıştır. 'I afsilat için istasyonlara müra· 
caat edilmesi. (5834) 

Asgari 13. ton üc"tine tabi tutulmak şartile : 
H~r nev'ı çam, kayın ve gürgen ağaçlarından yapılmış tahta, 

kirİf, hatıl, direk, Jata, kalas, toınruk, sırık, travers halindeki 
·işlenmemiş kerestelerle : 

Yumurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda kullanıl

mak üzere işlenmiş ve bazırlanmış tahtalara, 1 - 11 - 933 taribin
den itibaren yeni bir tarife tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye göre alınacak ücretler beher ton ve kilometre için 

1 den 100 kilometreye kadar 
maktuan: 

4 
101 den 300 ,, ,, 100 kilometre ücretine 

ilaveten 
301 den yukarı 

" 
,, 300 il 

kuıuştur. 

Fazla t afsi!at için istasyonlara müracaat edilmesi. 

2 
1 

(5833) 

Istanbul milli emlak müdürlüğünden; 
Galatada Beyazıt mahallesinde karanJık fırın sokağında Profi 

lliya Manastırı namile maruf 6 No. lu han senevi 864 ve alhnda
ki dükkan da 180 Jira kira üzerinden ikişer sene müddet ve a
çık arttırma usulile 6/T. Sani/933 pazartesi günü saat 14 te ay
rı ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin teminatlariyle müracaat-
ları. (5672) 

J nıara (25) bine in~irilmistir illi 
~ llıı sııretleı isabet ihtimali bir misli artmıştır. mı 
. 1. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. EH~ Ucazlak •• temizlik •• Slr'at 

..... ::·········· .. ···························· .. ····.. J •• .. ••••••• .__ •••••••••••••••••••• •••• l!!!!:!!!ıı m!I!!!----~ .............................. . 

M;;rif""'V;kai;ti:=d;·:=: 
Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü 

Münasebetile 
la ~tıkar3 Ticaret Lisesinde bir kitap teşhir ve satış sergisi açı-

c~lttır . 

b Muhteİif kitap evlerinin hususi barakal~rla iştirak edecekleri 
t~·f•ergide müstakil baraka tutamayan tabilerle kendi hesabına 
p ' Ye tercümeler yapan serbest muharrirler için de hususi bir ation bulunacaktır. 
ku ınumi pavyonda eserlerini teşhir etmek ve sattırmak istiyen 

~ük tabilerden beş lira iştirak bedeli alınır. 
tlt I erbeat mubarrirlerin eserleri meccanen teşhir ettirilir ve sat
Ce~ 1 ~· Setgi sonunda hesaplar ve iadeler sahiplerine gönderile
d tır. Teşhir ettirmek ve sattırmak işleri sergi idaresi tarafın-
a~ Yaptırılır. Bunun için ayrı ücret alınmaz. 

ler u. suretle eserlerini teşhir ettirmek ve sattırmak arzu eden
l'i nıhc1yet ayın 24 üne kadar sergiyi idareye memur Ankara 
~ret L·sesi Müdiirlüğüne müracaatları lazımdır. (5838) 

li~·F' atih sulh üçi.incü hukuk hakim rekesine mahkememizce vaz'ıyet 
gınden: edilmiştir. işbu ilanın tarihi neş-

F atiht D 1 mahalle- rinden itibaren alacak ve borçlu la ,; . e Ü ger zade 
·1\111 b rının bir ay ve iddiayıvcraset eden h, oşnak sokak 11 numaralı 
"ed lerin üç ay zarfında ve mahkeme· 

le"dr e sakin iken vefat eden mü- mizin 933/ 94 T. numaruıyle müra 
ti il "'Potur zade Yusuf ve pede· caatlan lüzumu ilan olunur. 

Ohır 7.aclc Kadri Beylerin tere· (9006) 

.......................... ! .. 

VAKiT YURDU 
• 

KiTAP KISMI· 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
.Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her . " . . 

ışınızı • • 

• • 

VA 'l"T n iT YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
' .. . . . . . . ~ 

' . 
.. _· ... .., ~-~-.. ı .. ;.~ .. .. 'tı,:, ;-: ~ "' . . ' 
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Tl:J Q KiYE 

llRAAT 
BANKA51. 

DAQA 
BiRiKTiQEN 
RA~T .. ~D~Q 

Her Keseye Uygun 

BAYRAKLAR 
Fesane Mamulatı 

Yerli Mallar Pazarı 
Istanbul : Babçekapı il Beyoİlu : istiklal caddesi 

~-------------------------------
İlk mektep Tarihleri 

Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü 

şıncı sıoıftarmda okutturulmak üzere 

•• 
1. 1. 1. C. tarafından gazdırızp tab'ı ve te vzıı 
"V AKIT,, müessesesi fa,·afından deruhte edi

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

eu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

suretle yaıılmış bir ço:, haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi· 
atları nefasetine ve sayı falarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

... Sahş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
~ı._ ____ VAKiT YURDU 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

40 ton Gaz: Kapah zarfla müoakasası : 1 - T eşrinisaoi - 93::S çar 
şamba günü saat 14 de. 

30 ton Benzin: Kapah zarfla münak3sası: 1 - Teşrinisani - 93j 
çarşamba günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktan yazıla Gaz Tf. 
Benzin kapah zarfla münakasaya konulduğundan şartoameleriol 
görmek iıtiyenlerin her gün ve itasına talip olacakların da 1111' 
nakasa gün ve saatlerinde teklif mektuplarile birlikte KasımP' 
şada Deniz Levazım Sahoalma Komisyonuna müracaatları. (5466) , 

Türkiye 
Merk .ez 

Cümhuriyet 
Bankası 

Hakimiyeti Milliye 
Gazetesi 10 uncu yıl dönümünde 

88 
19/ 10/ 1933 vaziyeti Sayfahk fevkalade bir nüsha olarak çıkacaktır. iCjlll" 

de nefis resimler, Cirafikler ve bir CjOk istatistikler varcl 
AKTiF 

Kasa: 

\l tın. saHkilo~r:ım ıı./63·107 l~ 16.545.870 02 
Banknot . .. .. ............... .,, 17.022.142-

f.ıklı < ... • • ............ • ,, 687.1)28. 28 

Dahildeki Muhabirler : 

\ltın Sffl I\~ .......... 1.788-024 L. L.:>15.UUJ./U 
l"ür lirası .. 1.3 l3.658 31 

Hariçteki Muhabirler : 

\lun: arı kilo;;ram 12.Jô-8 il il 4.()3 ~.3n .:>O 
\tuna tahvili kabil Seıhc t do\'İ?.lcı 2 47:>. I 9162 

Hazine Tahvilleri: 

llcruhte edilen eHnkı naktİ\e ~ 
arşıhg-t L.11t'. l 48.5ô3.-

h'.anunun "l \e ı- ıncı mnd· 

Lira 

1..J.255.9fü 3U 

4 SlS 662 o! 

7 ] 1ı.ı;16.l 2 

PA.Sir 

• 
Sermaye ......................................................... . 
lhti\'a t aı.çcsi ........................................................ . 

ledavüldeki Banknotlar: 

l!eıııhtc edilen C\~aı-ı n:ıl,tiye ~L. 1 58.7 4ı;.56~1.-
l\onunun 6 \ 'e 8 ınci madde· 
k nne ıc' fi <.ın ''aki ıcıli~aı · o.387. 'l03.-

Dcruhte cdılen ev•aııı na1'•i\'t" 

l\arşılıfrı ıamnmcn altın ol:ııak 

tcda,·üle 'aıc,{ılen ı. 

Mevduat: 
"J'ürk lir :ı~ı ..................... .. 
Din ır ............... ' .. · 

ı 52.3C> ı .mo. -

ıs 417.95'J.12 
8 Q JS G">O 3~ 

Lira 

ı ;.uoo.orn ı. -
34Q. l I0.2t 

( 

111 l 04<H>OO -

Ciazi Hazretlerinin Hakimiyeti Milliye gazetesin• 
lutuf buyurduklarm el yazllı bir resmi ayr1 ilave r 

larak verilecektir. 

Hakimiyeti Milliye 
O gün ı;(ene 5 kuruşa satı lacaktır. Muhte:if şehirlerde Haki. 
ır.iyeti MiUiye'yi tevzi etmek iste.yen!tr şimdiden Aokaradak• 

idaresine müracaat etmelıdirlcr, 

Cumhuriyet Bayraınındf 
Usküdar tramvaylarında tenzilatlı tarifi 

delerine IC\ rikan ,·nld trdiYaı ~ r),'•87.5(>'i. - 1 )2. \t 1 dllU. 
l142 >.019 50 Usküdar . Kadıköv ve Havai is Halk Tramvaylara Ş. rketindell: 

'·O> Cumhuri.\'etimir.m oııuııcu )ıldönumunu lıüdık tı:r r:ırılılıkl:ı Lutlul:ıınak ,İ'! 
CUzdan 

'°'cnednı 
~:~ham\t) >.:ıuhtc edılcn cHa1'ı 

cah\ ılı\ı J rıakth·c l.arşılıjtı liri· 
'Jarl J.ı) rnetlcı 

1::-ham ',. Tnh\'il:\t 
. 

1. ~ '394 181 77 

~ 21. l l;.8'.ô -
~ 1.522.320 5~ 

Alhn ve dövi z i.lzerir.e avans 
r-:isı;edar lar ................................ . 
Muhtelif 

Yek iln 

Sahibi: MEH1ı1ET A~l'.\1 

•••••• 

H 042 3!7.JI 

ı 5.902 o 
~.'>00 Ou0.-

10 SQ 1 40 ).S L 

2.ıs.0t10 ; s q r, ı 

fltuhlelıt ....................................................... .. 

Yeki»n 

2 Mart 1933 far 'h·~,'en itibaren: 

H.2Jv. -~ f!'i ,_
1 ii.; p;ün sü:-c.:ck olan şenlıklcnlc nıuhtm m h:ılkıııııi(ıll l{;diş 'c !{dişlerini kO df' 

l~ştırm:ık iii':crc ~I) ::m ~ 1 Hır n.:ı Te~"İn 1 <ı;l3 t:ırihind • Tra "'' J' lan mır.da 1 

1.iı:ld ı ıarıfe t~nbık cJilt:cekıır. tı' 

,\!mat taıifeınizc ııorc \ac;ati hec:ı pl:ı 11
11 .lfı ııı•p.ıınd~ ırıızilıltlı ol:ın ~ 

ta ilcJc 'o'cu bilctlcrındc '' 11 .38 'e dıJcr bııeıle,·Jc tJ ,. L ) a k:ı~ar ) lik ... cl en ac:-' 
'ük bir ıcnziljt 'ardır. l'.ı;d:ı •ıahJt i.;i,ı t•ekkme vcrlcrımh '; t ı ı~·t r1.: ıııür 

882~ 
~---------------------·~----------------------------------~ 

MuhteJif Eşya Satışına a•t bir tash1h: 
' l-t8.U ll.1!>401 G .. k B . 1,, 

=== Istanbul umrü /eri aş Müdiirlüğiına4 

la~onto haddi 11
0 5 l/t. - Altın üu rine avans "• 4 1/2 

24 - Eylül · 1, 6, l 2 T. Evvel Ga7.etemi21c Hi < İ miycti .. il" 
liy,, Anado'u Gazete '.erinde yaıı:ı i lan ları ııız 24 olarak g51teril; 

fasıl numarası 2J ve sıfır o'arak gösterilen fasıl numarası da 
Ne~rf3 at mUJ!Ar1ı: l. Safa \ AR J T MnUmaııı - btanbuJ olduğu tPshihen ilan o:unur. (5839) 

-


