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~ü}rük bayramımıza •• uç •• daha kaldı gun 
' 

Bir dostumuzu 
kaybettik 

l'J -dEaki lıveç sefareti müıte§a -
!İı•·-dokt.~r Kol~odin Habe -

-.ı a. olm·· ı 8 uş ... 
l'ü ~ haber latanbulun münevver 
.Y-:d lnuhitinde derin bir teessür u 

•rdı ç·· k .. U . h . Çİnd · un u mumı arp ı-
~! e lnemleketimize gelmiş, on 
fe .1aene kadar burada resmi vazi- · 
di: ~ Çalıtmıt olan doktor Kolmo-

·• flend' · dt. ııınj uzaktan veya yakın· 
lrıi~~llnıyan herkes üzerinde sami-1 
ina.. ırl levgj ve saygı eseri bırakan 

n ardandı. 
Bunun b' . . . 

J\oı ırıncı sebebı doktor 
lrıod' · ırıeu· b' •~ın her şeyden evel kıy -

11 İd~ ır ılim ve fikir adamı olma· 
İlk 1

' ~~lmodin daha Türkiyeye 
teldıg'ı .. d 't'b T·· k Çe ö.. gun en ı ı aren ur .. 

•eıı a~~n.rneğe başlamıştı. Bir iki 
d ... e ıçınde Türkler ile doğru -
_,do'" 

Zehirli gaz 
Tesirlerini kaldır
mak mümkün mü? 
Tıp kongresinde söylenen 
iddiaya ver:ilen cevaplar 

~ . 

illa.le gruya konuşacak ve her 

edeJ:a~dını Türkçe olarak ifade Gaz maskeleri numuneleri 
ilerı 1 ~ek derecede dil bilgisini 
ti il etrnışti. Sonra öz Türk muhi- Ankarada toplanan beşinci mil-
iç· ' Yakından temas edebilmek li tıp kongresinde, kimyager Ab
a~~ Beyoğlundaki hususi ikamet • düsaelam Beyin zehirli gaz:arın 
llıi~~ı İstanbul tarafına naklet _ tesirlerini mahveden yeni keşifle· 

7
''· re dair verdiği izahatı lstanbulda 

•iııCdiİtı~üzleri lsveç sefarethane • bulunan birçok kimya mütehassıs· 
' r " 'f · )arı hayretle karşılamışlardır. Dün eımı vazı esıni bitirdikten 

d' :=· .... ~ .. •Mı•~-•-NjıMb'ı~krrdarülfünun müderrislerin -
~G Errıat buldukça geceleri Türk n ev ket ve fen fakültesi kimya 
daı~~ .. ~rleri arasında peyda ettiği profeaqr :erinden Haldun Beylerle 

~tı ıle görüşürdü. görüttük. "Artık bir zehirli gaz 

~ ... _~ •uretle Türkiye ve Türklük kor~\.ıaµ kalmamııtır !,, hükmünü 
~d · vereıı ve kongrede ,iddetle alkış -

I> a ılmi tetkikler yapardı. lanan kimyager Abdüsselam Be • 
•raı olttor Kolmodin bu tetkikleri yin iz~hatı karşmnda ne düşün -
l,ih

1
1lda. Türk diline; Türk ede - düklerini sorduk. Şevket Bey: 

~.na., Türk tarihine büyük bir -Abdüsselam Bey mi dediniz? 
""'•'\'ermişti. O kadar ki müsa - Tanırım onu .. İ7."Tlirde eczanesi 
Yeli.::. arasında bir Türk müney• vardır. Demek, tıp kongresinde 
de11 .. d~r Nabilerden, Nedimler • zehirli gazların tesirlerini mahve· 
di, ' Bilulerden bilgi ile bahseder· den y~ni keşiflerden bahsetmiş. 

)( Pek g•rip buldum. Eğer zehirli 
l'u;lıııodin Umumi harp içinde ıaz'apn tesirlerini mahveden yeni 

doıtu göründükleri baldo keşifler olmu§ olsaydı, yeniden 

Mehmet Aaım yenİyf' gaz maskeleri yapılır mıy-
(Del"amı 9 On<"u ııııaydada) -....._____ (Detamı 4 ilncO A),fada) 

Şerlok Holmese karşı 
ARSEN 

"' ... 

LUPEN 

it~ kaç güne kadar biri dünyanın en meşhur 
'"•ızı öteki polisi olan iki müthiş adamın 
boğuşmasını V AKIT'ta okuyacaksınız 

Fransada buhran 

Kabine düştü 

Kimin mevkie 
geleceği meçhul 

Büyük bayramımız için 
-------

Günde 1000 lira yerine 
4000 lira hasılat 

Dün Paristen her tarafta hayret 
uyandırıcı bir haber gelmiştir. Bu Haydarpaşa istasyonu kişelerine böyle bir hücum var 
haber §udur: Fransız kabinesi mec 
lisi mebusanda akalliyette kalarak 
düttü ! 

Bu haber İptida inanılmaz bir 
§ey gibi göründü. Fakat muhtelif 
yerlerden verilen malumat ile te • 
yit edildi. Onun için Daladier ka· 
binesinin istif ası bugün emrivaki 
dir. İstifaya sebep olan bütçe mü 
vazeneıini temin için hükumetin 
müracaat ettiği mali tedbirlerdir. 
Çünkü meclisin ekseriyeti bu ted· 
birlerde fazla sosyaJizm rengi bul 
murtur.. Batvekil M. Daladier 
muhaliflere mukavemet etmiş ve 
mecliste (241) reye karşı (329) 
reyle akalliyette kalmıştır. 

§] 
~\~ ~:).~ 1::], . ı. 

M. Daladlye 

Yeni kabineyi tetkil elmeıi m"h 
temel olanlar arasında Sarraut, 
Şotan ve Bonnenin ismi kuvvetle 
deveran etmektedir. Ahvali sıh • 
biyesi yerinde olsaydı M. Heryo -
nun da hüku.mete geçmesi mürp -
kündü. 

M. Sarrautun iımini kuvvetle 
ortaya atan M. Şotan.dır. Birkaç 
gün evel, dahiliye nazırına "sıra 
size geliyor,, demitler. 

- Ne demek istediğinizi anlı
yorum, demif, eğer kabine dü -
fer ve tetkilini bana teklif ederler
se reddederim. 

- Ya kim letkil eder? 
- Alber Sarro. 
[ Fraana buhranı tafıllih fç 

••)'ıfaauada4ır] 

Ankara yoluna 
yaya çıkan gençler 

Israra ve müdahaleye 
rağmen devam ediyorlar 

Türk liıeıi izcilerinin Ankara· 
daki geçit resminedavet edilmedik 
lerini ve bundan müteeasir olan 35 
izcinin yaya olarak Ankaraya git· 
mek üzere yola çıktıklarını dünkü 
nüshamızda yazmı§tık. izciler Ya 
lovaya gitmit 1er ve evelki geceyi 
orada geçirmişlerdir. Kaymakam 
Şefik Bey kendilerini misafir et
mi,tir. İzciler dün sabah erk~n • 

( De,·amı 9 uncu a .. y,fadıı) 

Anadolu hattı, 
Haydarpaşa is
tasyonu yolcu· 
larla dolup 
botalıyor 

Büyük bayramımız için bilet her gün bir kaç bini geçiyor. 
fiatlarmda yarı yarıya tenzilat ya· Bunun bir delilini Anadolu hat• 
pılmasmın da tesiriyle bir çok nak tında, Haydarpaşa kişelerinde gö
liye vasıtaları dolup dolup boşal • 

rüyoruz. Anadolu kiteleri evvelce 

-banliyo dahil olduğu halde -
maktadır. Bu teqzilatın deniz tari· 
f elerinde yapılmaması şayanı tees
süf olmakla beraber memleketi gez günde bin lira hasılat yaparken 
mek isteyen vatanda§ lann sayısı 

Amerika - Rusya 
ve Japonya 

Bir Rus murahhası Amerika ya giderken 
Japon sefiri memleketine dönüyor! 
Son günlerde, ajans telgrafla • 

rı, Amerikanın; gayri tabii vazi· 
yete nihayet vermek üzere; Sov • 
yet Rusyayı resmen tanımağa ka· 
rar verdiğini ve bu kararın, pek ya 
kında kuveden file getirileceği ·· 
ni haber vermişlerdi. 

Bu gün, meıele kati şeklini al. 
mııtır. M. Ruzveltle Kalenin yol· 
daf, telgrafla muhabere etmiş · 
lerdir. 

M. Ruzvelt, Kalenin yoldaıa 
şunları yaz,mıştır: 

.tl>c,·amı il nnru ~yırnda) 
il. Lltvlaof 

Paba - Fu kadar borç eh.,lye alaDmıyor mu•au ? 
Otuı - Senin sibi :ıenıln b'r baham ,,•rkea detti mi f 



T el<irdağında hara 
retle karşılandılar 

Ertuğrul yatı, 24 (A.A.) -Ma· 
car baş•ıekili M. Gömböş ile hari • 
ciye nazırı M. de Kan ya ve ref a -
katlerindeki zevatı hamil olan Er
tuğrul yatı, saat 10,30 da Tekir -
dağına muvasalat etmiş ve mek .. 
tupçu Beyle jandarma kumandanı 
gemiye gelerek misafirleri selam -
lamışlardır. 

Misafirler, saat 11 de karaya 
çıkarak vali Beyi ziyaret etmişler 
ve tekrar gemiye dönmü,Ierdir . 

Saat 12 de vali bey, misafirlerin 
ziyaretlerini iade etmiş ve saat 
13 te vilayet evinde ~ereflerine bir 
vermiştir. 

Ziyafette Macar misafirleri, refa· 
katlerindeki memurlar ve vilayet 
erkinı hazır bulunmutlardır. 

Tekirdağında yapılan . 
merasım 

Thkirdağ, 24 (A.A.) - Gülce· 
mal vapuru Macar heyetini saat 
saat 14 te getirdi. Heyet molörler· 
le ka'l'aya çıktı. . 

Mihmandarlar kendilerini Türk 
- Macar bayraklariyle süslü yol
lardan geçirerek Rakoçi sokağın
da Rakoçinin Türkiyede ya§adığı 
eve götürdüler. 

Evin etrafı ve yollar kamilen 
haUda dolmuştu. Saat 15,15 te va· 
li konağındaki ziyafetten çıkan 

Macar başvekili hariciye nazırı ve : 
maiyet ve mihmandarları, Tekir -
dağı meb'usu, valisi, belediye re -
isi otomobillerle evin önüne gel .. 
diler.. 

Halk misafirleri şiddetle alkış -
ladı, Evin kapalı kapısı Macar mil 
li ına:r-şiyle açıldı. Şiddetli alkışlar 
arasında kapının eşiğine çıkana ce 
neral Gömböş her cümlesi alkış -
lar \fe yaşa sesleriyle kesilen nut .. 
kunu söyledi. 

Hindistan 

meşgul ediyor 
d. ti 

1 

Londra, 24 (A.A.)- Hin ı• 

lngiltereyi gene 

Fransada kabine buhranı 
na verilecek esas teşkilat hakkı 
da tetkikat yapmağa memur k0 

teye ait vesikaların müsvetttl 
bugün neşredilmiştir. . 

Bu vesikalar arasında Hind•• 
t . k . . "ddet an yenı anunu esasısıne fi 

. muarız bulunan M. Vinston Ç 
yi reye koymuş ve hükumet o z:ı - ı çilin mukabil projesi vardır. I 

Deladiye kabinesi aldığı . mali 
tedbirler yüzünden düşmüştür 

Paris, 24 (A.A.) - Fransız 

kabinesi mecliste 241 reye karşı 
329 reyle aka:Jiyette kalmıştır. Bu 
nun üzerine başvekil M. Dalndier 
sabah saat 3 te reisicümhura ka • 
binenin istifasını vermiştir. 

Başvekilin izahı 

Paris, 24 (A.A.) - Meclis, hü
kumeti devirmiştir. Açığı amorti 
sandığına müracaatla kapatmak 
hususunda sosyalistler tarafından 
yapılan teklif, hükumetin bu 
sandığın bütçe muameleleri için 
değil, düyunu umumiye için oldu 
ğunu söylemesi üzerine reddedil • 
dikten sonra mec'is M. Daladierin 
şiddetli bir müdahalesini dinle • 
miştir. Başvekil, bugün dünya -
nın en kuvvetli parası olan fran -
gın daha şimdiden spekülasyon hü 
cumlarma maruz kaldığını bu şe· 
rait altında hükumetin mali pro
jesinin kabul edilmesini söyleye · 
rek demiştir ki: 

-Enflasyon bir istifham nok • 

tasıdır. Herkes bu tedbirin a ley
hindedir. Frank olduğu gibi kal
malıdır. Fakat bu nasıl yapılabi
lir?. 

M. Daladier, bundan sonra 
herkesin ve memurların fedakar
lığa hazır olduğunu söylemiş, cüm
huriyetçi ekseriyete hararetli bir 
hitabede bulunmuştur. 

Celse tatilinde sosyaiistler 454 
.muhalif, 8 müstenkif reye karşı 
55 reyle hükumet projesi aleyhin
de rey vermeğe karar vermişler -
dir. 

Celse tatilinde sosyalistler 45 

man 241 reye karşı 329 reyle akal- M. Çorçil tarafından muhl~ 
liyette kalmıştır. komiteye verilen bu layihada }'tı 

Muhtelif tesirler distanın müstakbel kanunu e 

Paris, 24 (A.A.) _ Mec,is cel- ;inde bahsi geçen mahalli hikİ 
sesini saat 2 50 de tatil etmi!ltir. yet tesisi prensibi tanınmakt•. 

l :J 1 fi Radikaller basvekili uzun uzun al- Bununla beraber bu pren .
1 kıslamıslardır: Hic bir hadise ol· · krallık mümeasilJerinin İPi' 

':.: A ~ O k• 
mamıştır. parlamentosunun başlıca ına .. 

S 30 O d ı El . nuısını ellerinde tutmalarına ısı~ 
aat ,2 e nazır ar ıze sa- . . "d . . ktt" 

saıt temınat ı aresı ıstenme . 
rayında toplanmışlar ve M. Dala· z d'ld" ~· .. M Ço~ı 
d . k b' . . "f M L h anne ı ıgıne gore, . 
ıer a ınenın ıstı asını . e .. b . kl"fl . h f -Ljt 

u yenın te ı erı mu a az.,. 
rune vermiştir. lı• 

lar tarafından müsait aurette M. Lebrun, haşvekilden gü -
nün işlerine bakmakta devam et · şılanacak bir mahiyetteciir . 

ye çıkarnk sosyalistlerin aleyhe 
b mesini rica etmiştir. rey vereceklerini ildirmiştir. 

Böyle olmakla beraber ıai ,e 
nah müntehası M. Çorçilin b\I 
selenin yalnız siyasi safhasını ti 
kik ettiğini, hiç bir vakit Hind•t' 
da bulunmadığını, bundan dol• 
lazım gelen teknik malUmat 
selahiyeti haiz olmadığını kayd 
mektedirler. 

Radikal'er namına mebus Dal- Kabinenin düşmesi, parJamen 
bas, meclisi, hükumeti tutmağa I to mahafilin.de hay:.e: uyandırmı.ş· 
hararetle davet etmiştir. hr. Bu netıce, hukumet eksen· 

Sonra, M. Reuanudel, sosya- yetine iştirak edip etmemekte muh 
list akalliyetin ve arkadaşlarının telif kongre ve görüşmelere rağ · 
hükumet lehine rey vereceklerini men mütereddit kalan sosyalist fır 
bildirmiştir. kasının galeyanlı vazıyetinin man 

Saat 2,15 te reis 37 inci madde· <ncvnmı ıo unc·o "aJılnctaJ --.....:....------------------. Gazi Hazretlerı 

Sovyet Rusyadan gelecek misafirler 
dün Moskovadan hareket ettiler 

Kral Aleksandrin ziy•' 
retini iade edecek mi? 

Balkan ittihadı hareketi"' 
bizzat iştiraki söz ile it 

1 
farkını kaldıracak 

Moskova, 24 (A.A.) - Sovyeq Bu resmi ziya,.~.,._.vinievelde 1 nhriye komiserlikleri erkanı dn 
1 

Nevr E"ast gazetesi Yugo•la'1' 
Rusya merkezi _icra k~mite~iyle ~utl~l~nacak PUl• Tü.~k~~'··çümh~ re{'\,k&t ..,, A1".1:lded~,...J~tkiyel\in j kralı Aleksandr hazretlerinin Jı 
Sovy~t !Ural~rı ıcra ko~ıtelerı he· rıy~tının onuncu yıl donumune ~.u M oskova sefırı Huseyın Ragıp 1 tan bul da cümhur reisi Gazi ~"'' 
ye~inın harbıye ve bahrıye nazırı sadıf olacak ve aynı zamanda Tur Beyle Sovyet Rusyamn Ankara 

1 
fa Kemal Hz. ni ziyaret etmeıı 

ve Sovyet Rusya ihtilal harbi mec kiye Başvekili 1sm~t Pa~a Hazret- sefiri M. Suriç heyetle beraber ha 1 layısiyle yazdığı bir makele 
lisi reisi M. Voroşilofun riyaseti leriyle .hariciye vekili Tevfik Rüş· reket etm.işlerdir. . ı kral Aleksandr tarafından ~\I 
altında tayin ettiği fevkalade he· tü Beyın 1932 m~yısın~~ Mosko • . İz~.estıy~ v~ Pravda ga~etelerı 1 bulan ziyaretin kısa olmakla be' 

. . . yeti murahhasa dün akşam Ankara vaya yaptıkları zıyaretı ıade ede- nm mt'.~essılerı M. Raevskı ve M. her bu gibi hadisata hal:!ın ol' 
Nutka be!edıye rem Ekrem Bey · · B h T" kt" t k f t h ti b b A k . et 

. . y?. hareket etmıştır. u eyet ur ce ır. sa 0 a eye e era er n a · teşrifatın ziyareti iadeyi ıktız• 
ce~a~ veı·dı. Her ikı nutuk Macar 1 kiyeyi resmen ziyaret edecektir. Heyete hariciye, harbiye ve raya gitmektedirler. tiğini bundan dolayı Türkh'' 
sefırı M. de Tahy tarafından _ _ ı • '·t' 

l R . . .. h H • ..................................................... IVOV suı·kastı ı"bd .. eden Gazı' Hazretlerı·n- ,. •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ILA. ••• Türk~eye tercü.me e~i!dikten son· eısıcum ur z. ~~ Müthiş bir kaza ~.i. Aleksandr tarafında; vuku b\11,. 
ra Macar heyetı reısı ve Macar 1 • t• · d d ~ · · .. ledi" 

. . . :: :: zıyare ı ıa e e ecegını soy mebusan meclısi harıcıye encü - O l b h :: :.:==. H · kk d S v etler .. -e . . . nuncu yı ayramı azır- ;~ Bir tren a 10 a 0 Y · ten sonra şu mutaıeaıarı der ... 
menı re-ısı M. Peckar Macar ayan kl k"k . l d. :: H Lehistana bir nota verdi yan ediyor: . i 
ve mebuıan meclisleri namına M lı arını tet 1 etmış er ır :: I d .==···: Moskova, 24 (A.A.) - Sovyet "G . · · Jııl . :: yuvar an l azı Hazretlerının bat~e Bart~, Macar vatanperverleri bir Ankara, 24 (Hususi) - Reisi- H g Rusyanın Varşova sefiri, dün Le ile Hariciye vekilinin idaresi ,_Jtı 
liğj ~ına hararetli hitabalerle cümhur Hazretleri saat on altıda H 40 ölü var H histan hariciye nazırına 21 teşrini- da Balkanlarda tesriki mesai ,,,. 
Rakoçinin hatırasını ev Türk - yarı§ sahasını, onuncu yıl dönümü H g eve) gecesi. İvovdaki Sovyet kon - keti, hayrete deger~ bir surette j]e~ 
Macar-dostluğunu tebci Iettiler. bayramı için y~prlmakta olan h~: ~~ Evreux, 24 (A.A.) - Bu sa· H, soloshanesın~ ~~rş• .. :.a~~lan vem~ lemi~ bulunuyor. Bizzat Gazi f:l~ll 

Bundan sonra Macaristanda tah zırlıklarla, geçıt resmi mahallını •H hah saat '6,10 geçe Şerbourgdan iq murlardan barının olumune sehebı nin bu harekete İ§tiraki ıöz ile fı, 
sil etmit bir Türk genci, Rıdvan gezdikten sonra bir müddet büyük H hareket eden ve saat 11,35 le H• yet vermi§ olan baskın do!ayısryle arasmdakı mesafeyı bertaraf et. 
Bey, Macar Türizm cemiyeti M. Millet meclisinde istirahat etmi! - H Parise gelecek olan Şerhourg g bir nota vermiştir. meğe son derece yardım edec:e1'' 

.. R l . h . •. N d . k b ,,ı Miploç ve Rakoçinin katibi Mike- lerdi. g-Paris ekspresi ou oır ~e ~ı ~l ota ~ suı astın azı voyvo. tir. Halihazırda te,riki ırıe , 
o 1-f •ıtı•lllfllllUUUUllHUlfWlfRUlfUllfQlllflfUlllllHnnnlllll01RllflllftUıırı:ıtıtımlllUU11UHIUI ~~üzerinden geçerken kemerlı hı'~ ._:;O dalıklar hı 1hassa lvov voyvodah • fikrini muhtelif hükuAmetlere ti, çın an adından M. Huuar birer d 

1

• ıf 
reisi, jandarma kuman anı, emni- ~~köprü üzerinde yoldan çıkmış .. ~~ ğı taraf mdan yapılan ve ~azı :eh nıtmak için yapılacak bir ço" 

nutük söylediler ve alkı§landılar. yet müdürü uğurladılar. Kıtalar :: lır ;: memurl'1.rı tarafından teşcı edıl · 
Muhtelif Macar te§ekküllerj namı- . "f ·1 :: • k :: k 1 S l 1 h" d k' vardır.,, .. __., 

selam resmim ı a ettı er. :: Lokomotif lokomotifin ar a· H me te o an ovyet er a ey ın e ı -

na bir çok büketler evin eşiğine H sina hagvlı 5~ ve kömür arabası H mücadele ile münasebeti olduğu Tevfik Ru•• ştu•• BeY k ld B d Gülce.mal, 18,30 da, Ertuğrul .. 
onu u. un an sonra M. Hile üç büyük yolcu vagonu on g beyan olunmaktadır. Notada bir Go··-l'l..·· M K 19,20 de İstanbula dogwru hareket - •. 

moO§ ve · anya ve misafir - H metre yükseklikten boşluğa uç- g baskın hareketi şiddetle protesto 
ı · k ı d ettiler. 
er eve gırere sa on aki defte - g mustur. g edilmektedir ve bu suikastın amil 

ri imzaladılar. Macar başvekilile, belediye reisi H Yolcu vagonları tamamiyle H }erinin ve §eriklerinin meydana çı 
Baıvekilin mayietinden binba.. Ekrem Bey tarafından, Türk - H harap olmu!tur. H karılması için acilen tahkikat ya· 

şı Şomogi Macaristanın her eya • Macar dostluğu ve tarihite aziz bir g Bu kaza neticesinde ölenlerin g pılması ve bunların cezalandırıl· .. .. 
Jetinden alınarak bir kutu içinde hatıra teşkil eden Rakoçinin haya- ~~kırk ki tiden asağı olmadığı zan !i ması ve bu gibi ahvalin tekerrür et 
getirilmiş toprağı evin bahçesne tı hakkında mütekabil nutuklar H nolunmaktadı;. Simdiye ka • H m.emesi için icap eden ted~irlerin 
serpti. söylenmittir. g dar bunlardan on ~tanesinin ce· H alınması talep olunmaktadır. 

M M : : • • 1111111 ıMıttt n11uıııurnu1111 umuuuıu11muu1tntutmrın11 uınıımnuı111111111umunın• eraıim bu suretle bittikten acar baıvekili: "Bugün açtı- g setleri çıkarılmıştır. g mıştır: 
sonra. Ba,vekil ve rüfekasiyle Ma- ğımız Rakoçinin evi aynı zaman· H Bu kazanın sebepleri henüz H "Elyen a Nemez Magyar nem-
cariııtandan gelen heyet azası be - da bir müze olacaktır. Bu ev, ayı g belli olmamıştır. H zet.,, 
1 d. 'd k . f . d d b :: ..................................................... :: e ıyeye gı ere çay zıya ehn e nı za.man a e edi Macar - Türk •• .............................................. - ... . 

hazır bulundular. dostluğunun bir nişanesi olacaktır. ri çıkıyorsa buracl da ebedi Türk 
B~ı,·ekil, hariciye nazırı, mih- Bu müzeye, ilk o .. arak Macarista- - Macar dostluğu ayni kuvvette 

mandar ve maiyetleri, Macar ga • nın her vilayetinden bir parça top- çıkacaktır.,, 
zetecileri Ertuğrul yatına, diğer rak getirdik.. Demiıtir. Belediye reisi Ekrem 
heyet Gülcemale döndüler. Bu münbit topraklardan nasıl Bey de nutkunu şu Macarca söz • 

Baıvekil iskelede vali, belediye 1\Iacaristanın çiçeklf'r:i ve mahsulle !erle bitirmiş ve şiddetli alkıştan· 

lstanbula dönüş 
Macar başvekili M. Gömböş ile 

hariciye nazırı ~- De Kanya ve 
maiyetleri erkanı biri on geçerek 
Dolmabahçe onune gelmişler, 
doğruca Perapalas oteline gitmi~ -
lerdir. 

Farka grupunda TUrlC dl 
Macar protokolu hakk•11 

izahat verdi 1 • 

C. H. f. grupu idare heyeti r 
is 1 iğinden: Jıİ' 

. ~· C. H. F. grupu bugün reı• ,. , 
li Ali Beyin riyasetinde topl.s'~eıt 
rak me.mleketimizi ziyaret ',.ıı· 
Macar başvekili hazretleri ..,e •1ıı 
car hariciye nazırı hazretletl ,.. 

vuku bulan temaslar ve b~ t'':,ır 
ların neticesinde kabul edıletık1""' 
ahedcyi temdit protokolu hl' .. 6· 
da hariciye vekili Tevfik R~ft:etl • 
tarafından verilen izahat dıl1 </it 

. h''k" . . t"ı t•• mı~ ve u umetın sıyase "" 
'h yet olunarak müzakereye nı a 

ı·i!miştir. 
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!~~/}ETLER D .......... . 
Ün ka~d; 

Bugün toprak! 
Sene 19 
k•ıe t22 : Memleket tek 

'kek sevgidir. Tek 
Untandadır 

Sene 1922· 
d' Memleket ~ k 
ır. 'fek k e kale, tek ıevgi 

Ulllanda. evidir. 

ıc, ... 
'- ınının ü t ·· d tul(, Ya... 1 un e çıplak bir ço 

k&inırıı:ınur 0 kadar ıiddetli ki, 
t gıcırtı ... k 1••nd,n sı yagmurun ıa ır-
leı-iıı.e k duyulnıuyor. İnsanlar ilik 
l adar ı 1 1Yor

4 
C 1 anıyor. Çocuk ağ -

a k .ocuk ök .. .. . . tn j a... suruyor. Cığerlerı 
ltına. t 1 IC,.... .. op anıyor. 

ttkı öt~n~ Y~k.lüdür. Yükler sıkı, 
k,lıl Çu~a.~rı 1.le örtülmüıtür. Bir 
ba, birk • hır heybe, bir kaç a -
fll\'a.r k a.~ kadın çamaıırı, bir kıl 
Pıy0r, ıc:v. ... nının üstünde göze çar
l'or, ~ll~n~ Yavaı, yava§ ilerli -
Yen tılı '-'· k~ Yolu çoktur. Yürü -
d l oır .... 

•n ko l ınegın yanında bir ka 
) tu ud H . or, he ur. em kağnıyı çekı-
)' 'Ylrd: arabayı idare ediyor. 
lendi • aeçen ınerhametli bir e -.. r,h 

''- asını durduruyor. 
ı-- !(adın h "'d , ey ... 

ın du 
-. D h rınuyor, 
'' e hhhhh H k k - 1\ .. ey ... cı , cı . 
''- Dadın hey bana bak .. 
ko eh ... hey. 

lıı 'ka.ı;unduruğun yanından baıı
}"a)'l ırıyor, Yolunu kesmeden 

ı ltab 
,, aya. bakıyor. 
-. N . 
-. S e ıatiyorsun? .• 

Srkl\ bu Çocuğu höy!e neden a -
Sollra ırak tın, ha&ta olacak, ölür. 
&e onun .. t ·· b. 1 tıt • ., us une ır ıey er ört-

hı ~'dın elind k' .. d" ·1 
l~"· e ı oven ıre ı e cı-
,, il dijrtt"'. 
' I) u. 

\'•ı> "er eh". hey ..• dedi, ıonra ce-
,, ı. 

'8· 
}'orı.ı~ l ı:ı: onu paı amıza ıötürü -..., .. al 
•rıi\ h anırıa olmaz. Evde ne 

cı.ıia b' ePıini üstüne örttüm ... Ço-
d it 

1.1: fey kalmadı. Efendi sor-
,, 

ec,: ~~inıdaki nedir?. 
tı Otıı.ıtt] ulle ... Paıamız dütmanla

''........_ ~ kovacak.. 
~0tıu!ac eh ... HH .. Ağam bizim 

tene tiil~= 2.~~anımız yok, dönüp 
ıotureceğim. 

s ..,. "' "' 
bene:~;ndıra yolunda eli silahlı, 
h. ot\ 'tekli iki mektepli çocuk 
}\ •ekiı· d 

oııı.:,u ın e varlar, ya yoklar. 
., · Yorlar: ..... o 

b '·-..... tı~u. nerede bulacağız .. 
efil't\i-.d •rnııdcki ıili.h kırılsa da 

il .. ek· f' ' b 11}'i\ca... 1 1ıek tükense de onu 
Gtun Y~\~· Ba~r~an doğuya kadar 

ar hızım. 
t ..,. ... 

~~I" ebc~Yarısı Erenk" .. d .. b· 1.1 0 b oyun en ıo -
lr k .. r·ı"' a'arı topraktan rıkaran 

~· .. 1 en· ::r 1~li 'kad ın Yanında donuk be -
Ce ın soruyor 
,, tıç koca ka . .. 1 .. 

~ ........_ O b rıaına soy uyor: 
·\~ ka atı.mızdayken muhak _ 

:tanaca ~ H" gız... ıç korkma ... 
t ..,. .. "' 

~, l"ı.cecik bir 
!)\ tı~lll'tt k dere kurbalarla 
" 11l'll _ onutuyor. Kurbalar ona 
"'tı ' ·••tara . 
l ot\ d·· cevap verıyorlar. A-
r • ord·· d 
.,}1bi cil, I u ereyi biı yılan 11r-
··•llt· a. ıyor E" f d l •ıiın k · ır un a ıkta iki 
, "......_ 0nuıuyor: 
ı 1\ Yarın h i tıı, ' Ya ut sabaha kar-
·~. ~,."ur Çeteleriyle kartııa .. aca 

~d "•ad • 'Y -

L tcekı erneyı ınutlaka kabul 
'\~ er. Geyv b ... h 
tı 'çıll'tt e ogazı mu ak . 
~~l'~t.. alıdır. Silahımız noksan 
"'i. .. Yok , 
"~?. Ö .. ' cephane az, ne yapa

hur "l• · ınu azım söylüyor: 

Sadri Eetm 
<Devamı 8 inci 11ayılada) 

•• 

3 - VAK.il 25 lUqrin l Y33 -
..--P.-~~~ SOHBETLER .................................. 

T eşkilatsızhk 

Universite, izciler ve bayram 
Bayram hazı:-lılclarmm, hüm • 

malı, faaliyeti her yerde göze çar
pıyor. Her evde, her mües:;csede 
bir elektrikçi, her köşe başında 
bayrakçı ve ampulcü, her sokakla 
tik tahtaları ... 

Kadro belki yarın şebrimize gelecek-Talebenin talimi -
izciler marşı ve şehir içinde bir geçit resmi 

Uzun zamandır i§sİz kalan işçi• 
nin yüzü güldü. Çah~an memnun, 
çalıştıran memnun. 29 teşrinieyve
lin sevinci daha şimdiden yürek • 
leri çırpmdırıyor .. Ünivenite emini profesör dok· ·r--• 

tor Neıet Ömer Bey dün Ankara-
IzciJer Marşı --•,• leyin yapılacak büyük deniz resmi 

geçidi için dün öğleden sonra bir 
içtma yapılmı,tır. 

Bu sevinç arasında bir şey gö -
zümüzc çarptı. Elektrik tesisatı 

nı yapan amele, takları kuran iş • 
çi, tablayı boyayan boyacı, bayra
ğı, ampulü satan seyyar !atıcı ya 
rum, ya ermeni, ya yahudi .. 

dan ıehrimize gelmittir. Üniver
siteye giderek inşaat vaziyetini 
ve kendisinin burada bulunmadı -
dığı zamanlarda. yapılan işleri tet

kik etmiştir. Üniversite kadrosu 
hakkında henüz bir tebliğat yapıl
mamıtlır. 

Kadronun Üniversite ıslahat 
heyeti reisi İhsan Bey tarafından 
Ankaradan perıembe gününe ka .. 
dar getirti'erek tebliğ edileceği 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Halk, ~arına ln:ın<;ın hıınh bizi ı;orsun ile 

On ~ ıldır dÖ\ iill'rrl.; lnl.ıff\bııı or .. unde 

l~f'~hin kılıı;htr ı;ibl Çt'Hildik diırt ~ıınırm 

On.~ rl unıtnııın lu~ at·n~ ıı: t·uııııı:1 •• 

('ümhurl~ Pf: ı.nııı dlyr knlblmlr.dr nt:nıdır 

atandır 

BlzP. rıı bil~ lili lıllui, hi.rı• ı•n hUr \llt ı.uıdır 

l\.l'"Jdn kılı\,'lar gibi !:''' rlldik dıht yanma 

Ona ı•l ıuatııııııı J.;ırarnt:'ı' <'.nnm:ı . • 

Gii~ üınU7. lmhar:ır:ık l:ı:<'llt•rlr dlyonı7, 

Bii~ iil, <lo71nlıı 11'.!odt'n ı;ldlyoruz 

Kf'•l,Jn kıhı;tır ı;ibi Ç('\ rildik dör1 ~·ıuıınıı .• 
Eıki profesörlerden bazılarının 

bu k d 1 l 
Ona f'I 117Btanın lu~ ncağı;r. c·anma •• adro a yer a ıp a maması me· ._ __ 

1 

___________ _. 

selesi etrafında yapılan neşriyat 1 
henüz birer tahminden ibaret kal 
maktadır. 

Meseli, dün eıki müderrisler -
den Muslihiddin Adil, Abdurrah -
man Münip Beylerle Kadri Raşit 

Paşanın yeni kadroda yer alacak • 
ları Üniversite muhitinde söylen· 
mekteydi. 

Talebenin talimi 
Cümhuriyetin onuncu yılını 

kutlulama merasimine Ankarada 
İftirak edecek olan Üniversite ta

ı;beleri Beyazıtta. Üniversite mey
danında talim yapmakta ve resmi 
geçite hazırlanmaktadırlar. 

Muhasipler birliği 
İdare heyeti yarın 
faaliyete geçecek 

hta.nhuldaki bütün muhasipler 
birleşerek bir (Türk Muhasipler 
Birliği) tesigine karar Ycrmisler -

> 

dir. Bu husu..:;ta çalı~an birlik mü-
~sisleri nizamnameyi ele hazırla
mışlardu'. 

I\ılüegsis1 er yarınki perşembe gü 
nü öğleyin saat 1 de ticaret odası 
salonunda toplanarak nizamname
vi tetkik edecekler Ye :veni idare . . 
heyetini ~eçerek faaliyete geçecek 
lerdir . 

Müessislerden bir zat yeni hir
liğin faaliyeti hakkında şu izahatı 
vermiştir: 

- Şimdiye kadar muayyen bir 
teıekküle girmiyen muhasiplerdir. 
Son zama.nlarda muhasiplere hü -

kiimet ço~ ehemmiyet vermeğe 
batladı. Bilhassa kazanç vergisi 
ve saire gibi İf 1erin tesbitinde ye-

minli eksperler tayinine mecburi -
yet hasıl oldu. Birliğimiz bu husuı 
ta hükumete kuvvetli zahir olacak 
tır. 

Birliğimize lıtanbuldaki bütün 
muhasipleri davet ettik. Aynı za -

manda yüksek ticaret ve iktısat 
mektebinin heı- iki kısmından me -
zun olanlar da davetlidirler. 

Yarınki içtimaımızda birliğimi 
zin nizamnameıini tesbit edip der
hal faaliyete geçeceğiz. Birliğimi 
zin faaliyetlerinden birisi de işsiz 
kalan muhasiplere it bulmak ola -
caktır. 

Belediyede maaş 
Belediyede maaf cumartesi 

kat'i surette verilecektir. 

izcilerin resmi ge~idi 
Cümhuriyetin onuncu yıl dö .. 

nümünü kutlulama merasimine iş· 
tirak edecek olan izcilerimiz dün 
şehir dahilinde bir geçit resmi yap 
mışlar ve üniversite konferans sa
lonunda toplanmışlardır. Bura -
da cümhuriyetin onuncu yıl marşı 
söylenmi~ ve yeni tamim edilen 
izciler marşı öğretilmeğe ba§lan· 
mııtır. 

İzciler hu sabah saat 9,5 ta Gala 
tasaray lisesi konferans salonun -
da gene toplanarak çalışmalarına 
devam edeceklerdir. 

Deniz resmi gec;idi 
Cümhuriyet bayramında gece -

Katiller 
Şile - Pendek yolu 
cinayetinde ip ucu 

Şile - Pendik yolundaki cina -
yetin failleri jandarma müfreze .. 
]erinin şiddetli takiplerine, mahal· 
1i müddeiwmumiliğin ve idare ami 
rinin takibat ve tahkikatına rağ -
men dün de anlaşılamamış ve 
yakalanamamışlardır. Vilayet 
jandarma alay kumandam İzzet 

Bey vaka yerinden dönmemiştir . 
Verilen malumata göre, şimdi .. 

ye kadar sorguya çekilenlerin sa
yısı iki yüzü bulmuştur • 

Maktul seyyar satıcı Akif Efen
dinin zevcesi Fatma Hanım, hadi
se mahallinde sayım vergisine ait 
bir makbuz bulmuştur. 

Makbuzta kanlı pnrmak izleri 
vardır. Makbuz, bu izlerin teşhis 

maksadiyle İstanbul polis müdüri
yetine gönderilmiştir. 

Vali muavim Alı Rıza Bey dün 
bir muharririmize şöyle demiştir: 

"- Cinayetin her hangi bir çe -
te işi olmadığı, s:rf seyyar satıcı -
larına servetlerini tamaan yapıldı
ğı artık tahakkuk etmiştir. Zabıta 
ele geçirdiği kuvvetli İp uclan ile 
neticeye doğru yürümektedir. K~· 
tiller mutlak sut·elte ve pek yakın 
bir zamanda vnkalanacaklardır.,, 

Muafiyet listesi 
Sanayi erbabına tevzi edilecek 

olan muafiyet li~tc&i hazırlanmıt -
tır. Ay başında İstanbuldaki fab • 
rikatorlara tebliğ edilecektir. 

Teşekki) r ediyoruz 
(VAKiT) in on yedi yaşını teb

rik lütfunda bulunan arkadaşları
mıza teşekkür ederiz. 

Bu içtimada resmi geçide i~ti .. 
rak edecek vapurların miktarı tes· 
bit edilmiştir. 
Bugün tekrar içtima edilerek res
rrıi geçidin nasıl "·e ne suretle 
yapılacağını gösteren proğram ha
zırlanara~c alakadarlara tebliğ e • 
dilecektir. 

Is tan bul da köylüler 
Cümhuriyet bayramının üç gü • 

nünü lstanbulda geçirmeğe davet 
edilen köylüler cumartesi günü 1s
stanbula gelecekler ve Halk evin -
de toplanacaklardır. 

Köylüler buradan kendilerini 
misafir edecek olan aileler nezdi
ne gideceklerdir. 

Köylüleri misafir etmek için bir 
çok yerlerden Halkevine müraca
atlar yapılmıştır. Köylülerin mi -
safir edilecekleri aileler tamamen 
tesbit edilmiştir. 

Lokantacıların kar arı 
Lokantacılar cemiyeti dün hü -

tün loktantalara birer mektup gön 
dererek cümhuriyet bayrnmmda 
tenzilat yapmalarını bildirmiştir . 
Hemen bütün lokantalar bu tenzi .. 
latı yapacakları cevabını bildir -
mişlerdir. 

Ampul, düy vesaire 
Memleketimizde yapıla

bilir mi ? Tetkik olunacak 
İstanbul ticaret odası, memle -

ketimizin ham maddelerine göre 
umumi ihtiyacı temin edecek tekil 
de tetkikat yapmağa karar ver.miş 
tir. 

Öğrendiğimize göre memleke -
tin her sahadaki umumi ihtiyaçla
rının mühim bir kısmı Türk sana -
yii tarafından temin edilmektedir. 

Ancak son bayram münasebetiyle 
memlekete lazım olan birçok mad 
delerin hariçten getirildiği anla§ıl 
mıştır. Ampul, tel düy gibi mad· 
delerin memleketimizde de yapıl· 
mak için ayrıca tetkikatta bu'un -
maktadırlar. 

lktısat profesörleri 
lktısat vekaleti tarafından cel -

bedi len iktısat profesörleri Anka
ra da ve memleketin sair tarafların 
da ilmi tetkiklerine devam etmek

tedirler. Verilen haberlere göre 
mütehassıslar yıl başına kadar tet
kiklerini muhakkak surette ikmal 
ederek raporlarını vekalete vere • 

Bu vaziyet karşısında, insanın 
aklına şu sual geliyor: Acaba hu 
işleri görecek Türk işçi, Türk a • 
mele, Türk esnaf yok mu?. 

Var; hem de şu anda ekserisi iş
siz .. Bu hümmalı faaliyette, Türk 
elekrikçi dükkanında pinekliyor , 
Türk amele boynunu bükmüş otu
ruyor, Türk seyyar satıcı, yahudi, 
rum, ermeni vatandaşın yaphğr 

satışın onda birini yapıyor. 

Neden?. Kabahat kimde?. 

Bu kabahat te~kilatsızlıkta •• · 
Rumlar, ermeniler, yahudiler bu .. 
rada organizedir.. Nasyonalizm 
namına, cemaat idare heyetleri 
onları korur, din namına kilise, 
hahamhane himaye eder. 

Bizim işçi ise teşkilatsızdır. Ha
la "iki el bir baş içindir,, deyip 
ekmek parasını çıkarmağa çalı~ır 

ve bunun için de, i~ zamanlarında 
pek çoğunun eli böğüründe kalır. 

Selami izzet 

Açık göz tacirler 
Cümhuriyet b"ayramı münase

betiyle birçok açıkgöz tacirlerin 
(Bayram münasebetiyle eşyaları -
mızda tenzilat var) diye levhalar 

asarak halkı kandırdıkları-~~laııl: 
mıştır. Ticaret odası ve alakadar 
makamlar bu kabil açıkgöz tacir 
leri tesbit etmektedir. 

İspanya ile itilafımız 
ispanya ile hükumetimiz arasın 

daki itlafın 2 teşrinisani 933 te bi
teceği malumdür. Hükumetimizle 
İspanya arasında bu itilaf müdde
tinin temdidi için müzakerata haf 
lanacağı haber alınmıştır. Diğer 

taraftan inhisarlar ve gümrükler 
vekaletinden gelen bir emirde 2 
teşrinisaniden itibaren İspanya 

menşe ~ehadetnameli malların 

kontenjana tabi olduğu bildirilmit 
tir. 

Vapurcular şirketi 
Vapurcular Türk Anonim tir-

keti ticaret odasına kaydolmak 
için müracaat etmiştir. 

Anonim şirketi aynı zamanda 
liman idaresine de müracaat ede
rek limna tescilini istemişlerdir. 

cek1erd ir • CllUllllUJllRl1ITTttnlm lllffJllUJ il flll llllntlllUI UHI IUUJHIWUll!IJUUIW tıtnilllA 

Kredileri bozuk • ı 1L""""~~ııı,~ .. ~~ .... ~.~e'I~'~"'' ~~.~·n~m"' j 
tacıner 25 Birinci teşrin 1918 

Ticaret odası tarafından piya- - n:ını ı'.ıtrikl l"ı•rmaııo!i f; rt>nıli, hn\,km-

sada kredileri bozuk olan tacirle· d:ıl•I n!'jjrl~ ııt ' c ıtıını nılll..tloiıı nlinııı,> 1.,1<1~ -

rin isimlerinden .mürekkep bir lis· ruııl' en.ıı kıı~ı,.ııHl.ı h.tifııyn ı.:ır.tr wrmıı -
te hazırhyacağını yazmıştık. tir. 

Ticaret odası bu listeyi hazırla - lllr ısviı:rf' ı;uzetc inden: "İngiliz etkAn 

mağa karar vermi~tir. Bu hususta ıınıuml~ e.,ınıo hugllıı tnnı.ımll" anhıdığ-ı hlr 
da bir de nizamname hazırlamak _ lıakllmt ':ırdır J ı o d:ı, Çanukka1eııin <'lhan 
tadır. Bu nizamname idare heye· ıı.ırbınııı ıuınııtan oıcıutııdur. çnnnkkaıe ~ 0 • 

ti tarafından tetkik ve tasdik edil- hı nı;-ık o\!lll;>d.ı, lı.ırbl umumi dört ı·nı• de -

dikten sonra umumi heyete arzolu- ' 11"' •'tme~dl. füıs.rıının ıniitt<'flklernr miinl\• 

nacak ondan sonra kara listenin ı ı:uıııtn ı;trı,rnıenı~"1 hıttblıt bııgiiııkli ~kll Rl-

tanzjmine ba~;anacaktır. nı:ısını ımırlp olııııı!!tur. 
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o Devlet ve M s 
• 111 ıırı ıın. m nrıııııı HWJH 37 111nıııııınnııınnmmııııını11, ırıınıımııno Muharriri : ceıaı 

Ha.aılı, halkçılık mÜM\valın te .. milen bitaraftı, 
cellisi demektir. 2 - Fırka kredi ve sigorta ile a-

ç-..... Büyük bir matlaba geldik: lakadardır. Kezalik liberal devlet 
Devletçilik. bu cihetlerde yalnız umumi vesa -

Bunun makusu liberalism'dir. ya ile iktifa ederdi. Bazı devletler 

TAKVİM 
ı ı ""'-------~-=-~ım:ım:~=:::::ı:r::ı:snırJl1//fld-
I MARTHA EGGERTH 

Çaışamba 

25 T.evel 
4 Rtcep 

P~r~embe 
26 T.evcl 

5 Recep 
caın do~u~u t> 19 fı,'ı! i 
c:un a ıı~ · ı:,ıı ı :-. ı ~ 
:-at-ah namazı :-,:;u 5.So 
O~le namazı 11,:''J ı ı .s 
~ıntlt ııam:ııı ı.ı .~ ı ı.~6 

Ak$ıını na nı az.ı ı:-.ı ı 17, IK 
'arsı namazı 1 ' ,5 ı ı ıı,!\O 

lrııc.ı. 4.:l'I 4 q !' 
Yı lın ,.:cçcn ııUnlcn ~97 ;Q~ 
Yılın ~alan ~ 71 :-o 

L _J 

ve HANS ALBERT 
BU AKŞAM: 

A R T İ S T İ K Sinemasının Galasını 

BüyükŞeh·r e~ 
Şarkılı, sözlü ve mu7.İkal fı'm ıle verıyorlar. t~ 

Eu film Pariste Gaumont Palace ta lıiH iin ha sı ! at re~orunu kır0l1i 
Cümhuriyet Bayramı Şerefine iki ilave : 

1-Sakalar·Graıia clel R'o ve Schu nana baleti tarafından dans ta:Jb!0
5
' 

2 
! y :'~:ılN -i C r:ı~ı ~el ~io 'J ~htRıart' ~aiti ı:ırafınJan Jans ıatılo(ıı 

.. 9066° 

Bu mesleke göre devlet, ancak f de umumi ve mecburi sigorta usu· 
dahi'ıi ve harici asayişi temin ile lüne gidilmişti r. Kısmen veya kül· 
müketleftir. Bu asayiş işi devletin !iyen kredi (yani banka) işlerin i n 

"mütchattim,, vazifesidir. Bu um· devletlettirilmesi ise bazı memle -
deye göre ticaret, ziraat, san'at, i - ketlerde münakaşa edilmektedir. 

lim ve irfan serbesttir; vatanda~ .. 3 _ithalatın ihracattan fazla 
lar istedikleri gibi çalışabilirler; olmamasına bakmak bir devlet işi· 
istemezlerse çalışmazlar; bunların dir. Kambiyo tahditleri, ithalat 
işine karışmak devletin vazifesi tahdidi demek olan contingenle -
değildir: "Laiuez faire, laissez ment usullerinin her devlette mu -
passer.,, vakkaten kabulü devletçilik de .. 

awı &*9'1 ı 1 RADYO n 
~~~~~'ı,--------=--=-------~~ 

Bu meslek bir uzun müddet, İn - mektir. 

bugun 
l S '1 A N ü U L - : 

lll--IO Gr.ınıa!on . 19-HJ, ı.; Crnnet 

hıınım. ııı.~ ;.-20.so Jlaı.ım ney farafınd:ın 

Kıırl\"ii; .• :!0.30 -21.30 l 'di Seh\hattiıı Jli>y 

\ C l~f'm.ıııi Xob:ır frıu.Ji rrrııkıı ti~ le Hami • 

Jı•t ll.ınım. 21.30 - ~2 <inıınoton . 22 Rj:lnı 

bonııı, s:ın t. 

.\NiiARA: -

1'!.30 - 13,SO granwron. Jll,O~ - 18,15 

Orl•estrn. 18,.f,) - 2U dııns mııııı.ısı. 21 

a jan • 

\ lYAl'\' A: 6114.1 aı. -

Perşembe günü matinelerden itibaren 

ipek sae ı 
Dünyanın {'n güzel allaını nııı harikulade scrr;U7.e"tlcrini hc)ccanlı 

\ ' C miııh iş m accral arıı ,, giı stcrcn 

ASLAN D 
T amamen T( Hl\ÇI~ ~ôzr.C' muazzam filmi tnkdinı cdccktlr. 

IPJ~ l\FIL:\T ~tüd,·o unuıı lıtı yen i nıll\ ııffakivcti ni h~rkes hııı:re ıle t:ıkdir eJeC(~ı . . . 

Dikkat : "ASLArt ADAM" filminin Fransızca ni.isf1il§I 

gilterede tatbik edildi ve bunun o 4 _ İ stihsal , istihlak, itibar ko
zamanlar ve o memlekette pek operatifçi~iğini tergip ve bunlar -
çok faydası görüldü. Hatta devlet dan bir !ebeke husule getirmek 
maarH i~inc bile karı~mıyordu. in- devletçiliktir. Cümhuriyet Halk 
giltereyi yükselten bu meslektir. Fırkası bu noktada itinakardır. 

Alimler, devleti bir sigorta mü .. Türkiye bir ziraat memleketi oldu 
euesesi addettiler. Lakin pek yük- ğundan zirai kredinin başı boş hı· 
sekten ve hafiften bir nazaret, ha- rakılmamnsı, bu isin tanzimi dev -
zı i~!crin devletçe görülmesi, eski let işi addedilmiştir. -

12,:lO plıi l•. 13 konsrr. U,10 -1:> J;nmırr • 

konser • ._ bu akşamdan itibaren M E L E K Sinemasında J IG.4,; orl.ı·ııtra. 18,ı;; koııııcı·. 20,11~ 

21,0.i ıwnfonili. 
,. ______________ _._,~ı::::::::cı:::-=mm(9075 ~ 

tabirile istihsanen caiz görüldü ve 
bunlo.ra devletin "gayri mütehat .. 
tim,, vazifeleri dendi. imdi maa -
rif, nafia, posta-telgraf işleri kıs
men ~ külliyet dev.Jet vazifeleri a 
rasma girdi. 

Lakin bu usulün daima zarar .. 
lan görüldü. Hele cihan harbinde 
ve ondan sonra devletler, fertlerin 
menfaatlerini vikaye için, eskiden 
mütehattim addedilmiyen işleri de 
görmeğe mecbur kaldılar. Garip -
tir ki tarihte yükselmesini libera -
lisme borçlu olan lngilterede bile 
gümrük serbestisi kaldırıldı ve "it 
fırkası,, bugüne· değin iki defa ik
tidar mevkiine geldi. 

Şimdiki halde siyasetinde dev -
letçiliği reddeden bir devlet aklı -
mrza gelmiyor. Sovyetler ve fa .. 
§İam devletçiliğin ifratıdır. Diğer 
devletler ise kademe kademe dev
letçidirler. Yani geçen asırlarda 
devletlerin faaliyet sahaları bu a
sırda gittikçe ve gitikçe geni~leni• 
yor. Eğer ferdi mesai ve faaliyet -
ler ortadan kaldırılırsa devlet, dü
pedüz sosyalist olur. Yok, ferdin 
mesai ve faaliyetleri esas tutulur 
da dev~et bunların tanzimini ken .. 
disb.ıe vazife ,.c şiar bilin:e, o dev
let, devletçidir. 

Devletçiliğin huduJu nedir? Bu 
cihetleri t rihin cereyanı göstere -
cek. 

Cümhuriyet Halk F ıı·ka!mca 
devletçilik §udur: 

"F _ _ı. 
ecuı mesai ve faaliyeti esas 

tutmak}~ beraber mümkün olduğu 
kadar az zaman içinde milleti re .. 
fah.ı ve memleketi mamuriyete e -
riştirmek için milletin umumi ve 
yüksek menfaatlerin icap ettirdiği 
işler-de-bilhassa iktısadiyat saha
sında- devleti filen ali.kadar el .. 
mek.,, 

Cümhuriyet Halk Fırkası proğ _ 
rammda (üçüncü kısım, iktisat) 
\'e sair devletlerin faaliyetlerinde 
bu cihetleri aray~rm: 

l - Fırka sermayeye ehemmi • 
yet veriyo:-. Sermayeyi ancak mil. 
Jetin l) - Siyi; 2) - tasarrufu 
doğurubilir. Bunun için fazla çalı! 
may!' ~emin etmeli; ve fertler. aile 
ler, d~vlet \'e merbutatr israf etme 
melidir, para arttırmalıdır. 

Binaenaleyh sayi, tasarrufu te -
min ~decek müesseseler de vücu -
de g{:tirilmesi devletçiliktir. Hal .. 
buki diğer devirlerde devlet bu iki 
ıne,.ele karşısınd" tamamen ve ki. 

5 - Küçük san'atlerin himaye 
ve vikayesi Cümhuriyet Halk Fır
kaıı programının esaslarındandır. 
ltalya, bu hususta en ileri giden ve 
bir loncalar nezareti ih<las eden 
devlettir. 

Amele meseleleri de buna ma .. 

kestir. 
6 - Kezalik f ırkamız, ticaret 

faaliyetlerile de alakadar oluyor 
ve bunları himaye ediyor ki bu hi
maye devletçiliktir. 

Şimdi bir çok yerlerde, vaktile 
hatıra gelmiyen nezaretler tesis e
dilmiştir. 

(DeHımı '\'ar) 

:········· ... ·················-·········· .. · .. ·····-··· 
~ SPOR . . 
: ........ ·-············································· 
Türkiye 
Birincilikleri 
Ankarada yapılan ilk 

ınaçta Fener 4-1 galip 
Ankara, 24 (Hususi ) - Fener 

bahçeyle Ankara Gençler Birliği 

arasında yapılan ilk müsabakayı 
F enerbahçe 4 - 1 kazandı. 

Ma.ç, ilk on dakikada çok ya · 
dırgadı. Her iki tarafta fena oy
nıyrdu. 

27 inci dakikada Fikret bir gol 
atlı. Bu F enerbahçeyi harekete gc 1 
tirdi . Zeki sıkı bir şutla Fenerin 
müı1avatım temin etti. 

Zeki biraz sonra ikinci golü ya
parak F encri galip mevki ine çıkar 
dı. Birinci devre 1- 2 bitti. 
İkinci devrede F enerbahç.eye bir 

ka~ gol f ınatım kc..çırthkhm sonra 
Niyazi üçüncü golü Knydetti. 

Sol açık Şaban da bir gol attık· 
tan sonra oyun sonuna kndu bu 
şekilde devam eth ve 4-1 Fener 
galip çıkh. 

Kl ' IJ\l'l~::CfP: : MO.S m . -

ıs,o,; mdyo konseri. 18,30 orkeıırtnı. 20,SO 

l'u~lniııln (Toııka) opPraıı. :u plAk. 

llCkıt E..~· 3!1U m. -

ll! orkeı;tra. 20,20 oda 11Juılklıl. 21 <:;o • 

natlıır. 21.ı.; J:i~urtl Tınbf>r arkı l!Ö~liiyor. 

22, t.l \ iynl r nsf'I. 23 runıen mıı«ikhıl. 

\' \l:ŞO\ \ : 111! m . -

%0,'?"i r.dt'hlynt. ~1 IGtııra için 53rJ,ıhr • 

22,16 ~arkılar. %ı,ss pl~-nno. 2ll,1" r."pc-rıınto 

llsanı,-e konfr.nuı~. 2S.2S kafr. kon~r. 

UELCôH.\I> : CSJ m. -

12 pl\ı. . 18,0:> konser. 17 plik. 17,SO Yu

ı;-osa\· ~ıırkıan. 20 kon•cr. 21 opera. 

RO'.'lt .\ : 411.% rn. -

l.t lcon5f'r. 18,l:'S koııcer. %1 p!Ak. '!t ,4:S 

orrr.n'bnhın (Glir.el Hrlr.n) OJM'Nl•r. 

1 ST A N B U L BELEDiYESi 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam 

Anna Kristi 

Yazan: Eugene 

Aneill Türkçe

ye çeviren Av-

-.... 111111111111111 

ni Bey. 

4 Perde 
ZABITAN 

llJ 
mmnı 

Gecesi 

BORSA 
[l liıal:ınn da yıldız işare ı i o lanlar üzer
l c ı inde 24 1 ci teşrin muamele olanlar
dır.1 Ra •,:ıınlar kııp:ını~ fiyatl:ın nı ~ii ıerlr 

Nu~<ut (Satış) 

Ü \, -- • \ ' I\ ııoa 2s. -
140, 2;ı • ;\ l aılriı ııı. -
ld}. - • Be rlı n Sı•, -
~2 •. - • \'aı:ova !?.f, - • 

• Hru;. )el 'ııı. - • lludare. t. :ın. -
• Atin:ı ~~ ~o • nıııms !!3, · -
• Cenevre n.\- • !Jct~rat fı(i . -
* ~oh ıı 25, 51J • y .. ~ o ha nıa .ıs -
* :\nı•tcrtfanı ~5 • • * ı\ lun 92'i, -

• P r.ı .t! ı .o. • :\le ldıyc ~7. -
• SıoUın ın .jlJ4 - • n. nl.nııı 2!H -

Çekte~ 

* 1 on r.ı tı'- 1 ,-

• :\c\) or. o. ~s-

• ı aı ' ı ı ıı ı 

• l\lil:\oo 8 9•12 
• 1 r 1 ~el :ı .3 .'iO- \'nr~m ,, 

Atlnı.. &'l OCi + l!udapc$lC 
• r:cncne 'ı!.4 4 o - Biıt rcs 

Sof~ a tıı., m:. Ec'ı:r:ı ı 
• ı\ mst nJa ı l.llı9fl • Yo\;ohaıtı R 
• t>ra~ ı ~.Q !-· 

r YARlrt AKŞAM 
S A R A Y (Eski QJorya) Sinemasında 

KAI IKt\l l ı\ n~ .:\ ı · ~· ı~ K ı t " " 

MiLTON 
...on derece gülUnçltl \ ' C garct şen lıır eser olan 

ÇIRIL ÇIPLAK 
fılınindc göriinccek ve buhran ı n bütün cııdişc l rrı un n ttu r:ıcıı kttr. 

'---------------ıı:ı:nıcıc-=:ıa::ı::s(9065)_,, 

Bir dostumuzu 
Başmakatt t1C11 uı c "'" 

mütarekeden sonra birdenbire 
yüz çeviren ecnebiler gibi hareket 
etmedi. Şahsi dost!uklarına karşı 

ne kadar sadık kalmıısa Türk mil• 
Jetine karf ı olan dost ve temiz 
hissiyatını da o kadar muhafaza 
etti. Hatta mütarekenin ağır şart· 
lan tatbik edildikçe doktor Kol -
modinin kalbindeki Türk dostlu -
ğu, daha ziyade kuvvetlenmiş, da 
ha ziyade samimile~mi,ti. Onun 
için Anado1uda milli mücadele • 
nin başlama&ı ve büyük bir mu -
vaff akryet ile inki~af ederek neti • 
cesinde Türk milletinin felaketten 
kurtulmasını ilk ııünden sonuna 
kadar memnuniyetle karşılamıştı. 

Hulasa doktor Kolmodinin 
Türk dostu olması her hangi si· 
yasi bir maksat ile alakadar değil .. 
di. Türkiye ile lsveç arasında hiç 
bir zaman siyasi bir ihtilaf mev -
zuu bahsolamıyacağı için Türk 
milletini sadece bir ilim adamı gi
bi tetkik elmiş, bu tetkikat ken -
disine memleketimizi ve milleti • 
mizi sevdirmişti. Onun için Türk 
dostluğuna ait hissiyatında haki -
knten samimiydi. Resmi vazifesi
nin verdiği müsaade ve imkan d~
iresindc hissiyatındaki bu samimi
yeti filen de gösterdi. 

kaybettik 
ği cevaplarla bu husustaki ~u~: 
fonun derinliğini de isbat edet i' e 

Bunun içindir ki bir iki seııe. N 
ı b . . . .. h fşll) ve ır sıyası mute asaıs sı d~ 

Habeşistan hükumeti taraf ırı '( 
hariciye nezareti hukuk ı:nüşll''1ı19 
liğine, daha doğrusu imparnt0

' 

hususi müşavirliğine çafiırı1"11;)# 
tı. Mensnp oldugu nukil11'e , 

•'5 
muvafakati ile İsveç sefareti ~~e' 
teşarlığından bu vazifeye Jlt'J; .Ş 
derek Habcş istnna gitmişti. yı pı 
ki mahiyetini bilmediğimiz ~r 
hastalık henüz hayalının en se .~ 

1. b' · ·nd ·k b·r '(ıı re ı ır mevsımı e ı en ı 0~ 
dostunun orada ölümüne ıebtP 
muştur. 

Bu vakitsiz ve acı ölüm. hıL;r 
doktor Kolmodinin TürkıY'eP~ 
bütün dostlarında derin bir te 
uyandırmıştır. 

M hmet Astrf1 

Hava hücumlarında11 

korunma e-

" ' Hava hücumları l<oruJ11 

miyelinden: JO' 
Soa Posta gazetesinin '!;,~e 

''IYJtı. 
933 tarihli nüshasında: 1,ğıf 
için bir fabrika nçı lacak, , ~.~!. 111'~1 
le bir yazı neşrolunduğu zortl .,,. 

h··& 
tür. Bu satırlarda, Hava ı.1 bjf 

}arından koruma ce.miyetirıİf1 01( 
mr.s~~e fabrikası inşası ınal'~9l'J'' ' 
le teşebbüse giri tiği ve bu ! li'~ 
ı . .. d 200 bıfl , nn projeye gorc e l')tte 

aermayc kafi geleceğinden b 
dilmektedir. .... 

ef" 
Böy'c bir haberin asıl ~e ~o' 

yoktur. Hava hücumlarıJ1dııl1 ltı'' 
· t ' ~·ıtu··n yurttıı~ ,,f• ruma cemıye r, ol ,, .. 

ul111 i 
hile.ben muhterem matbua ~ııY' 
neşrcylcd iğ i bcyannar.1cdet1 ile tt 
ş',ındi 1·1 h:a dar hiç b ir gazete 
ma:s etmemiştir . 

111• 
Himayei etfalin yCJr?ı~~-· 

r•' I 

Kütahya, 24 (A.A.) - .. 111tııı, 
y ci Etfal cemiyeti onuncu cLl ,Je~. 
riyet hayrar..: için m.ekteplc ,ılı 
f ı . . k' viiı 1t a ttr ve yetım ~ocu · ar:\ " JtıS 

iki lira ile elli c if t ayakkabı 
mışt ır . 
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~KIT 

ın Edetız Tefrikası : 11 ~ııl ıın Büyük bayram 
KISKANÇ 

• • 
ıçın 

-nıı 
1-1·· ~., !!!'il!' 11 IW mi t i 1 ,ı Nakleden: Selami izzet 

F eyecanlıyd d · . ~ . •kat ""' .. 1 ıyemıyeceg .nı. 

1

. de tesir yapıyordu. İ§lerim alt üst ı' 
l''- ,, uzu:ıde h k' 1 
ht, b k . er zaman ı sert • olmuttu. Fakat bilhaaaa ada i mu-
k•)'di ~.ıı~ arında her seferki la- vazenem bozulmuştu. 

" •uu. H ·· · d k ı ii.,.• er gun gezıyor u . 
ı. ..urne rn .. f"k b' 
llıy0:-du. uş 1 ır eda ile ha- Zevkim bundan ibaret kalıyor-

'Y •lva d du. El ele dolaşmak, arada sıra -
_ lir ı~: 1 da, gizli bir kö~ede öpütmek .. 

hire .. G ay~ı beraber çıkahm Be· ı Mektep talebelerine döndüm. 
kiltLae eıerıı. Bizi kimse görmez, Aradasırada, eski maceraları -

Ye tesad .. f t . T h .. . 
•ııız il u e meyı:z. en a, ma donmek arzusuna kapı ıyor -

Yo ar. 'h _ p k" ıntı ap ederiz. dum. Tanıdığım kadınlardan biri· 

l' e 1 aına nereye gideceğiz? nin evine gidiyordu.m. 
eredd" . 

t'rıhul ut edıyordu. Bütün İs - Fakat Behireden ba,kasına ya-
leld' ıokakla.rı gözlerimin önüne nafmama imkan yok. Hayalimde 

ı ... So 
Y•n b· n Parasıyla kumar oynı· o ... Fikrimde o ... Dimağımda o ... 

ır k'U4n Y •le. be a.rbaza benziyordum. Yavaı yavat. Behire mermerlik 
trın y decek ,yahut kazanacak- ten çıkıyor. Eli elim . ken, elimi ... 

Derhal sıkıyor. Okşarken yüzümü tırmalı-
- E . cevap yerdim: yor. 

E)'\ip dırnekapısından cıkarız, j Bir gün, parkta fena ba~rmız 
orlla,. •ırtllrında dolaıırız.:. Sana 1 döndü. 

ın t"' 'h· . , _ E .... rı ını an alırım.. Dedim ki: 
rı! .. A. dırnekap111!... Eyüp sırtla· - Behire, nedir bu halimiz? .. 

E .tkolıun sana!.. Neden sokak sürtüyoruz. 
t. dırnek · · b D k d ı. 8 " apısı onun ıçın gur et- - oğru, fa at nereye gi e -
lc.d 'ıdada gidelim deseydim bu lim?. 

lr !•!ardı. 

o -12-
ıtı,I\. 2•.rna.nla.rı dütündüğüm za· 
lt11j~1 .t

1rndi bi 'e; gözlerime yarı 
S ı, Yarı kederli; yaş gelir. 

1 ur ha .. 
e }''ban rıcınde, oralara tamami-
ı,11} tı bir yol arkadaşıyla do-

Ordurn 
o"-' . li,,., b~tda her şey netle!İyor .. 

t~ d lr dağ havası gibi ciğerle
b. oluyor. 
Q\)' lcA b 

~ t" ' uıtan uyanmıthm. F e -
,,u1>'•larım bitmi!tİ .. "' it b• h l ır aıtalık atlatmı4lım. 
~\ıl• L! ''d • 

Qır "'"Y• ıçın eynn. 

l( ,,. .y. .y. 

llırı t olurnde. Behire, Edirnekapı -
oııu Y il d .... 8· c arın a yuruyoruz .. 

ll1~1:rby•nımız mezarlık, bir ya -
k~1~· 0 stan ve tarla... Ötelerde 

er, 

-1-1 . _ anı tarihi malumat. 

b~k, 8•na bakmaktan, etrafıma 
r.ııyo k' B h" ~ ruın, ı e ıre .. -u· _ 

8 
ıraz da etrafına bak. 

-.. N 1.lraları bilirim. 
edir buraları?. 

81.ıt:; Senin malikanen Behire ... 
_ a~ı sa.na bağı§lryorum .. 

011.ıra "'~n ıeyyal. 1 ara iyi rehber un ı 'Y ... 
ı • • :v. 

S~Ytinlikte oturduk. 
ıı h' ı 

bıette ~~ ıtanbulu ;ıkıi istika -
8·n &ordünüz mü? .. 

ız 0 •. 
ty.. ıun gördük. 

llp 1 ll\~11 l ıırt arından bakıldığı za -
o'uy~ ıtanbu) bambatka bir şehir 

r. 

......... Ne R'Üzel' -s . 
~t. enin kadar güzel deg~ il lltre' ... 
~ • ,,. .y. 

ı-.. rtık hu .. B h" 1 . "14t, .\rn ıun e ırey e gezıyo-
~t. a tenha yerler aramıyo -

güze] 

le~~~t •ktam tepeye gittik. Güzel, 
~iiz, •af bir aktam ... 
........_ neı bat.~ak üzere. 

''tdik~rtık gidelim. Ne 

- Bu da sual mi? .. Aparlıma-
mmı unutuyorsun. 

- Hala duruyor mu?. 
- Elbette. 
Yüzüme baktı, sokuldu: 
- Peki, dedi, oraya gidelim. 

ınnnmı \"llrl 

Bir kaza ve bir kavga 
Topkapıda Taımektep sokağın .. 

da sakin seyyar simitçi Hasanın 

tablasını inekçi Cemilin hayvanı 
devirmiş, Hasan buna fena halde 

kızarak inekçi Cemilin üzerine hü· 
C\,\m etmiıtir. Kavga bıçağa da· 
yanmış ve Hasan Cemili üç yerin .. 
den yaralamıştır. Yaralı hastane -
ye kaldırılmıştır . 

Otomobil kazası 
Hasköyde oturan 14 yatında 

Moiz dün saat 14 te köprüden 
geçerken §oför Mehmedin idare -
sindeki otomobil çarpmı~, Moiz a .. 
ğırca yaralanmıştır. Moiz hasta
neye yatırılmıştır. 

Birer kiloluk posta paketleri 
Posta paketi ile yapılacak mür

selatta birer kiloluk paketlerin İt· 
hali menedilmişti. 

Gelen bir haberde Avusturya -
dan ge1ecek ko)i postalJarın kabu
lü bildirilmiştir. 

Türk Anonim Elek
trik Şirketi : 

I' 

Cümhuriyetin 10 
uncu Yıl dönü-

•• • • mu ıçın 

CHmhuriyetin 1 O uncu yıl 

nümü münasebetiyle, Elektrik Şir
keti tüccara ait mağa.za camekan· 
larının tenvir ve donanmasında, 

camekanlar asgari gece yarısına 

kadar tenvir olunmak ve Şirket 

sarfiyatı kontrol edebilmek şartiy-

f,t ......_ Bunu · · b le tüccarın mutat sarfiyattan faz->'ok n ıçın ana bir müka-
. ......_ V 'flıu?.. lası için kilovat saati 6 kuru§luk 

esi). ı.r ... Saçlarımın ucundan 1 tenzilatlı bir tarifeden istifadesini 

('\Pii t temin edecektir. 
~ Yorum. 

"' t'tdt y ... ~t., ~ , uzum gülüyor. İçim ra • 
~ .. /' udum. Ama, gene de 

Fazla malumat almak isti yen • 

lerin Beyoğlunda, Metro Hanında 

Elektrik Şirketi mütteriler daire-
'"' 

111 
tizliden gizliye acıdığın; 

""-da hiuediyorum. sine ve Bayazıt, Kadıköy, Üskü -

ll\ı . - 13 - dar ve Büyükada ıubelerine müra 
tezıntiler J w • •• • l 1 • · 1 , mes egım uzerın· caat ey eme erı rıca o unur. 

Nerelerde hangi temsiller ve kimler 
tarafından konferanslar verilecek? 

Yapılan taklar yarın akşama kadar bitecek 
<Ba) turalı 1 inci ı;u~ıfıınııı:d:ı ) saa1 21 de Büyükada iskele gazi - ki Sait, 30 pazartesi saat 16 da 

bugün bu hasılat 4000 liraya ka - nosunda Deniz lisesi talebeleri ta- Osman Şerafettin, Beşiktaş C. H. 
dar çıkmıştır. rafın Yarım Osman ve inkılap ço- f. balkonunda 29 pazar saat 21 de 

Bahusus bilet fiatlarmın yarı cukları, saat 21 de Bakırköyde Etem Akif, 30 pazartesi saat 21 de 
olduğu da nazarı dikkate alınırsa fırka merkezinde Bakırköy heyeti Abdülkadir Ziya temsil, Kasımpa· 
yolcuların ne kadar çoğaldığı an- l tarafından Mftvi Yıldırırn, Kahra pa C. H. F . .30 pazartesi saat 16 da 

la§ılır. . · . I man, şeı·'iye mahkemesinde, saat Dil~at, Kasımpaşada dokuzuncu 
Bayram vesılesıyle vatandaşla - , 16 da Bakırköy Miltiyadi gazino · mektep 30 pazartesi saat 21 de E

ra memleketi göstermek ve tanıt .. sunda Bakırköy ikinci heyeti tara· tem izzet (temsil, Eyüp Kemal 
mıık için yapılan tenzilatın ne ka· fından şer'iye mahkemesinde, sa- fi'm binaıında 29 pazar saat 21 de 
dar faydalı plduğunu şu ufacık at 21 de Y cşilköy sinemasında Ye· Ali Kamil temsil, 30 pazartesi sa· 
misal ifade etmektedir. şil köy heyeti tarafından Kahra - at 21 de Feridun, 31 salı saat 21 

Nerelerde temsil man, saat 21 de Beşiktaş spor de Hasan Refik, Bakırköy c. H. 
klübünde Şiş"i gençler birliği tara- F. 29 pazar saat 21 de Rifat, 30 pa 
fmdan ergenekon ve }nkılap ço - zarteıi saat 21 de Galip Bahtiyar, 
cukları, saat 16 da Beykoz iskele 31 salı saat 21 de Ali Rıza, Yetil 
gazinosunda Beykoz heyeti atra - köy sinamada C. H. F. 30 pazarte-

var? 
Taklar, hazJrhklar 

29 teşrnievele üç gün kaldı. Şeb fından istiklal, uyanışı, şer' iye 1 si saat 21 de Sungur Hanım, 31 sa-
rin her tarafında büyük bir faali - mahkemesinde, saat 21 de Şehre_ )ı saat 16 da Galip Bahtiyar, Şeh -
yet göze çarpıyor. Bir haftadan mininde 23 üncü ilk mektepte genç remini C., H. F. 29 pazar saat 16 

beri yapılmakta olan takların İnşa ülkü heyeti tarafından kahraman, da Osman Şer af ettin. 30 pazartesi 
atı yarın akşama kadar tamamlan- saat 16 da Maltepede 2 inci mek - saat 20 de Sabri, 31 salı saat 21 de 
mış olacaktır. Resmi daire'er, husu tepte Maltepe gençleri tarafından Necati temsil, Üniversite meyda -
si müesseseler ve evlerin lezyinatı şer'iye mahkemesinde ve inkılap nında 29 pazar saat 20 de Sadri E
da hemen tamamlanmış gibidir. İs çocukları, saat 16 da Pendik ti - tem, 30 pazartesi saat 16 da Ha -
tanbulda cümhuriyet bayramını yatrosunda Pendik heyeti tarafın- mit halkevinden, 30 pazartesi sa
kutlulama programını hazırlıyan dan sönmiyen ateş, uyanış, saat at 16 da Dr. Fahrettin Kerim, 30 
komisyon dün de toplanarak tem- 15,5 ta halkevi Beyoğlu şubesinde pazartesi saat 20 de İsmail Şevket, 
sil verilecek yerleri ve konferans 1 resmi küşadı müteakip şehir tiyat 31 sa1 ı saat 21 de Salih Murat, Tak 
listesini son bir defa gözden geçir roı;u sanatkar:arı tarafından istik- s:.m meydanında 29 pazar saat 16 
miştir. Son ve kati feklini alan lal, saat 21 de Fransız tiyatrosun- ı da Nakiye Hanım, 30 pazartesi sa 
te-.msil listesi şudur: da Naşit Bey kumpanyası tarafın- at 21 de Selim Sırrı, 31 salı saat 

Cümhuriyet bayramının ilk ~Ü dan şer'iye mahkemesinde ve uya· ' 16 da Fethi eski Galatasaray M., 
nü o1an 29 teşrinievelde gece saat · ) · t ·1 d'I k · nış pıyes erı emsı e ı ece tır. 31 salı saat 212 de Meki Sait Sa· 
21 de Heybeliadada deniz lisesin- u·· ' 
de talebe tarafından Yarım Üs· ÇÜncÜ gün ray (Glorya sinaması) 229 pazar 

man ve inkılap çocukları, saat 16 
da Karagümrükte 15 inci ilk mek -
tepte gençler birliği taraf mdan 
Yarım Osman, inkılap çocukları, 

saat 16 da Fenerde kıl burnu gazi-

Bayramın son günü olan salı saat 21,30 da Meki Hikmet avu • 
günü saat 16 da Bağlar başında kat, 30 pazartesi saat 18,30 da Ali 
Amerikan kız lisesinde Yan':ll Os- Rıza tehir meclisi azası, 31 salı 
man, saat 16 da halkevi Beyoğlu ~ saat 21,30 da Zeyi Cemal, Türk Ma 
şubesinde şehir tiyatrosu sanatkar 1 jik sine~ası} 29 pazar saat 21,30 
Iarı tarafından istiklal, saat 21 de ! da lsmaıl Şevket, 30 pazartesi ıa· 

nosunda Eyüp idman yuvası tara· 18 30 d N k' H 
Kasımpaşada 9 uncu ilkmektepte at , a a ıye anım, 31 salı 

f ından istiklal ve Yarım Osman, 21 30 d R" f k 
d k .. d S" . ha'k gençler mahfeli tarafından saat , a ı at avu at, Melek 

ıaal 21 de Ka ı oy e ureyya sı- . 29 
H 1 b. kahraman piyesleri temsil edile- sıneması pazar saat 18,30 da 

nemasında asanpaşa gene er ır E k 30 · 
·-· f _·ı ,. h~k ı cektir. sat avu at, pazartesı saat 21, 
hgı tara ınuan ter ıye ma e.me - 30 d N · N · 31 1 
· d · t'k' · 1 21 d E Bunlardan başka her üc gece şe a azmı urı, ıa ı saat 
sın e ve ıs ı a , saat e ren · - 18 30 A · t J b Elh · 
k.. · d E k"' l hir tiyatrosunda meccani olarak • zmı a e _e, amra sına-

oy sınemasın a ren oy genç er , maıı 29 pazar saat 18,30 da Azmi, 
birliği tarafından istiklal veinkılap on yılın destanı piyesi oynanacak· 

30 pazartesi saat 18,30 da Selim 
çocukları, saat 21 de Büyükdere tır. Sırrı, 31 salı saat 21 de Sungur Ha 

· d B kd Cümhuriyet bayramında konfe 
fırka merkezın e üyü ere gene mm, Şehzadebaı:.ı Milli sinemaıı 
1 · t f d ö t t 21 d - rans ver.ile::ek yerlerle günlerinin :s 
erı ara m an z yur • saa e 30 pazartesi saat 21,30 Agit Sırrı, 

:t' .... t ı · Ke 1 f'l' t 1 tarihleri ve saatleri konferans ve-
.ı.J7UP e es cı ma 1 ım a eye • 1 • • • • • 31 l t 21 30 d A · 1 b 
· d E .. 1 b' r~· t f rcccklerın ısım en şudur: sa 1 saa , a zmı ta e e, 

sın e ~up ge~t er ı: ıdgı ar~ ~n- Konferanslar Süreyya paşa sineması 29 pazar 
dan şer'ıyc ma emesın e ve ın ·ı- saat 21 .30 d:a Ferı'dun talebe, 30 
lap çocukları. saat 16 da Üskii _ Falih parkı önünde 20 pazar , 

t 16 d A · h' lı" sı' azası pazartesi saat 18,30 da Mahir, Şe-dar fırka merkezirdc Üsküdar sa a vnı şc ır mec , 
30 pazartesi saat 16 da Agah Sırrı, hir tiyatrosunda 29 pazar saat 21 

gençleri tarafından istik.al, şcr'i

ye mahkemesinde, saat 16 da Kar 
talda metruk kilise binasında Kar 

31 salı saat 16 da Ali Kamil. Üs· de Vecihe Ziya Hanım, 30 pazar· 

tal gençleri tarafından şer'iye mah 
kemesinde ve inkılap çocukları , 

saat 21 de Beyoğlu fırka merkezin 
de cümhuriyet gençler mahfeli ta· 
rafından sönmiyen ate§, saat 21 
de Nifantaşı Fevziye lisesinde Şiş· 

li gençler birliği tarafından erge -
nekon ve inkılap çocuk'arı, saat 18 
de ve 21 de Alay köşkünde halke · 

küdar C. H. F. 29 pazar saat 16 da 
İsmail Şevket, 30 pazartesi saat 16 
Hüsnü yüksek ticaret mektebi, 31 
salı saat 16 da Halil Nimetullah. 
Kadıköy belediye meydanı 29 pa
zar saat 16 da Hüsnü, 30 pazarte· 
si saat 16 da Hakkı Nezihi, 31 sa
lı saat 16 da Tarık, Beykoz hüku
met dairesi önünde 29 pazar saat 
16 da Reşat Yılmaz, 30 pazartesi 
saat 16 da Salih Zühtü, 31 salı sa· 
at 16 da Sadi şehir meclisi azası, 
Büyükadada iskele meydanı 29 pa 
zar saat 16 da Emin Adi şehir mec 

vi temsil ~ubesi tarafından inkılap 
senbolü, saat 21 de Alemdarda 
Amerikan klübünde ter'iye mahke 
mesi, inkılap çocukları, ve istik
lal, saat 14 da Şehzadebaşmda lisi azası, 3o pazartesi saat 16 da 

Hüsnü, 31 salı saat 16 da Fethi Ferah tiyatrosunda Fatih geneler 

b . ı· ~ · t f d k h · at Galatasaray eski M., Heybeliada 
ır ıgı ara ın an a raman, sa 1 k l 

21 de Şehzııdebaşmda MiI1et tiynt is e e meyda_nı 30 pazarteıi saat 

d N ·t B k ası ta 16 da Emin Ali, 31 salı saat 16 da rosun a aşı ey umpany -
f d ,. hk ·nde Fazıl talebe, Kartal kazası metruk ra ın an ter ıye ma emesı , 

b • · ı · t ·1 d'I cekt"ır kilise binasında 29 pazar saat 16 on aşı pıyes erı emsı e ı e . 
da Halil Nimetullah, 31 salı saat 

İkinci gün 16 da Mahir lise müdürü, Büyükde 
Bayramın ikinci pazartesi günü re C. H. F. 29 pazar saat 21 de Me-

tesi saat 21 de Mediha Muzaffer 
Hanım, 31 salı saat 21 de Meliha 
Avni, Beyoğlu halkevi 30 
pazartesi saat 15,30 da Servet, 31 
salı saat 15,30 da Faruki avukat, 
Artistik sinaması 30 pazarte 
si saat 18,30 da Meliha Avni, 31 
salı saat 18,30 da İbrahim Kemal 
Hanım ve Beyler. 

Vapurcular şirketi 

İJk seferini Cümhuriyet 
bayramında yapacak 
Türk Vapurcular Anonim tir • 

keti idare meclisi dün öğleden 

sonra toplanarak reiıliğe Ruıen 

Beyi ve şirket müdürlüğüne de 
Ali Rıza Beyi_ seçmitlerdir. 

Şirket firmasını da tesbit etmit 
tir. 

Şirket ilk seferini Cümhuriyet 
bayramında Karadenize yapa • 
caktır. 
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Güzel Aydınımızda 

Cümhuriyetin on yılı 
içinde neler yapıldı? 

Aydın, (Husuıi )- Osmanlı lm ı Muhasebei hususiyede 
paratorluğu devrinde pek ihmal e- Vilayetin 7,381 ,447 lira varida-
dilen kaza ve vilayet yolları Cüır..- 1 tı olup 2,608, 128 lira maarif işleri
huriyet devrinde muntazam bir su ne 1 972 195 umuru nafiaya 

• • • • 1 1 ' ' , 

rette ın~a ve tamır edılmektedır. 520,311 sıhhat işlerine, 228,813 
Köprüler Cümhuriyet devrinde ya h b . h · b · 

ı mu ase eı ususıye me anı ve 
pılmıs olan Akçay ve Karasu köp- ı 1. . · f l • . mec ı sı ve saıreye sar o unmuş -
rüleri hemen hemen diğer vılayel- t 

ur. 
lerde bulunmıyan betonarme köp-
rülerdendir. 1 Tapu ve kadastro 

102 k·ı t t k t · 1. 1 Aydının yangına uğraması hase 
ı ome re opra esvıye ı . • 

ı 116 k "l t I 231 bıle taraı-ruf muamelatı pek karı -
yo , ı ome re şose yo , . . . d 
k .. ·· 1 183 k '" .. t · sık bır halde ıdı. Ka astronun tat-opru yapı mı§, opru nmır 1 · 
edilmi tir. biki sayesinde tasarruf işleri dü -

ş zelmekte ve bütüı: mahalli ihtilaf 
1377 metre mikap istinat dıvar• 1 k d t hk · t f ar, a as ro ma emesı ara m -

ları, 275,923 metre mikap tesv:yei d d h l h ı f 1 d"l kt an er a a ve as e ı me e -
türabiye yapılmı§tır. 1755895 lira d" K d hk . b l . 

f d
'l . . , ır. a astro ma emesı e edı -

sar e ı mıstır. • 

1 

. 
• yeye de çok fayda temın etmi§tir. 
Ziraat işleri Bu yüzden' 15,000 lira hazineye va 

Aydının esas istihsali.tını teşkil 1 ridat olmu!tur. 
eden incir ve zeytinlikler cümhuri ı 

yelten evvel bakılmamış ve fenni 

tedavi usullerine bilhassa ehemmi 
yet verilmemiıti. Şimdi muntazam 
mücadele heyeti vardır. Umumi 

zeriyat itleri eski devre nazaran 
hem çok, hem müsbettir. 

Sıhhat işleri 

Hastalık ve sıtmanın sık olduğu 
Aydın ve eivar mıntakalar Osman 
lı imparatorluğu zamanında çok 
ihmal edilmişti. 

Cümhuriyet devrinde sıhhat iş -
lerine çok ehemmiyet verilerek 
mücadele heyetleri teşkil edilmi~
tir. Vilayetle beraber bu civar has 
talarınm cerrahi ameliyatlarına ve 
tedavisine hizmet eden tertibat ve 
levazımı fenniyeyi haiz bir mem -
leket hastanesi vardır. 

Merkezi tababetçe 111605 çi .. 
çek, 3346 tifo, 8862 menekol aşısı 
yapılmıthr. 

Memleket hastanesince: 3531 a 
meliyatı cerrahiye, 3150 rontken, 
14804 laboratuar, 12141 polikli .. 
nik muayenesi yapılmıştır. 13010 
kiti hastaneye yatmıf, 11956 kişi 
tifa bulmuıtur. 8503 kisi de evler
de meccanen bakılmıştır. 

7933 dönüm arazi sıtma müca -
dele heyetince kurutulmuf tur. 

Maarif işleri 
Maarif itleri: Eski ve gayri ııh .. 

hi tek odalı ilk mektepler yerme 
bugün ııhhi ve muazzam binalar 
yapılmıı, muntazam mektepler a
çılmııtır. İki de orta mektep var -
dır. 

imar faaliyeti 

Dörtte üç buçuğu yanan Aydın 
bugün muntazam sokakları geniş 
bulvarları, Okaliptos ağaçlarile 
süslenmiştir. Döşeli caddeleri ve 

plana göre tevzi edilmiş munta -
zam arsalar üzerinde p!anlı evleri 
mevcuttur. Gene cümhuriyet dev-

rinde belediye, sıhhat ve imar işi 
günden güne artmaktadır. Büyük 
zeytinyağı ve sabun fabrikaları ya 
pılmıştır. Ruhsatlı ve fenni surette 
2255 hane inşa edilmiştir. 

o. s. 

Seyhanda büyük bir 
balık tutuldu 

Adanada Ahmet ağa isminde 
birisi Taşköprü altında 20 okka -
lık bir sazan balığı tutmuştur. Ba· 
lık sudan çıkarıldıktan sonra iki 
ıaat kadar yaşamıştır. 

Sinopta Ziraat sergisi 
açılacak 

Cümhuriyet bayramında Sinop 
ta bir ziraat ve sanayi sergisi a;ı -
lacaktır. Bu sergiye vilayet hudu 

du dahilinde yetişen mahsula t ile 
mensucat, mamulat, ve ımaaden 

teşhir edilmek üzere kabul edile -
cektir. Sergiden maksat vilayet 

dahilindeki çiftçi ve sanayi erba
bının gayret ve faaliyetlerini art -
tırmak, ve mahsulatı ıslah etmek
tir. Bundan maada vilayet da· 
bilinde en iyi rnahsulfı tı da dahil 

ve hariç piyasal:ıra tanıtarak r.ıUş 

teri bulmaktır. 

Saltanat devrinden 106 mektep Sergide en iyi isti hsalatı temin 
devrolmu§, bunlar ki.milen ıslah eden zürra ve erbabı :;anayie .ma · 
edilmittir. 1 dalya , şehadetname ile nakdi mü 

Yeniden ıehirde 12, köylerde 51 ki.fat dahi verilecektir. Sergide 
mektep yapılmııtır. yetiştiricileri teşvik maksadıy ' e 

Vilayette 184 erkek, 53 hanım hayvanat için de ayrı bir kümes tef 
mektepli muallim vardır. 1 rik edilmiıtir. Buraya kümes hay-

2427 erkek, 721 kız talebe ilk 1 vanları, koyun, keçi, sığır, koşu, 
tahsili bitirmitir. 1 yarış ve binek hayvanları kabul c· 

1379 erkek, 229 kız üç sınıflı l dilecektir. 

köy mekteplerinden mezun olmuş Sergi için ~bir komiser, bir kıi . 
tur. tip, bir muhasip ve dört murakıp 

Harf inkıli.bında806 A, 47 Bol- azadan mürekkep bir serei heye
mak üzere millet mektebi açılmış- tini intihap elerek faaliyete 
tır. ba,lamıştır. Sergi 29 teşrinievel -

Bunlardan 13542 erkek, 3733 den 13 teşrinisaniye kadar on gün 
hanım tehadetname almıştır. açık bulunacaktır. 

oouuww 

Bartın da 

Dayakla 
Hem karısını, hem çocu
ğunu öldüren bir adam 

tevkif edildi 
Bartında meclis mahallesinden 

köfteci Mehmet ustanın karısı Ha 
tice, birdenbire ö!müttür. Ölü
mün tabii olmadığı ve kadının ko
cası tarafından korkutularak. bu 
yüzden öldüğü ihbar edilmesi üze· 
rine müddeiumumilik ite el koy
muştur. Tahkikat esnasında anla-

• 
şıldığına göre, bu karı kocanın a-
rası çoktanberi açıktır. Bir hafta 
evel Mehmet usta karısıyle barıı
mak arzusunu göstermİf, onu evin
den alarak dükkanının üstündeki 
odaya götürmÜf ve kadını orada 
dövmüştür. 

Ölmeden bir gece eve) ise, Meh
met usta kar11ının evin.egitmif, 
söy:endiğine göre onu korkutmuı
tur. 

İşte dayak hadisesinden sonra 
bu korku tesiriyle kadının öldüğü 
iddia edilmektedir. 

Ölüm §Üpheli görüldüğünden, 
qıüddeiumumilikçe verilen karar 
üzerine Mehmet usta tevkif edil • 
miş ve kadının cesedi hastaneye 
kaldırılarak otopsi yapılmıftır. Ne 
tice raporla müddeiumumiliğe bil-
d

. . . . ./ 
ırı mıştır. 

Bu iş tahkik edilirken bir mese
le daha nazarı dikkati celbetmit -
tir. Bu da, Mehmet ustanın altı 
ay eve} ölen on bir ya,larındaki 

oğlunun ölümüdür. Çocuğundan 
babası tarafından fena halde dövü 
lerek bundan müteessiren öldüğü 

ihbar edilmiştir. Müddeiumı•:mi -
lik ayrıca bu meselenin de tahkiki
ne baş'amıştır. 

Gemlikte bayram 
hazırlığı 

Ge::nlik (Hususi) - Kazamız 

kutlulama komisyonu kaymak:ım 

Gani Beyin reisliğ; altında topla· 
narak cümhuriyet bayramı için 
büyük bir aşk 'e ~~v!i ~ hazırhn -

Olus nahiyesindeki es-
1 rarlı cinayet nasıl olmııŞ· 

Kayış Hasanı, sevgilisinden kıskananlar onu beJll 
kurşunla vurdular, hem de iple boğdular! .. .. .,. 

lu Çakır Mehmet ve Alpi k~~ştl 
den Hasanın aynı kadınla .~u J'I' 
bet'eri varmış . Ve bunun ıçın I-' 
yış Hasanla araları açılmış. Bıs~o· 
Kayış Hasanın o gün kadının lıJ' 
yüne geldiğini haber alınca Y~ , 
nu beklemişler, tabanca ile ;,, 
sanı yüzünden yaralamışlar. ··.,ao 
rası hafif olan Hasan, bu k0 ıt 
Bayrampaşa mahallesine kaçı09" 
Peşini bırakmıyan rakip1eri l'I• . 

· gır 
nı takip ederek saklandığı e'fe t' 

mişler ve Ha.sanı iple boğarak ~ 
ce bir çuval içine koyup Sap de 

Katlllerl meudana Cjıkaran si denilen yere gömmüşler. 
1 • ..,iti 

karakol kumandanı Aradan epeyce zaman geÇ - · 

nureddln onbatı caniler cesedi gömdükleri yeri~--
Eflani (Hususi) _ Ol us nahi- niyetli bu 'madıkları için or• ,r 

yesinin Abdürrahman köyünde çıkarmışlar, naklettikleri bir t ft 

feci bir cinayet olmuş, kayış Ha - laya gömmekte' erken ccssur ti 
kahraman karakol kumanda~'de 

san is.mindeki bir ,ahıs, hem kur- l J1 
rafından cürmü meşhut ha 1 

fun'a vurularak, hem de iple bo· tevkif edilmişlerdir. 
ğularak öldürülmüıtür. Yaka şöy- fel' 

Nurettin onbaşı tebdili kıy• 1.ı1 le olmuştur: l .,... 
le ve kendi adamları va.sıtasıY .e 1' 

Kayıt Hasan bundan iki buçuk hareketi adım adım takip etnı•t.llll 
ay evel birdenbire ortadan kaybo- yukarıda yazdığım gibi Ha~ 
luyor. Ailesiyle hükumet tarafın boğanları kazmaları, gürekJerı 
dan yapılan aranmalar bir netice cesetle birlikte yakalamıştır. 
vermiJor. Fakat tecrübeli ve çok f " '-*~ 

Bu vazıyet karşısında a a ~ J 
değerli bir zabıta memuru olan Q. 1 • tiP' cani er cürmü olduğu gibı ı 

11
• 

lusun karal<ol kumandanı Nurettin e tmekten başka çare bulanıaıllh. 
onbaıı mütemadiyen bu esrar'en - lardir. Evraklarıyle birlikte B"r 
giz hadiseyi aydınlatmağa çalıjı • tın ağır ceza mahl<emesine ~e~ltet 
yor, nihayet vakayı teıbite mu - diliyorlar. Bu esrarengiz cına'f . 
vaffak oluyor. Kayıf Hasan bun faillerini tedbirleri ve görgütiİ " , 
dan iki buçuk ay evel münasebet- · d ı · k ı· jaıı• yesın e e e geçıren ıymet ı I t· 
le bu~~nduğu bir kad~nla . bulu.~- darmamız ahiren Eflaniye nak ~ 
mak uzere Olusun {lgnecıler) ko · miştir. Simdi Eflani jandarrrıa 
yüne gitmi! ,fakat bu köyden uzun 

1 

rakol ku~andanıdır. 
Hasan oğlu Muratla Tahtabaş oğ- Ce!il ~alifl ,, 

••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ilk • 
ınsan 

insanlığın ille beşiği Afrika mı? 
~akt~dır. Bütü~ Gcm!iklilcr~ ~ir- İngiliz alimlerinden doktor Lea· I kü çene kemiğine çok benziY0 ''.

1
• 

bırlerıyle yarış ec.ercesıne h:\,.ıı1a- l·ey Ameı·ikanın §ar1nncla yapt B d · k - ~ül 11 

1 S h. b b d ı " 1 
• ı- u saye e ınsanm tc a.. b' 

nıyor ar. ~ e ır a.ştan a~a 0 
· ğı letebbüler hakkında İngiltere silesini tekmifiyen iki halka cJıı ~' 

nanmakta, aydmlanmnk iç'n ter- JJ .. 
antropoloji cemiyetinde mufa&sal bulunmuş oluyor. Ve ilk önce. .d 

ti bat almmaktadı:-. Y e~i tak ya - ..... 
izahat verdi. Doktor Leakey in · ven tarafından ileri sürülen bır -1. 

pıldı. Cümhuriyet martının öğre 1"" 
s:ınlarm ceddini ara.mak · a me~gul zariye biraz daha kuvvet bulıs ·,. ni';:ncsine devam ediliyor. f 
olan alimlerdir. Kendisi Kenya- Darvene göre insanlığın ilk ~it• 
nın birçok sahalarında en eski in · ği Amerika olması muhteıııe. tr Cümhurjyet marşını J • ,., 
s::ınların bakayasını aremağa ça - En eski insan lnÜmunelerıJ1 f 

alkışladı diye.. lışmtş ve birçok kafatası parçala- rada bulunması bu nazariyeyi ' 
İzmir, Fransız St. Jozef mektc rı btılmu~tur. çok sağlam 'aştırmaktn.dır. e 

binde bir .s ınıfta ck~nan cümln~ri- G , . d" k , b 1 E k' . . l k iit:er . 
d , . • u;:ı,ar şım ıye auar u.una - n es · ı mH· .. na aıt c ına ...,ı 

yet marsm1, bu sınıfın yanın · a.u I b"l b 'b' l "kl · k" •r 
· . , ı en u gı ı <cmı erın en es ı - k0eş.fclunan ala. t ve. edevat ta tldı'rİ' 

alımcı zmıf talcbe~ı alkışlamış ar- j · .. · 1 · · · ·ı ·· 
ı .tt ır, Je o OJl, pa oentı 031 an· f k k etle 

dır. Bunun iizcr:ne alkıslıyan ta · · ı ır ve naznrıyeyı uvv . ti' 

1 b . ı . . tomi ve arkeoloji alimleri bu . 1 "lk bır e cnın ldlalık notlan kırı r.nı~tır. l .'k h k ' yor ve ınsan ann ı önce Jıl"' 
Kırık notlu karnesini almak İstemi ;:emı parçalarının a • kalen çok kım la!? alatı t _rner ikada yaptı 

eski oldukları hususunda ittifak yen bir talebe kolur.dan tutularak rım gösteriycr. __d 
sınıftan atılmı~tır. Çocuğun kolu ::~ekted~rl~~· d H:ttt ;unl~r~n, ;a --;-ı========.=_::::J_~ 
bere içindedir. • a ve e ın e u u an a a as r a.:. .. • .... • ·- ' - •• J 

•. ..:: E r- ı , c r• ~ 
Maarif idaresi hadise hakkında larından bile çok eski oldukları an 

tahkikat yapmaktadır. la,ılıyor. Mülkiye mecmuası ' 
Bu kafa tasları i'e çene kemik· 1-I · frıat 1 

Bir adam yandı 
er ay muntazaman ın ) .,ıı· 

leri uzun uzadıya tetkik edildikten d M ] otısı: en ü kiye Mecmuasının 1ıı ' 
Konyada attarlar çartısındaki ı •onra bunların insan nevine ait cu sayısı çıkmıştır. Okuyucul~~jll' 

yangında akrabası Hulusi Ef. ile olduklarına hükmolunmuştur. Kan dan gördüğü alaha üzerine ~. 'ti~' 
muhtelif yerlerinden yara' anan jerada bulunan isan kafası zama- ci, ikinci, ü~üncü ve dördüne" b' • 
muhterik dükkanın sahibi Oğlakçı nımızın en iptidi insan kafaların - halarını ikinci de fo olarak 1~1,; 
zade Hasan Ef. oğlu Raif Ef. has- dan çok az farklıdır. Kanam da den M ülkiye Mecmuasını kar• 
tanede ölmüştür. bulunan çene kemiii ise, bugün- mize tavsiye ederiz . 

.. 
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Sade 
Ve 

Rahat 
Bir 

Yatak 
Odası 

• 

•• • 

Geçen sayıfada sade döşenmiş örnektir. 

bir kitap odası res.mi neşretmiş ve 

odanın gerek yapılış, gerek döşe· 
Bu modern yatak odaunda kar 

sım, göz kapaklarınızın üstüne ve 
alnınıza doğru koyarak, sırtüstü 

yarı~ saat yatınız. Yapabilirseniz, 
bu da yorgunluğunuzu gidermeğe 
ve yüzünüzün t.aze bir ifade ile 
görünüşünü temine yarıyacak bir 
tedbirdir. 

· niş tarzını eski tarzda döşenmiş 
Güzelleşmek için bu kadar zah· 

yola, aynalı dolap, masa ve vazo, 

levha gibi ufak, tefek mahdut ha· 

zı eşyadan başka bir şey yoktur. 

Sade döşenmiş, aydınlık, ferah, ra 

hat bir oda .... 

kütüphanelerle mukayese ederek, 

Rahatlık gözetilerek sadeliğe 

karşı gösterilen temayül, bütün Görüldü~ü gibi aynalı dolap, 

binaların yapılışında olduğu ka • odanın bir duvarını hemen baştan 

dar, döşenişinde de umumiyet- başa kaplıyor. Geniş ölçüdeki ay· 

le göze çarpıyor. Bu sayıfada neş na, hem odanın iç açıcı aydınlı

rettiğimiz yatak odası resmi, bunu ğım arttırıyor, hem yakış:ın, çok 

barizleşmiş olarak gösteren bir hoş bir ifadeyle duruyor. 
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Çok geç o!du, dedi, dükkan ne
red"yse kapanacak. yarın gelir ba
karım. 

ne biraz çevirdi. Tamam!.. Koca -
sının eli cebindeydi. Tabancasını 

tutuyordu. 
- Cevap ver Fatma, gelmek, 

barısmak istemiyor musun?. İyi 

düşün. 

Aptüllıamit, hazan bilmediği öqle 
Gittikten ıonra Fatma içini 

çekti. Çıkardığı eşyaları yerine 
koydu. Boşu boşuna geç kalmış· 
tı. Hem de çok geç kalmıştı. Yol 
aı·kadaşı da gitmişti. Şimdi ne ya· 
pacaktı?. Ya hala kocası olan a -
da.m peşine takılacak olursa ne 
yapacaktı?. 

Cevap yok ... Taksime yaklaşı -. 
yorlar. 

- Dinle Fatma, tekrar rica e
diyorum. Gel, barışalım. Yarın it 
işten geçmiş olacak. Biraz sonra 

şeyler söqlerdi ki insanın "Yangın 
var .. ,, di1Je bağıracağı gelirdi •. 

Ona tahammül edemeyip, an· 
nesinin evine kaçtı kaçalı, akşam
ları onu köşede bekliyordu. Fa -
kat Fatma, dükkandan hiç yalnız 
çıkmıyordu. Yanına komşusu Ha 
ticeyi alıyordu. Kocası, onu yal. 
nız bulamadığı için, yanına yak -
latmıya cesaret edemiyordu. Şim
di ne olacaktı?. 

Fatma, ürkek ürkek kapıdan 

çıktı. Yürümeğe başladı. Etrafı 
aözlüyordu. Taksime . doğru yolu 
tutmuştu. 

Galatasaraya yaldaşırken arka 
11nda bir ses duydu: 

- Fatma ... 
İrkildi. Kimdi bu w ? 

çagıran .... 
Altı günlük ayrılık, ona, kocasının 
ıesini unutturmuştu... Durmadan 
batını çevirdi. Tanıdı. Eyvah! ... 
Kocaıı tabancasını çekecek, ateş 
edecekti ... Bir gün onu vuracağını, 
geberteceğini kaç kere söylemiş, 

haber göndermişti. 

Fatma sapsarı kesilmiş, yürü -
yordu. 

Beni dinle Fatma, seninle gü -
zel güzel konuşmak istiyorum. Sa 
na vadediyorum, huyumu değişti -

iş işten geçmiş o'acak. Şimdi ce - - 12 -
vap vermelisin. Ya evet, ya hayır. Harem teş~ilatı: 
Sana bunu kızmadan fakat kat'i Resmi olarak dört h~anım ve 
söylüyorum ... Cümhuriyet meyda- bunlardan sonra dört ikbal (1). 
nına kadar geleceğim ... Eğer ora- Bunlar ayrı ayrı dairelerde mai -
da da cevap vermezsen veya ret ce yetlerile otururlardı. Hünkarın 

vahı verirsen, ben yapacağımı bi- kendi oturduğu dairede kendi hiz
lirim. metine mahsus haznedarlar ve 

Kocasının sesi dikleşmiıti. Çe bunlardan maada (hünkar hala -
ne kemikleri kabarmıt oynuyor • yıkları) unvanı verilen cariyeler. 
du.. Hareımde hünkarın doğrudan doğ 

Cümhuriyet meydanına geldi - rüya hizmetine haznedarlar • 
ler. ı dan Laıkası bakamaz ve 

- Demek bnrıımak istemiyor· yanına giremez. Haznedar -
sun?· lar hizmet için iki takım teı-

Cevap yok. kil edip her takım bir hafta mü-
- Öyleyse bana kabahat bul • temadiyen ve mütenaviben hizmet 

ma Fatma. te bulunur ve böyle hizmet nöbetin 
Fatma gözlerini yumdu. Bek - de bulunanlara (çakşır nöbetçi kal 

ledi ve kocasının sesini duydu: falar) denilir. Hünkarın esvabı ü-
- Hoşça kal! tül en irken ütüliyenlerden ba§ka 

Bunun imkanı var mıydı?. Ko
cası gidiyor muydu?. Kurtul mut 
muydu?. Yaşıyor muydu?. 

Gözelrini açtı, kurtulduğuna 

kani olmak için baktı. 

Biraz ötede bekliyen genç bir 
kadın kocasının kolunıı girmiş, u
zaklaııyorlardı. 

diğerleri de ihtiramen ütü masa -
sının etrafında bulunurlar. Haz -
nedar usta umum haznedarlar ve 
cariyelerin batı olup ayrı bir dai
rede oturur. Haznedar uıta eya • 
mı resmiyede ve bayramlarda kab 
zesi mücevheratla mura11a bir a-

• ")I k sayı eline alıp, başına pero e,, ta-
" kıp haremin tebrik merasiminde 

hazır bulunur. receğim. Evimize gel. Görürsün, Bunun üzerine Fatma yapa -
mes'ut olacağız. YB:lnız yoluna devam etti. (1) Hanımlarla ikballerin ara

sındaki fark: şer'an nihayet dör -
de kadar mezuniyet olduğu için 
hanımlaıın adedi dörttü. Bunlar -
dan maada çocuk do!:rı.ırmuş olan -
lara ikbal namr veıilirdi ve bun -
larm da adedi ekseriya dördü te -
ca vi.iz etmezdi ... Bu hanım ve ik -
hallerden maada sultan Abdülha
mit haznedarlardan ve hilnkar ha
layıklaıından beğendiklerini yanı

na aJrr ve bunlara "gözde,, denilir 
di. 

Ses yok. Fatma kaçmak için Hayatta yalnız, yapayalnız, 

adımlarını sıklaştırıyor... kimse$iz kaldığını hiasediyoı· ve 
İçine müthiş bir korku girmiş -

1 
bu hisle gözleri yaşarıyor, yürü -

ti. Dizleri titriyordu .. Başını ge - yordu. 

Dün kandı 
(Bt~ tarafı 8 ünrü sn~ıfada) 

"- Ankaradan şifre aldım. O 
bizi dütünüyor, korkma ... 

Sakarya kenarında kanlı bir 
günün akıamı köprülerin parçala
rı havada rüzgara tutulmuş bir kut 
tüyleri gibi uçuyor. Top, tüfek, 
mitralyöz ve inıan ıeıi ölüm orkes 
trasını çalıyor~ Yayladan gelen -
ler denize doğru iniyorlar. Fa -
kat coşkun dere onlara yol ver • 
miyor. Süvariler suları geçtiler ... 
Toplar ve piyadeler dura kaldı .. 

Duran piyade saflarından s.es
ler geliyor: 

I 

"-Ben de .. . 
"-Ben de .. . 
"-Ben de .. . 
"-Ben de .. . 
Gönüllü mangalar dereye dal

dılar, tıpkı bir köprünün beton te
melleri gibi.. Manga, mangalar; 
mangalar üst üste tuğla gibi, ta, 
gibi yığıldılar. 

Ne hazır bir ses çıktı. Ne de bir 
bölük asker geride kaldı. Sessiz ve 
atsız ölülerin göz bebeklerinde sa· 
dece onun hayali vardı. 

İnönü böyle kazanıldı. Sakar
ya böyle kaaznıldı. iz.mire böyle 
inmi9tik. 

Sene 1933: 
Bugün artık akan kanlar ku • 

rumuıtur. Meydanlarda toz va -
' tan k8telerinde toprak diye elle -

Bugün toprak! 
rimizi dokundurduğumuz cisimler 
cesetlenmiş mazi ile döğüıen ru -
humuzdur. Zerrele§miş kanımız -
dır. Onuncu yıl bayramını bu 
toprakların üstünde selamhyaca -
ğız, o topraklardan birer parçayı 
Ankaraya göndereceğiz. Ankara -
da her kö9eden gelecek toprak ka
rışacak, hallihamur olacak bu ça
mur yeni bir insan!ığm mayası 
diye nesillerden nesil'ere söylene · 
cek. 

Nasıl harp senelerinde kanları· 

ABDÜLHAMIDİN KORKTUCU 

ŞEYLER 

Bittabi herkes gibi ölümden ve 
suikastlen korkardı. Müptela ol -
duğu gayet şiddetli "nevresteni,, 
hastalığı her şeyi izam ettirdiği gi-
bi bu korkuyu dahi aklen hiç 

mız ayni derelere karışarak aktıy- .. b . l h 
munase eh o mıyan usus -

sa, nasıl kanlarımız topraklarımı 
1 

k d h d ·· 
. ~ . . ara varıncaya a ar er şey e o-

zı hır yagmur gıbı ıslattıysa kuru- .. k d B h l b'" I k 

1 
nune cı ar ı. u a oy ey en ve 

yan, pıhtılatan kanlarımıza karı - - .. kA . 
. vatanımızın su un ve asayışe ve 

şan toprak yığını da yem hayatın, 1 h t "dd. 'dd l ht . .. . . . . ıs a a ı cı ıyeye şı et e mu aç 
yem gunlerın ve yem sevgılerın ld w b" d · d 

b ı l k o ugu ır zaman a vıc an 
sem o ü o aca tır. · · b h l .., t ve ınsamyet u asta ıgm a-

Nasıl damarlardan boşanan dil ve teskin ve tedavisini emre -
kan millet iradesinin ta kendisi derken nasıl o'uyordu da maiye -
olan Mustafa Kemalin sevgisi ile tinde bir takım adamlar daha doğ
cepheye set olduysa, kuruyan ka - rusu adam suretinde ve fakat a -
nın cisimleıen, topraklaşan kısmı demiyetten hiç de nasipleri olmı -
da ilerinin, yeni neslin, sevginin, yan bir takım cühela ve hükma Ka 
kendisini Mustafa Kemalde bulan 
milletin timsali olacaktır. 

Sadri Eetm 

Tramvayda bir kaza 

ğıthane imamının açtığı cığırı ta
kip ile bu yangını gittikçe ve dai -

ma körükliyerek işi başımıza Lilt 
fi ağayı musallat etmiye kadar var 
dırırlar ve bu suretlerle "Havfı 

Beşiktaşta oturan 12 yaşında sultani bankasını,, tesis ve icada 
Orhan tramvayla evine &iderken sebep olur~ar ve asıl yüsek ~ur -
batını dı§arı uzafmı§ ve kafasını naz ve entrikacı takı.m dahi bu 
tramvay direğine çarpmıştır. Or· ı bankayı gayet mahirane itletip 
han hastaneye kaldırılmıştır. durdular. 

YILDIZIN SOFRA 

REZALETLERi 

Ziyafetlerden kalan yemelderi 
en yakında bulunanlar yağma e -
dip evlerine götürürler hatta ora -
da taam etmek salahiyet ve mec -
buriyetinde olan mabeyincilerin bi 
le yiyecek nefis yemek!er bulama
dıkları olur. 

Ziyafet kendi şerefine verilen 
bir ecnebi zat maiyetiyle saraya f Ot>Vamı "°' J 

gelip ve taama oturmazdan ~~
hünkarla mülaki olduğu vakıt ~ 
disine bir nİ§an veya madalya 

1
, 

rilir ve bu nişanı takmıf olar•" 
meğe oturur. 

İşte asıl eaef ve kederi rııu'il 
olan bir haldir ki o ecnebi af" 

nişan ve madalyayı kilercinin ~ 
sünde dahi görür. Bu manzar,ıt 
artık onda ne tesir ha11l ettiği "0

' 

layca anlaıılır. 

------------------..................... --~-----' • 
Mustafa Fevzi Beyin cenaze merasiıtı1 

Pariste vefat edip cenazesi An karaya naklo ıun•11 

Manisa mebusu Mustafa Fevzi Beyin evelkl gUn 
Ankarada yaptlan cenaze ~eraslmlne alt resim 

3,5 sene sürecek bir 
yaya dünya seyahati 

Bu sabah saat dokuz buçukta iki 
seyyah şehrimizden yola çıkıyorlar 

Oç buçuk senelik seyahate 

çıkacak olanlar 

Avrupada ve Amerikada yaşı
yanlar arasında yaya olarak dün
ya seyahatine çıkanlar, sık sık 

lstanbuldan da geçerler. Onlar a
rasında yaya seyahat meraklıları 

olduğu gibi bizde de var. Dün 
akıam üzeri, bu sabah saat do-

kuz buçukta yaya olarak ıeyab' 
çıkacaklarını ıöyliyen iki zat 111' 
baaya geldi. Bunlar, SüleY~ 
sadi ve Aziz İbrahim Beylerdıt·. 

Süleyman Sadi Bey burad• ~ 
car katipliği, Aziz lbrahinı 
de Berber olarak çalıtıyorlar~: 
Seyahat ederek muhtelif ıne~e 
ketleri görmek arzuıu, kend• ı 
ni yaya olarak seyahate çıkdl' 
tahrik etmiş. 

Çizdikleri seyahat yolu, 'Y~ 
nistan, Mısır, Filiıtin, sura 
Irak, İran, Efganiıtan, Türkİ• 
Ruıyadır. Bu ıeyahati üç ,ell 
tamamlamağı düşündüklerini 
le diler. 

İkisi de, seyahatleı·ini tarll l 
ladıktan sonra, seyahat hatı~• d 
nı yazmak ve ne!retmek niyell11 

dirler. 

ilk mektep 
M 'f ··d·· l"w•• Tarl•bJf aarı mu ur ugu 

da yeniden bir ilkmektep •~'it 
b · ·• · ·ıı eldi u cıvarıo 'ı::hyacını temı · 
tir. Mektep 47 inci ilknıekt;P 1 
Eski ermeni mektebi binasın " 
çıimıştır. 



, 
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ayramımız a 
Oyn~!-laca_k_p-iy_e_s. lerin mevzularına 

daır bir kaç satır ve hülasalar 

Zehirli gaz Amerika 0 Rusya 
(Baş taralı l lııd ıııt~ ıfamıı.da) j Japonya 

dı? Gaz maskesi yapan fabrika -
ve 

Y~ .• ~, k . • •4 Q • 

tın orı Yıl i ' ~ı~yon, cümhuriye - ı huriyetin onuncu yıl dönümünün 
h~c'iırıda. çerısınde yurdun dört kutlulanmaıını gösteriyor. 
"e Yİ.icel ~andırdığı ilerleme .Ma\'i Yıldırım: 
lerirıı)e ;e avasını bayram gün·! (Mavi yıldırım) da milli müca-
YUrtcia.~la~Ya~ ve dü!iinen dillerle ı dele yıllarında geçmiıtir. Yüksek 
dığı İçin t a d'.nlctmeği kararla~lır· ı· c~uygulu bir Türk kızının yurdu 
ta büyük enı~ıllere ve konferansla- sever bir niJanlısı vardır. Bu kızı 

B hır eh · d' f · f b" ·· u yij d ernmıyet ver ı. damat erıt tara tarı ır zuppe ıe 
tirıde ""'··'l.kcndir ki bayram günle· viyor · evlenmek istiyor. Nişanlısr-
t' ' ur t • 1Ple\1'n· opra.klarında, halk ha nı tehdide kadar varıyor. 

· · •n v 
tarı ba.tl· ereceği binlerce nutuk- Bu züppenin kardc!i gelip teh · 
korıfera, .a, komitelere de binlerce likeyi haber veriyor. lstanbulda 

Yükse~ ~e l~msil hazırlattı. gizli bir kuvayı milliye teşkilatı 
Yt:tıcr:,rı Omısyon değerli Türk Bunlar Gazinin bütün karanlıkları 
dırd 1:; 1 .na bu bayrıa.m için yaz - delen mavi gözlerinden ötürü (Ma 
tak s~k~lldYcsler her yerde oynana- vi Y ıldmm) isinmi takınmı~lar -

• 1 cd' 
•:t dek0 l hır. Hemen hepsi pek dır. 
dekorau r a atta baznı büsbütün Bu teşkili.ta mens~p olanlnr A
dır. 'l. oynanabilecek bir yolda- nadoluya geçiyorlar. Firuz iımin -

Gc~· deki vatansız onlarm arkasından 
• ':ti y d 

Pıyealcrj .~r un her hı.rafında bu gidiyor. Bu adamın kız karde§i de 
''~di~r ~ o:z ruhunu ıezecek ve arkadan çıka geliyor. Bu da Mavi 
1er Vara e d temsil edebilecek genç- yıldırım te§kilatına gönül bağla · 
t:ı ' a b e ekaikJj~·' azan dekor ve sah .

1 
mı!hr. 

lar kurulur muydu? Dünyanın dört (Ra, mrıırı ı ıncı au~ ır.ıınınaaı 
bucağında büyük masraflar ihti • ''lşta başlar başlamaz, 125 mil . 
yarıyla muazzam sığınaklar vücu· von Amerikan ile lfü) milvon Sov· 
de getirilir, halk seferber bir hal- ;·et Ru::;un araların<laki g;yri tabi} 
de zehirli gazlardan korunmağa \'azıyetin ıslah edilmesi lüzım gel· 
hazır: anıt mıydı? eliğine kani oldum. Bir asırdan · 

Şimdiki halde zehirli gazların heri dost gccincn iki milletin hi
panzehirleri, gaz maskeleridir. rihi;.inden ayı; kalması rloğru de . 
Mas~elerin kartuşl~rı içinde, gaz : ~ildir. Eğer ~iz de benim fikrimde 
ları ımh"" edecek hır takım kalevı iseniz. Murahhaslarmızı bekle -
maddelerle emdirilen aktif kömür, 1 rim. Aradaki ihtilafla11 göı"ii,Ü· 
Granül, Diyatomit tabakaları rüz. Bu görüşmelerin iki ınemlc· 
vardır. ketin menafii icin iyi neticeler ve. 

Abdüsselam Beyin bahsettiği ~ · 
receğine rminim.,, 

keşfe göre, atılan herhangi bir ga Kalenin yoldaş şu cevabı ver . 
un tesiri, diğer bir gaz atmak 

mışhr: 

"l\Icktubunuzn aldım. Ben de iki 
memleket ara .. c:;ınclaki ayrrlığa mü
tcPssifiın. Bu ayrılık, iki mcınlc -
ket menafiinc zarar verdiği kadaı 
beynelmilel vazıyetlere de dokunu 
yor \'e uınmni sulhu tehdit eden 
~ebcpleıi arttırıyordn. Bunun için, 
murahhas göndermek teklifinizi 
kabul ediyoııım. Murahhas ola · 
rak hariciye komiseri Litvinof yol· 

daş gönderilecektir.,, 
Kalenin yoldaşrn evelce, etim • 

huriyet bayramımızda Ankarada 
bulunması r.ıukarrerken, siyasi va 
zıyet dolayısıyle Vaşingtona git • 
meğe ve Ankaraya gelmekten sar
fınazar et.meğe mecbur kalması, 

iki memleket arasında cereyan et· 
mekte olan müzakeratın ehemmi -
yetini gösterir. Şayanı dikkattir 
ki dün gelen haberlere göre,, Lit .. 
vinof yoldaş Vaşingtona giderken 
orada bulunnn Japon sefiri Debu· 
şi hükumetinden Tokyoya çağırıl 
mıştır ve bir daha avdet etmiyece· 
ği anlaşılmaktadır. 

Japon sefiri 

V ASINGTON, 24 (A. A.) -
Japonya sefiri M. Debuşi Amerika 
i:e Japonya münasebatrna dair 
bir rapor vermek üzere ve kendi • 
sine haber verilir verilmez Japon· 
yaya dönmesi için hükumetinden 
emir almıştır. 

M. Debuşinin tekrar Va~ingto
na dönmek ihtimali yok gibidir. 

~dretirıi gı Yüzünden o temsil Nihayet Firuz yakalanır, bağla
ll'ıadıa1 .~.~ereği gibi göze çarp- nır. Fakat savaıa katılmağa giden 

ioru}m ·· .. A f" k d · - b · · O Uftur. yfe, ıruzun ar eıı, aga eyısı-

~tn llfun İçin 'bu p· 1 d d k nin kardeşliğini inkar eder ve o-
l t:ıJ ıyes er e e or- k . 
İğin L a onu ca ı d k nun baslarını çözdürere gerıye 
v., 1~Udretine pn anb ırakclad genç yollar; yeni tarihten eski tarihe 
1 Ul{ıek ay ıra ı ı. _ .. .. .. . 

d, .. ı. komisy b . 1 selam goturaun dıye .. 

ıuretiyle imha edilecek... Bu ha· 
liyle, bu kc~if, sade manasız de
ğil oldukça da güiünçtür. Çünkü, 
p;:ınzehirini bulabilmek için atılan 
ga2m terkibini bilmek icap eder. 
Sonra, bu kabil ke~if er daima 
gizli tutulur, işaa edilmez. Her 
:ı:ehirin kendine göre bir panzihiri 
vardır. Her zehire karşı kullanı • 
lan tek bir panzehir henüz bilin -
miyor. Abdüsselam Beyin, bu hu
sustaki nutuklarını neşir ve alaka 
dar olanları hiç duyulmıyan bu 
keşiften haberdar etmeleri temen· 
ni o!unur.,, 

Fen fakültesi profesörlerinden 
Haldun Bey de, dünya gazetele
rinde ve fenni mecmualarında böy 
le bir keşfe dair tek satır okudu-· 

Ankara yoluna yaya 
çıkan gençler 

•• oa I on, u pıyeı er .. 
ll'ıell..1 :ıı •rın 1 h 1 t k k.. Bütün bir milletin Sakarya yol· 
1 J ~ltıl azır a ır en oy 
ıta, ltınd k larında nasıl zafer kazanmağa 
1 .. tattlı. L a öylünün ve bölük 
\l1 "ıarınd ko,tuklarını anlatsın diye. Onu ıt Çele a askerin de güç • 
aa:t ön~edden ternsil edebilmesini gönderirler; Halk ve asker şarkı 

'r ·• ~n ıöyliyerek savaşa koşarlar .. 
t 

\r1,.. O uzak tutmadı. 
tt\'ı ··• •m Bu eıer de ıavaı günlerindeki 

ik' •il edilec a.n bayram günü Muıtafa Kemalci ruhu halk diliy -
'i 1 '•i .. ek piyesler arasında 

lı-ıllı o' uç Perde bir tabloluk le aydınlatmaktadır. 
l'ı\dı~ '!1'1tla üç perdelik Mavi İstiklal: 

ğunu hatırla.mıyor; şaşıyor: 

- Böyle bir ke~ifte b~lunulsa 
bile, bunu bulacak millet, onu 
meydana koyacak kadar budala 
o1maıa gerektir. Tabii olarak bu 
keşiften istifadeyi tamamen ken • 
disine hasredecek ve bir harp vu

(8~ tararı ı inci 53y1famı:ıda) 

den yollarına devam etmek üzere 
Yalovadan hareket etmişlerdir. 

Maarif Vekaletinin talebeleri Ka
raköseden trene bindireceği ümit 
edilmektedir. 

Ankara yoluna çıkan heyecanlı 
gençlerden dün sabah mektep ida
resine bir mektup gelmiştir. Mek· 

k 
.. 'r'1-t~ "ottl Glindüz !Jeyindir. Re,at Nuri Beyin Oıtik

1

al) adlı 
OllJ •m piyesi, yurdu düıman bürüdüğü 

kuunda tatbik edecektir . ., 
H ld B . d b' tup aynen şudur: a un eye göre e, ır ga · " . . . 

.' Gdcn an kahramanlarını 
tttı .. · • •a.h · · k çagwlarda milletin ruhunda gizle -

h. · · b ı b'l k · · On yılın hcvecanını ıçımızde 
zın panze ırını u a' ı me ıçın, . . •. . 

b r-ıt. V "k' ne.sını öyden seç _ 
11.1 " a il nen istiklal a~kını gösteriyor. Ha-

b h h 1 t k.b. · b'l k "kt haı>settımıek ıstemıYonluk. Son e eme a er ı ını ı me ı ıza , • . 
eder. gelen menfi telefona kadar heın -l··--, ld1;; •• mı i mücadelenin 

Un·· • 1 tun} d yali bir Türk adasını hayali ad ve-
~ \ln bur· er e ba!lar ve köy • 
ıtt b~Yr un RÖnüllerile cümhuri .. rilmiş bir dü!man iıgal etmiştir. rivle· kövli.i ile askerle kadınla, 
"•d 'rnrn k Burada bir katil asılma hükmü · · ' ' 

tr •Ur. 1 utluladıkları güne muallimle konuşuyor. N'ihayct 
b. "t. giyiyor. Bu adam tam asılmak Ü· . ·· 
'"1 cümhurivetin onuncu yıl donu . ~ Yeairı k zereyken, orilyı işgal eden zabitler • 
a_,.. • •hrarna y o ıı1t· ı·11cl· ... btı o··ıınez beste:.:;ini bulu -d~ '' ·-a.va!a . . nı arım • · ite müdahale ederek katili asıl - "' 
11lll~~ b· gıtrnı,, yaralanıp köye maktan kurtaramk istiyorlar. yor. 
lı .. ır ha.b ·~· · U 
~ı-~ a.yıgıttır. Ada işgal altındadır ve yerli yanış: 

~llh•, . •'tı hakk b b" 1 · k Kazım Nami Bey, bir içtimai -~i ~İy}.. ını tanır ve mahalle memurlar ya ancı za ıt erıne ar-
~I "' her b k LAk• 1 k yatc.ı görüşü ile genç neslin Gazi ~ t"•iQİn a er iıar mülte - 'ı koyamayaca .. a ın ası aca 

~'''ı> l· ' Yamaklarının k .. l"' .. olan adam bu müdahaleye taham- yolunda nasıl uyandı!:lannı göste-
)~id~y:~\'~~a.s1ndan, tohC::m~~~ mül edemiyor ve"Asacaksa bile eb ren (Uyanış) isimli bir milli piyes 
~ te!i ••tir ılt! zaptetmelerinden ni kendi milletim, kendi kanunla- yazmıştır · 
tıtlll,, k,t!b~anlardandır. Mülte - rım asacak, yabancıların bu işe ka Şer'iye mahkemeleri: 

tt •. 1 ıyf k 1 1 Ah N B d Ui .t·11ii1td e avga eder. Onla- rı,masına tahammül edemem. U • bnürrefik met uri ey e 
~~lllj deij~ s.atılrnıı paditahlara, nutmayın ki biz istiklal dediğimiz (Şer'iye mahkemesi) isimli güzel 

Uk \'eıj ~tırrnj~ halifelere, kor- ıeyi her şeyden üstün tutarız,, yo· bir komedi ile eski devirde guya 
~·.\fitte . r ere lanet okur. lunda sözler söyliyor. adalet dağıtan mahkemelerin iç 

1
1 j~tıd._~ J~nda.rnıa çağırır, halbu-1 latiklil duygusunun yalnız, mil- yüzünii göstermektedir. 
~el"Jdir ~- J>aditahtan değil mil lelin yüksek tabakasında değil, Bu yedi piyesten başka Faruk 
k t.~. S arım Oamanı yak~la • suçlu ve katil bir yurtdatta bile ne Nafizin (Kahraman) piyesiyle 
''j)•klı ~İrara~ık sporcu kıyafetli, k~dar derin olduğunu g~ıt.eren bu Yaşar Nabinin (Mete) piyesi de 
&4 ~ mısafir gelrr.i§tir. p1yes çok muvaffakıyetlıdır. . tem:;il edilecek eserler arasında 

~~I\ ~•ta.fa l< tnkılfııı çocukları: bulunmaktadır. 
lto ~ı:> b" ernal kuvvetlerine 

>lu" ır ıabitr B Y aJar Nabi Beyin (inkılap ço -
"~l '' " ır. u zat bütün k ) · · ı· b" b ı l~t1 e mern l cu ları ısım ı ır til lo uk man -
>~ı il Va ur ara milli kuv " zum piyesi, bir Avrupa ,ehrinde 
.A tı, ) tacağı ··ık.. .. -
"tt ~ •l<tc • u uyu, tutacağı gözlerini denize dikerek Marmara 
~r,1 herı- 8.gı engelleri anlatır . 

~ ıteı on yı anan ve yurdu düşnen Türk ço· 
~ili· '1tıa1· un yolunda, Mus· cuklarını tasvir ediyor. Nihayet 
L ı • ın iz· d d 
Qjt \\ı.. ın e İr Soı•··a d d G . . . . d b <t'· ~ta · d ·· ·• ra yo a azının aeıını uyan u 
>,~ \ilter, y gı erler, muhtar ıe- inkılap çocukları bütün özleyi~le

Yüksek komisyonun Ankara 
ve İstanbul radyolarındo. en uzun 
yirmi dakika sürmek üzere verdi
receği konferanslar, cümhuriyetin 
prensiplerini ve 10 yıllık muvaffa
kıyetlerimizi aydınlatacak mevzu
lardır. 

Bu arada Türkiye cümhuriyeti 

miz saatleri dakikaları uzuyan bir 
kaç gün<li.iı· acılmadan solmak isti
yen bir gülün hüznünü tnşıyor

dük Bizler ki cümlmriyct için her 
an canıımzı feda etmeğe hazır 35 
genç buna karşı hu fedakarlığı 

yapmak mecburiyetinde idi. Bel
ki hcyccanıımz ~uuruınuza taskm . . ~ 

ant verilen karar bizi yaya olarak 
yaym<lan fırlamış ok &ribi Ankara
ya ::;cvkctmiştir. Bize seneleıin ver 
eliği ihtirasın bütün heyecan!aıını 
Gazinin önünde dökmek için An· 
karaya yaya olarak gitmekle du • 
yacağınuz sevinç tatmin etmekte -
~lir. Biz bizim kafalarımıza cüın
hnriycti;, milliyetin, inkılabın yük 
sek sckillerini ;.ı.~ılryan \'C bizi var 
Pde~ bi.ivük müncivi seIUmlamağa 
giclivcru.z. Biz hu.nda davet dil -
ıneii lüzumsuz bulumz. Biz cünıhtı 

ve bu yoldaki mücadeleler, mali · 
ye bahisleri kısa fakat etraflı su -
rette dinleyicilere anlatılacak, 1 O 
yaşına basan rejimin bu kısa za -
man içinde yarattığı büyük tarak .. 
ki etrafiyle aydılatılacaktır. 

Cümhuriyetin yurt için yaptığı 
ve hazırladığı büyük iyilikleri köy 
lüye anlatmak için bunlardan baş 
ka konferanslar da hazırlanmış· 

tıı~ '1~ıt. f arım Oınıan bir daha 
~. ) ' ak ri avutuyorlar. 

~l'tı~ ~tt bü~~. ~illet kurtulduk • On yılın destanı: 
ile Osmanlı devleti arasında geniş tır • 

·~ ttıdi · un en dikten sonra Halit Fahri Be~·iı1 (On yılın 
"'rı "d •ıne Yarım deg~ı·l b"·t·· "~ .. ırı 1 , u un dcstanr) jsimli manznın piyesi iiç 

~~ tllh11 • takrnıştır. kısım ve sekiz tablodan ibaret mu 
~,> ''~lı.;ıy.et ilin olunur· b""t·· t t\ t<: ıçj d , u un vafık bir es~rdir. Burada yapa -
'~ .. tiit •e,· nl edir. Yarım o~.. cağı hü}iik besteyi memleketin 

~ "ld ıy e h ·ı . 't ~ lt .. emıerı crıne "ıa her yanında halkın her zümr~si a 
't\~ 1. cgJen ı· 

})· o\lr d e ırn, on yıl son . ra~mda inkılabın her tarafında a-
ı)tıin il a topalnacağız der rıyor. 

•on t hl ,, . 
a oıu köyde cüm- Duııılupınara gidiyor, saz şai • 

bir mukayese yapılacak, 10 yaşına Bu yolda birkolaylık ve yardım 
basan cümhuriyetin yurda getirdi- olmak iizere vilayetlerde ve kaza -
ği doğru, iyi, 3üzel şcy'cri anlata· }ardaki onuncu yıl dönümünü kut
caktır . lulama komisyonlarına bu konfe· 

Cümhuriyette yurt, nüfus, ka - ı rn~s~arın ana çizgileri gönderil • 
dın vaziyeti, cümhuriyette sıhhat, mıştır . 
ve içtimai yardım; milli talim ve Bütün temsil ve konferanslar, 
terbiye; hukukta inkılap; adliye b:.;-ramı şuurlu bir surette kutlu
ve Dahiliye, Nafia ve demiryolla- lamağa hazırlanan her vatandaşa 

rı; iktısat ve tasarruf; ziraat i~leri bu yolda yardım edecektir. 

riyetin asıl gcııç:eri bu heyecanla 
rım, onuncu yıldönfüniimiizün en 
biiyük hüıınet etmiyenleri milliye
te cüınhurivete hümıeLc;iz addede
riz. 

Elektrik fabrikasındaki 
amelenin ölümü 

Silahtarağadaki elektrik f abri • 
kasında amele Ahmedin vefatı 

şöyle olmuştur: 

Her cüma günü sıra ile bir ka -
zan, temizlemek ve muayene edil
mek için hizmet harici bırakılır. 

Bu maksatla geçen cuma günü 
sabahın yedisinden itibaren bir 
çok amele 35 dereceyi geçmıyen 
bir hararet altında bu ameliyatı 
yapıyordu. 

Bu suretle duvarcı Ahmet te sa• 
at 13 raddelerinde bir saat sürmi· 
yen bazı tamiratı yapmak için işe 
başlamış ve ancak çıktıktan bir 
çeyrek sonra kendinde bir fenalık 
hissettiğinden fabrika hastahane -
sine nakledilmiş ve orada kendisi· 
ne yapılan bütün tedaviler netice
siz kalarak vefat etmiştir. 

Taksi şoförleri 
Parisi velveleye verdiler 

Paris, 24 (A.A.) - Taksi şo • 
förleri dün gece 23 ile 24 arasında 
opera meydanında nümayişte bu· 
lun.muşlardır. Meydanda topla· 
nan on binlerce otomobil hep bir· 
likte boru ve klakson çalarak Pari
si sağır edici bir görültüye boğmuş 
lardır. Babıta kuvvetleri bir hay
li uğraştıktan sonra otomobiJleri 
dağıtmışlar ve birkaç k~şiyi lev • 
kif etmişlerdir. -----

Bayram tenviratı için 
ANKARA, 24 (Hususi) -

Cümhuriyet bayramını kutlula • 
mak üzere yapılacak şenlikler için 
lazım olan ampul duyleri, kağıt 

kotiyonları ihtiyaçlarını kar§ıla 

mak ve 28 birinci teşrin tarihinde 
kadar muteber olmak üzere tari -
f enin 565 numarasından 3000 ve 
362 numarasından 500 ki1o mun " 
zam kontenjan verilmeşi hakkın -
daki kararname dün resmi gazete· 
de neşredildi. 



F ansada kabine buh Balkanlar Deniz Yollan lşletrnesi 
ACENT ALARl: 

yana rey vermişlerdir. 

Bu zatlardan bir çoğu gazeteci• 
lere yaptıkları beyanatta cümhur 

reiai M. Lebrunün buhranı çar -
çabuk bir sona ba.ğlamağa. karar 

verdiğini ve isti!aralerini yarın ak 
şam bitireceğını umduğunu söyle -
miştir • 

Parlamentoda dün gece cereyan 
eden münakaşa ve mücadele geç 

vakit bittiğinden, sabah gazeteleri 
kabinenin düşmesi yüzünden baı 
gösteren vaziyet hakkında uzun u 
zadıya mütalea yürütmeğe vakit 
bulamaım~lardır. 

Yalnız merkez ve sağ cenah gaze 
telerinin dütüncelerini yayan ba

zı gazeteler, meslek ve temayülle
rine göre, bir temerküz kabinesin

den ba,Iryarak milli birlik hükii .. 
nıeti teşkinlinc kadar varan ayrı 

ayrı tahminlerde bulunmaktadır -
lar. 

Paris - Midi gazeteıincle çıkan 
mali bir fikir yazıda deniyor ki: 

"M. Daladier ile M. Blum ara -
tıındaki fikir ayrılığına vücut ve .. 

ren §ey, bütçede tevazün temini 
siyaıetile marksistlerin devlet ka

pitalistliği politikası arasında bu
lunan tezattır. 

Ayanla istişare 

Paris, 24 (A.A.) - Reisi cüm -
mur M. Lebrun bu sabah istişare
lere başlayarak ayan meclisi reisi
ni kabul etmiştir. 

G·ece celsesinde 

Par'1ı, 24 (A.A.) - Mebusan 
meclisi, gece celsesinde tnzilat 

hakkrndaki kararını verdikten son 
ra bütçenin maaşlardan umumi ve 

hususi ücretlerden ve müstakar 
\•aridattan tenzilat icrasını derpiş 

eden 37 inci madesinin müzake -
resine geçmiştir. 

Hükiiinet geniş mikyasta tadil 
edilmiı olan bu madde dolayısiyle 
itimat mesele~İni ileri sürmü~ ve 

Nihayet diğer bir takr.m kim -
seler, yukarıki formüle benzeyen 
bir formüle taraftar bulunmakta 

ve merkeze doğru toplanmıya mu
adil olacak olan bir temerküz ka-
binesi e.rzu etmektedirler. 

Bu şekillerden h~ngisini olursa 
o' sun müstakbel habineyi teşkil 
etmesi muhtemel olarak isimleri 
sık sık ileri süren zevat M. Sarraut 
ve M. Chantc.mp ve M. Bonnet-
tir. 

Hükumeti deviren reyden son
ra M. Daladier ile arkad<'şları he-
men bir istifaname yazmışlar ve 
saat 3,30 da reisicümhur M. Leh -
rune takdim etmişlerdir. 

Hükumet lehinde rey verenler: 
Amelebirliği 1, sosyal;st'er 29, 
Fransız ve ci.imhuriyetçi sosyalist 
ler 19, müstakil sol cenah 12, ra
dikal ve radikal scsyal:stler 155, 
sol cenah miis~akilteri 4, so! cenah 
radikalleri 12, hiç bir fırkayn ır.en 
sup oLmıyanlar 9. 

Diğer fırka ve gruplar hüku~et 
aleyhinde rey vermişlerdir. 

Etibba odasında 

İdare heyeti ve hekimlerin 
himayesi mese~esi 

ipek örtü kaç.akçı'ığı yaptığını 

sabit görmüş, altı ay hapsine, sek 
sen üç lira alli sekiz kuruş para ce 
zası ödemesine ve tevkıfine ka -
rnr vermiştir. Mahkemede hazır 

bulunmıyan Halit efendinin, örtü
leri kaçak mal olduğunu bilerek 
Amasyaya götürdüğünü sabit gör· 
memİ§, Halit Ef. beraet etmiştir. 

Ali Ef., karar bildirilir ,bildiri'
mez jandarma refakatinde tevkıf
han~ye gönderilmi~tir. 

Fransada tevkifler 
Aylıkların azalmasına 
karşı yapılan nümayişler 

PARlS, 24 (A. A.) - Aylıkla 
rm azaltılmasına karşı tezahürat 
yapılması ihtimaline karşı meclis 

civarında polis taraf mdan tertibat 
nlmmıştı. Ciddi bir hadise olma -
muıtır. Bununla beraber ic 'erin • . ~ ~ 

de mükellefler birliği umumi mu -
rahhasınm bulunduğu 200 kişi 
tevkif edilmiştir. 

M. Ti tüf eskonu·n 
Atina ziyareti 

... ,~ 
haral\ö\ l\ö1ırul'a~ı 1 el. 4.!Jll:t ı.~ 
1uhurJ:ır ı.:11.h- rı:tır• le ı: ııı t• 

Karaden:z Siiı·'at Postll5~ 
2G birııt· Gülccmal vapuı u b 
G }tarı 

Yunanistanan tebliği teşrin perşembe 18 de a SllJll' 
tımm:ian kalJ:ar. İnebolu. ~ 

.. A ;ıN~,. 24 (A. A'} -::; M. Ti · . sun, Ordu, Gircson, Trı:ıbı,r 
tules.rn, dun saat 18 eac .. unan ga-

1 
R' H d.. "ste bonl 

ıze, opaya onu, ıılf 
zete:ileı·ini kabul etmi~tir. Saat 19 1 ilaveten pnz<::.r PulathaneYe 
da neşredilen resmi tebliğin metni j rar. (5857) / 
şudu.r: ı -----~ 

Mersin Sür'at Po!tası c. "1\,1. Titii" eskonun Ati nayı ziya- b' . cİ te:ı 
reti, umumı· va.ziyet ve bilhassa Konva vnpuru 27 ırın . 

. . d S. k . rıhtı 
Balkanbrm vaziyeti h:ıkkmda bir rm cuma 10 a ır ecı fı 
noktai nazar teatisine vesile ol - mındnn knlkarak Çanahale. İJl 

Yunan ordusu 

· A l Al Mcrs m•r, nta ya, anya, _. 
·r"" ı. Payasa dönüste bunlara 1 l\ • 

• >'' ten T aşucu, Anam ura uğr3 

•caktıı·. ~ 

Ayvalık Aralık Posta~ı c 
•• ,1teı 

Antalya va,!)uru 26 bırıJ1 hl', 
rin perşembe 17 de idare rı 
rnmdan knfüar. (5369) 

İstanbul ikinci ıcrn 
ğunclan. , 

oltır 
Bir borçtnn defayı mahcuz &e 

pnrayn çevrilıne3İ talnrrih' t l!C 

ı . "\)" ve tamamına yeminli cb 1 ~ 
··ı o 

tarafmdnn (on altı bin üç Y0 ~ı~· 
lira krymet takdir o.unan c~ı .. ~ 

fıı.1'1' da Kemankeş Kara Musta ·ııd 

mahallesi::in Topçular caddc5;,t' 
eski 22 yeni 22, 22-1 nurrııı~" b~ 
b murakkam maa oda bır "' 

'b' .. 
dükkan:n tamamı 12 hisse itı e' 

l .. h' . k •3 ,.ş1 e uc ıssesı açı arttu·mı} ·b·ıı' 

dilmiş olup 27-11-933 tarı t ı' 
Hazır mı, değil mi ? diye müsadif pazo.rt~si eünü st\c. . ., 

l . b' bit1" mec ıste ır sorgu ten IG ya kadar dairemizde ıt· 
. Atina, .24 (H~susi) - Be:nel .. J açık arttırması icra iulın~cnk;h:ı~ 

mılel vazıyet muşevveş oldugu ve Arttırma bedeli kıymeh ı11 I' 
her tarafta harp hazırhklan yıı.pıl· minenin yüz;e ye!m"ş beşini b\l, 
drğı cihetle, Yunan ordsunun tec - d v tt • ~ yri ıı1el', 

. . . ugu sure e mez • .;:ur ga ·~-htzatı askerıyesı tam olup olma - l l l · . .. t · · htec;ne 1 
{U llSSCSl muş erısı u ... ~ 

dığı hususunda bugünlerde mec - l l l . A! . halde s 
lise bir istizah takriri verilecek - e 0 unaca 'or. <sı . 1\I~~ 
t . arttıranm teahhüdü bahı I< ,(':/ ır. w 

üzere 12 - 12 -933 tarihiJ1C ~ 
Yunanistan ve muhalifler saclif salı günü sact 14 ten 1 61~ et 

dar keza duircmizde ·yapılnc30~~ 
lan ikinci ac:ık arttımasıncl<ı !Dr 

arttıma bedeli kıymeti ınuııht11 ~ • 

ATINA, 24 (Hususi) - Yarın 
M. Venizelos Cümhuriyet fırkala -
rı lidel'lerini evine davet ederek 

muhalefeti memnun etmek husu - • • L • ' bıJ)J11 nenın yüzde yetmış ce:pnı ,ıı 
sunda M. Çaldarisin söylediği nut d 2280 uJllııJ 

ığı surette satış n i b' 
ka verilecek cevabı hazırlıyacak - f'k rret ı 

k"nun nh!camma tev ı an o ·~ , 
tır. Ağlebi ihtimal muhalifler · tir" 

rakılncaktır. Aı1:hrmayn ış <t 
Şimdi' ik meclis mesaisine İı;tirak ""' 

:-r l · · 1 · k~r " etmiyecelderdir. mc <. ıstı yen erın mez u . e • 
met!kulün kıymeti muhap1rıı'~11 • M Venı.zelosu dı' · · ·· d a· b w nisbetı • n vanı smın yuz c ye 1 uçugu . b'ı:' 

aliye sevki talebi de pey akçesi veya milli bırpll~ıl 
Atina, 24 (Hususi) Dün kanın teminat mcktubuııu J<I~~ 

başvekil ile müstakiller fırkası re· bulunmaları lazımdll". ı-Jtl jpo' 
isi M. Metaksas arasında vuku bu tapu sicillerile sabit olmaYa

11 d'" 
lan mülakatta, son darbei hüku - tekli akı.caklılarla diğer ala1'~ı1 b~ 

Lille, Maubuge, Hazcb ... ank, . .. bb' 'b' 
1 

k h kk h" (erit11 
1 N R metın muse ıp ve mürettı ı o - larm irtifa a ı sa ıp 11'~ 

antes, ve ennes şehirlerinde k t··h . l M y . l d" h kl h . l f ·.,. ve ·, 
ki . d'k l L • ma o metıy c . enıze osun ı- a . annı ve u&usıy e aı ..... t"'' na ıyat sen ı a arı ı;;enzın ver - . ~ . . . l " 

· · k h .. 1 d b ı 1 vanı alıye l!evki mes~lcsı gorü~ül • rafa dair olan iddialaı·ını 1 ıı f·"' gısıne arşı teza ur er e u un - 1 •• t "' r v· 

mııslardır. On kişi kadar 'tevkif e- muş ur. h:nden itibaren yirmi giiıı ı~ Iİ~ıt 
di"~istir. Başvekil M. Çaldaris, M. Veni - da evrakı müsbıteleriyle btı' J.'f 
ım .. -.:. ...... _. __ ,. __ , ____ zelosun divanı aliye sevki için hiç daireye bildirmeleri lazı~d'.~ie~, .. 
dır. bir sebep mevcut olmadığını söyle si takdirde hakları tapu sıc• !itli~ 

Z b b ı mi, M. Metaksas ile ftksi noktai bede aten iz, ~ahsi hiç ir ta epte - le sabit olmayanlar satış ııı<' 
b ı f d' · · nazarı müdafaa etmiştir. kıılır Ehbba Odası intihabatı müna· 1 u.~nmuyo:·uz. stc ığımız şey, paylagmasm:lan hariç . t~J1' 

sehetile hekimler arasında çık~.n ı hekimlerin kanun dairesinde hi - R . hk k Müterakim vergi vakıf ico.retı ell;ı 
ı ı ayıştag yangını ta j atı "' ihtilaf yeni bir safhaya girm:~tir. maye c~.i mesidir. Aidatını vermi· zifiye ve tenviı-iycden rııiite·tti<' 

EtıJ.ba .Mulmd.enct. cemiyeti n3 j y~n h~lumlcr m
1 
ah!ieı:eye sevke .. - Londra, 24 (A.A.) - Beri in belediye resumu müşteriye ıı'1• 5ti' b l l h l ı l b ' t t den bil :liri' diğinc göre Rayiştag ı , mm:\ ır 11zmel :ste:ı .~zır ıran , c.ı me ı ve un.um aıaa ı a:ıvun . .. Vaha fazla malumat a)rna"' . Jeıl 

es!<i heyeti idare taraftarlarının, s:ındığm:lan temin olunmalıdır. yangını davasında kımya mutehas . ri'1ıı1. :~ 
·r d · ..ı d · •· k' ycnlerm 1- 11-933 tn . 1~ bu listeye itiraz. eden hekimlerin lntihab:ıt t:ım bir bitaraflık ve sısr 1 a esın~e emış.ır ı: . . . .. .

1 
esı .ı 

~ • v • "B' d ıtıbaren herl:esın gorebı fil ı~r tekfülcrini kabule r.ıütemayil ol - ınlıznmla yapılmadıgı takdırdc, maya ateş veren Van er . , l ,ak o'() 
duldan söylenmck:edir. L istede bu biz de Türk tıp cemiyeti azaları, Luhbe değildir. Yangın kendili - daırcde açı.t bulunduru ;

2 
......... ~S 

lunan doktor Hayri Ömer bey bir cli~tabipleri ve eczacılar gibi inti- ı ğinden ateş alan bir mayiden çık- l arUTrma ~artnan~esiyle ·9 vcıJl ~ 
gazeteciye demiştir ki: habata istirak etmemeye karar ver mıştır. Van der Lubbe pencereye J numaralı dosyasmda ıne es" 

~ frtl •1 "- Etıbba Odası idare heye • dik. 1 tırmanmakla hakiki yangıncılar - m:J.hnlli r.ıt"-: 1-urun ev::a ıı"~ı! 
·1 h . d' d h 1 1 h B ı ı . . d d 'kk . k el" .. • j . . . h . . t \ 'C t b( lt e nysıyet ıvanm a a •n:ı u- u suret c rey verme . ten ıstın· an nazarı ı alı en 1 uzerme ve sa~resmı avı vazıye 

1
,)" 

zur almadan feragati nefisle çalı - kiif edecek azafo.rın mik~an (600) celbetmek ve kabahati de iizerine 

1 

1.rıymct rnponm:.ı göriip ~~B) 
~abi!cce1;: birçok hocalarımız var- c lınFğ ofo.cal<txr. almak maksadını takip etmiştir. le~dderi ilan olunur. (., .. 
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Ziraat Vekaletinden : 
kapa~ıtın t1•nacak 10 ton Arsinikiyeti ressas iki ay müddetle ve 
ra'dı z~ar llsulile münakasaya konulmu~tur. Şartnameler Anka

Ziraıt ;~:~ ~:~.aleti mübayaa kom'syonu ile lstanbuı'da b:rinci 
trıubaı:n u urlugunden verilecektir. Taliplerin teklif mekluplarilc 
ibate g~ehn bedelin yüzde 7,5 ğu üzerinden teminat akçalarını 
ıi~ri unu olan 16/12/933 cumarlui günü saat on beşe kadar 
Zıt bu~eçen komisyona vermeleri ve kendilerinin de o saatte ha· 

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

..___ •Unnıaları ilan olunur. (5593) D --:----~~~~~~~-~~~~-
e nı z Levazım Satınalma 

l\1.1\1. Y. Sa. Al. KOI\l. dan: 
lzmirde Reşadiyedc inşa 

ettirilecek olan bir biiyük 
hangar kapalı zarfla müna -
kasaya konmuştur. İhalesi 

6- 1 l --9:l:l pazartesi g·ünü sa 
at 10 dadır. Şartnamesini gör 
mek istiyenlerin her gün öğ
leden sonra ve taliplerin 
mezkur günde teminat ve tek 
lif mektupları ve vesaiki ile 
birlikte ihal~ saatinden evel 
Ankarada 1\1. .i\f. V. SA. AL. 
I\01\1. nuna miiracaatları . 

45 00o Kilo Kuru fasulye 

25 ooo !. . 
/ Kı!o Nohut 

.r' 

10 OOo Kilo Kuru Üzüm 

8 oo~ Kilo Zeytin Yağı 

ıs ooo K· 
ılo Zeytin 

ıs OOo 
, Kilo ... 

'o 'coo Kilo 

Sabun 

Pirinç 

Komisyonundan ; 
Açık münakasası : ı 6 · T. Sani - 933 
perşembe günü saat 14 de. 

: Açık münak asası : 16 · T. Sani - 933 
perşembe günü saat 15 de. 

: Açık münakas.uı 16 · r. Sıni • 933 
perşembe günü saat 16 da. 
Açık münakasası : 18 - T. Sani· 933 
cumartesi günü saat 13 de. 
Açık miinakasası: 18 · T. Sani· 933 
cumartesi günü saat 14 de. 
Açık münaKasası : 18 · T. Sani 934 
cumartui günü saat 15 de. 
Açık münakasası: 18 · T. Sani· 933 
cu:uarte!Iİ günü saat 16 da. 

f)ı" • 
ttta~~ız lc~vvetleri ihtiyıcı için yukarıda cins ve mıktan yazılı 
d,

11 
n rnunakasaları hizalarındal<i gün ve saatlerde yapılacağın-

fattnarnel · · .. k • t' l · h ·· kA lak . erını gorme ıs ıyen erın er gun ve mez ur cr-
1 ıte . 

\'a~kat Ya t.alıp olacakların da münakasa gün ve natlerinde mu 
ıırn S ltmınat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva· 
~lrna Komisyonuna müracaatları. (5844) 

(3349), 5501) 

ı 
1\I. 1\1. V. Satın alma komis

yonundan: 
Askeri kimyahane ihtiyacı 

için 221 kalem alfıt ve edevat 

E:ınniyet işleri umum müdürlüğünden: 

kapalı zarfla münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 18- 11 
- 933 eumartesi günü saat 15 
tedir. Taliplerin şartname, 
liste ve kataloklarmı görmek 
üzere her g·ün ve münakasa
ya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplariyle Anka -
rada l\J. 1\1. V. Sa tın alma ko -
misyonuna miiracaatları. 

ket l - Zabıta 
"" resmi clb' . 
• t41· • ııe 
'dit 

1?1t•vel/933 
lllıştir. 

memurlarına yaptırılacak 44.:7 takım maa kas· 
ve ~ 75 takım siv;J elbiseye ait münakasa 1 'l/ 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle temdit 

kara~ -: lh~le 2/T. Sani/933 Perşenbe günü saat on beşte An· 
İ<:ra a. Ernnıyct işleri Umum Müdürlüğünde münakit ~omisyonda 

.cdılecektir. 
b\\rı ~I--:- Taliplerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat te· 
l'?le) - . arılc birlikte muayyen olau gün ve saatte müracaat et-

~ ' (5723) 

":---- lstanbul Belediyesi ilanları 

lstarıb 1 . . . 
lacak E u Beledıye Rıyaıetınden: Donanma münasebetile yapı-
lçiq lcktrik tuisalmıri bir yangın vukcuna meydan vermemek 
\re E~ubsath Elekbikcilere yaptırılması ve muayene ettitilmesi 
Yıp cktrik tesisatının sigortalcırı yanarsa Büc-onlara tel sarılm1· 
tht Yt~i Blişon bkılınak üzere evlerde yed .. ek lrn:undurulması 
~tlc ilan olaour. (5864) 

(3363) (5861) 

Göz Dokio-ru 

Sül eymanŞükrü 
(Babı31i) Ankara caddesi 
l"to. 60 Telefon: 22566 

İş arıyorum 
• 

Odacılık, hizmetçilik ve emsa· 
- li ayak hizmetlerinde kullanılmak 

üzere iş arıyorum. İstiyenlerin 
adresime bildirmelerini rica ede • . 
rım. 

Bayazıtta Çol>an çavuş mahal
lesinde lmnm sokağında 3 nu.mara 
da Türkistanlı Mehmet 
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Maliye Vekaletinden : 
Son zamanlarda tedavül nıevkiinde fazla miktard: görülen 

kalp 25 kuruşluk nikel ve 10 kuruş'uk broıız paralarıo $İmdiye 

kadar yapılmış olan tetkik ve tahlilleri neticesinde bu kalp pa· 

raların yt:kdiğerlerine nazaran bariz farklarla yapılmış olduğu ve 

binnetice bunların muhtelıf ellerden çıkmış bu'.unduğu hem darp, 

hemde döküm surttile imal edildikleri tesbit edilmiştir. 

Darp suretile yapılan kalp paralarlardan bilhassa 25 kuruş!uk

ların yazı tertipleri muntazam ve düzgün ise de yazı ve çiçek

ler; biraz derinleştirilmekic;in kalemle oynamış olmasından dolayı 

esas sikke yazı çiçekleri kadar muntazam değildir. Kalem ile 

derinleştirilmemiş olanlarda da yazılar hafiftir. 

Bunlardan bir kısımda; para kutrunda kesilen nikel sa"fibalar 

arasına para vezninde ihzar edilen kurşun levhalar konularak 

lehimlenmiş olduğundan bunlar sert b:r cisim iizerine bırakıldık
ta to!c bir ses vermektedir. 

Döküm suretile imal edilmiş olanların resim ve nakışları aı 

bir dikkatle anlaşılacak derecede kaba ve pürüzlüdür. Kenar 

tırlılJarı da hassaten bozuktur. 

Halkın dikkatli bulunmasi ve 

rayı sürmeye çalıştığı görülürse 
ber verilmesi tavsiye olunur . 

her kimin böyle kalp bir pa

dcrhal zabıta memurlarına ha-
( 5659) 

Akay işletmesi müdürlüğünden ; 
Adalar . Ya~ova hattının Cumaya mahsus tarifesinde Yalova

dan saat 6,30 da hareket eden (205) No. lı ve köprüden nat 
J 8 de kalkan (214) No. lr seferler 27 • Teşdnievvel · 933 cuma 
gi.inlinden itibaren yapılmıyacaktır. K~za bu hattın Cumadan ma
ada günlere mahsus tarifesinde saat 6,30 da hareket eden (109) 
No. Jı seftr 28. Teşrinievvel· 933 tarihinden itibaren Yalovadan 
kalkmıyarak saat 8 de B. Adadan hareket edecek ve Heybt:liye 
8, 15 de uğrayıp doğru köprüye gelecektir. 

Köpıüden saat 18 de hareket eden (118) No. lı sefer de 28 -
Teşrinievvel - 933 tarihinden itibaren doğru Heybeli ve B. Ada
ya kadar gidecek ve Ya'ovaya gitmiyccektir. (5860) 

Devlet Demir yolları ilanları 

3000 adet telgraf direği kapalı zarfla nıünakasası 15/11 /933 

Çarşanba günü saat 15 te idare binasında yapılacaktır. Fazla 

tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beş liraya satılan 

şartnamelerde vardır (5731} 

Haydarpaşa - Pendik Banliyö lusmında mer'i mektep talebe

sine mahsus D. D. 49 numaralı yoku tarifesinin hususi şartları• 
nın 1 O uncu maddesi tadil edilmiştir. 

l - 11 · 933 tarihinden itibaren bu tarif eye göre aylık abon· 
man l<arh alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına ve 

kazanç getirir bir İş ve güçle meşgul olmadığına dair mektep 
idares:nden vesika getirmeleri icap edeceği ilan olunur. (5854) 

· tlat,nbu) ı· hk · 'k" 1 b l · · hk · 'k' ;ı ratak k ~· ıye ma emeıı ı ın 1 stan u as ıye ma emesı ı ın 

~· u daıresinden: . ci hukuk dairesinden: 

•İtıirı •ili Müdafaa Vekaleti celile. Milli Müdafaa Vekaleti celile -
lQ rıu l\:aırınpa!Cl Pehlivan kuyusu sinin Kadıköyünde Hünkar ima
ktit 'Y~•ralı hanede mukim müte· mında Kestane sokağında 2 numa 
-.ıt)'hi~ıb.afı Mehmet Tevfik Bey ralı hanede mukim ihtiyat mülazi
hirı ~· e ıkame eylediği mumailey mi Vehbi Bey ve kefili hanei mez· 
cr~,ı::rnetine geçirdiği beş kalem kurda eshabı emlakten Mahmut e· 
kuru, 1esınanı olan 1251 lira 27 fendi kerimesi Ayşe hanım aleyh- ı 

Ucazlak •• temizlik •• Stlr'at 

l"rıı.rrı,i~ acak davasından dolayı lerine ikame eylediği mektepte 

~- ar~e hy~ namına gönderilen da kendisine verilmiş olan on aylık 
ıl u alı ·· h · ceman 520 lira alacak davasından ' e;-hin . nuı aı saniyesi muma-
... hır ıemt' h ) · · w • dolayı mumaileyh ima namlarına 1

, 
·~e•ruh • ı meç u e gıttıgı 
"'- •hyle h'IA bl' gönderiien dava arzuhali nüshai 1, .. ,,, ı a te ığ iade kılın 
ı_ ~e tnüdd · saniyesi kendilerinin bir semti meç J 
ttt.rıurı .. eı vekilinin muvafıkı -
tltrı t~~.0rülen talebi veçhile ila _ 

1 
ule gittikleri meşruhatiyle bilci. 1 

'°t olı,. 1Kat icrasına karar veri'miş l:~li~ iade kı'ınmış ve m.~~.dei ve-
1'lt.hıce Ptaki dava arzuhalleri dahi kıh~ın m~va~ı~ı kaı~un .goru.!en ta-
lrrı nte divanh . t )'k k lebı veçhıle ılanen lebhgal ıcrası -

l!ııa anesıne a ı . ı • . . . 
İtit :r olduğunda t "h' .1A d ı na karar verılmış ve olbaptakı da-

o, n arı ı ı an an j · 
).. ten 20 g·· f d va arzuhalleri dahi mahkeme di • 'le. un zar ın a esas dava . · ı 
dt t 'tı cevap ve . . . vanhanesıne talık );;:lmmış olclu -

rıalck rmesı aks1 takdır w d "h' .. A d . "b . 1 
İct' ında 

1 
. . gun an tarı ı ı •an an ılı aren yır I 

ll Jt I muame eı muktazıye . .. 
t't 1 

1 ınacag" ı 
1

.. .. mı gun zarfında esas davaya kar· ı 
ttt)'f ma uır.u olmak uze · · k · kd" d h k 

1'teltr· kıYet hukuk usulü muhake- ı f ı cevdap vermesı ~ ·sı ta _ır e. ~ 
•i 1 anununu 

1 
. . arın a muameleı muktazıyenın ıc 

~llt'b• n 41 ıncı madde- k l w lA l l k .. 
ı ınce ra ı ınacagı rna um arı o ma u -

gazete ile ilan olunur. k . .. zere eyfıyet hukuk usulu muhake 

..... ~---•••••(9•0•5•4•)••• meleri kanununun 141 inci ma<l· 
desi mucibince gazete ile ilan olu-

l>r. Nuri Fehm; (9053) • nur. 

c_ Göz HEKlMt DOKTOR 
lalotı s'-t u, Süreyya Bey apart. Haf iZ Cemal 

. 2 .. g k 
.........__ h adar. Telef :232121 Dahili hastalıkları mütehassısr 

-.-.... "" Di\ıanyoh• N. 118 Telefon: 22398 

VAKiT YU-RDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her • • • • 

ışınızı • • 

• • 

iT YURDU 

.. 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 
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T~RKiYE 
• llRAAT 

BANKA51 

• • 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T--~D~Q 

Tayyare cemiyeti merkez binasının 

Kalorifer tesisatı 
Tayyare cemiyeti umumi merkezinden: 

Ankarada yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Merkez bina
sının Kalorifer tesisatı, Teşrinievvelin °28,, inci cumartesi günü 
saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin iyi netice 
vermiş büyüle kalorifer tcs sah yapmış o!ma!arı ve yahut Avru · 
pa:ııo maruf ka:orifer müesseselerinden birinin mümessili bulun
malan şarttır. Şartnameler ve teferruatı, on liraya Ankara'da, 
Gerniyet Merkeı"nden alınacaktır. (5734) 

VEFA BOZASI ÇIKTI 
(8940) 

1. L A N 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
Cümhuriyetin ilanının onuncu yıl 

dönümü münasebetiyle T e§riniev· 
velin 29, 30 ve ;H inci günleri 
kapalı bulunacaktır. 

Sat.ilk Htrım inekleri ve buga 
Gayet cins sağmal iki Kırım ine 

ği ile bir Kırım boğası 26-10-
933 pertemb·e günü saat 10 da 
Çubukluda Çarşı mahallinde ıatı· 
lacaktır. 

ıo.:ıtılbl; l\IEff!\lt:l ASl!\1 

N't~rlynt mudurü: 1. 8ııfa 

\ ' A K 1 T ,Uathnıııu - lııtanbuJ 

Istanbul Liman Şirketinden ; 
Cumhuriyetin onuncu yıldönümü münasebetiıe, Bayraın•0 

birinci Pazar günü (~9 Teşrinievel\ L:man mensup' arının da 
bayrama iştiraklerini teminen Limanda biç air tahmil ve ta~· 
Jiye ameliyesi yapılmıyacaktır. Müstacel o1arak suya ve köıoJ· 
re ihtiyacı olanlar % 50 zamla tarifeyi tedıye etmek şar~i~e 
mahdut mıkdarda su ve kömür alabilirler. Gerek bu jş ıçıo 
ve gerek d ığer müstacel işler için Yağkapanı, Haydarhaoıo· 
daki Liman şirketi nöbetçi memuruna müracaat olunmalıdır. 

il••••••••••••- Umumi Müdüriyet 
( ~056) __./ 

Maarif V ekiletinden: 
•• 

Cumhuriyetin Onuncu Yıl DönünııJ 
M Ü n a s e b. e t i l e 

Ankara Ticaret Lisesinde bir kitap teşhir ve salış sergisi açı• 
lacaktır : 1 ri 

Muhtelif kitap evlerinin hususi barakalarla iştirak edecek e, 

bu sergide müstakil baraka tutamaran ta~ilerl~ . kendi hesaAb~t 
telif ve tercümeler yapan serbest mubarrırler ıçın de hususı 

pav\ on bulunacaktır. . . 
11 

Umumi pavyonda eserlerini teşhir etmek ve sattırmak ıstıye 
küçük tabilerden beş lira iştirak bedeli alınır. t• 

Serbest mubarrirlHİn eserleri meccanen teşhir ettirilir ve ~~ 
tırılır. Sergi sonunda hesaplar ve iadeler sahiplerine gönder;: 
cektir. Teşhir ettirme~< ve sattırmak işleri sergi idaresi tara 1 

dan yaptırılır. Bunun için ayrı ücret alınmaz. 
0

, 

Bu suretle eserlerini teşhir ettirmek ve sattırmak arzu ede , 
ler nih~yet ayın ~4 üne kadar sergiyi idareye memur Aok;~) 
Ticaret L·ıesi Müdürlüğüne müracaatları lazımdır . (58 

,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mr:~ 
:::: : ::: : : : : ::: :: : ::: ::: :: : :: : :: : : : : : : : : : :: :: : : : ::: : :: : : : : : : : : :::::: :: : ::: :: : : : : : : : :: ::::: ..... ······· ~ 

111! Büyük Tayyare Piyangosu 1 
illi 16. ıncı tertip ~oşlonııstır 
j~Bu tertipte (~O) ~i~ ~~
m! mar~ (25) bıne ın~ırılnııştır 
fffl Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. 

D "'::,,,::::,~:::~:,,,:~:,,~::.~:~:::,:~~==~:,~::! 
'-:m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• 

Tayyare Cemiyeti Istanbul 
Şubesinden : 

Gazi Haıretlerinio, Tayyare Cemiyeti tarafından pek oefi~ 
1 • l b · 1 · d b- "klerı bir surette bastırılmış o an yag ı oya resım eun en, uyu il 

Be· er ve orta boyrlakileri ikişer bu~u'c liraya şubemizde köP' 
ba;larındaki piyango bayilerinde ve sair bayilerde satılrnaktad81;; (57 

lstanbul PÇ>sta T. T. Baş 
Müdüriyetinden : 

Vesaiti nakliye de kullanılmak üzere 12000 ili 14000 aıill 
benzinle 1000 ili 1200 kilo makine ya~ı aleni münakasaya çık•: 
rılmıştır. Münakasa 9 · 1 l · 933 tarihinde icra lnlınacağındao t:. 
tiplerin ° iı 7,5 nisbetinde teminata muva'<kate lerini hamılen ıne 

1 
r c;aat 14 de Baı müdüriyette müteşekkil komiv:,o 

müracaat e emeleri. t57 

lstanbul Ziraat ,...,ankasındali :1 

Sıu Semti Mahallesi 
No. 

7ôl lslanbul Balı~ pazarı Ahi çelebi 

768 Galata Yenicami 

769 Bti}ükada Maden 
770 ,, Karanfil 

So < ağı C nsi 

Lirron iske1ui caddesi Kagir dükkan 
L·moncu1ar •o a~ ı 

Fer mencci.er 

!';llcı 

Refd paşa 

Ka ! ·r Jtvndi bam ve 
beş mağau ve 
diidı an. 

Em ak 
No. 

Hisseııi Hisseye göre mu-
hammen kıymeti 

47 660/l 20J 2640 T. L. 

H 8 l C8/l Her veçhi vakfiyet 8371 it 

l C8/ l · 108/3 589/8640. berveç'.ıi 
108/4 mülkiyet 315/8640 

7 9 tamamı 3500 
" 51/53 ,41768 300 il 

A hşap iki hane ve bahçe 
Fırın \C tJh;csi o'an 
iki ahşap hane 

771 Kocamustapaşa Hacıhamza Sara~önü A ·~ap hane ve cıtsa 25 · 'i.1 5116 313 ,, 
~85 Arnavutköy Arnavut! öy Dere Ahşap hane 41 'l/6 500 ,. 
596 " ,, (Dere çı k man) " 8 2/3 600 ,, 
597 ,, ,, Dere " 112 1/4 150 ,, 

. Yüıde yec!i \:uçuk ı:ey d çeleri le i~. a l e bedelleri 11ald tn veya gayr imül::adil booosile ödenmek üıere yukarda evsafı yazılı gayrı· 
mfnlrnllerden (768) sıra No. sı kapah zarfla d iğerleri açık aıtluma suretile ~alışa çıkanlmışhr. Kat'i ihale!ni 2/ll/933perşembegünü 
saat 15 ledir. Müzayedeye iştirak t-dcceklerin kapah zatfları Ye pey allçcletinı müzayede günü saat on cört buçuğa kadar tevdileri 
lizımdır. Şartname Bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müıteriye aittir. (5587) 


