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Af Kanununun E aslarını Neşrediyoruz 
~ınerikanın 
Usyayı tanıması 

• 

BAYRAM 
r- -- - - -- - --- - ----~ 

Af kanununun bugün 
8Utu -.---
!-es·~ sıyaset aleminde -

•••hih::~::~;;ek bi• 
1 
Ankara insana parmak 

lirı ~crika cümhur reisi Ruzvel- ' k b• h ld 
?lıtrıa~'Yada holşevik idaresini ta- ısırtaca ır a e 
kaı-1 Ra. karar vermesi cihan ef • 

. \ltnurni . . . l d tr!tihi . Yesını ışga e en en 
b\l ehrn hır hadisedir. Hadisenin 
M01k ernrnyetinden dolayıdır ki 
baYraıova hükumeti de cümhuriyet 
l'llı.ıka illıırnı~da Ankaraya gelmesi 
h trer ol L' . al Va . an ıtvınof yoldaşı der 
Ilı Ver §~ngtona göndermek kararı· 

rtlıstir R • • 
•adi v\l~velt memleketindeki iktı-
. c rn ı· b h ıçi 11 }' • a ı u rana karşı durmak 
~·· edı k' d h · b' •tı tedb·' se ız ay an erı ır sü-

' ,, Istanbulda bir kaç şirket 
arasında tenvirat yarışı 

çıkması muhtemel .. 
Af; 38 temmuz 1933 ten sonra işlen

miş suçlara şamil olmıyacaktır 
150 likler aftan istisna ediliyor .. 

"Terakktperver,, cilerle "Distoı,, cular, izmir suikash 
mahkOmlara, matbuat su~larile maznun olanlar aftan 

istifade edecekler arasındadır. 

Ankara, 25 (Hususi muhabiri
mizden, telefonla) - Adliye en • 
cümeni bugün öğleden sonra top· 
lanmı§, adliye ve dahiliye vekil
lerinin de hazır bulundukları bu 
toplantıda af kanunu layıhası mü· 

zakere edilmiştir. Adliye encÜ· 
meni yarın sabah (bugün) saat 
onda layihanın müzakeresine de
vam edecek ve layıha kuvvetli bir 
ihtimale göre bugün, olmazsa cu· 

( Ocvamı 9 un<"U ll.'8yıfnda) 
olarak ~le~ tatbik ediyor. Netice 
ag,.~ arıçte olan kıymetinin en 

-..-------------------------------------------------------------------... :::.ı Y" 
•İtıj rn U~de kırk nisbetinde dü,me 
?ttevc Ucıp olan bu tedbirler ile 
llıal· ~~ buhran Yaziyeti izale olun 
lellt~~Yle dursun, tahfif hile edi
iktı · ıştir. Bu gidi~le Amerikada 
. lad· • 
•tıltişa.fi buhranın daha ne gibi 
illek ar göstereceğini tahmin et
•arı tnürnlcün değildir. Yalnız 

Ankarnaın bir manzarası ve Meclis ön6ade bir h:cl alayı 

trel l'crıid en postalar Amerikada 
il&tı ~n birltaç milyon ki§İnin grev 
dil', c ecelclerinden bahsetmekte-

Va~, 
•ı rr·· Yelin bu korkunc manzara 

ı.O~ .• ~ 

~llsy onüne getirilirse Ruzvelti 
ler k:ra Yaklaştıran iktısadi amil-

(:' ayca anlaşılabilir. 

ki A.. akat derhal şunu ilave edelim 
'"k rtlerika .. h . . . h l •ı ~ cum ur reısım o fe-
erı rn ·~a.Yaya yaklaştıran e.~illerin 
Velt ~ 1rnıni iktısndi değildir. Ruz 
}'-ıi aha ziyade beynelmilel si· 
k Seh } • ov~ h"ep erden do1ayıdır kı Mos-
'lltıa d~kuınetiyle anlaşmak arzu 
lerj g·· U§rnüştür. Bu siyasi sebep· 
teh orrnek için de uzak şarkta ce
-ı~a~ eden hadiseleri göz önüne 

. kafi gelir. 
Fılhak· 

ıka Japonya Çin kuvvet-

Mehmet Asım 
~ (IJcmmı 4 Uncu &ayıfada) 

"' lstanbulda 
Şe~LOK HOLMESE 

Karşı 

A.rsen Lüpen 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
müne, büyük bayrama iki gün 
kaldı. Bu münasebetle şehrimiz -
de görülen hazırlık yanında, An • 
karanın manzarası çok ayanı hay 
ret bir hal almı br. Ankara on 
binlerce genç, mektepli, seyyah, 
:\S!,erk dolmaktadır. Otellerde 

Hazır olun! 
Bayramda karan
lıkta kalmayınız 

Amper kuvvetlerini kontroı 
ettiriniz, şirket yeni bir 

kablo Cjekti 

lstaabalaa teaYlratını vrren 
SllAbtarat• fabrikası 

lki gün sonra, cümhuriyetin o· 
nuncu yıl dönümü münasebetiyle 
görl!lmemi, bir bayram yapacağız. 

dün yf>r kalmamıştı. Yerlilerden 
herkes evinin kapısını yeni gelen 
vatandaşlarından bir veya birkaçı 
na açmış, onları şu birkaç gün 
için yeilcştirmişl . Lokantalar yi 
yecek vermek için mü külata düş 
tüğü halde mekteplerin ve diğer 

(Devamı 9 on('o • nyıfada) 

Kabine 
dün 

buhranı 

bitti 
CUmhur reisi; M. Saro'yu 

yeni kabineyi teşkile 

memur etti 

Fransız kabinesinin istifa etti

ğini dün yazmıştık. lki gün süren 

bu buhran dün nihayet bulmuş ve 

reiaicümhur M. Lebrun birçok kim 

selerle istitare ettikten sonra kabi 

yem teşkile M. Sarraut'yu me

mur etmiştir. 

Yeni kabineye 
kimlerin girece
ği hakkında 

dün gece geç va 
kit tehrimize 
malumat gelme
miştir. 

Paris, 25 (A. 
A.) - Reisi· 
cümhur M. Leb. 
run, yeni kabi-
neyi tetkile M. 
Sarraut'yu me· Fransız Cümhur 
mur etmiştir. reisi M. L6br3n 

(OJjter telgraflar ikinci sayıfaıuuda] 

Büyük ve süslü taklar sadece umu •ınınıu111u••m•m•"""'"'"ııı'""m"'mı' ... 'ımı'"'""' .. 111"'""""un'uru""'""'n"' 

mi caddelere ve meydanlara inhi
sar etmiyor. En kenar mahallerin 
sokak hatlarında hile, yüzlerce 
ampulün süslediği taklar kurulu -

~~k yor. Müessese sahipleri magaza • 
" 1. larında, dükkanlarında, ticaret-
., ~~lltda hanelerinde; ev sahipleri evlerin-

V .\l(ı de, apartmanlarında, bayramın 

\()~\l T'ta üç gecesinde en iyi bir şekilde ten· 
"""'"}'~caksınız. virat yapmak için biribirleriyle a-
~------------"- (Devamı 9 un<"tı ıtı."'8),radıı) 

Amerika maliyesi 

V AŞ1NGTON, 25 (A. A.) -

Reisicümhur, bir emirname ile 

milli kalkınma idaresine ithal e • 

dilen mallar, iş kanunlarının tat -

bikına mani olacak sebep'er vücu 

da getirdiği takdirde, ithalat hak

kında iptidai tahkikat yapabilme· 

si için salahiyet vermİ!tir. 

Rusyadan gelecekler 
bu sabah şehrimizde 

Cümhuriyetimizin o· 
nuncu yıl dönümü mü· 
nasebetiyle Ankarada 
yapılacak §enliklerde 
Sovyet hükumeti namı 
na bulun.acnk olan ve 
Sovyet harbiye komise 
ri Voroıilof yoldaşın 

reisliğinde bulunan he 
yet bu sabah İzmir va
puruyla şehrimize ge -
lecektir. 

Heyet Sovyet· maa 
rif komiseri Bubnof 
yoldaş, hariciye komi 
seri muavini Karahan 
yolda,, süvari müfet
tişlerinden ve kızıl or
du harp meclisi azasın· 
dan Budienni yoldaş 

ve beş senelik sanayi 
planını tertip eden ko
misyonun reısı Kaja
nofaki yoldaştan müte· 
tekkildir. Heyete Mos· 
kova büyük elçisi Hü-
seyin Ragıp Beyle Sov· Karahan ve Voroıllof Yoldatlar 

yellerin Ankara büyük elçisi Su- ı yelle birlikte İzvestiya gazetesi na 
riç yoldaş refakat etmektedir. He- (Dl'\1lmı 9 uncu '"3;>,fada) 

Terzilere iş cııkb 

Anne berl'On Cümbarlyet bayramı olsa ae fyl olar. 
Neden kızım ? 
Sen çok çok para kaz-ırsın, bende çok çok oyuacak •• 
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Krallarrnül3.katı ~=S()N H.ABERLE·R~ 
Romen ve Bulgar hüküm- IJ~~ ~ ~ 
darlarının görüşme tarihi 

Yunanistanla ticS' 
retimiz hakkında 

BÜKREŞ, 24 - Burada deve - F b h d d • 
::08:~::,ha:,:;11::~n~!re~ö~;:::~ ransız u ranı evam e ıyor 

. . ~e 
lktısat vekaıeti yenı 

mühim bir tedbir ald• 
(JO!e 

Ankara, 25 (A.A.) - J-liik ef' 

~;~!~a~~\:i~ev:~:.~ ~d;i;~~e~- ''Vazı· yet 1926 dakı.nde·n çok ciddidir, 
ko buraya aym 27 veya 28 inde dö 

necektir. Gelirken Belgratta iki h k k d • b • • 1 A 

timizle Yunanistan arasmda .~,tı· 
cut ticaret anla~masınm ta!bı ft' 

nı kolaylaştırmak üzere iktııa! ,. 
ki.letince ahiren yeni bir ted~~irt 
lmdığı öğrenilmiştir. Bu te . 
göre Türkiyeden Yunaniıtan• ~r 
pılan ihracattan bedellerinin ~ 
de 25 ine muadil kıymette Yu I•~ 
mil;i bankasınca verilmekte 0 l~ 

gün~;.a~~t~~:ı::h~=~~~:~. ziya - Ü metmeğe mu te ır ırı azım " 
ret edeceği haberi kat'iyetlc tek -
zip edilmektedir. 

Bulgar heyeti 
SOF'7'A, 24 - Türkiye cümhu· 

riyetinin onuncu yıl dönümünü 
kutlulama merasiminde Bulga -
ristam temsil etmek üzere Tür · 
kiyeye bir heyet gidecektir. Bu 
heyete Meclis reisi Gospodin Mi· 
lanofun riyaset edeceği söyleniyor 
sa da meclisin açılması da aynı 

tarihe tesadüf edeceğine göre Mi
lanofun buradan ayrılabileceği 

zannedilmektedir. Bu takdirde An 
kara sefiri Gospo.din Antonof Bul 
garistanı temsil edecektir. Maama 
fih nazırlar meclisi bu hususta 
kat'i bir karar vermemiştir. Bu -
günlerde bu meıele ile me~gul o • 
lacaktır. 

Yunanistandan gelecek 
eşya 

ANKARA, 24 - Yunanistanla 
aktettiğimiz ticari itilafnameye gö 
re ihracatımızdan bir kıamı için 
Yunan milli bankasınca verilmek
te olan bonolar karşılık tutularak 
satın alınacak Yunan menşeli e§ -
yanın kontenjan harici ithalin.e ait 
kararname tasdikı aliye iktıran et
mitti. 

N~f ıa vekili Almanyaya 
gidiyor 

Ahkara, 25 (Hususi) - Nafia 
vek~li Hilmi Bey, tedavi edilmek 
üzere, yarın Almanyaya gidecek .. 
tir. 

Al!na:ı sefiri M. Nadolni 
geliyor 

ANY..Al<A, 25 (Muausi) -. Ye
ni vazifeye tayin edilen Alman se
firi M. Nadolni refikasile birlikte 
cumartesi günü Berlinden tayya-

re i1e ıehrimirze gelecektir. M. Na 
dold Cümhuriyet bayramımıza 

Alman hükumeti namına i§tirak e
de~k ve bilahare hükumetimiz er
kinıtıa veda edecektir. 

Rayiştag yangını : Bir 
şahidin gördükleri 

B~rlin, 25 ( A.A) - Celse açı -
1ınc8. ş<Ahit Moeller, Torgleri kolun 
dl iki büyük çaııta ile gördı.igünü 
söy!edi~ 

Toeraler'in çantalarının ağır o
lup olmad~ğma d:ıir can sıkıcı ve 
bitmek tükenmek bilmez münaka
şa ba~ı~i\dt. 

Sonra komünist grupu katibesi 
Mile. Rehm, o günü nerede geçir
diğini anlattı. 

Zabitan terfii 
~K;ARA, 25 (Hususi) - 2162 

numaralı ordu zabitan terfi kanu
nunun üçüncü maddesinin E f ık .. 
rasmin tefsiri hakkında hükumet 
meclise bir tezkere ile müracaat
ta bulunmuştur. Bu tefsirden mak
sat bu fJkrada zikredilen bazı 
memb•lardan gelecek muvaff akı
yetle ihtisas imtihanı verenlere bir 
sene kıdem zammı verilip verilmi
yeceğının hallıdır. 

Paris, 25 (Hususi) - Dün içti
ma edecek olan ayan meclisi, içti· 
maı yeni kabinenin teşekkülünden 
sonraya tehir etti. 

Saat 16120 de M. Blum Elizc 
saraymd<ln çıktı. Hiç bir beyanat 
vermedi, tek kelime söylemedi. 

16,15 te M. Barthou geldi, ya
rrm saat sonra gitti. 

Ayo.nın radikal demokrat parti 
si reisi diyor ki: 

"Vazıyet 1926 dakinden çok 
daha ciddidir. Reise dedim ki: 
Eğer partiye hükmetmeğe mukte -
dir biri varsa onu çağırmak lazım
dır. Eğer bu şerait dahilinde böy 
le bir adam bulunmazsa, reise 
tavsiye ettim, partisini bir şef oto· 
ritc~iy]e idare eder birini bulmak 
lazımdır. Ancak böyle bir adam 
Fransa namına icrai hükmedebilir. 
Bu reiste fırkası en kalabalık o· 
lan reis olmalıdır, ki bu da radikal 
- sosyalist partisidir:. Eğer böyle 
bir adam bulamazsan buhrandan 
buhrana dü§eriz. 

Bundan sonra M. Andre Tardi
yöyü M. Lebrun kabul etti. 

M. Tardiyö meclis sosyalistle
rine istinat etmiyen bir kabine leş 
kili fikrinde. 

M. Lui Marten milli ittihada mü zetelerin kabul ve teslim etmekte 
temayil • oldukları nokta şudur: 

M. Bareti merkeze doğru inki
şaf eden bir kabine istiyor. 

Radikal - Sosyalist mebuslar 

öğleden sonra tcplandılar ve müt-

Sosyalistlerin müzaheretine gü 
venilerek üç kabine teşkil edilmiş 
ve üçü de gene sosyalistler tarafın 
dan devrilmiştir. Bu üç tecrübe
den sonra artık sosyalist fırkasına 
müzaheret ederek kabine teşkil et-

tefikan M. Daladiere samimi hür- mek fikrinden vazgeçmek ıcap 
metlerini bildirdiler ve istifa eden eder. 

kabine azalarıyle müttefik oldukla Mebusan mesliıinin dünkü reyi 
rını söylediler. yeni ekseriyetin teşekkii! tarzı hak 

Hala en kuvvetle söylenen isim 
ler Larro ve Şotandır. 

Fransız ~yanı 

PARIS, 25 (A. A.) - Dün öğ-

leden sonra toplanacak olan ayan 

içtimaı buhran bitene kadar tehir 

etmittir. Reisicümhur öğleden 

sonra müracaatlarına devam ede
rek radikal sosyalist grup reisini 

kabul etti. Radika] sosyalist grup 

" Bon dö ker,, ler mukabilinde y~ 
nanistandan mübayaa edilecek r· 

. d b• nan menteı amacana, cam, 'fe-
dak, şişe, lamba şişesi, karyola i~ 
elek aksamı, asit sülfürö ve alj~i· 
yum matbah takımları madde e et ~ 
nin kontenjan kaydiyle mu~Y~~ t 
olmaksızın memlekete ithahne ,. 
saade edi'miştir. Ancak bu .e·~dt 
nm mezkur bonolar mukabıh , 
mübayaa edileceğinin Yuna~~-~. a 
daki Türkiye elçiliği veya T11rt•' 
ye konsoloslukları tarafından 
dik edilmesi ~arttır. 

----------------------: Bükreşte Türk geces• 
, .. r 

Bükres, 25 (A.A.) - 27 te7 • 

nievel içi~ Hamdul'ah Suphi se ~ 
yin idaresinde ve sefiri er he1rlP 
huzuruyla bir Türk ak4aını ter 
edilmiştir. · bJ 

Müteaddit sahsiyetler, !starı. , 
zihniyetinden Ankara zih~~yei~ 
ne,, mevzuu hakkında söz soYI 
ceklerdir. ---reisi gelecek kabinenin sol tema -

yülünü muhafaza etmesini hafifçe 

merkeze doğru açılarak sol -

dan kaybedeceği reyleri oradan 

kında bir fikir vermeye müsait ol
mamak itibariyle ~imdiki kabine 
buhranının halli mülkül bulunmak 
ta ve her ne kadar sağ cenah mat
buatı sağ cenaha doğru gidilmesi -
nin zaruri olduğunu ve hatta figa
ro gazetesinin mütaleası veçhile, 
milli birliğin tahakkuk ettirilmesi 
icap etmekte bulunduğu ileri sü
rülmekte ve sol cenah gazeteleri 
sol cenaha ekseriyet temini kabil ol 
duğu fikrinde bulunmaktalar ise 
de gazetelerin ekserisi bir temer· 

küz kabinesi teşkili mümkün oldu Kanunu medeniye 
ğu mütaleasında bulunmaktadır. } t 
Müstakbel hükumetin te~ekküi ,göre evlenmİyen e 

kazanmasmı tavsiye etmiştir. 

Gazetelerin mütalaaları 

Paris, 25 (A.A.) - bütün ga-

tarzı ne olursa olsun kabinenin teş ı 
kiline memur edilecek zevat meya 
nında bilhassa M. Albert Sarraut 
ile M. Montzsin isimleri ileri sü . 
rülmektedir. 

Bu gibiJer ve çocuklar• 
hakkındaki muamele 

.. Ankara, 25 (Hususi) - E"I 
,.. 

Macar misafirler.imiz. diin . . gittiler 
........................................................... BulgarlarCJa 

Şikayet 

me muameleleri karıun1ı1 medeııi1' 
göre yaptlmamı§ olan birlefmeler 

Büyük Adam dan doğan çocukların tescili h~ 
kında bir proje hazırlanmıttır· 

Hakkında Ma-
Dobriçedeki mezaliıni 

protesto ediyorlar 

projeye göre, kanunu medeni '-'~ 
cibince evlenme muameleleri Y" ,. ' 
pılmıynnların bu muameleleri 1 ,tı 

car başvekili- Sofya, 25 (A.A.) - Dobricede 
pılmış gibi sayılacak, bunlard. 

. ktıf· 

• 
Batvekil M. Gömbö• nın h l IJ ki Bulgar ahalisine yapılmakta o -

ayran zgz Hariciye na:urı M. Kanya l }' · 1 · 

doğan çocuklar tescil edilece 

1. i•' Ancak; erkek evvelce ev ı , 

Evvelki gece yarısı Tekirdağın
dan şehrimize dönen Macar Baş • 
vekili M. Gömböş ve hariciye na .. 
zırı M. dö Kan ya ile ref akatlerin
deki zevat dün akşam saat 19,45 -
te kalkan konvansiyonel trcniyel 
Sofyaya hareket etmişlerdir. 

Macar ricali Sof yada bir gün 
kalacak, oradan Peşteye dönecek 
lerdir. 

Mi saf iri erin mihmandarlığını 
yapan hariciye protokol müdürlü
ğü memurlarından Şemse~tin ve Is 
mail Hakkı Beylerle Macar sefiri 
M. Tabi kendilerine Edirneye ka .. 
dar refakat etmi~lerdir. 

Misafirler Sirkeci istasyonunda 
vali Muhiddin Beyle Macar sefa -
reti ve konsolosluğu erkanı, ~ehri
mizdeki Macarlar tarafından uğur 
lanmışlardır. 

Macar nazırları dün sabah şe
hirde bir oto.mobil gezintisi yap· 
mışlar. halı satın almışlar, öğle 
yemeğini Macar sefareti askeri a-
taşesi M. lmere Nemetin evinde 
hususi surette yemişlerdir. 

M. Oömböşün beyanatı 

İstanbul, 25 ( •. A.) - Macar 
başvekili M. Gömböş, hu sabah 
saat onda Perapalastaki dairesin -
de Anadolu ajansının bir muhar -
ıirini kabul ederek kendisine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Son zamanlarda Türkiyede 
cereyan eden vukuatı dikkatle ta-
kip ettim. iki millet arasında Yal-

an meza ım ve cınayet erı protes-
nız mazide mevcut harici müna · lo etmek üzere burada büyük bir 
sebat ve vukuat ile iştigal etme· içtima tertip edilmiştir. Bu içti -
dim. Son inkılabı bilhassa dikkat mada bir karar sureti kabul olun -
le mütalea ettim ve bunun büY.ük muştur. Bunda Bulgar ahalisine 
bir azim ve iradenin mahsulü bü - karşı yapılan ve Bulgaristanla Ro
yük bir inkılap olduğunu gördüm.· manya arasındaki iyi komtuluk 

kll" yalnız çocuk tescil oluna~•. Jı 
Tescil muamelesi bir sene ıçıtt·Jı 
kaymakamlara müracaat sureli 
olacaktır. 

·ı "t Almanyada gizli teşkı 9 
Şahsan tesis ettiğim temaslardan 
sonra anlıyorum ki, Türkiyenin 
mukadderatını idare eden büyük 
ada.mdan sadır olacak tek hareket 
bu idi ve böyle olması tabii idi. 

Gayet iyi ve ince düşünülmü! 
siyasi bir maksada doğru muayyen 
yoJlardan ve kuvvetle gidildiğini 

mÜ§ahede ve tetkik ettim. Tanzim 
edilmiş büyük bir porgramın tal · 
biki için temerküz ettirilmiş kuv • 
vet1erin mütemadiyen ilerledikle -
rini memnuniyetle kaydettim. 

Macar başvekili sıfatıyla, bu gü 
zel memleketi ve bu tarihi toprak 
ları, bir kardeş ve samimi bir dost 
olarak terkediyorum. 

Buradaki müşavere ve temasla 
rımızda iki millet arasındaki men· 
feattler ve sulhun büyük menfaat 
}eri için iyi bir iş yaptığımız kana
atindeyim. 

M. Gömböş akıam saat on se• 
kizde İstanbul matbuatı mümessil 
lerini ayrıca kabul ederek §Unları 
söylemiştir: 

"- Türkiyede geçirdiğim hoş 
zamandan çok memnunum. Tür
kiye matbuatının ziyaretimiz dola 
yısıyle vaki neşriyatı bizi çok mü-

münasebetlerini ihlal etmekte o' an 
mezalim takbih edilmektedir. İç -
timaı tertip edenler, Bulgar hü -
kiimetine ve Romanya münevver
lerine birer telgraf çekmitlerdir. 
Bu telgrafnamelerde Romanyada 
Bulgarlara kartı yapılmakta olan 
mezalime nihayet verilmesi onla· 
ra Balkanların huzur ve sükunu na 

mına harsi bir muhtariyet bahıe -
dilmesi için tavaaautta bulunmala
rı talep edilmektedir. 

tehaasis etti. Bu netriyatı Macar 
matbuatı aynen almak suretiyle 

• 
alaka göstediler. Türk - Macar 
doıtluk ve karde§liğinin takviyesi 
hususunda Türk matbuatının neş
riyatı çok faydalı olmu~tur. 

Esasen memleketteki terakki -
yatta Türk matbuatının hi:ı.meti 

büyüktür. Türk gazetecileri bu · 
nunla iftihar edebilirler. 

Macar seyyahları 

ULM, 25 (A. A.) -Volf •j•"' 
sın dan: ... j 

· ıerı•· Polis milli sosyalist l"e.•• rıJ 
katletmeği düşünen gayrıınet 

"'' bir komünist teşkilatı bulmu!; I' 
Ba,lıca komünist reisleri tevk1 , 

dilmiş ve Ulm civarında bir ~~ 
manda gizli o'an matbaa zapte 
miştir. 

Bir otomobil kazası > 
Wollawe, (Silizyada), 25 ~~ 

A.) - Hitler taraftarları 20 k~ıef 
gencin teşkil ettikleri bir .k~fı 

0
, 

dağıtıp rahatsız etmemek ıçın 1.,,, 
lunu değiştirmek istiyen bir ot0 f , 
bil şoförü bu maksadına nıu"•.,.ı 
fak olamamıs ve kafilenin İ~1 Jf • ~p 

dalmıştır. Bu kaza netice•• ıf' 
yedi kişi ağır surette yaralandl

1 
t•I 

tır. Şoförün sarhoş olduiCı atı 1 

mıştır. 

Spor mütehassısı 

' Tekirdağındaki merasimde bu Ankara, 25 (Hususi) - S~ 
lunmak üzere fehrimize gelen üç tefkilatımızı tetkik etmesi ~~. 
yüz ~1a~ar seyyahı dün ~üyük.ada cağmlan Alman mütehaa••• .. L 
ya gıtmışler, adayı gc:ı.mışlerdır. D. . b .. . . I ıv 

S hı b b h B 
ım on eş gun ızın a mı§tır. , eyya ar u sa a ursaya _k 

·o· l k · 'd' d .. n~,.. gidecekler, geç vakit dönecekler- 1 . ım mem e etıne gı 1P o 
dir. tır .. 
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1
. a. ır kulçe halınde 40 

Dükkan isimleri türkçe 
Halkın dili, en gÜ7.el d ildir. 

Ağzmda ku:mr olmıyan bir Ana • 
dolu u~ağmın, ukalalık etm iyen 
bir ha lk kadınının , bir yeri tari
f ini, b ir d erdi dök mesini, bir ha
diseyi anlatmasın ı dinlemek doyul 
m az b ir zevktir. O nun duygusu 
girin ti siz Ye çıkıntısızc! ı r. Teşbi h
lerini a ra·n a z. hi~leıini. kelimeler 
le çerçeve 'emez, gördüğünü söy
ler ve duygusunu olduğu gibi düm
düz ırnlatrr. 

... ıra. d 
~lırırrı~ f 11 ır. Bu Amerikadan 

ı.- 1 llıdır 
l\İilçe h ı- . 

'oııtt h a. ınde biraz işlendikten 
gençlerin yabancı isim Bazı 

taşıyan 
Biz ~nun fiah 60 isterlindir. 

tıı~ k da.kırı gümrükten 80 ku -
tı~ . a a.r dükkanlarımıza soka -

dükkanlara m~ktupları 
var mı, yok mu? Tetkik ediliyor ~t~11rni, ••tı,ını allah bilir. Bunların tehdit mahiyeti 

r· dığırıa. e~e 150 ton bakır kullanıl- Mühendis mektebinden bazı 1 bunu memnuniyetle telakki etmi ş· 
1 

yan müddeiumumilik. bırakılan 
·~ 11ltt lg;;e bizim buna verdiğimiz genç talebe ecnebi iı=mler kull<l - ler ve ha lla Tokatlıyan müessesesi 1 mektupları tetkik etmiş, yazılan-

lSo )( X 40 isterlin değildir. nan bazı müesseselere müracaat camınd<lki ( re storan) kelimesini l ları takibat yapılmasını icap e tti • i; 'ltğ1 ) ' lkSO.OQo isterlindir. Galiba ederek birer mektup bıı·3.kmı~· ar -
1 

:.i ldirmiştir. F a kat üç mağaza da rir mahiyette görmemiştir . Yalnız , 
·e~ lerfin f~a:rıs bi~ ~~lyon 750 bin İs· dır. bu müracaatı tehd it mahiyetinde taahhüt idd iasının doğru olup ol -

•· :r ~. ıy:ruz. Bu mektupta i:en~ler ecnebi i - görmüş. er, zabıtaya , adliyeye, vi • madığının tahkikine karar vermiş 
Je t'.tfı".a.rı' .,. simlerin ve Türk gramerine uy - !ayete müracaatla isimlerinin de · ve bu tahkikatın yapılmasını poli-

lit 1Ye Yol d'' ·· ·· b' ,.~ ll'li(tıi;z unuz uştu mu. 1
• mıyan adların cümhuriyet hayra . ği ştiı-ilmediği halde camlarının se hava'e etmiştir . 

i · •eı~ele . orasını her halde son ,. ı.. . tı:ı devi t . 'k d l . mına kadar kaldırılması ve bun - çerçevelerinin ve sa irelerinin kı - Polis, alakadarları dinliyerek 
" 1t rr1 • • e ıstı razı o ayısı . 

' ı111 d \arın yerine türkçeleri konması ri- rılaca~ından ,tehdit e dildiklerin - ifadelerini aldıktan sonra, evrakı 

tekrar müddeiumumiliğe göndere
Bunun üzerine tahkikata başlı - cektir. 

8ir 
0

•• UYtnuşsunuzdur. 
:ı.U b ca edilmektedir. den bahsetmişlerdir. 

Yıı. di.igr· ~ enim de yolum bura· 
d~ Oı. tı. •ıen Erganinin yakınm - Birçok müessese ve mağazafar 
11 1 ll'ıltıiy d ıtC di "" · e enen kasabaya 

tihi :;7 ~aman gözlerim faltaşı Hediye tayyareler 
eti ttittı . ç"1

• dı, hayretten hayrete düt· 
tiP l' '1nk .. b 

ı l.ıı:lv u u ka!abada bir hay- D ·· 7 k" 'l' k b • 
~ biter i lln bir yol tersine çevrilmiş ~ un gece 1Şl 1 ır 
i , ~~ bt.·lravanaya benziyordu. Fa - ı· ziyafet verildi 
·t' belt~e~· ar Yeşilimsi feylerdi. Ta!ıı Dostumuz Sovyet Rusya tara -

bakıtd 1Y0tlardı . Bunlar düpedüz fından ordumuza hediye edilmiş o 
ı. 

\' olJ lan dört tayyare, Y eşilköye nakle· 
~h~ll arı bakır dö~enmi~ bir ka - dilmittir. Tayyarelerin bir iki 
tU bl~dıın. Ayak'arım t&ıfD. de • gün~ kadar tecrübeleri yapı'acak -
t'tl içit,;: basıyordu. Ben bu hay tır. Tayyareleri şehirmize getir -

tel\kli t.. etrafın mor, ye!İl , sarı miş olan jeneral lliyenin reisliği 
deı1 ... ""Peler halinde uzayan ma· altında bu1unan Rus heyeti şerefi-

·•ıınt k 
~k f ı.. l ·asında yarın kurula -
\ \Qıik 
il. ~t:ı anın hayaline dalmışhm 

"e !İ~~~ ~evr~nde i~l~nil~İ§ ola.n 
lerjllk kı tes11atı 1tıba.rayle Eh -

:. tıt~d,~tıden daha ileri o ' mıyan 
''t-lr" ?ttıntakasını föyle bir ta • 

JJı.1 d ıCtdu 
ıl' . ttı k'· .. !tı. Ağaç yok, buraya ma 

tır 0
lllurünü getirecek lokomo-

, k ~akı · 
ll)ı ~ . • arı ışletmek için ne mü-

•' ~eııd· ':tıı} olacak, diye de kendi 
ıı ır:- e h 

,. (I~·· .. esaplar yapıyordum. 
it· )Ukt•.i ~:ulayne) gönderilen deve 

jse 'l '•rt kır kervanlarını, Toka da 
ı. ı~da .. d ·1 d . • ıt• "'rıa 1 gon en en ma en erı 
b· !i:erv , ot 1 hi ana etekle karıtmak gı-

l' te · 
j)e fi ıır Yapıyordu. 

ne dün akfU'11 kumandan Şükrü 
Naili paşa tarafından Perapalasta 
bir ziyafet verilmi§tir. Ziyafette 

kolordu erkinıharbiyesi ile Rus 
konsoloshanes1 erkanı hazır bu · 
lunmuı' ardır. 

~ Sovyet hükumeti tarafın · 
dan hediye edilen tayyareleri tes
lime memur heyet şerefine dün ge 

ce Perapalaa ote'inde tayyare ce· 
miyeti tarafından yetmiı kişilik 

büyük bir ziyafet verilmiştir . 

Adalar kimin malı 
Kadastro heyetleri Büyük Ada -

Katil simitçi 

Bir hiç yüzünden kavga 
bir cana mal oldu 

Evelki gün Topkapıda yeni bir 
cinayet işlenm i ş , bir adam, hiç 
denecek bir sebep yüziinden, di
ğer bir ada.mı bıçakhyarak öldür · 
müştür. Simitçi Haşan. o akşam 

simitçi tablasını yol kenarına yer
leştirmiş , satıyormuş. Bi~ aralık 
inekçi Cemil isminde bi''ri neklerile 
le oradan geçmiş. Bu sırada hay -
vanlardan biri nasılsa Hasanın 

simit tablasma çarpmış ve devir -

miş, tabii olarak simitçi tablasını 
devirdiği için ineğe değil , ineğin 

sahibı Cemile kızmış, küfretmiş, 
Cemil, bu işte kendisini kabahatli 

olmadığını ileri sürerek sinirlenen 
simitçiyi yatıştırmak istemis, Ha -
Hasan büsbütün azıtmış, iki ada -
mın arasında evevl bir dil kavgası 

üç haydut tutuldu 

Pendik- Şile faciasının 
diğer iki faiUeri 

P endik - Şi~e yolunda seyyar 
ıalıcı Akif ve Karaka~ efendileri 
feci bir surette balta ve tabanca 
kullanarak öldürenlerden üçü za-
bıtamn şiddetli takibi neticesinde 
dün yakalanmıştır, 

Öğrendiğimize göre, cinayeti 
ası l i~liyenler, Adapazarı istika -
metine kaçan ve henüz ele geç.iri
lemiyen diğer iki kişidir . Dün ya
kalanan üç kişi cinayete iştirak et
mi~lerdir. Hadise Şi~e adliyesine 
intikal etmi ş bulunmaktadır. 
Vi l~yet jandarma alay kuman -

danının i~tirakiyle yapılmakta o -
lan ikinci takip te bugün yarın 
müsbet bir şekilde bitecek ve cina 
yetin bu iki asıl faili mutlak suret
te adaletin pencesine düşecekti r. 

Ne sür'at! 

Istanbul telgraf idaresi 
bir rekor yaptı! 

Telgrafların yerlerine çok geç 
gönderildiği bizde ötedenberi bir 

Cümhuriyetin onuncu yılı için , 
en güzel şi irle:-, halk destanları . 

dır dersem , bana inanmaz m1sı · 
nız? 

Ben hunu inanarak 
rum. Mesela şu Mnraşh 
destanına bakınız: 

ııöylüyo· 

Esadın 

Gönlüm yokken hic crünahım 
satmış beni padişahım 
lşitincl! hu haberi 
Gök yi.izünii tuttu ahım 

Bir yuınmkta yıktım tahtr 
l"stÜndeki kara bahtı 
Tutamazdım attım çünki 
Bu hain bir lladi~ahtı 

Pürüzsüz, gıllıgışsız bir duy• 
gunun, makiy<".jsız meydana çıkı
şı değil mi? 

.Aşık Hasanın destanı <la, aynı 
saf dille yazılmış. İçini dökerken 
kelime aramamış, 11Benim içim dı 
şım dir,, deyip, duyduklarını dö
küvermi~ . Belli, ki samimi. .. 

Gücüm yetse keşke yazsam bir 
d~stan 

Okunsa jsteklc nihayete dek 
Ila"'ımızda her gün o baş h"U· 

mandeıı 
.Jfethini söylerim kıyametedek 

On yılda yüzlerce yılı aştırdr 
Şanlı geçmişleri deşti, deştirdi 
Okuyup yazmayı kolaylaştırdı 
Methin i ~()~rlerim kıyametedek 

Şu sek iz satırda, on yılın h er 
zaferi var . On yılhk edebiyat bi
ze işte böyle aşıklar yetiştird i . 
Kim n e derse d esin. Ben diyorum 
ki : Yazılarımızda halkın dilinden 
ayrılmıyalım . 

Sellmi izzet 

Ekmek fiyatı 
İstanbul belediyesinden: Teşri 

nievelin yirmi beşinci çarşamba 
gününden itibaren ekmek altı ku • 
ruş otuz para francala on bir ku • 
ruştur. 

lıil't ~il böyle düfünürken Erga • 
doir\l lt:ık. Bir tepeden ataiı 

t ~~, ko a.n bulanık derenin kena

nın kadastrosunu yaparken bura -
daki çamlıkları ve mahlul emlaki 
defterdarlık namına tesçil etmiş -
ti. Evkaf idaresi Marmaradaki Bü 

yük Ada, Heybeli, Burgaz ve Kına 
lı Adaların kendisine ait olduğunu 
ve Beyazıdın' ıahih evkafından olw 
duğunu ileri sürerek Maliye Veka-

başlamış, bu çok geçmeden döv\:. 
şe dönmü~. En sonunda da , bu 
hiçten çıkan kavga, Hasa.nın hı -
çağını çekmesi ve Cemili vurmasıy 
le bitmiş. Zavallı inekç i Gureba 
hastanesine kaldırılırken yolda 
ölmüştür. 

şikayet mevzuudur. Bugün çok Fahreddin Kerim Bey 
yakından bi ! diğimiz bir hadiseyi Beşinci m ill i tıp kongresine if. 

ll · nakladık. 
ti' k~I\ hl~tl.tk dere çok tuhaftı, o • 

, ı:ı•kau anık halinde ve yanındaki 
it11 ıc l'u l:ır~.. ' Yemyeşil hatlar inıana 
r1J '«\? • e Ctıyordu. 

t• S<ı ı.tlanık d . k c\ılt erenın enarında bir 
e· ~i ı elinde b' k .... k . . h 

ı. ıt(i,. •. ır uçu zınctr , a-
l\ t'l'l( •• 

f r 0111 tııtünde beı kuruta satar 
jl• ~'ldır ltda.n bir tane, bunu suya 

,, lYordu. 

~ 'N 
d11\-. y k; tuhaf oyun, dedim, ya -
'I\ Çr~ aıtım, çocuk zinciri su -

'> ltdı 
J-. <.ille· • 
ijtlıj)' ır ıapsarıydı. Çocuk gü • 

11 erek suratıma baktı· 

leti aleyhine dördüncü hukuk mah 
kemesine bir dava açmıştı. Dava 
son safhasına girmiştir. Hazine a-

vukatları burasının gayri sahih va 
kıf olduğunu ve bu gibi evkafın da 

hazineye ait bulunduğunu ileri sür 
müşler ve evkafın Adalarla hiç bir 
alakası bulunmadığını, eğer ada • 

ların ıahih vakıf olduğu anlaşılsa 

bile evkafın buralara tasarruf et -
r 'A. . 1

1'1 "'-t ltlca dedi, ıenin de zinci- mesine kanunun mü~ait olmadığ ı· 

Hasan vak~lanm1ı:hr. Katil si
mitçi şimdi adliyede- cinayetinin 

hesabını verecek. 

Yaya.yolcu gençler 

Bursadan otobüslerle 
Karaköye gittiler 

Türk lisesi izcilerinden otuz be-
şinin cümhuriyet bayramında An
karada yapılacak olan geçit resmi
ne iştirak etmek üzere yaya olarak 
yola çıktıklarım dün yazmıştık. 

İzciler dün akşam Bursaya vasıl 
olmuşlar ve Bursa val isi tarafın. 
elan karsılanarak m isafir edilmis· . . 
!erdir. İzciler vali bey tarafından b· ~t\~l •arartayım, ver... nr, ancak evkafın bir icare alabile 

} 'lt 'h?tt Yanr.mda zincir yoktu, ceğini söylemişlerdir. Mahkeme temin edilen otobüslerle Karaköse 
~ıı a. la d ye hareket etmi~lcrdir. Oradan 

ıt, l r var ı Onu suva sal her iki tarafın vesikalarını tetkik 
~ "'! d · ; · trene binrreleri .,, ,.'.tP.meldir. 

l' b'k akika geçmeden anah • ettikten sonra. kararım verecektir. 
1tla~tr. 

.ı Sc 
~tı- lltl .. .. 
~ t ~İt Qgerndik ki, bu bulanık 
l tl-l'tt\ bakır hazinesidir. Ve su
~11'.. adan, dinlenmeden bakır 
\l ~i~ 
\~tı ~İl' ~lllanlar bir Alman dere· 
~tıtı, ~t tafına bir tel ağ germİf, 
,l'~dtt\ bllle.n balık ya~amıyan bu 
~t \ alıktan daha. kıymetli 

\'}lJtıış, ben gördüğüm z:a-

man tel ağ hala derenin iistünde 
idi, ağın gözlerinde tc!llurcuk to -
murcuk bakyr toplanmı~tr. Tren 
!Üphesiz pek yakın bir zamanda 

Erganiye varacak, şimdiye kadar 
gizli olarak toprak a)tında kalan 

madenler meydana çıkacak. Fakat 
Erganinin bulanık deresi Jimdi -
ye kadar kaç yüz elli ton bakırı 

bir ıu gibi Dideye attı?. 
Sadri Eetm 

lhtisas mahkemesinde 
Adliyedelti dckuzuncu ihtisas 

mahkemesi müddeiı:-numiliğine ta 
yin edilen Mit~t Eey, yeni vazife 
sme diin baıkmu"tır. 

Celal Sahir Bey 
Bir mücldeltenberi Alman has· 

tanesinde tedavi edilmekte bulu-
nan Celal Sahir Bey dün akşamki 
trenle Viyanaya gitmiştir. Kıy
metli !air ve mebusumuza acil şi· 
fal ar temenni ederiz . 

anlatacağız: tirak eden F ahrettin Ker im B~y 
Muharrirlerimizden biri Macar 

başvekli ve diğer Macar misafirle- ~~n Ankara~an Je~rimize dönmüt 
riyle birlikte Tekirdağına gelmişti . t~r . Fahrettın Kerım Bey bu sene 

A k d 1 .. .. t kı kongreden alınan neticenin ge· r a aşımız sa ı gunu saa on ye· , 
dide Tekirdağ postanesine lstan - ç~n sene .erden çok fazla memnu. 
buldaki evi için bir telgraf vermiş ı n~yet verıci olduğunu söylemekte-
ve saat yirmide kalkan Gülcema11e ,_d_ır_. ____________ _ 
İ t b l d -- -- .. S I .. . . E s an u a onmuştur. a ı gunu = 11111~1111mıııı111nqııııu1111111nııımı .. 11 ıııııuıııııııuııııınuuııııııuııuıımı ıımıııı•ı 

verilen telgraf ise, arkadapmız ~ 15 Yıl Evelki VAKiT ~ 
= 5 

lstanbula döndükten ıonra, ancak liUlllUUllllJlfUllUlllUHlll:UllHllllll tılllltUUUUlllll llllUtlllUUIU Q.lllUUl ll 111 I 

26 Birinci teşrin 1918 dün ~abah alhda yerin~ verilmiş -
tir. 

Üzerindeki kayıtlardan anla . 
şıldığına göre telgraf lstanbul pos 
tahanesinece salı günü saat 20,4 te 
alınmış, sahibine tam on saat son 
ra teslim edilmiştir. 

Nisbeten yakın olan mesafc'er
de telgrafla muhabere etmektense 
mektup yazmak veya bizzat kal -
kıp gitmek daha doğı-u olacağı an· 
la~ılıyor. 

Posta ve telgraf idaresinin gÖs· 
terdiği siirate havranız. 

Etıbba odası 
Bu gün saat ikide ha'kcvi salo· 

nunda yapılacaktır . Oda azası a-
ı·asmda ; idare heyetinin maaş ve 
hakkı huzurları, müteaddit vazi
fe , aidat gibi muhtelif meseleler 
dolayısıyle ihtilaf olduğu ve müna 
kaşalar geçtiği için bu seneki inti
habat her zamankinden ehemmi · 
yelli olacağı muhakkaktır. 

- " ' ut 111\11.:ıkerc ine da ir,, hul..iuıırt \"Uz.I· 

~ f> ti t e tl,ik ed••n •I, tr"l'bbu~lı·r lerasınıs b , şla· 

nw., bu tf'Şcbbibl<'r kı.,mı•ıı bıtarıır hlr m•·m· 

frl, f' t p~\ylhthtında C'Crrynn etnıi~tir, C~~lur 

t ak:ırrur ı·ttirildik tı·n ~oıır;ı, lt'lt-rnınt l>oııu • 

ıılnrah ınütun•k••n. 1 1111'~ i lnıt~\ ı• tı ıı • I;; lız,,ra 

nıu ruhah,lnr intl!ıaıı rıt ılı ıı l , \e ,\l.- la ı: ı ıu.rıl • 

nıı tı r. 

- Dün . elırimiır ;rlt•n dıı ınım in~) arP!r.· 
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1 ıl ıı\' ı·~ Nakleden: Selami izzet 
lad Cene, sokakta beklemiye baş - Gece olmuştu. 

·~ kl Hayata, hakikaten girme a -
.l\ına b f l'lled' u se er fazla azap çek· zımdı. 
~rn. Çok beklemedim. 1 Behire oturdu, gerindi, kalktı, 

aktindc geldi. dışc:\rı çıkıp tekrar geldi. 
Y tıkarı çıktık. 
Behire k 

0 me avuşmuştum. Onu 
.ene eski . .b. 
ı. , sı S• ı sevip oksadım. 
oıes t 1 . 
d u 0 dum. Eski zevkimi bul -

UTn,. 

Behire d ... · . 
egışmıştı. 

illi· Ar~ık lakayt değildi. Alay et -
ha.~o~ U. Candan seven bir kadın 

nı alınıştı ..• 
Bir aral k .. l · · ·· ı · dik . ı goz erını goz erıme 

d" ti. Sokuldu. Ko1larıma büzül· 
u. So 

en nra ayrıldı. Tırnaklarını 
seıne b t d 

Ayn,,nın karşısına geçti, 
tosunu, şapkasını giydi .. 

Ben sessiz bakıyordum. 

man· 

O gene konu,muyordu. 
Nihayet ba~ını çevirdi... Beni 

- dudaklarının kırmızısı bozul · 
masın diye - alnımdan hafifçe 
öptü, kapıyı açtı, geri döndü. 

- 18, decli. 
- 18 nedir Behire?. 
- 20 ye 18. 
Çıkıp gitti. 

Y 1 a ır ı ve yaralanmış bir 
1 an 'b' 14 A. gı ı kıvranıp yattı. - -

:1!ij k!aın oluyordu. Behirenin yü- Bugüne kadar oyunum tamam 

}'o~; baktım. Kımıldamadan yatı- ı !anmadı. Noksan kaldı. Tz::namlan 
U ll. ması için kıskanmam eksikti. 

du?. Yuyor muydu?. Yaşıyor muy· Behireyi çok seyrek görüyor -

Behire! 
Behire! 

Elini tuttum. 

l'll ~uzlannı tulup sarstım. içi -
c orku girmişti: 

C - Behire!. .. Behire canım! ... 
cva.p Versene )' .. 

c·· ,_avaş yavaş harekete geldi. 
0ı-r~r· · 

Ya.r. .. ını açtı, doğruldu. Yanağını 
·a~.1ına dayadı .. 
Gog .... 'f 'h Nih su ı tı arla kabarıyordu. 

a~ ayet hu kendini beğenmi~, mu
m ~arn mahluku kendime bağla • 

ı!tırn B ··t d. l' d ... u mu ema ıyen e ım • 
en k Y aç,\n avı tutmuştum. 

h . antmda yol arkadaşım değil, 
Cnı S 

even metresim vardı artık. 
Susuyordum. 

~ diyebilirdim?. 
hire konuşmuyordu. 

Lı f?1!arda elektrikler yarmıştı. 
na ı•c b' 
g.. • ır I<lık pencereden odaya 
U~"J·· x 

·U U.Yordu. 

~lalkevinde 
Bayram 

dum. 

Randevuları artık o tayin edi -
yordu. 

Bazan ten, neşeli, ateşli geliyor 
du. Sazan çatık, sert, asabi görü -
nüyorclu. 

Haleti ruhiyesini kapıdan gi -
rer girmez anlıyordum. 

Fakat ben sevildiğimi hisset • 
tikçe (sevildiğime emindim, buna 
şüphem yoktu) ıstırap çekyordum. 

Fena bir hastalığa yakalan.mış 
tım. 

Behireyi gözlüyordum. Ona tu
zak kurmıya çalı~ıyordum. 

Bazan, bir ziyafette, bir çayda, 
baloda, Behireyi bir erkekle ko -
nu urken görünce, endişe kalbimi 
kemiriyordu. 

Onun bir erkekle masum bir 
şey konuşacağını 

dum. 
zannetmiyor -

<ı>rnımı ,·arı 

Fen erdeki nıerasim 

Muallimlerin konferanslar1 

l Bayramı kutlulama için Haliç F e 
Onuncu Cümhuriyet nerindede fevkalade şenlikle ya • 

b pılacakhr. Burada caddeye güzel 
ayramı programı ı bir tak yapıldığı gibi deniz kena " 

~~tanbul Halkevi reisliğindeı. rmdaki Fener meydanı da çok za
Ve 31 cr~~zde ( Cağaloğlu): 29, 3t '.f bir surette donatılmaktadır. 
(22) bırınci teşrin ak~amları saat ı Bayramın ilk günü Halk Fırka-
lll '' de aalo. (Davetiyeler idare F h' · f d 
1 

Uclüı-lü.. .. d h .. l b' sının ener na ıyesı tara ın an 
j ) gun en er gun a ına ı · . 
t, parlak merasım yapılacak ve bu 

lern .1 b merasimde fırkadan bazı zevat 
nı "h ıı şu esi: (Gülhane parkı k f 1 · ki .. 
3 

c, alind Al k" k'.) . 29 30 1 on erans ar verıp nutu ar soy -
l b' . e ay oş u . ' ve l kl . 'b' b . d k' 

ırınci teşrin günleri g"nd.. eyece erı gı ı u cıvar a ı rum, 
:.:~c 08) dt;_ gece (21) de m~sa~: musev'., ermeni m~kteple~inin .mm 
<Da ( ~nkılap senbolü) temsili: musevı ve ermenı muallımlerı de 
kü .dvetıyeler merkez ve Alayköş- burada birer konferans verecek ve 
b 

1 are ır.·'d" l"kl · d 1 ilir,) ·U ur u erın en a ına- ya birer nutuk söyliyeceklerdir . 

Be Bu nutuklardan bir insi Fener .. 
tutiy~oğlu kısmı: (Tepebaşı Meş deki büyiik rum lisesi muallimleri 
te!tin ~add~si): 30 ve 31 birinci namına eski Galatasaray Fransız
'!llet ırunlerı saat (15,5) ta müsa 
keı e Ve temsil. (Davetiyeler) mer ca muallimlerinden Çolis Bey söy 
tind \re Beyoğlu idare' müdürlükle· liyecektir. ö" alınabilir.) Bayramın birinci günü geçit 
lerirn ~ ~ün bayram takılacak rozet resmine iştirak edecek olan Fener 
k~tk·~ı de her gün merkez, Alay • rum lisesinde de bayramın ikinci 
ittin~ ve Beyo~lu idare müdürlük- günü bir müsamere verilecek ve 

~dağıtılmaktadır. 
- bu müsamerede muharrirlerimiz -

T ekirdağda üzüm den Osman Cemal Bey bir konfe -
k · rans verecektir. 

t~ . sev ıyah Edirnekapı - Karagümrük 
ltrj ~k~rdağ Şarap fabrikası üzüm . 
ttt· lll•:ıı ucuz b · f ti b Halk f ırkasmm Edırnekapı o .. 

•ii . . ır ıa a mu ayaa • k l k . .. 
Lit k ıçın bağcılarımızın büyük cagı a e apısının ıç tarafına bu-
'llakt ısını İstanbula sevkıyat yap yiik bir tak yaptırmaktadır. 
~· adırlar M t" 1 h .. .. B d . ;.ı:n t · o or er er gun u· ura a ılk günü ocak mensup -
'Y a~ıtnakta · k 1 · - ' cı.tı .,. • ıs e emıze ugrı- ları tarafından nutuklar söylene -
l.c k" ! Pur1ar da her gelişte yüzler .. .. -
~ Ut~ üzüm 1 kt d 1 E cek ve uç gun uç gece şenliTder a.r,

1 
a ma a ır ar. n 

de ~tli üzüm sevkıyatı bugünler 1 yapılacaktır. 
Ya.pılnıaktadır. - Karagümrükte de nahiye heyeti 

$ 5 - VAKiT 26 B. teşrin l~j;j-

•• 
e 10 ıl nıve 

• • 
sıte 

Neşet Ömer, İbrah·m z , Sıddık 
Sami Beylerin konferans arı 

-
Cümhuriyet bayramı münase- rıcıya üniversitenin sonsuz minnet eski idarelerin yüzde bir kaçı geç· 

betiyle İstanbul Üniversitesi bay- ve şükranlarını sunarım. miyen maarif , iktısat, sıhhiye ve 
ramı kutlulama komitesinin ha .. Üniversitemiz her zaman bii - nafia tahsisatına karsı cümhuriyet 
zırladığı konferans serisi dün baş- 1 yük yol göstericimizin açtığı bü - biitçelerinde bu inasraf ın yüzde 

ı t 
yük ülkü yolunda onun nurlu izini yirmiden başlıyarak yüzde otuza 

amış u· • 
Dün saat 16 da üniversite kon - adım adım takip ederek ilerliye · kadar gittiğini göstermiş ve şimen 

ferans salonunda üniversite emini cektir. clifer siyasetinden bahsetmişlıl'. 
Neset Ömer edebiyat fakültesi re· Ya~nsın Gazi, yaşasın cümhuri.. Fazıl Bey en sonra mali müva-
i~i ·Köprülü' zade Fuat, fen fakül.. yet... • ı zene meselesine gelmis, cümhuri .. 

1 Y h k k f l "l Fazıl Beyin konferans11 yetin bu baptaki şiarını huliisa , lesi reisi A i aver, u u a w -
1 F 1 B Bu nutuktan sonra profesör lb· Gazinin ve İsmet Paşanın Lozan .. 

tesi reis vekili brahim azı ey· l 
1 l 

· l b' rofesöı-ler rahim Fazıl Bey kürsüye çıkarak dan başlıyan düyunu umumiye si· 
er e yenı ge en ecne ı P • , · l . ~ 

h · · d b l b lar ve konferansına baslamıştır . 1 ) asetıy e bunu nasıl 1mkan tahtı -
şe rımız e u unan rne us · k <l ~ 

f k
A •• • 't -..•u"k Profesör İbrahim Fazıl Bey na oy ugunu anlattıktan sonra 

bazı se aret er anı, unıversı e, J • 

1 

P . .. . 
1 kt ı l. t }ebeleri ve "İki devrin maliyesi ismı altında son arıs duyunu umumıye muka· 

se c me ep er, ıse a • " ı · l h · · 
.. b' k ı· 1 • · dı verdig-i konferansta imparatorluk ve esıy e asıl olan parlak vazıyetı 

dort ıne ya ın c ın cyıcı var · . . · h d . 
f 1 ·· · 't e maliyesi ile cümhuriyet malıyesı ı •zn e erek konferansa nıhayet Kon eranstan evve unıversı e • . . 

. d b' k ştır vermıstır mini Neşet Ömer Bey şu nutku soy arasın a ır mu ayese yapmı · • · . . 

lem iştir: 
Hanımlar, efendiler, ve irfan or 

dusunun yorulmaz unsurları! 
lki gi.lne kadar cümhuriyetimi· 

zin onuncu yılını kutlulayacağız · 
Memleket daha şimdiden bir se -
vinç dalgası içinde çalkanıyor . 
Nasıl sevinmesinler ki hlirriyctini 
ve benliğini ancak bu devrde id • 
rak ettı, istiklaline ancak bu devir 

de kavuştu. 

Maliye profesörii ta tanzimattan Sıddık SamıBeyın konferansı 
itibaren maliye teşkilatımızı tah · Fazıl Beyden sonra hukuku idn
lil etmiş, maliye nezaretinin meş • re muallimi Sıddık Sami Bey kür
rutiyete kadar ne suretle içi boş 1 süye çıkmıştır. Sıddık Sami Bey 
bir kadrodan ibaret, teşkilatsız, arifesinde bulunduğumuz büyük 
bütçesiz, kontrolsuz, suiistimal ya- bayramın ehemmiyetini canlan -
tağı biı· müessese olduğunu, mali· 

1 
"·· mak için geçen on seneye bak· 

ye nazırının hiçbir haysiyeti bulun mak ve bu kısa müddet içinde 
madığını tarihten aldığı misallerle 1 başarılan ~şleri, imparatorluğun u
ortaya koymuştur. Bu devrin vari· ı zun hayatıyle mükayese etmek la
dat ve masraflarının tahliline geç· zım geleceğini söyledikten sonra 
tiği zaman da vergileri orta çağ hukuki inkılabımızın karakteri, 

Kendisine bunu idrak ettiren vergisi mahiyetinde bulmuş, bu büyük bir metot ve zihniyet inkıla 
büyük dahi yalnız memleketimizi varidat ile iktısat, irfan ve sıhhat hı olduğunu söylemiş ve İslam hu· 
düşmandan kurtarmadı. Ona la " işlerine senede bir iki yüz bin lira- kukunun nakli ve istidlali bir me
yık olduğu istiklalini vermekle dan fazla verilemediğinı buna loda müslenit olduğunu ve ayni 
kalmadı. Onun benliğini ve şuuru- mükabil hükümdar tahsisatının , zamanda değişmez esaslara bağlı 
nu elde etmesine de başlı başına yalnız bütçede görülen kısmının bulunduğunu ve binaenaleyh teka

bir rehber oldu. Dünya 0 misli bir, bir buçuk milyon liradan faz.. mül kanunlarına tabi bir uzviyet 
olmıyan inkılaplarla siyaset, idare olduğunu göstermiştir. ı olan cemiyeti dar çemberlerle sa
sahasında içtimaiyat, iktıast, ma - Bundan sonra İbrahim Fazıl B. rarak onun inkişafına mani bulun
liye, hukuk ve ilim sahasında li · mali müvazene kısmına geçerek duğunu ve bundan bir çok buh .. 
san ve tarih sahasında da memle• istikraz facialarını anlatmış, ida - ran doğduğunu izah eylemiştir. 
keti kurdu. rei aziziye sonunda bütçenin dört- Bundan sonra cümhuriyet ilk 

Ve memleketin gidişine yeni te üçüniln borç faizine gittiğini 1 büyük muvaffakiyetinin adli saha 
yeni bir istikamet verdi. Cümhu· söylcmş harici borçlar ve düyuııu .. 

1 
daki hakimiyetinin iadesi olduğu

riyetin vücuda getirdiği muazam umumiye meselesinin tahliline gi- nu anlamış diğer hukukumuzun 
izin manasını memleketin her ta • rişmiştir. 1 karakteristik noktalarım izah ey-
rafında seçme hatiplerden dinle - Meşrutiyet maliyesine geldiği 1 lemiş, bu hukukun mahiyetini an· 

yeceksiniz. zaman Fazıl Bey meşrutiyetin ı latm~ştır. 
Üniversite de bu yolda kendi uh maliyeye getirdiği şekli intizama Universitenin onuncu yılını 

lesine düşen tenvir vazifesini ifa.. mukabil bütçenin gerek varidat ve kullul~mağa başladığı ilk günün 

ya başlamıştır. gerek masraf sütunlarında büyük m~r~sımi dün saat on sekizde bit-
Bugünden itibaren bir konfe • bir ıslahata muvaffak olamadığı - mıştır. 

rans serisi tertip ettik. Mütehas - nı izah etmiştir. Bugün saat 16 da Üniversite 
sıs profesör beyler her biri kendi Meşrutiyet te milli hakimiyetten konferans salonunda profesör Me· 
sahasında, cümhuriyetin büyük e - tamamen mahrum olduğundan do nemenli Ethem Beyin (Cümhu -
serlerini huzurunuzda tahlil ede· layı vergileri tevsi edememiş, en riyette otorite) ve profesör mua • 
cek eski devirlerle bugünkü dev - ziyade aşara bağlı kalmış gümrük vini Şevl<et Aziz Beyin (Cümhuri· 

rin mukayesesini yapacak, Gazi lerde bir himaye ne de bir istihlak yette tarih telakkisi) mevzuları 
Türkiyesini bckliyen şanlı istika - vergisi vaz'edebilimistır. elrafıncla konferansları olacaktır. 
bal nazarlanızda tecelli ettirme - Bu halin tabii ne~icesi olarak 1 ş • • d 
ğe çalışacaktır. meşrutiyette de nafia ve maarife, 

1 e rımız e 
Üniversitemiz ayrıca, bayram biitçesinin yüzde beş, altı sindan 

gün ve gecelerinde yapılacak hita fazla para sarfcdemediğini göster 
belerle, yalnız üniversite, gençli .. mişlir. Bu devrin biitçe açıkla .. Bayram • • 

ıçın 

g .. ine ve irfan ordusun.a değil, bu - 1 rma ve istikrazlarına geçtiği za -
B b k Davetler, hazırlıklar, 

gün halka karşı da uhtesine düşen man Fazıl ey u no tada mesru-
. • • 1· • H · ·d · konferanslar, müsamereler vazifeyi ifa edecektir . tıyetın vazıye ını amıt ı aresin • 

Sözii muhterem refikim Fazıl den de fena bulmuştur. Marangoz esnafına 
Beye lerketmezden evvel memle .. Jbrahim Fazıl Bey bundan son- İstanbul marangozlar cemiye· 

b ·· l .. .. tinden: 
keti bu mesut güne yetiştiren, o -
na inkılapçılık, halkçılık zihniye -
tini telkin eden, kendi eseri olan 
yeni tarih telakkisiyle ilimde ir -
fan sahasında da yeni bir çığır n • 
çan büyük Gaziye ve büyük kurta .. 

taraf mdan çok güzel bir tak ynp " 

tırılmaktadır. Buradaki şenlilder 
o civarın en parlak şenliklerinden 

olacaktır. 

Bu münasebetle Karagümrük 
sporcuiarı 'birinci gece meşaTelcr -
le, fenerlerle o civarda fener alayı 
yapacaklardır. 

ra ugun <U reJıme geçmiş, tedri -
l l Cümhuriyetimizin onuncu yıl 

cen. ya~ı .an ıs ahat ile maliyenin dönümünü kutlulamak icin 29 B. 
sevıyesının nasıl yükselcl!ğini hay teşrin pazar günü yapıla.cak olan 
siyetini ve mes'uliyetini müdrik büyiik merasi.me cemiyetimiz de 
bir malrnm halini aldığını göster _ sanatımızı gösterir bir şekilde iş· 
miştir . tirak edecektir. Ve sanatımızı 

B"t b h · temsil eden kamyonumuzu, kıy-u çe a sın de profesör İptida 
metli arkadaslarımız olan usta ve 

varidatı tahlil etmiş, a~arın ilga - işçilerimiz. yani, sizler takip e-
siyle yapılan inkılabın manasını deceksiniz. Bu merasimde bulun· 
izah, bütçenin siklet merkezini mak üzere, bayramımızın birinci 
v~sıtalı vergilere getirmekle va " I p~zar giinü sabah saat. (8.'30) se
rıdat, himaye ticari müvazene ve kız buçukta toplantı yerımız olan 
j(a r. • -h ' -1 d l-" ı·r (İstanbu! Siilevmanive c-.amii mey-

moıyo usus arın a e ue ec ı en d ) I . 
. . .. . . anına lerhalde ge1menızi ve ce· 

netıceler~ ~ostcr~ı.ştır. miyetimiz kamyonu etrafında top-
Mnsarıfın tahlılınde Fazıl Bey !anmanızı ı-ica ederiz. 
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Sularımızda bayram Hazırlıklar bitti 1 B._üy_u_ .. k __ B ... a_y,_r_a_m_d_a 
Amasgada bagram 

lstanbul limanında yapılacak deniz Amasya, 25 (A.A.) - Bayram 

ı ı 
hazırlıkları bitmiş, halk bir an ev-

Yapılacak açma ve temel 
şen}ik} eri, vapur a ay arı programı vel büyük güne kavuşmak için he-

. 1 yecan içindedir. Maarif vekile -
atma • 

merasımı 
• 

Madde 1 - Bayramın ikinci reisi ayrı ayrı motörlerde buluna· tinin bayram hatırası olarak çıkar 
Sade Istanbulda değil, memleketin 

birçok yerlerinde yeni müesseseler var 
akşamı (30 uncu teşrin pazartesi) caklardır. k dığı madalyalardan şehrimize gel· 
saat yirmiyi on gece Ga'ata lima· ı Madde 8 - Birinci guruba kı· miş ve hepsi satılmıştır. 
nmdan hareket edecek olan do - lavuz Fehmi Bey kaptan, ikinci Anla/yada bayram 
nanmı~ gemilerle Rumeli sahilini gruba kılavuz Şükrü Bey kaptan , 

! 
Antalya: 25 (A.A.) - Şehri· 

takiben Büyükdereye kadar git · üçün:ü gruba da kılavuz Cemil . el b l l ki 
mek ve Anadolu sahilini takıben Bey kaptan nezaret edecektir. mız e ayram 1azır ı arı tamam 

i Cümhuriyetin onuncu yıl dönü ı mensucat istiklaline doğru a.ttıil' 
mü münasebetiyle Türkiyenin bir mız kuvvetli adaın!arın senedei1 
çok şehirlerinde sergiler hazırlan- seneye inkişaf mı grafiklerle, yş.t't' 
maktadır. !arla, nümunelerle göstermek "e geriye dönmek suretiyle bir deniz 

şenliği tertip edilmiştir. 

M dd 9 B ·· .. l t olmuştur. Yirmi iki tak kurul -a e - u uç grup şoy e e-
sekkül edecektir: 1 muştur. Dün mekteplilerin ve 
~ 1 İnci grup - Araba vapuru , a~kerin ve halkın i!tirakiyle yapı· 

Madde 2 - Bu şenliğe: 

A - Deniz Yolları işletmesinin 
İzmir ve Eğe vapur~rı, 

Akaym vapurları, Şirketi Hayriye lan onuncu cümhuriyet yılı marşı
vapurları; nın provası tam bir muvaffakıyet· 

Bilhassa Ankarada Maarif Ve· "kendi giyeceğimizi kendimiz dof 
kalelinin ismet Paşa Kız enstitü .. kuyaca~ız,, şinrını bir milli hede 
sünde hazırladığı ve Maarif sa- gibi halkta telkin et.mek, hiç şiiP ' 
basındaki inkılaplarımızı göste • hesiz ki, geniş bir iktnıat sefer' 
ren sergi ile, Milli lktısat ve Ta . berliğinin mü~terek heyecarıııt' 
sarruf cemiyetinin ticaı·et Hsesir.- yaratmakta mühim bir amil olll' 

B - Vapurculuk Türk Anonim 
şirketinin Bartın vapuru, 

2 İnci grup - Haliç şirketinin ı le yapılmıstır. Sehrin bastan başa 
iki vao~~r~ ve Liman şirketinin 4 elektrik v; bay~aklarla 

4 

donatı} • 
romorkoru, 

C - Şirketi Hayriyenin araba 
vapuru ile iki küçük vapuru, 

D - Akay idaresinin bir büyük 
bir küçük vapuru, 

E - Haliç şirketinin 8 numa · 
ra sistemi iki vapuru, 

3 üncü grup - Mavnacılar şir

ketinin romorkörü, motörcülerin 
3 motörü ve kılavuzluğun bir ro -
morkörii, 

3 üncü grup - Mavnacılar şir· 

k~tinin romorkörü, motörcülerin 
3 mo:örü ve kılavuzluğun bir ro • 
morkörii, 

F - Liman şirketinin dört rc
morlförü (4-5-6--15 numara -
lar), Madde 10 - 4 üncü maddede 

H - Mavnacılar Şirketinin bir isimleri sayılan gemilere halk pa • 
romorkörü, rasız bindirilecektir. Bütün bu ge· 

K - Kayıkçılar ve motörcüler miler haddi istiabilerinin yarısı 
cemiyetinin üç motörü, kadar yolcu alabilirler. 

L - Klavuzluk müdürlüğünün Bu gemilere binecek yolcular, 
bir romorkörü, gemilerin mensup olduğu mües . 

İştirak edecektir. seselerin bir davetnameai ile da .. 

Madde: 3 - Deniz yolları işlet· vet edilirler. Davetnamesiz yol-
mesinin Ege vapuru rıhtımda ve cu gemilere binemez. 

İzmir vapuru ile vapurculuk şir • Madde 11 - Akay, Şirketi Hay 
ketinin Bartın vapuru Dolmabah • riye ve Haliç vapurlarında inziba

çe önünde liman idaresinin göste- lı teminen birer polis ve birer li . 
receği mahallerde demirlemiş bu- man memuru bulunacaktır. 
lunacaktır. Madde 12 - Her gemi, alayda· 

Madde 4 - Hareket üzere bu - ki kendi aıra numaralarına 4 ün • 
lunan ikinci maddede sayılı mera- cü maddede muharrer olduğu veç 
kip tek hat üzerinde aşağıdaki ıı- hile muhafaza etmeğe mecbur ol
ra numarası dahilinde seyredecek 1' duklarma göre Galata limanından 
lerdir. hareket aşağıdaki şekilde olacak • 

1 - Araba vapuru, 
2 - Akayın büyük vapuru, 
3 - Akayın küçük vapuru, 

4 - Şirketi Hayriye vapuru, 
5 - Şirketi Hayriye vapuru, 
6 ~ Haliç vapuru, 
7 - Haliç vapuru, 
8 - Liman sirketinin 4 numa

ralı romorkörü; 

9 - Liman şirketinin 5 numa
ralı romorkörü, 

10 - Liman Şirketinin 6 numa
ralı romorkörü, 

11 - Liman Şirketinin 15 nu • 
maralı romorkörü 

' 
12 - Mavnacılar ~irketinin ro · 

mor~~Örü, 

13 - Motörcüler cemiyetinin 3 
motörü, 

14 Kılavuzluğun romorkörü. 
Madde 5 - Yukarıki sıra dah; .. 

linde bulunacak gemiler sıralaı-ı~ı 
kati,yen bozmıyacaklar ve arala -
rındaki açıklık mesafesi vapur • 
lar için yüzer, romorkörler ve mo· 
törler için elli!er metre olacaktır. 

Madde 6 - Halktan romorkör .. 
ve moförle alaya iştirak etmek İs
tiyen kılnvuz romorkörü olan Kar
tal romorkörünün takiben tek hat 
sıra üzerinden geriden gelecekler· 
dir . 

Madde 7 - Bu alay üç gruptan 
•• 1 k mure.c ep olacak ve her gruba kı • 

lavuz müdürlüğünden tayin edile
cek bir kılavuz kaptan nezaret e -
decek ve umum alayın sevk ve ida· 
resi~e de İstanbul liman reisi me
mur olacaktIT~ 

Gruplara nezaret edt:cek olan 
kılavuz kaptanları ve umum ala • 

1-1l1 aevkine memur olan Liman 

tır. 

1 - Araba vapurları Sirkeci 
iskelesinden sekizi on geçe kalka .. 
caktır. 

2 - İki numaralı Akay vapur -
larr Kadıköy iskelesinden sekizi 
on iki geçe, 

3 - 3 numaralı Akay vapuru A 
dalar iskelesinden sekizi on dört 
geçe, 

4 - 4 numaralı Şirketi Hayri -
ye vapuru köprü iakelesinclen se . 
kizi on altı geçe, 

5 - 5 numaralı Şirketi Hayri .. 
ye vapuru köprü iskelesinden 8 
zi 18 geçe, 

6 - 6 ve 7 numaralı Halic va • 
purları Haliç sahillerinden ~üşte· 
rilerini almı~ olduğu halde 8 zi 
20 geçe köprüden geçerek alayda· 
ki sıralarını tutacaklardır. 

7 - 8. 9, 10, 11 sıra numarala .. 
rında bulunan Liman sirkeli ro • 
morkörleri Haliç vapurlarını taki
ben köprü gözünden geçecekler • 
dir. 

8 - 12 $ıra numarasındaki mav 
nacılar şirketi romorkörleri Liman 
şirketi romorkörlerini takiben köp 
rü gözünden geçeceklerdir. 

9 - 13 sıra numarasında bulu
nan cemiyetin 3 motörü mavnacı
lar şirketi romorkörünü takip ede 
rek köprü gözünden geçecekler -
dir. 

lO - 14 sıra numarasında bu . 
l~nan kılavuz romorkörü alayın 
nıhayet gemisini teşkil edecektir. 

Madde 13 - Yukarıki madde .. 
de yazılı hareket saatleri Karaköy 
deki Şirketi Hayriye saati ile ya
pılacaktır. 

Madde 14 - Arabalı vapurun· 

ması için yapılan tesisat bitmiştir. 
Elektrik şirketi bayram müdde· 

tince bütün şehre cereyanı parasız 
vermesi için karar vermi!tir. 

Elektrik ~ebekesinin tevsii do .. 
layısyle yeni tertibat alınmış bir 
dinamo daha işlemesi temin edil • 
miştir. Antalyada mi.ikemmel bir 
kutlulama hareketi vardır. 

Siird'in ihtiyaçları 

de tertip ettiği (on yıl iktıgat ser
gisi) çok manalı ve nevileri şahı:;· 
lanna mahsus eserler olacaktır. 

Maarif sergisinde Osmanlı dev· 
rindeki Maarif sistemiyle cümhu· 
riyet devrindeki Maarif sistemi 

mukayeseli bir tarzda kararlaş 
tırılacaktır. 

lktısat sergisinde de milli kur • 
tuluş hareketimizin bir neticesi o· 
lan iktısadi istiklalimizin on sc • 
nelik hamleleri ve hedefleri fo -

Siirdin bMlıca ihtiyaçları su ve 
elektriktir. Ötedenberi şehirde 
müteaddit çeşmeler mevcutsa da 
zaman' a şehrin nüfusu artmış ve toğraf, grafik, ~iar, harita ve nü -
bu çeşmeler kifayet etmemeğe, su muneleriyle canlandırılacaktır. 
ihtiyacı baş göstermeğe ba~lamış • Haber aldığımıza göre diğer 
tır. Halihazırda elektrik tesisatı bir çok şehirlerimizde de bu kabil 

da şehrin mahdut bir kısmına in -
hisar etmekte ve cereyan hazan 
muhtelif zamanlarda kesilmekte • 
dir. 

Bu ihtiyaçlar, muktedir valimiz 
Sakıp Beyle çalışkan belediyemi
zin dikkat nazarını cclbetmiş ve 

su ihtiyacının tatmini için Bühtan 
çayından miktarı kafi suyun, mo

törlerle şehre akıtı'ması kararla~ • 
trrılmıştır. Su projeıinin tanzimi 

için Macar mütehassıslarından M. 
Kovaç buraya celbedilerek işe baş· 
lam ıştır. 

Nmf1YHIU11nın11tttt1tuntmtnıı1tnmuttt11nmnPHı11""1muııamtın11m111qııtt1tı'*"'"ı"'" 

maarif ve iktısat sergileri tertip 
olunmaktadır. 

Sergilerin ne mühim bir terbiye 
ve telkin vasıtası olduğu malfun 
bulunduğuna göre, cümhuriyetin 

onuncu yıl dönümünde bu vası · 
tadan da geniş mikyasta istifade 
edilmesi cidden çok iyi düşünül .. 
müş bir tedbirdir. 

Mesela; Milli lktısat ve Tasar -
ruf cemiyetlnin teı·tip etiği sergide 

Silahlar meselesi 

İngilizler konferansın te
hirine iaraftar. İtalyan

lar ise .•• 

da şehir bandosu bulunacak ve 
şehir namına atılacak fi~ekler bu 
vapurdan atılacaktır. Muzıka ve 

fişekler arabalı vapurunda bulu · 
nacak olan Kavak liman reisi ta .. Londrn, 23 (A.A) - lngiliz ef· 
rafından idare edilecektir. kan umumiycsi, s;lahları bırakma 

1\ .. dd 15 l_. . . J ko:nf eransınm uzun bir müddet te-
·ıa e - -ı.er ı:rcmının a nv· ı . . . 

d t J l t 
hınr.e taraf .:ar olmakla bcrnbcr, 

a sırasını utmas:nc "'n Ye ar<\ ı.c· 

l ı 
bir co'.;. uTtsurlar, lngiltere hükume 

arının muntazaman mu!1afo.7a e - · 

d ·ı · d h . . .. . . t'11ir. hu ilk fikrinden vaz gecmesi-
ı mesın en er gernınm suvnrı:;ı . • 

ld 
.. ne sr:ı>Cp ol 'Tluştur. 

mesu ur. 

Gem. ·· ·ı · 1 Bu hu~u .... ta en şayanı dikkat ha-' auvarı erı grup ara neza .. 

cakltr. 
Bütün inkılap memleketlerinde 

sergi vasıt'°..sınclan her sahnda .,.ııı~ 
mi istifadeler temin edcbildiğİfl1 

biliyoruz. 
Cümhuriyetin onuncu yıl döniİ' 

mündc m~mlcketimizin her tarll' 

fında bir çok küşat resimleri .;e 

temel alr.u merasimleri de y~P1 • 

lacaktır .. 
Bu meynncla meseli\ Anlrarad:ıl<İ 

Nümune hastahanesi. Sıhhiye erı' 
tilüleri, Ziraat ens~itiileri, Eskiş'' 
hirdeki seker fabrikası acılacak ' 
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tır. 

Bir çok yolların, bin~ların. rne~: 
teplerin temel ntma mcrasiınleı'' 
olacaktır. 

Böylelikle c;irılwriyctin ikin'İ 
on yılma yeni hed€;1er, yeni hartı' 

lerle girmiş oluyoruz. 

Cümuriyet dcvril"in her r.ah" • 
daki yaratıcılık va<ıf mı gösteretl 
hu ltüşat res;mleı-inin ve tcmal ol' 

ma merasimlerinin bayrama tcsll • 

düf cllirilmesi de ç.a lışmcı ve Her' 
le:ne hızını artıracak gii~el ,·esile' 
lcr tco;kil ec!eccğine şiiphe yoktııf· 

1Denizde çarpışın9 

Bir harp gem1s 1 su 
almıya başladı 

VAŞIGTON, 25 (A. A.) - ,~.!' 
tı bin ton!uk Şika30 kruvazöri.İ ~: 
ğır suretle yaralanmıştır. önde~' 

d ı· kompartıman lar.1arnen su ile 0 

muştur. 

Şimdi Mare adnsına doğru yol· 

alm:ıkt:ıdır. Yanmda bir 

muhribi vardır. 

·ıo torP1 

Kaybo ·an iki kışı ili:i zabitLİ'' 
ı er M G I'' . h .. 

ret eden kılavuz kaptanlar ve <'la- se, · rc:ın\ ' nın arıcıye ne · Bı•· za l:utlc tayfadan bir çoğu Y" 
ya umumi şekilde nezaret eden =:are~ini ziyaret;cl?r. 

L
. B . . l J I f' ralanrnı~tır. 
ıman reisinin veı·eccği d!rc'dif u zıyaretınr e ta Y3. se ıri, -------------~ 

dahilinde hareket ec!cce1derdir. konferansm gayretlerine devam et 

Madde 16 - Alayın bu tarzı me:si ve tehir:n mümkün olduğu 
seyri denizde beynelmilel men'i ! kadar kıs& bir zamana inhisar et· 

..,. • • • A .. ""' F, t:' 1 • r 

18 inci a~rda Türk 
askeri kıyafetleri müsade~: .n.izamnamesi ahk~rnı· ı' m~si hususunda hükumetinin ar • 

nın latbıkını ıhl?.l etmez. zu ,armı açıkça bildirdi. 

Madde 17 .. - .. Alay ~eyerken 1 .Roma hükumet!~in a~zusu, hu · Gnzi Hazı-etlcrinin yüksek naıııtş• 
Dolmabahçe onunde dem•rli bu . ra~a ~u suretle tefsır edılmekte - rına ithaf edilen bu eseı· çıkııı•Ş: 
lunacak olan lzmir 'e Bartın vapu <lir: hr. Biiyük kıt' ada renkli resimle'' 

lunacak olan lzmir 'e Bar:ın va .. 
1 

Ron''\ hükümeti tehi!· ırn~ksa . vardır. Her resmin karşısında ttı' 
purunclan fİ§ekler atılacaktır • dile cl5ıt Cl' mi~akının hayatiyeti rihi malumat yazılmıştır. B~~lş 

lzmir ve Bartın vapurları 30 bi- olmadığını gösterecek Ye İtalya si Gazi Hazretl~rinin müşir ünifoı'' 
rini teşrini saat 17 de Dolmabah - ya.s~tinin muynffakrvetini eksilte- .1 b" . k ~J' . . . • ması e ır portresı ve ar§ısıı• 
çede demırlemış bulunmalıdırlar. cektır. . ı · 

· 1 suretı mahsusada yaptırılmıs yı. 
Madde 18 - Alayda bulunacak Nıhayet. Londra, Anıerikalıla . d 

1 
b' h" J el' 

. . . . ız ı ır ıtabe vardır. Bu kıyJJ1 
olan Akay, Şırketı Hayrıye, Halıç ıın da konf cran:.;ın devamına ta - . .. , . . r•, 
vapurlarından fişek atılamaz. yal raf tar olduklal·ınr istcdikle~·ini bi 1 lı eser T urk tabı san atın ıftıha 
n_rz romork~r.ler ve motörlerden 1 ınekt.e~ir ... Çünkü bu onlara A vm . na layık bir nefasette tabedilıııi~ 
fışek atılabılır. padakı nufuzlarını muhafaza et _ tir. Muhi.'\rrem Feyzi Bey arkad~I: 

Madde 19 - Döniişte alay Üs • ,i melerinc, ve bizzat M. Ruzvcltin §ımız tarafından Türkçeye çe~fl 
küdar ~nlerinde serbest kalacak söylediği gibi tehir o:duğu takdir- miş ve İng~~:::ce metni aynen ip~~ 
ve gemıler latan bul Liman reisi • de muhafaza edemiycceklcı ı mu - edilmi~tir. Ciltli olarak 3 lira l••i 

/ 

nin direktifleri dahilınde ıakelele- şahit vaizyetlerini muimfaza etme- metle Zaman kitaphanesinde ti' 

rme avdet edeceklerdir. lerine sebep olacaktır. tılmaktadır. 
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r Anna Kristi 
- -

~-- -
M. Korto 
Bugün memleketine 

gidiyor Aıneril·at h . E O' lleilti • 'ı ınu arrı ugene · 
ı' l>trde~· Anna Kristi isimli dört 
.,e hare Ik eseri evvelki geceden iti-

- Piyes 3 Perde -
sındaki üç cepheli mücadele, pi • 
yesin vak'asım teşkil ediyor. İki konser vermek üzere şehri

mize gelen meşhur musikişinas ve 
piyanist Alfred Cortot ( Alfred kor 
to) bugün Parise gitmek üzere şeh 
rimizdcn hareket edecektir. M. 
Koıtn konservatuvaıımızı ziya. 
ret ederek mua.!limlerle epeyce za-

clcr te ... ?
1 

stanbul Şehir Tiyatrosunda 
f '"'1 ed''· de fi ıııyor. Canik oğlu Avni 

Sevgi, kadının mazisini öğre -
nince duyulan isyan ve nefret, ıs
tırap, tereddüt, her şeye rağmen 

ey t f 
p bu e ara ından türkeçye çevrilen 
r ' hem •er ,önceden söyliyeyim ki 
ıııl eserin h .. d'l' · 

hakim olan sevgi, af. · 
İhtiyar babanın kızının iğrenç 

mazisi kartısında, duyduğu azap 
ve hicap, kendi ihmalini ve mes'u· 
liyetini hatırlayarak mustarip ol • 

ması, kızının kırılan hayatını ye -
niden kurmak için beyaz saçlarına 
rağemn yeniden İJe ve uzak yolla
ra atılıp kendisini ve kanatlerini 
fedaya razı oluş .. 

Riiz l'". • eın tercume ı mm 
}li' ~·btgı Yönünden bir kazançtır. 

c. ed· b 
tİn.cf 1 İr çarpınıp çırpınma i -

ııde ~İnir~· ufuklardan ufuklara koşan, 
ıD' d •. ~· serseri, atılgan ve tehlikeli 
i 11ı "l'lııın b.. .. 

tukı Ulun hususiyetleri, ço -
" atının d h . . . 
~errı· . a ru una sınmııtır. 

tcıni k .. 
•ıfl .. r .. n araktennı yapan va -

man görüşmüş \'e hasbıhal etmiş -
tir. Söz arasında mumaileyh bil -
hassa şu noktaları işaret etmiştir: 

rıt , .. ı d 
ların ' Çın e yaşadığı hayat ~art -"e ın ner .d. F 

1
• 'erl · ıcesı ır. ırtına, onu 

p kav· Yapar. Tehlikeler, onu mu -
Un bir h l . . D . . d . 

Sevgi ve af içinde yeniden te -
miz ve ferağatkar bir hayata gir • 
mek için yemin eden genç kadın .. 

"Şehrinizde her şeyden evvel 
yapılacak şey bir Orkestra teşkili
dir. Çok iyi bilirsiniz ki, garbın 
her memleketinde musikı tahul ve 
terbiyesi ya:nız nazariyat ve tarih
le değil, bilhassa musikiyi bilfiil 
ses ve rengiyle vermek ve dinle -
mektedir. Netekim garpte tanın . 
mış mühim san'atkarlar böyle bir 
muhit içinden çıkmışlardır. Orkes
tra d:n1ememiş bir adama musi -
kiden ve herhangi bir bestekarın 
dehasından bahsetmek bir amaya 
renk tarif etmekle müsavidir. Bu . 
nun için söylediğim gibi derhal 
bir orkestra yapmalısınız. Bu or
kestra şimdilik otuz be~ kırk ki -
şiden mürekkep olabilir. Memle -
ketinizde bu kadarlık u"nsur mev 
cut olduğunu biliyorum. Binae -
naleyh konservatuvara düşen 
vazife bunları bir araya topla -
maktır. Şüphesiz evvela buna 
konservatuvar muallimleri ön a • 
yak olacaklardır. Dünyanın en 
mühim orkestralarından biri olan 
Paria konservatuvar konserleri 
cemiyeti unvanım taşıyan meşhur 
orkestra bundan yüz otuz sene ev
vel böyle vücuda gelmiştir. Bura -
da yapılan orkestranın adı da İs
tanbul konservatuvarı orkestrası o 
lur. Ve bu isimden istifade ederek 
halkın ve musikitinasların alakası 
celbedilmiş olur. 

,: tkıi a e getırır. enızın aı 
:ı,.ı •a" 1 t' 

tı'ııttır e 1 ,onu atılganlığa alıştır-
v .. b" · ICa.radan günlerce uzakta " ur· 
ltıak un eğlencelere uzak kal -

l'hİ 0~u kadına ve içkiye müba
e1" lır 1 hır şekilde düşkün yapmış-
letİ kelj~~ deniz gibi gemici de tehli -

ır. 

Cem · j 11cİ lil.tc b cıyle evlenen kadın, yıl 
~ııı· a eklemeye alışık olacaktır . 

•irıdArneı-ikalı muharrir, bu piye -
e h' h" • }'or ıze bunları söylü -

ere11 lil.n t;e . bambaşka bir alem O· 

1 nl' tını g·~ıcilerin hayatını ve aşkla • 
lafe Osteriyor. İhtiyar Krist Kris-
cl tson u il .. .. e I • zun yı ar suyun ustun • 

Çakan b' b' ~Uçt··.... ıp yıpranan ve ın ır 

a.c1 ~~Unü gördüğü denize kartı 
il.da ll§ünceler besliyen bir deniz 
len ll\ı.dır; karısı uzaklarda öldük-

~ lil.t~ai:l'.lesj dağıldıktan sonra yıl -
bit-jlldıh.ttıal ettiği kızıyle günün 
l\j I e kartılaşmca onun saadeti-
~ ekelern k . ... . . . d ku etle eme · ıstegı, ıçm e v-
~t canlanıyor. Onun basit, fa -

J.I' ~~1 tefkat!e sarılı mantığına göre 
· ,.. " l'lın rn ' l b ' I · h f i.ı ~k•t' es ut o a ı mesı, er e -

· "•n b dc1'1 ~I aşı olan denizden uzak 
dol· til.dlllasına ve karada yaşıyan, ka

bir a Çalrtan birisile evlenip küçük 
C\td 

•0 1· ~il.l e Çocukları arasında ra -
) J Ve 
·to 'dı namusluca yaşamasına bağ rP1 t, 

. tit· tılil.~albuki yıllarca ihmal ediJmiş 
ıt >. ten k .. h , 'O.tıttı ç ız, once ayatını ka . 
Y

3 ~d flk İçin mürebbiyelik ettiği 
e tec .. -

~~ h' avuze ugramışh, sonra ge 
iiı:ıj ltl bir aç erkek onun güzelli • 
dı, , Yeyip İçmek için etrafını sar -

k detı ~~~a da bir müddet o evler • 
~ t~ rı.~de yaşayıp yakalanıp ce
dildik dukten, hastalanıp tedavi e

t11ll' ~iıı h len sonra şimdi dinlenmek 
ıt • abasına geldi. 

. ~eın· . 
ıetl ~ b' ısınden başka başını soka-
lfl • ~icitı~r Çatısı olmıyan ihtiyar ge . 

ti ~ı-1111n Yanında deniz üstünde 
•f , ~ı '!lığı ateşçi Met Bark'ın aı

. f 0 r 1 terı.. k 1 ııeı... -·" adını hem korkutuyor 
~f~- ' ııı , il.'\\t esut ediyor Birçok erkekle, 

y•I tı)il.tı ?necburiyetle düşüp kalkmıt 
l. gene k d 'lk k ' 

111e 1\ • a ının ı aş ı .... 
' ~.. •~ınr . . k . . 

atı "tı ih . gemıcıye verme ıslemı· 

rııif ' :~tı lt lty.a~la genç kızı almak isti
dJ 1•h~ll'tnıcı, bir taraftan kendisinı 

a 'tt et . 
,il' h~b mı~ ve bu hale getirmiş o· 

e." 1'' ~'ft llsına karşı kin duyan, öte 
ıP , :ttıdtta kirli mazisinden dolayı 
~ıf "l '1 tıi . .. . . . ·1 , ~tlttı Yıgıt ve mert gemıcı ı e 
ti 'ie layık görmiyen kız ara· 

Anna Kristi piyesi, üç güzel ti -
pi, türlü hislerin çarpışmasiyle 
dolu üç ruhu bize iyi tertip edilmiş 
vak'anın içinde muvaffakıyetle 

gösteriyor ve sonunda söylüyor ki 
ötedenberi hükmedip gelen gizli 
kuvvete karşı koymak mümkün 
değildir: Damarlarında gemici ka

nı taşıyan kız, .-anası gibi, anası
nın anası gibi- gemici ile evlene
cek, kıyıda uzak ufuklara ve de · 
nizin beyaz köpüklerine bakıp 

bekleyecek, çocuklarını babasız, 

belki de mahrumiyet içinde, bir 
hulyanın tesellisiyle avutarak bü .. 
yütecektir. ' ' 1 

Piyesin temsilinde üç mühim 
rol, üç mühim sanatkarımız tara -
fından yapılmaktaydı. 

Matmazel Anna Kristi rolünde 
Neyyire Neyyir Hanım, iyi idi. A-

teşçi Mek Bark Raıit Rıza Bey 
tarafından temıil edildi. Değerli 

san'atki.rın İstanbul şehir tiyatro· 
suna girmesi bir mühim hadiaey .. 
di. Seyirciler de bu fikirde olduk-

larını Raşit Rızanın sahneye ilk 
girişinde kendisini karşılayan al -
kışlarla gösterdiler. 

Raşit Rıza Bey, şehir tiyatrosun· 
da ilk rolünü ilk gece ölçülü, orta 
heyecanla, iyi oynadı. Fakat söy .. 
lemeden geçemiyeceğim ki ben ev 
velce değerli artistin çok daha 
yüksek ibdalarını sahnemizde sey
rederek haz duydum, san'atkarın 
bundan sonra da gene aynı kıy -
mette ibdalarını görüp alkışlamak 
zevkinden bizi mahrum etmiyece • 
ğine inaniyorum ve bekliyorum. 

İhtiyar gemici Krist Kristofer .. 
son rolünde İsmail Galip Bey, ha
rıkulade güzel, muvaffakıyetli , 

hisli, içli, özlü ve taşkındı. lsma -
il Galibin n:\dir yetişen büyük 
sahne istidat ve kudretlerinden 

biri olduğn~u evvelki gece şehir 
tiydrosunu dolduranlar bir kere 

daha görüp anladılar, takdirlerini 
taşlun a!kı:;hr! a söylediler. Ben 
de burach h:lyranlığımt hürmetle 
kaydediyorum. 

Öteki rollerde apaş kadını tem
sil eden Halide Hanım, meyhane 
garsonu rolünde Talat Bey idi. 
Liman amelesini, postacıyı ve 
tayfaları Sami, Necati, Necdet, 
Kani Zihni, Osman ve Müfit Bey .. 
ler temsil ettiler. 

Refik Ahmet 

Filvaki bu orkestranın birinci 
sene vereceği konserler belki faz
la maddi menfaat temin etmez.. 
Yalnız konserlere gittikçe a.ışan 
halk sonunda bunu bol, bol telafi 
eder. 

Konservatuvarın haricinde hu· 
lunan kıymetli musikitinasların 
da bu teşebbüse umumiyetle itti -
rak edeceğinden şüphe etmiyorum. 
Musikişinası tatmin eden şey mad
di menfaatten ziyade san'attaki aş 
kı ve heyecanıdır. 

işaret ettiğim bu noktayı tutup 
çalışırsanız - ki bunu ümit et • 
mekteyim ve beklemekteyim. -
ikinci gelişimde orkestranıza itti
rakle birinci konserler ça 'mayı 
şimdiden vadediyorum. Ve bu be
n.im için büyük bir zevk olur. Bu . 
nunla yalnız ben değil buraya ge· 
len beynelmilel şöhreti haiz meş -
hur virtüozlar da orkestranızla be· 
raber çalmakta zevk bulacaklar -
dır. Musiki cereyanını ve a'aka -
sını ancak bu orkestra ile uyandı
rabileceğinize kani olmanızı çok 
arzu ve bunun üzerinde ısrar edi -
yoruın ... 

--~----~------~-Fransız san'atkarlarına 
yardım 

Mö~yö Edınon Roçilt, muhtaç 
sanatkarlara dağıtılmak üzere 
Fransa güzel sanatlar akademisi
ne yüz bin frank teberru etmi,tir • 

r"'------ Şiic-' --------------------------------~ 
., ~ --

BU ON YIL 

.... __ 

YAŞAR NABi 

Doğruldu, bundan on yıl önce, bükülmüş dizler. 
Türk gururla başını kaldırdı birdenbire. 
On vıldır akıyoruz, benzedik bir nehire, 
GözUmüzde tütüyor geniş tuzlu denizler. 

Başlarımız dumanlı zafer denen kımızdan. 
Kanlı bir bayrak gibi güneşi taşıyoruz. 
Güneş bir se! halinde akıyor kanımızdan, 
Her gün bir yıl ve her yıl bir asır yaşıyoru:~. 

Sarkımız İnkılabın dillenmiş heyecanı, 

Gözlerimiz yaşarmış bu çılgın haykırıştan, 
Biz ki muzaffer çıktık bu en büyük yarıştan, 
Haykıralım, doldursun seslerimiz cihanı. 

Gözleri hep ilerde, başları hep yukarı, 
Nasıl çağlarsa dağda bütün heybeti:e su, 
Koşuyor zaferlere doğru gençlik ordusu, 
Bu ı~ık sarhoşları, inkılap sarhoşları. 

Gökte yanan güneşi koparıp tan yerinden, 
Elimizde meş'ale gibi taşımaktayız, 
Bütün varlığımızla şimdi biz ayaktayız, 
Bu ateşi biz aldık Gazinin gözlerinden. 

Bir zafer takı gibi yurdun üstünde kurduk 
En yaşlı bir tarihin en genç İnkılabını. 
Duymamak için onu kaybetmek azabını 

Göğsümüzü önünde kale yaparak durduk. 

Yaşatmaz hu havadan başka bir hava bizi, 
Ancak bu yol götürür biliyoruz güneşe, 
Ceddimiz nasıl önce tapardıysa ateşe 
Öyle Cümhuriyetle doldurduk kalbimizi. 

Artık Sultan adıyla bu yurt ürpermiyccek, 
Türk artık bilmiyecck ömründe es3reti. 
İçimizde daha çok nur ve ışık hasreti 
Müşfik bir anne gibi ülküyü besliyecek. 

Öyle bir savaştı ki bu inkılap yılları, 
Sonunda ya var olmak, ya ölmek mukadderdi 
Gazi bir karta) gibi üstünde kanat gerdi, 
Ve Türk bir mucizeyle durdurdu akılları. 

Şehit analarının gözlerinden yaşını 
Dostlarım, bugün sildik bu hür bayrağıınızla, 
Zafere kavuşunca bu şimşek ruhlu hız'a 

' Eğilip öpüyoruz hür yurdun her taşını. 

Dostlarım, bugün ölen !:asta adam yerine, 
İşte er meydanında yanşan bir atletiz. 
Biz sade ruh kesildik, ne keıniğiz, ne etiz, 
Kim çarpar böyle bir ruh ınilletin siperine?. 

Sildik yakın maziyi artık hafızamızdan, 
Attık kara günlerin içimizden yasını. 
Ördük çelik raylarla yurdun haritasını, 
Seyredenlerin başı döndü bu çılgın hızdan. 

Asırlarca koca Şark bekledi bir ihtilal, 
Bugünün rüyasile avuttu azabını. 
Bir ınilletin toplayıp bütün ıstırabını 
Bir ihtilal halinde doğdu Mustafa Kemal. 

Tarihi o çevirdi gittiği sapa yoldan, 
O verdi nesi varsa bugün on beş milyona, 
Çok değil bütün millet timdi taparsa ona, 
T:\rih kaydetmemiştir daha böyle kahraman. 

Ona şeref, ona şan, ona bütün minnetin 
Asırlık zincirlerden kurtulan bir r-~Hletin. 
İşte dev akisleri bu ebedi minnetin 
Bakın bir tek ses gibi sarıyor memleketi. 

- - - - - -
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H izzet.Fuat Pş.nın hatıraları Uyapmış 
\ '9uııııı ıı111111ıı ıııı111 ı ı ıııııııııı ıı ııııııı ıııı ıııııı ı ı ıı ııııll" '''' 'ıı""'' ' ' ' '"'"'''''"" '' 'ııııı ı 111ıııı ı11111 ıı ı ı ı ııııııı 1 ıı ııııı11 11ı ııı•1111 11 11 ııııı ııı1 1 11ııın ı ı ııı111 ıııııı ı ııı 1 ıı ııııı ıı 1111 ıııı ııı 11ıı11ıı ı111ı 11 11 ıı nııı11111 ıt•ıııı1 11J...J . 

olduğu hizmetle! d 

~ .. , ... 11,,,"'''' ' ' "ıı ·· ··•"'ll"ıı••"'ll ' ' ' ''''ll" ' '''ı"'''' ' ' '' ' ' 'll" '''' ''''"' 'l ''''''''' '"" ''''""'l'"" ' ' ı '' ' ""' ' ' ' ''''"' ' ''''''" ''' ''''''''lll '' ' ''"'"ll' l'ı"'''ııı'ı',, , ",,,11 1 ,ıı,,,,,11 1 1,",,,,, ,,, ,,,,,,, ,, ,,",,,,, ,,, "',ıı,~ Talebe 

Aptülhamit: elimin altındakileri 
sayısı bu on sene içinde 

tam iki misline çıkmıştır 

imana getirdim, fakat Mısırdaki 
düşmanlara birşeq qapamam diyordu 

Son on yıl içinde İstanbul maa- meslek mektebinden çıknll!lff·~ ~ 
rif müdürlüğünün yaptığı işler Bu rakam'ara göre dirrıh~l~ 
hakkında bir istatistik tanzim o . yet devrinde 700 kadar Jt11.l~~ 
lunmuştur. artmıştır. Aynı azmanda ıııe• f 

1 - 932 - 933 seneleri zarfında ten yetişenlerin miktarı e'V'Velc.tı.• .. e il" 
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Sultan Aptülhamitlc gayet 
mühim bir mülakat 

Bir gün ak,am üzeri, Yıldızın 
içeri hususi bahçesinin cesim la -
kında hünkar; elektrikle tahrik o
lunan bir küçük muşu kendi idare 
ederek geziyordu. Karşısında ta -
nımadığım gençten biri vardı. Ben 
cesim lakın adasında padi§ahın en 
güzide ve sevdiği bir atın köşk 

ıeklindeki bir hayvanlık ahırından 
çıkar!ten hünkar hemen muşu ora· 
ya yana~tırdı ve benim binmekli -
ğimi ve tanımadığım zata da 
muştan çıkmasını emretti. Der -
hal manivelayı çevirdi ve açıldık. 
Bir takım dolambaçlı hareketler -
le bana meharetini gösterdikten 
ıonn., lakın o cihette "Cihannü -
ma,, tesmiye olunan köşkünün ö -
nünde sahile yanaştık. "Beraber 
geliniz,, dedi. Yukarı kata çıktık, 
ki, İstanbul un en f evkalide bir ci 
hannümasında bulunduğumuzu 
anladım. Mevcut yüksek noka -

tın şüphesiz en fevkaladelerinden 
biri ... Hünkar köşede ve adalara 
doğru ba!<an yerdeki sandalyeye 
oturdu, bana da bir yaldızlı chaise 
volonte almaklığımı emretti. 

Ta Paris seyahatinden beri bir 
çok kereler huzurunda bulundu -
ğum Abdülhamit bir çok kereler 
öyle tatlı ve hoş sohbet ederdi ki, 
ah mülakat etsem de daha söyle -
se derdim. Bazan da bilmediği, 
evvelinden düşünmediği öyle şey -
ler söylerdi ki, insanın yangın var 
diye bağıracağı gelirdi. Bu suretle 
diyebiliriz ki, Fransa muharririni 
meşhuresinden Alfons Dodenin 

me§hur Tartar in de Tarascon hak
kında dediği gibi Abdülhadi de 
tesniye hassası vermek vermek 
caizdir. 

O gün sözlerinde hiç mantık, 
zerre kadar lezzet olmıyan ve da
ha doğrusu saçma söylediği günle
rinden biri idi. Hem de mevzu ken 
dini çok entrese eden şeylerden 
biri olduğundan, durmadı söyle -
eli... Zannederim ki bu insanı çıl -
dırtabilecek mülakat üç saate ya -
kın devam etti. Yalnız bir aralık 
çay içildi o 'da ancak bir çeyrek 
sürdü. 

Her ne kadar sözlerde mantık 
yok idise de siyasi mahiyetleri var 
dr. Ve ikide bir ağzından fırlıyan 
tehdidat o saçmalara gayet kor .. 
kunç bir §ekil veriyordu.. O saç _ 
maların arasından öyle müthi! en
trikalar öyle esrarengiz, o derece 
mühim isnadat kaçırıyor ki , bir 
kaç mühim ve pek muhterem şah
siyeti ve hunlar meyanında uzak -
tan yakından akraba ve taalliıka -
tımı hedef ediyordu. Büyük keder
leri intaç edecek mahiyette olan 
... ded~kodulardan §İmdiye kadar 
lıiç kimseye bahsetmedim. 

Yalnız Yıldız yadigarlarından -
bia·j vardır ki o miilakattan bir çok 

seneler sonra ayni meseleye dair 
Hünkara bu bapta bir doktor ta -
rafından verilen curnal üzerine gö 
rü şmek mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Zira o doktor; Sait Halim Paşayı 

tarassuta memur olup hu prensin 
ispanyaya seyahati esnasında ken 
disin i gizlice takip etmekte olan 
bir zat idi. Abdülhamit bana Üskü 
darın Sultan t epesini göstererek: 

- Paşa! Orada şirket müdürü 
Hüseyin Haki Efendinin konağı 

var görüyor musunuz? 

- Evet efendimiz görüyorum 
yani yerini tarif ederim fakat evı 

tanımam efendimiz. 

- O adamı tanır mısınız? 
- Pek cüz'i ve esasen o adama 

oğlunun kulunuzun pek ziyade 
sevdiğim bir kadını takip etmesi -
ne beni hiç yaklaşmak istemedim. 

- Paşa! ... 
- Efendimiz ... 
- Baldızınız Nazlı Hanım Mı -

sırdan bugünlerde geldi değil mi? 
- Evet efendimiz! 

- Geldiğinden beri kendisini 

ların evine indi değil mi?. 

(Bu malumatın bahşettiği hay -
reti göstermiyerek) 

- Evet Efendimiz, dedim. 

- O halde, paşa, iki gün değil, 
üç gün değil, hemen yarın bebeme 
hnl Nazir Hanımı görünüz ve ta\'8· 
fımdan kendisine selim ediniz. 
Ben o hanımı çok takdir ederim 
ve bilirim ki Mısırda benim aley -
himde teşekkül eden cemiyetler • 
den birine girmişse de cereyan e -
den dedikoduları anlamak ve mü
him bir mazarrat oluna beni ha -
berdar etmek içindir. Malumya 

o pek akıllı baldızınız biraz dedi .. 
koduyu sever. Kendiıinden bir fey 
talep ediyorum: Halim Patanın 

vaktile aleyhime sırf, mücerret, 
mahza aleyhime bina ettiği cemi -
yetin Londrada bir şubesi var mı? 
Elbet olacak ve buna geçenlerde o 
meliın ermeni patriki de, -Azar· 
yan, ve daha azılı Ermeniler de

dahil olmuşlar .. Paşa bu mesele 
pek çok dal budak vermittir; bun 
lar pek ileri gidiyorlar. Elimin al-
tındakileri 'mana getir:iriın. Fakat 

iki Mmrlılar bilmem ne için benim za 
üç gün sonra ziyaretine gitmek ni- ranmı arzu ediyorlar. Nazlı Ha. 
Y.etindeyim. nım hunları pek yakından bilir: 

gördünüz mü? 
- Hayır efendimiz, fakat 

- Sultan Ahmet civarında iki Bana çok hizmet edebilir. 
hemşreler İffet ve F ıtnat Hanım - r n, .,.nmı ı:ar) 

~~~----------------------------~~-
M. Hitlerin şikciyeti 

"Dünya niçin bizi rahat bırakmıyor? 
kabahat hep muahedenindir " 

Berlin, 25 (A.A) .- Milli sosya bi bir kitap m~~redilmesine razı o 
list fırkanın intihabat tezahürü lamazdı. 

spor sarayında yapılmış ve 20,000 Mülteciler hain kimselerdir. 
kişi bulunmuştur. Başvekil Hitler' Harp esnasında Alman milleti, şe· 
in nutku, Berlinin 60 tan fazla sa• 
lonunda radyo ile neşredilmiştir. 

Evvela M. Goebbels, Başvekil 
Hitlerin bugün olduğu kadar hiç 

bir zaman Alman milletinin sada
katine bel bağlamadığını söyledi. 

Başvekil, hükumetin hiç bir za 
man üzerine aldığı işi , bırakmıya .. 
cağını söyledikten sonra şu suali 
sormuştur: 

- Niçin dünya hizi rahat bırak 
nuyor? Almanya'da yapılan faci-
alar hep Versay muahedesi namı
na olmustur. Almanvada milli sos 

• w 

yalist inkılabı belki 50 ka dar kur . 
han vc11n iştir. Fakat bu kurbanlar, 
a lçak kimselerdi. Halbuki Ver::;ay 

muah~desi namına her sene binler 
cc kurban veriliyor. 

Başvekil, hariçte Almanyada ya 
pılan kanlı hadiseler hakkında ya· 
pılan ittihamları reddettikten son· 
ra dedi ki : 

ref ini müdafaa etti. Bize yapılan 

boykotaj, tahammül edilmez bir 

!eydir. Alman nazırları aleyhine 
yapılan ittihamlara benzerlerini 

M. Baldvine karşı yapsalardı, İn : 
giliz milleti ne derdi?. 

Başvekil H!tler, Almanyanm 
milletler arasında kin beslem~s~ni 

değil, muabbet olmasını istediğini 
söyliyerek sözlerine nihayet vereli. 

Şimendifer kazası 

Cesetler çıkarılıyor, 

35 ölü var 
Evreux, 25 (A.A.) - Dün Cher 

burg - Paris ekspresi kazasında 

ölenlerin sayısı 35 i bulmu,tur. 

Cenazeler, Evreux istasyonu
nun bekleme salonuna konulmuş· 

tur. işçiler henüz ankaz altında 
kalan cesetleri çıkarmak için ça -

- Yegane felaketimiz, muha - lışmaktadırJar. 

srmları~~uzı~ kin~dir. I~i.işn~an ları • Kazanın yolun çökmesinden ve 
mız, multecılerdır. Hıç bır devlet fazla süratten olduğu zannedili -
kendi aleyhine "kurşuni kitap,, gi ı yor. 

vilayet dahilinde 27 si büyük 91 i rıdan azken halen dörtte uÇ t, 
küçük olmak üzere 118 yeni .mek- liğ olmuştur. ti 
tep inşa edilmiştir. İstanbul ilk 5 - Maarif bütçesi 1933. t; ıl' S 
mekteplerinden halen işe yarıyan : ki bütçenin takriben üç miılı ' 
binalar kamilen cümhuriyet dev . 1 olarak 2,270,400 liradır. ~e~ 
rinde yapılmış bulunmaktadır. 6 - 923 te 1101 kız 1224 e\ı 

2 - 923 senesinde 175 i merkez talebe mezundu. ( llk mekttP 1 • 

de, 233 Ü köylerde olmak üzere beş seneye indirildiğinden bl.l ', 
408 mektep vardı. ne iki sınıf birden mezun olııııl 

933 senesinde 168 i merkezde tur.) : 
ve 234 ü köylerde olmak üzere 401 933 te tam te,kilath ınektePii' t 

mektepte tedrisat . yapılmaktadır. lerden 1939 kız , 2387 etkelc -1e jıli 1 

Cümhuriyet devrinin köy maari - sınıflı köy mekteplerinden 47l .,e 
fine verdiği ehemmiyet bilhassa 509 erkek olmak üzere etli' ııt 
hu rakamlarda görülmektedir. Şe- 2380 kız 2896 erkek mezun oltı' 
hir mekteplerindeki adedi tezayü- tur. ,

dü mahdut görülmekte ise de ev- On senelik mezun miktarı ~11 
velce mevcut 157 mektebin den- teşkilatlı mekteplerden 14830 t 
hane miktarı azdı. Halen her sı - 17931 erkek üç ıınıflı mekteple,) 

nıf için müteaddit şube!er açıldı - den 1883 kız 2658 erkek olı",r 
ğından hakikatte bu 157 mektep üzere umum 16713 kız 20589 ·~ 
adedi iki mislini bulmu~tur. Nete- kekten ibarettir. (umum yel<" b 
kim keyfiyet talebe ve muallim 37302) . -

•ı' f 
miktarından da anlaıılacaktır. Bu vaziyetten de anlaıılchl , 

3 - 923 te 13787 si kız ve 12 na göre 923 e .nazaran mekt~f 
bin 679 u erkek olmak üzere 26 }erimiz iki misilden fazla ıııe·jıl' 
bin 366 talebe vardı. vermeğe baılamıştır. Talebe ııı1 .J 

933 te 26736 sı kız ve 32212 ıi rı iki misli arttığı halde ıııe• 
erkek 01m~,µH,~• Sii4S... ı ,t,J.be t•miktarının iki misli tecavüz el~ 
!'levc~t olup 9~3. t~W:~d.eki talcr çocukların daha normal bir t•:;. 
be mıktarrnın ıkı mıslını tecavüz görerek mektebi ikmale ıııu" 
etmektedir. ~ . fak olduklarım göstermektedir• 

4 . .l • •• ,,~ 
- 923 te mevcut ılknıektep 7 - Yeni harflerin kabuluıt 
il . 1 . . ~ mua ım erının umumi miktarı sonra Millet mekteplerine de" , 

1098 olup 473 Ü kadın 626 sı er - edip beş sene zarfında (A) det* 

kekti. ":' e 505 . m~allim ~~slek hanesinden 48544 kadın 35850 ~ 
n:ıektehın?en yetışmış olup dıgerle kek (B) dershanesinden de 21 ,

11 
r.ı muhtel~f suretlerle mesleğe in - kadın, 21652 erkek olup c,eıfl t4' 
tısap etmış 933 te mevcut muallim 69552 kadın 56502 erkek cah•J 

'k , 'S clJf• 
mı tarı 1758 olup 993 ü kadın name alarak mezun olmutlar 
765 şi erkektir. Bunların 1341 i '( Umum 125.054 tür.) 

Çal' da 
Dört günde dört cinayet 

oldu 
Çalda son dört günde dört bü

yük cinayet oldu. 

1 - Çalın Çanak köyünden 
Arif oğlu Ömer, aynı köyden De
lice oğlu Kazımı bir lira yüzünden 
bıçakla öldürmüştür. 

2 - Zive köyünden, Kayas baş 
oğlu Mustafayı kardeşi Hasan Hü
seyin bir kadın yüziinden tabanca 
ile öldürmüştür. 

3 - Beyli köyünden Sıdıka na
mındaki kadın sebebi meçhul bir 
hadise yüzünden aynı köyden Kı
rık oğlu Mahmudun karısını bıçak 
la deşip ve bağırsaklarım dışa -
rı dökerek feci bir surette öldür -
müttür. · 

4 - Selçin köyünden topçu oğ

lu Hasan Aliyi, bekçi Raşit Muh
tarın emriyle kürek1e sırtından de 
rince varalıvar~k öle ürmü~tür. 

Avusturya istikrazı 
Brüksel, 25 (A.A. ) - Avustur 

ya İstikrazınm 5 milyon şilinlik 
Belçika kı~.mi müzakere eri mem
nuniyet verici bir ıekilde neticelen 
mi~tir. 

öldürmek daval9tl 

Dün bir karar verildi, 
ikisi kaldı ·~ 

e•' latanbul ağır ceza mahkeıtl ,, 
de dün birkaç öldürmek d•" 
görü1müttür. . tı" 

Fethullah isminde biriıİf'l 1 • 
1
v 

şına taş atarak, öldürmek Jı~r 
olmaksızın öldürmekten suçlu fi 
cip, beş sene ağır haps~ ın•h" 

' edilmiştir. Jt 
Köprü üstünde Mehmet iırıı!~,,

birisini öldürmekten sudu f "' ~ 
muhakemesi, şahit ~ağırılıfl' 
için kalmıştır. . e 

Y eni§ehirdc bir kahvede k":ıı 
neticesinde Saimi öldürmelıt ,. 
suçlu Süleymanın muhakemeıİ~e ' 
de, müdafaa yapılmış, muh• , • 

k . . . . . b•' me arar ıçın teşrmı sanıye 

kr'mıştır. 

B . v~ ugün atış taJimlerı 
İstanbul vilayetinden: ~ııO 
26 1 O 933 perşembe S ~~ 

(Yeşil köy - Küçük çekme'\,J' 
.. d M ·· .. et' yu arasın an armara u... tıf 

uçurulacak ~·~'onlara karşı) .,_,ıe~ 
yare def toplarıyla atı~ tah j,,I 
yapılacağından bir kazaya rıı" 
kalmamak üzere ilin olunur· 



Hazır olun! BAYRAM 
BaYranıda karanlıkta kalmayınız 

(Da, tarafı ı lnd Aa~ıfıunızda) 

müesseselerin misafirlerine çoktan 
hazırlanan büyük kazanlarla ye • 
mekleri yetiştirilmektedir. <'-t ---~~~ 

d t&ru, ı ı 
etı n,, ııayıfaaııuta) 

Yarı1 ed' 
'lllpuJ ıyor. Son günlerdeki 

Bu ••h§ı Yüz binleri geçti 
ttıdite ltda.~a, herkes bir nokt~dan 
\ı. e •Yor· s·ı·h 
'ıtlrik f b . · 1 a tar" ğadaki e -
llılith4 a rıka.aı İstihsali acaba bu 
t '- •a.rfiyat k"f tıı; lrıi 'S a. 1 ayet edebile-
buı ~r · ;kın o gece tekmil İstan-

I>un an ıkta. kalma.sın' 
t~.rrı,, et;~ihi~et sahibi .bir zatla 
~or, el k '. bıze temin edildiğine 
u ' hık . k . b' ç Rece . Jır etı, bayramın 
bır,k."n sınde latanbulu karanlıkta 
t d 'll'la.k . . . 

.t ' hirle . ıçın ıcap eden fenni 
t" a d rın he · · 

• .ı1 ıı. a y" l Psını yapmııtır. Şu 
.. ıı Si). h uı erce l . ~ ta.ra.. arne e, harıl harıl, 
,,.~ 1htiht k ıadan lıtanbula yeni bir 
"" Su abJo ç k - -ıl h •uretıe, . e ~~ge ugratıyor. 

ltıgj b' tırndıkı kabloda her 
,ı ' tıı . ır ''•z k tı ıhtiy a vu uundan cereya-
ııt "' t at kabJoı d . ·1 . tnv· ar a.n geçırı meıı 

ı· . ırata. k 

eP 
ıUtıti}U ıe te verilmemesi dü-
t L Yor, o·-
t'lltsıa} ıger taraftan, mü· 

te . ardan -· - d. w . • ·-' ıhti ogren ıgımıze go -
'eb b Yat ka.bI k"l" .. e i !ud 0 çe ı •tının asıl 

M Ur: 
l'k '"cut k 1 lir. 1) . abla en az on bet .~;;:; 
lu d a.ırn· k k l\ lltul 1 ontrol altında bu -
ıtblodur~a.~~a ~raber eaki bir 
k a.rt,ta.k 

1 
•rdenbıre birkaç miı-

a.bıoda. e ektrik sarfiyatının bu 
tııaı~r : ~~iti muhtemel bazı a

Dil'o 1°tllrabilecekti. 
r a.r k' ...... s· ı: , 

hır 1. - ttket 1 ll\:~, ıtanbulu karanlıkta 
-ıd, ., ltıak k-1· b·· .. db" 1 . , f • <.•t -.. n ulun te ır erı 

11 lb "k "en Sil·h eP' ~ l"ı '• b a tarağada mevcut 
l lç llıiat· ayranı gecelerinde bir
e~ l a.rta.cak f. . ...... ttdı ı.. ıar ıyatı tamamı ''h°· Yaoı)e k . h' ıı ha'd ce derec.ededır. 
1
" kilov e, latanbula on sekiz 

Ankara hergün ge1en trenden yet eder. Halbuki makineler, elli 
bin kilovat iatinıal edebilecek kud yeni yeni gelenleri candan karşı -
rettedir. Bu, aıkıttırılınca 60.000 lıyor, şehir birkaç gündenberi ta
kilovata bile çıkarılabilir. Yani J rifi güç bir heyecan yaşıyor, asker 
JU vaziyetle fabrikadan endite yer ve mektepli takımları geçtikçe hal 

sizdir.,, ~ kın bitip tükenmiyen alkı~ları orta 
Gene bu alakadar zata istina - lığı çınlatıyor. 

den karilerimize bildirelim: 1ıtanbula gelince taş in~ası, ter-
Üç bayram gecesinde, evinizin, tibat faaliyeti hararetle devam 

mağazanızın, apartmanınızın, ti- etmektedir. Elektrik oyun1 arıyle 
carethane.nizin karanlıkta kalma· yapılacak tertibat için elektrik şir 
maaı sizin elinizdedir. Evinizde - keti başta bulunmak isterken ona 
ki, apartmanınızdak, mağazanız· ciddi rakipler çıkmıştır. Elektrik 
daki Halin kudretine göre tenvir şirketi tünel binasmın üstüne Sa · 
teıiaa.tı yapmanız zaruridir. Bil • rayburnundan görülebilecek bir 
farz on ampullük ıaat bulunan bir yazı "Yaşa Gazi,, levhasım yazdır 
ev veya mağaza 20 ampullük te • mıştır. Gece iç.in yaman bir sür -. . .. 
sısat yaparsa, sıgortası varsa sı - priz hazırlamış. 
gortaaı, yoksa lamları kamilen Belediye önandeki boş ars~da 
yanar ve kara.n1 ıkta kalırlar. Evi· da büyük bir tak yapılmıya ba~lan 
nizdeki, dükkanmızdaki saat am dığı gibi fırka binasında da bü · 
pul miktarı bayram münasebetiyle yük tertibat yapılmaktadır. 
yaptığınız tesisattan noksansa der Be.ediye, donanma münasebe 
hal tirkete müracaat ediniz, saat - tiyle yapılacak elektrik tesisatının 
lerinizi değiıtiriniz. Bu, hiç bir bir yangın vukuur.a meydan v~r
maarafa tabi değildir.Şirket muhte memek için ruhsatlı elektrikçilere 
lif netir vaaıtalariy)e ilan yapmış, yaptırılmasını ve muayene ettiril
ve fimdiye kadar binlerce kiti saat mesi, elektrik tesisatının sigorta· 
la.rınm tebdili için müracaatta bu- ları yandığı zaman buşonlara tel 
lunmu!lur. sarılmıyarak yeni buşon takılmak 

üzere evlerde yedek alet bulundu· 
rulmaııı lazım geldiğinin polis ve 
mahalle muhtarları vasıtasiyle ev 
sahiplerine bildirilmesini şubelere 
tamim etmi~tir. 

Elektrik ıirketi bütün kontrol 
memurlarını ıeferber bir ha.le koy
mu!tur. Bunlar, bir haftadanberi 
bütün aece tehri dola!ıyor ve tesi
satı kontrol ediyorlar. 

Bize verilen malumata göre 
elektrik tirketi, belediyenin su 
•irketiyle birlikte Taksim ımeyda- · 
n.ında. bayramın ilk gecesi için hal· 
kın hotuna gidecek görülmemiş 

bir sürpriz ·hazırlamaktadır. 

er 

~ktrik cereyanı kif a-

~ \ls ya dan gelecekler 
U sabah şehrimizde 

1 

Üç gün süren bayr~mdıı muh -
telif meydanlarda haik kürsüleri 
açılacak. Fırka azasından ve halk 
tan iıtiyen vatandaşlar bu kürsü 
lere çıkarak inkılap, cümhuriyet 
hakkmda nutuklar söyliyecekleri 
gibi kahramanlığa, inkılaba ait 
kıymetli hatıralarım dn anlatabile 
ceklerdir. Kürsülerin yerleri cüm· 
huriyet halk fırkası vil!\yel idare 
heyetince tesbit edilmektedir. 

Cuma tatilinden istifade eden 
bütün müesseselerden baıka diğer 
bütiin müesseaeler, dükkanlar, ma 
ğazalar üç gün kapalı 01 acaktır. 

~ <81. 
1.1" °lllı • tı'1ır 
,1ı l\l R 1 l lnrl "'" ıtaıııınıa ı 

~et, · 'i'tfak· · . 
~el •ı l'\~ ı Yoldaı, Pravda ıa· 

tı\ekted·ına da İzakof yoldat 
~· ır, 

"\I' tıafirle 
~ 1 \le bet r. bu sabah sekizde 
~ 01otd'U k edıye reiıi Muhiddin , 

(1 d '~a ile h:~~ndanı Şükrü Naili 
''re rıcıye vcka" l t" ·· ·· ·· Ve k· . e ı uçuncu 

ıerı 'hbi um ·ı·k b .. ı. Cti l umı ı . uroıu 

~ ... l] 'rafından B'" "'kd d · 'n, k uyu ere e 
ı ca lardır 
~~· . 

tıh ır "' t'thtı~ıne, Puru ona doğru Galata 
~ tı~d, Yanafacak ve misafirler 
eı .. d. "ali rn · . . h " 'l' . uavını Alı Rıza, 
lır' e teıa rn . . . 

~ 1l'et Ji uavını Hamıt, Cüm 
l e>'eti t . alk fırkası vilayet idare 
e b' eıai C d 
l,k '" tok ev et Kerim Beyler-
"{] • ze 

'c'kl,td Yat tarafından karJı • 
~•ht ır. 

c,~ 'tnd, aak • . 
ı. ~, tn• erı merıuim yapıla 
"il 11afirl li 'on, d er vapurdan çıktık-
ile • l\ oğr p 

~lde k uca erapalaa ole -
~· te lerdir 

teı •ta~ . 
er k •onra. · 

tet e "at· M mısafirler vilayete 
~i 'dec k ı uhiddin Beyi ziya. -

'er· e lerd' R 
ltı\rıq' ltlliteak: us hariciye ko -
ı,.. ltı 1n1 b· ıben ko'ordu ku. 
" ile k •zzat d · w • f · 
"'" llrt b • ıger mııa ır • 't · ırak k S 'decekl .ma rnretiyle zi-

Otıt erdır. 
Ilı t l Va)• 
)\ "1-af ıtıd 1 ve kolordu kumanda.. 
~ tette b an otellerinde ia.dei z: .. 
et, ulun 1 'il lll)&.ıt ~ a.ca.ktır. Sa.at birde 
~1 a. bı '"wl 

~i ~. l r og e ziya.f eti ve -t" • Qı' f" ltt "ı>urı t.tııa, ırler a.ktam üstü 
~~ 'na.yd 

lterıı '''t arpata.ya geçecek 
e AtıJc on dokuzda husuıi bir 

lta.ya. gideceklerdir. 

Sovyet halk komiserleri 
reialnin ltizara ve ismet 

Patanın cevabı 
Ankara, 25 (A.A.) - Sovyet 

halk komiserleri meclisi reiıi M. 
Molotof cenaplariyle Başvekil tı .. 
met Paşa Hazretleri arasında aşa· 
ğıdaki telgraflar teati olunmuş · 
tur: 
TürkiYc Ciimhuriveti Ba~,·ekili 

• • 1 

13m~t Pa.sa Hz. ne 
Türkiye cümhuriyetini, onuncu 

yıl dönümününün tes'idi gününde 
ziyaret hususunda~i es.ki arzumu 
tahakkuk ettirmek imkansızlıgma 
ç~k mi.iteeuirim. 

Müessif bir rahatuzlık, zatı dev 
let~erini tekrar. görmekliğime ve 
derin intibamı muhafaza ettiğim 

Moskovada yaptığımız mükaleme 

leri ve zatı devletlerine olan en iyi 
hislerimi tekra.rlamaklığıma mani 
oluyor. 

Türk milleti ve hükumetinin, 
Türkiye cümhuriyetinin onuncu 
yıl dönümü bayramına bizzat işti .. 
rak edemiyeceğime ve şahsen teb· 
rikatta bulunamıyacağıma fevka· 
lade müteessif im. 

Türkiye cümhuriyetinin onuncu 
yıl dönümü münasebetiyle şimdi .. 
den tebriklerimi arzederim. . 

Satış yapmamak suretiyle dük
kanlar açılabilecek ve gece gün
düz tertibat yapılacaktır. 

Geçit resminin yapılacağı Ba 
yazıt meydanında 400 ki~ilik bü -
yük bir tribün yapılmaktadır. Bu 
tiribünde yer alacaklara dün da -
vetiyeleri gönderilmiştir. 
MJlllJIJfltllfnlM•l1mllmlttısıtıntt111ı 1111mnrnı11mn111 1111 IUUQllUUIUWHUlllllUlUUQll 

}erimin kabulünü rica ederim. 
Moskm·a, ~3 - 1 O - ~)83 

!folk komiserleri mccli~i reisi 
':Jlolotof 

Halk komiserleri meclisi reisi 
jL :\Iolotof Hz. ne 

Hakiki ve çözülmez bir dostlukla 
bağlı bulunduğumuz memleketin 
mümtaz siyasi ricali tarafından 

bize yapılacak ziyarete zatı dev .. 
letlerinin iştirakine mani olan mü 
essif rahatsızlığı hakiki bir yeisle 
öğrenmiştim. 

Bu imkansızlığı bize teyit eden 
nazik liitufkar telgro.fınız şahsi 

kederlerinizi bildirmek için izhar 
ettiğmız asil ve dostane hissiyat 
gene beni müteselli etti. 

Sizi Ankarada selamlamak ve s:
linmez hatırasını muhafaza etti -

ğim mükalemeleri tekrar ele al .. 
mak sevinçi bu suretle muvakka-

Y eni Türkiyenin yalnız Türk ten imkansız bir hale geleceğin • 

milleti için değil, fakat aynı za- 1 den nafi mümkün ve münasip 
manda Türkiyenin bütün hakiki göreceğiniz bir zamanda diğer 
dostları içe1 de medarı iftihar olan bir ziyaretle bunu telafi edece
muvaffakıyetlerinden duyduğum gınızı dostluğunuzdan katiyen 
sevincin ifadeıini kabul ediniz. beklerim. 

Derin muhahbet ve dostluk his- Nazikane esen dikkatinizden 

9 - V AKll 26 B. teşrin 1 \J3: ~ 

Af kanununun bugün 
çıkması muhtemel .. 

(Ha, tarafı 1 ln<'I uyHamrzda) 

marteai günü Büyük Millet Mecli
sinde görüşülerek kt:.nun mahiyeti 
ni alacaktır. 

Layıhamn kararlaşmış hüküm
leri şunlardır: 

Cezanın yukarı haddi 5 yıl hapsi 
geçmiyen cürümlerin maznunları 

hakkında takibat yapılmıyacaktır. 

Yukarı haddi üç yılı gcçmiyen ce
za ile mahkum olanlar da affedi
leceklerdir. 

Hükmedilmi~ veya edilecek ce
zaları 1 O yılı geçmiyen suçluların 

cezalarından i.:.; yıl, on yıldan 
fazla hapis cezası olanların beş yı · 
lı nidirilecektir. Ancak bu takdir-

de geri kalan ceza yedi yıldan ek· 
sik olmıyacaktır. 

Eski kanun z2~anındaki müeb· 
bet kürek mahkum' arının yeni ka
nunla tayin edilmiş cezaları 15 yı· 

la, miiebbet kalebentlikten sürgü · 
ne çevri' enlerin cezaları 10 yıla 
indirilmekte, müebbet kalebent -

klımlar aftan istifade edemiyccel<

lerdir. 

Af kanunu, bundan başka. 28 
temmuz 1933 tarihinden sonra iş

lenrni~ suçlara da şamil değ ildir. 

Ilu tarih; af ilan edileceği şayi· 
asınm ç ?ktığı tarihtir. 

Hiyancti vataniye kanunuyla 
mahkum edilen mefsuh, Terakki

perver fırkası mensuplarıyle "Di&
tol ,, cıl:ır, İzmir suikastı mahkum 

lan affolunacaklardu. Bundan 
başka Reisicümhura, ordu ve clo • 

nanmaya, Türklüee hakaret mad
delerinden ve matbuat kanununun 

bütün maddeleriyle suç'u olanlar 
affedileceklen;: ... Bu son af kay • 

dından istifade için hükumete tes
lim olmak meşrut değilse de mat
buat kanununun 29 uncu maddesi, 

yani şahsi ve ailevi ve hayatı hu· 

susiyelere ait ne~riyat yasağı ve ay 

ni kanunun 32 inci yani şan
taj elan bC".hseden maddesin • 

tikten sürgüne çevrilenlerin de ya· de yazılı hükümler nf kanununun 
rı cezaları affolunmaktadır. Hük· bu mutlak hükmünden müstesna
medilmiş veya edilecek müebbet dır. Bu gibi suçlardan mahkum 

ağır hapis cezaları 20 yıla, müeb
bet sürgünlerin cezaları 20 yıl hap· 
se indirilmektedir. 

Aftan istisna edilenler 

Zimmet, ihtilas, irtişa, irti· 
kap, müzayedeye fesat karıştır -
mak, kaçakçılık, yağma, yol kes 

me, adam kaldırma suçluları, hır· 
sızlıktan mükerrer. başka suçla -

rin herhangi birinden ikiden fazla 

mahkum olunlar, vazife ya· 

pan resmi memurlara tcca -

vüzden dolayı ceza kanununun 

olanlar af konununun evclki hü • 

kümlerine tabidir. 

1918 numaralı kaçakçılık kanu 
nuyla tadil edilen ve gümrük ka -

nunlarının şümulü dahiline giren 
suç' ardan yalnız para cezasını is-

tilzam edenler hakkında t.:.kibat 

yapılmıyacaktır. Bu suçlardan 
dolayı mahke:ne, heyet ve komis -
yonlarca verilip te infaz edilme -

miş kararlar infaz edilmez. Bu 

hüküm kanunen yapılması, ta~m· 
ması. bulundurulması, saklanma· 

271 inci .mnddesiyle mahkum olan- · 1 l k k 1 
ıı, satı ması, mem e ete so u ma • 

lar, ö'dürmek faslından dolayı 
ceza kanununun 449 uncu madde- sı cüri:.m veya kabahat olan eşya -
siyle mahkum olanlar, ve nın miisaderesine mani değildi P. 

mahkumların cezalarına bağ Bu fıkra haricindeki eşya gümrük 
lı fer'i cezalar affolumnadı- ve belediye resimlerinin ödenmesi 

ğı gibi memurlar, hakim - halinde sahiplerine teslim olunur. 
ler hakkında verilmiş memurluk -
tan af ve iskat gibi İnzıbati, idari 
muamelelere de affın şümu'ü ol -
mıyacaktır. 

150 Jikler, devlet müessesele • 
rinde istihdam edilmemek ki\rarı 

Af kanununda geçen para ce • 
zası; hukuku amme para cezala • 

rıdır . Tazminat mahiyetinde olan 
para cezcı.ları bu hükme dahil de--

ğildir.Belcdiye cezasımn bu hükme 

alanlar, kaçak olup ta kanunun dahil ediiip edilmiyeceği yarın 
meriyetindcn itibaren üç ay içinde (bugün ) adliye encümeninde mü
teslim olmıyan maznunlar ve mah ' zakere olunacaktır. 

Rıhtımda karşılan"ıa ve uğurlanma 
. lstanbul limanı nizamnamesi - istikbal edebileceklerini amir bu· 

nin vapur yolcularının gümrük sa lunduğunu, bilmukabele yolcu leş-

}onları haricinde karşılanmasını a 
mir bulunan maddesinin tatbi -

kında gümrük ve liman idarele
ri arasında çıkan ihtilaf üzerine 

teşekkül eden bir komisyonda me
sele tetkik edil':lliştir. Komsiyon, 
gümrük idaresinin noktai nazarı 
dairesinde mezkur maddeyi şura . 

yı dev~ etin tef~irine arza karar 
vermiş ve evrak devlet şurasına 
gönderilmiştir. Komisyon ekse • 

riyetini, nizamnamenin bu mad -
desi, yalnız yolcu karşılayacakla -
~ın salonlar haricinde yolcularını 

ve Türkiye cümhuriyetinin o -
nuncu yıldönümü münasebetiyle 
bana yapmak lütfunda bulunduğu 

nuz tebriklerden dolayı hararetli 
teşekkürlerimi zatı devletlerine 
tekrar ederken yakında görüşmek 
üzere büyük muhabbetimin sami
mi dostluğumun ifadesini gönderi· 
yorum. 

lS:\IET 

yi edenlerin de aynı suretle salon 
haricinden yolcularını teşyi etme-

leri lazımgeleceğine karar vermiş
tir. Mesele, bu noktadan devlet 

şurasınca tefsir edilecektir. Bun· 

dan maada nizamnamenin, şa • 

mandıraların bulunacakları yerler 

ve sair ahkamı hakkında da bir i· 
zahname hazırlanmaktadır. 

Altın alıyorlar 

Vaşington, 25 (A.A. ) - Bugün 
hükumet ilk defa olarak yeni•ih -

raç edilen altın mübayaa edecek· 
tir. 

Mübayaa fiatı Paris ve Londra 

altın fiatmdan biraz yüksek ola • 
caktır. 

Yedi çocuk doğuran kadın 
GeorgetoYn, Ongiliz Güyanı) 

25 (A.A.) - Bir kadın yedi oğlan 

doğurmuştur. Kadın ve çocuklar 
sıhhattedir. 



!!!!!!!!~~!"!!!!!!!'!'!!!~·~~~~~~~~~~~~~~~~1../ 
~~ıo-vA;T 26Ss.ı.,,;n 1933 Tfı·'r ·q ıl Zeplin fırtınada M. H&±Sı.tlerx, İntihap -d~la,' 
~ -'l -~- ~+. ~~.. j 
-~~~ P"9 ~ !(~~ ~A. Fakat yoluna devam • ·ı b• t k- •• }POl 

Id . ti .. tt. f k ettiği bildiriliyor yısı e ır n u u soy "' 
man cemıye erı ı 1 a i l Akronn, 25 (~.A.) - ~hile~- "Versay muahedesı· Avrupayı bolş.r 

goya giden zeppelın saatte .:>5 kı· 

k • b şl dı lometrc süratle esen bir fırtınaya • l •• •• ·• k} jştttf 
ongresı a a r~stg~lmiı;ti~. Zeppe~i~in Akro~.n VJzme Ve ıerCU merce Sllfll e01 

. _ dırclme baglanması ıçın teşcbbus · . s'1 ------- . k. d 1 edilmi~si: de he.va müsnac.!e etme- Berlin, 25 (A.A.) - İntihabat 1 ketlerinin dığeı· milletlerınl 11 \ Ali Rana Bey n utkuııda dedı o u u , .-ni!i\tir: Bunun i!zc:i~e zeppclin mücadelesini açan başvekil M. ti demek olat:ağını natıl~ o ıı·ı ' 
voluna devam C\mı~tır. Hitler dün akşam Berlinin spor sa 1 say muahedenamesi Avrtıl'~) 

neşriyattan da bahsetti . rayında bir nutu~ söylemiştir. l nıdan:ı doğruya Bolşe"ııı:i· 
Ateş a an barut Bu nutuk Ber ınde yalnız 76 j h .. d - su··ı·t·ı·ıde11 

----------~----------... 

. Ankara, ~5 (A .. A:). - Türkiy~ 1 Birir...c~ rci:;: Gümrü~ ve inl~isar· 
ıdman ccmıyetler1 ıttıfakı umumı lar vekılı İstanbul m:::!lusu Alı Ra· 
kongresi bugün öğleden sor.ra na Bey. 

. . . crcumerce O'!l'll d snlon tarafından dınler..mı~tır. . . ~ _ ol 
Evelki gün, Siitlücedc Karaağaçta Bu salonlar ağızlarına kadar Alman mılletı u0Taınış rrel 
Zümrezade Şakir beyin imalutı dolu idi. , j müthi~ felaketin hakkındall·ı!l 
h~rbiye fobri];:alarında amele Sü M. Hitler spor snrayma gider ic:in ıniJliyerpeı ver sosynh 

1 
reyya isminde b:r aclam, bir ha - ken yol üzc:-inrJc birİkm"§ ol.un yiiz 1 başka hir rejim kabul cd:JljJ toplanmıştır. Kongreyi gümrük ve lkind re::;: Tür~<İyc iclman ce • 

İnhisarlar Vekili Ali Rana Bey şu m:j·c~leri ii.l:fa!.: umumi rrerkez 
nutukla açmı~tır: 1 re: 8 i Er7.uı·um rnz'Juzu Aziz Bey. 

binlerce hr.lk tarnfın<l:m şıddetle U:ısvekil. bundan sonra te:-;~ ·ı'* 
va fişc!!i kovanına bir miktnr ha · lk 1 • e~ 

~ a ı~ anmıştır. • l { • h ··1 • f ilk ~ ~ 
l·ul l•oyup tecrübe ederken barut M~ H"tl d ' aganda mı::; 0 < urru u -i:Utnl' 111 

.l'" '':\1 uhtcrem arkadaşlar, Türki - Kat" plilder: Ratip (Kocaeli), 
~·c İdman cemiyetleri ittifakı hey- Şevltet ( fo.p=n), Saffet (Anha · 
eti umumiye kongresini ~~ıyomm. I rn), Haycl:ı:- {lz.mir) Beyler . 

• . ı er en eve. prop Ll • • 'ktJc:!ll'I ~ 
M Gcebbels spor sC\raym vı z:ırfınc a sıyası ve ı ~' ,1tJ nasılsa ateş alll'ış ve ate~ etrafta nazırı · j . . . ııtll• 

Bu senenin bende bn-aktığı inti- Ali Rar.:ı B(!y rci'.lliğe seçilmesi 
balan hirk:ıç ~özle a!'Zetmeme mü- suret:ylc gö::.:c:·ib::ı t e·.-1:ccahe te -

da 16 bin kişilik bir di~leyici ön~~ 
1 
hırda. sarleclılmış o!aı! 

yaplimakta olan havai fişeklere de ele bu meyanda başvekıl muavını ınes·uden lfahsetmıstır. 
sirayet etm;ştir. M. Yon Papen ile çelik nıi~ferlile - l-litler Alrnanyada bir ti d 

saadenizi rica ederim. 
Yanc-ın birdenbire sirayet etmi$ rin üniformasını giymis olan si\bık ı· ' 1 ı t olduğllft' 

u - , k~ ~ b l meza ım vapı ma < a bt 
veliaht ve sefaret er er anı u unu · h el h• 

Bu intibalar iki noktai nazarda 
şel:' ür etmiştir. fokn.t amelenin gayreti sayc:;inde 

hulasa edilebilir: Re.is.~cü~~u.: :fozrctlcrine, .B. M. 1 itfaiye gclmc~cn söndürülmü~tür. 
Meclı~.ı ~-e:sı ~~.zı1m, ~aşve~ıl. İs-~ j Nüfu:ıça zayıat ycktur. 
met buyuk er.;: ... mn~rbıye reısı mu Birinci nokta: Yabancı .sporcu

larla yapılan tema.slarm veı·diği 

neticeler umumiyetle meınnuniyc 
ti muciptir. 

şir Fevzi Paşa Hazretleriyle, C. H. ik'ısat muşaviri 

Fırkası katibi ~mumisi Recep Be· İktisat Vekaleti müıte,arı Hfü: .. 
ye kongrenin hürmet \'C taz:mat - nü Bey Almanyaya gitmiştir. Hüs· 

Bunu .sporcnlarnnızrn tckniğ~. !arının riyaset divanı vasıtasiyle 
nü Beyin sene başından itibaren 

memleketimizde tatbik edil~cek 
çahşınağa verdikleri eh~mmiyetc arzedilme:ıi ittifakla habul edilmiş 
medyunuz. Çalışmanın Ye tckni- ve ml.;teakiben er.:i:rrenleı· r.e:il -
ğin krymeti bilindikçe bu netice r.ıiş ve idman:::ılığımı:zın fenni ve olan ölçü alet1erinin alınması iş -
lerin günden güne daha iyi olaca- 1 idari sahabrcla hay::ı.tlarının son · 
ğma şüphe yoktur. larına kadar c" nla başla çalışan 

lkinci nokta: Maatt~essüf o k~ spor federasyonunun umumi kati· 
dar lehimize değildir. Türk ~porcu bi Şeref, lzmir den:zcHik heyeti 
luk neşriyatının mühim bir kısrm reisi Rıfat, Galatasaraylı Şeref 
d:di~?dudan ih~re_t olmuştur. Bu 1 Beylerin hatıralarına hürmeten 
gunku frrsattan ıstıfa<le ederek o bir dakika sükut e:lilmiş ve cuma 

!erile ve Türk - Alman ticaret mu 

ahedes:ne ait işlerle meşgul olaca
ğı söylenmektedir. 

Hüsnü Beyin bazı tetkikat için 

Amerikaya da gideceği rivayet e • 

diliyor. 

yazıları yazanlardan ve okuyanlar günü saat dokuzda toplanılmak ı•liil•-•ı••••••••••ll 
dan bir ricada bulunmak isterim. ü~cre içtimaa nihayet verilmiştir. ; Göz Doktoru 
Y.az~nlar v~ ~kuya~lar lUtfen ken Encümenler şunlardır: \ su·· leymanşu·· kru·· 
dılerrnc şu lkı sualı sorsunlar: ı - Umumi merkez ve fede -

1--. Bu yazı sporculuğun başlıca rasyonlar nizamname encümenle· (Babı:Ui) Ankara caddesi 
vasıflarından olan mertliği ve ali. rinc Muv~ffak (İstanbul), Suat~ ~o. 60 Telefon: 22566 
cenaplığa yakışır mr?. . (lzmir), Necati (Kocaeli). Şük -

2 - Bu yazıdan birlik kazanır rü (Ankara), Nasuhi Esat (Anka- Dr llb. ~ .\MI 

mı, kayıp mı eder?. ra}, Celal (Konya), M·..;~tafa 11 Tifo ve Paratifo Aşısı 
~u ik.i su~le ~!~da_nı:~~n~an (Trabzon), Nizil::r.ettin (Trabzon) · ı Tifo \·~ _.''arati.lt: h:ı~t.ılık!~rına t~tul. 

alac.1klaı ı CC\ aha g-oı c kaı aı laı mı 2 _ Umt·;-ni merkez ve fcde . m.ııııak ıı,ın tcsın çok katı mu:ıt , ctı 
vers~nler.. rasvonlar hesnpl:ırmı tetkik encü- pek cnıirı bir a~ıJır faza dcpol:ırın<l.1 

Kr .. mdi kendimizi bu yolda mU - me~i: : lıııhınıır. ( l<ıf11) 
rakabc sayesinde zararlı y~zılar Damar AAdana). NecP.ti (Kon- ı 
yerine faydalı yazılar kaim olaca ya). Saim Ozrn.ir) Beyler !p- •°PARUKf'nir.4 ~--
ğı kanaatindevim. 3 - Umumı merl:ez ve fede • ı N • 

J~~ kanaati~ C5~ bir ~Jl'.Wct~nu~ 1 ::~f:nlnr raporlarını tetkik encü - ermın SUYU 
kalbınden gelen 11cnnm ıyı telakkı A . UI · (Af ) N · 5 

d"l ~· · .. · ] · zız vı - yon , urı ıt ku.sursuz tcıı ı!uzclli)?.iniıı tıl~ııı ıdır 
c ı IX!egını uınıt. ec eı1m. kı (İzmir), Necmi (İsl<'.nbu'), Mu (8396) 1 

ı ir ortaya atılan mu ayY ,.;, yorau. . ~e ~-

Basvekil Hitler söz alarak leri ş~·\dctle tahtie etntı§ 
evveli Verauy muahedesinin men elemiştir: lı 
"'elerine ve bu muahcdenamenin )fademki mezalimden b~iı 
:s •• 1C'lCJ 
gerek Alman milletine ve bütün cliliyo:·, ~tl halde soy ·. :ı'1. 

Vcrsaillcs muahedenamesı. uııı 
Avrupa için tevlit etmiş olduğu mının şiddeti alnıanyad::ı bl·~tir· 
mc~um neticeleri gözden geçirdik- intihal'lara selıc}°iıiyet vcıınl·: 
ten sonra bu muhadenamenin ne· tc h:~kiki nıez:1liın bunla:·dıt · 1111 
den dolayı milletler arasında mil· B:ışvekil, bundan sonra.~& 
salemet ve nifak temin etmiyerek hükumeti a]eyhindc ecr.ebı ~ı 

·• 5fLI'" 
kin ve gayizlerin temadisine sebe · eketlerde yapılan ve rnu ·rıi 11 

h . ile oörülen lisan tecavüzleri biyel vermiş olduğunu iza etmıf o 

ve ııöyle demi~tir: b:h etmi§lİr. ·ılttif. 
-s - B k"l A' ıtl1 

' 
A l l t aşve ı , ::nan 1,rı' 

··- Yalnız mağlup mem e \C - ~ulh istcr.ıekte olduğunu te~ fi" 
lerde değil aynı zamanda galip miş ve bu sözlerinin bilha55~eb' 

l ·· ıııv ı memlekt~tlerde bulunan milyon uı· sa ve Lehistan ile olan mu ıı tC 
ca işsiz, l>u ıımahede1rnmeyi tan tan"lük etmekte bulunduğııP 
zim edenlerin hasiret~t>n mahrum lemiştir. ~e 

d 1 1 1 ı t t ı 1 ct· M H" ! ·· ·· J aınl~ ol u \ arma ~a rnc e l' me ,,e ır . . ıt er, sozune t ev 
Böyle bir basiretsizlik müvacehc- mistir ki: . t 
:-:inde Almanya ittihaz etmiş oldu :ıAJman şerdini, hcrh~n~~i\ 
ğu hattı hareketcn başka bir tür- tc aı·zetmiştim. Alınan ını .. ııı~ 
lüsünü kabili ve takip edemezdi . tahammülü lrnhil olmıy~c::ı~e~i 

ni olduğ·um her hangi bı~· \ r~il, 
Çlınkii hak hakkını müdafaa et imzalamaktan ise ölıneyı t~0ıııı 
meğe azmetmiş ve dünyana lrnysi cle!'im. Biitiin A ~manıuı 

1 
• 

ye Ye vekari ile yaşamağa karar te~rinisanidc hukuk müc:a'1~:,1 ; 
vernıis olan milletlerinclir .. , ref ve hakiki ~ulh için rcY 'fıt~ 

Başvekil, silahlarından tecrit e· rini ne kendim için, .. ne j\Jıl 
idn stcınivl'nım, hütun . ~ 

dilmiş olan Almanyayı ba~kaları- ınilleti içi~ istiyo,ı.ım. )"rJl~Jı 
nın teslihat yarışlarından mesul yı;;tag-, bu siya~etin zaına~ll tı! 
tutmaya matuf olan teşebbüsleri icao eder. Alman ı:nase~ı. eıı 
takbih etmiş, bu teslihat yarıştnı milletlere karsı kin hi~~ınd !\.:\( 
mütekabil emniyetsizlik mahsulü 1 itil Alman rnillrtiıw o'an ·;ıı 

··ıı <l" v b . ~ete 
ld ~ ·· l · ·· l . · mu 1em ıı·. . e u sı,·a. o u~unu soy emış ve şu soz erı ı· 1 l. J" • l~ 

l A • • 11a mn cııı·. .• AJ , 
l\Ve ctmıştır: B 1 ·ı· tk iddtı e . ~ . . . • aşve u m nu u ş / 
"Bazı mılleJerm ıktısa<lı fela lanmıştır. ~ .J 

Bu ufak hasbıhalden sonra kıy- hittin (Samsun), Kad:i (Diynrbe- • • 
metli heyetinizin isabe~li ve Türk kir.) 9i!i~~~- ... Cü m huri yetin ~ 
sporculuğu için faydalı kararlar . 4 - .. Mın~aka raporlarını tet - İstanbul yedinci icra memur1u· OrtU~CU YILDöNUMUrtÜN ıMES'U T BiR HATllılafl 
almağa muvaffak olmasını clre- kık cncumenı: ğundan: 1

1 
rim.,, Hasan (Kocaeli). Mehmet Ali olmak üzere Viyan aya sureti mahsusa da 

B d . . (İzmir), Saim (İstanbul) Cemal Bir bordan dolayı mahcuz ve 

k~t·unl a? •.ohnrba rıyase~ dı.vam ve (Afvon), fıf.i.i':ntaz (Anka~a), Kad paraya çev~ilmesine karar verilen ı sipariş edilen oyun kag" ıtları 
.a ıp er ıntı a ına geçılmıı ve it- ri (Denizli), Kadri (Trabzon) 

1 
elektrikle müteharrik lel hükme 

tıfakla şu zevat ıecilmistir: 1 S"rYet (Di11 v.rhekir) Be •lcr. ve pi'anyo makineleri ve teferru · ı 25 birinci teşrin 1933 tarihinden itibarefl 

Etnı.kos ~t}f;ı~33 ~:
1

~::~1! t;~İnvi~ ıaastir; 1 Hilaliahmer SA Ti Ş Magv azasınd9 
geıı•yor elan 10 a kad~r Tophanede iskele 

caddesinde 25 numaralı tel fahri- ı•~"'."-
kasmın önünde hazrr bulunacak 

ilk maç Pazartesi günü Galatasaray 
takımile yapılacak 

"Tlemur tarafından nçık arttnma ' 
••HlmiltlttttlilımJIMIAltUfllUUltflHIUUHllltölltDHUUIHntll"'tMfftJlnnllmflmPlllDlffftU1 

tıklarını ya:-ııı~tık. Bu takımın 
bugün gelerek yarın ilk maç.mı Ka 
dıköyüncle yapacağı haber veril · 

Dün ö~·:endi"ir:ıize ~öre Gala· ! ihtimali kuvvetlidir. İkinci maç me!;tcdir . 
tasaray klübü Ynnanistan üçüncü-ı bayramın üçüncü salı günü Beşik· Tnmırnvar takımı Macar pro-

l"esis taı·ihi : 1888 

Sermayesi: 30. 009. 000 Fraıı1' 

/dure 111 eı k t~ Zl ; IS'/ AN HU L 
sü ,""Etnikos,, t~.kımiyle Jehri.miz - taş takı.miyle yapılacaktır. Etni·- fc:;yc 1:::llerinden milrc!d~ep kuv· 
de birkaç maç yapmak Üzere anla§ kes takır.ımrn bundan sonra cuma vct"i bir ta.bmc!ır. Ateş - Giincş 
mıştır. Etnikos kuvvetli bir takım ve pazar gün]eri ele birer maç yap tai:rraı is~ l enüz k•ınılmuş bir ta · 

o1duğu ha1de şehrimizde yapacRğı ması ihtimali vardır. Maahaza bu kımclır. Bu itibarla kafi derecede 'fil r ki ye deki ~ u be 1 eri : 
maçlar için yalnız kendi kadrosıy· maçların hangi takımlarla yapıla-I hi\zırlanmı~ olmasına ihtimal ve- lstanbul ( (1alala ve Is ... tanbul ) ız111•' 
le gelmeyi mı.:vafık bulmamı~ ve cağı henüz ke!'ar'aştırd:n'ş değildir i ı·il~"':":diği için alın<'cak neticenin 
diğer takımlardan oyuncu alarak Etnikos ile ynpılacak ma~lnrın bü· Tr.'11-;uvar takımına karşı olacağı- Samsun . Mersin . Adana 
muhtelit bir §ekilde gehniye karar yük bir alakayla karçıl.-n~n-:ağı mu 111 tahmin e:!c:rlcr ço:•tur. Yunanislandaki Şubeleri : 
vermi!lİr. İçlerinde dört tane hey hakkaktır. D;ğer taraftan Tamşu·:nr t~kı Selanik. Kavc-tla. A lina. Pire 
nelmile oyuncu vardır. T mı te:kilata dehildir. Ate§ - Gü- 1 ---------

amşuvar takımı ncş ise henüz fe~~rc olmu~ bulun· 1 ' 
Birir..ic maç bayramın ikinci pa- B b • · 3ılfımum Ban'<a muamclcteri. Kreii me'ctup'arı. Cari he5' muyor. u it' :-.rıa ou temasın 

zarteıi günü Taksim stadında ya- Diğer taraftan Ateş - Güneş hangi ı1c~·ait altıml<'. ynrn·çc:ığı ela 
1 

tarı küşadı. E~nam ve Ta:1v .at Kasalar icar•· 
pılacakltr y l ı • ·ık klühünün de Rumen.terin Tamşu - l.k d 1 el b• ı 
Galataaar~y ;1_~~~:n~~ a 

1

yap::.; var takımını getirtmek için çalış - :a~ :,e:::: :::~:r e:m:~~~di1:. me- ~ıi!lllJilifiJJmilıınJm~ılilmmmıımımJJjjJmiilil~Jlfü~m~JIJJ 
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11 - VAKiT 26 B. teırin 1391!!!!!!!e"!' 

1 Devlet: Dem lr yolları ilanları 1 -------
3000 adet telgraf direği kapah zarfJa mfinakasası l 5/11/933 

Çarşanba günü saat 15 te idare binasında yapılacaklar. Fazla 

tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vcznc!criade beş Jiraya satılan 
şartnamelerde vardır (573 l ı 

Eskitehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapata zarf
la münakasası 13/11/ 933 pazartesi günü saat J 5 te Ankarada 

idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Eskişehir vez• 
nelerinde birer liraya sahlan şartnamelerde yazılıdır. {5824) 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak : 

Çimento, alçı, kiremit nakliyahna 1il1/933 tarihinden itiba• 

ren yeniden tenzilat yapılmıştır. 1 afsilat için istasyonlara müra-
caat edilmesi. (5834) 

Asgari 13 ton ücretine tibi tutulmak ıartile : 
Her nev'ı çam, kayın ve gürgen ağaçlarından yapılmış tahta, 

kiriş, hatıl, direk, lata, kalas, tomruk, sırık, travers halindeki 
işlenmemiş kereıtelerle : 

Yumurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda kullaml• 

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

Bu tarifeye göre alınacak ücretler beher ton ve kilometre içia 

1 den 100 kilometreye kadar 
maktuan: 

4 
101 den 300 ,, ,, 100 kilometre ücretine 

ilaveten 
301 den yukın ,, " 300 " " 
kuruıtor. 

Fazla tafaillt için iıtasyoalara mDracaat edilmesi. 

2 
1 

(5833) 

#-r=======::r .. -::::::::::::::.::r:::::::::r:::::::::::u:::=:::ıii::::::::::::::::ruF'--fr • :5!-J::r.::m::::::r.:-~••••===•~·"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""""" 
nii Büyük Tayyare Piyangosu 

g 16. ıncı tertip ~Hlomıshr U 
...----~ IBu tertipte <?O) ~i~ ~~-1 

H mara (25) bıne ın~nılmıstır g 

Uculak .. temlzUk •• Slr'at 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 
YBasılacak Kitaplannızı .. 
apılacak Cetvel işlerinizi 

Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

•• 

VAK 1 T YURDU 

lfer Yerden Çok Ucuz Yapar 

~m Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. mı 
ii!ı 1 .. inci k~şi~: ~~/Teşrinisani/~:::::~-~~~ ~ 

.:::-a:::===-..:c:m:::::::m::: ===-·====-.:::::::-.:: ı ·========--=---· ............ -............... . 
Maarif Vekaletinden : 
Cumhuriyetin Onuncu Yıl Dönümü 

Münasebet ile 
Ankara Ticaret Lisesinde bir kitap teşhir ve satış sergisi açı• 

lacaktır : 

Muhtelif kitap evlerinin hususi barakalarla iıtirlk edecekleri 
bu sergide müstakil baraka tutamayan tabilerle kendi hesabına 
telif ve tercümeler yapan serbest muharrirler için de hususi bir 
pavyon bulunacaktır. 

Umumi pavyonda eserlerini teıbir etmek ve sattırmak istiyen 
küçftk tabilerden beş lira iştirak bedeli alanır. 

Serbest muharrirlerin eserleri meccanen teşhir ettirilir ve sat• 

tıralar. Sergi sonunda hesaplar ve iadeler sahiplerine gönderile
cektir. Teşhir ettirmek Ye sattırmak işleri sergi idaresi tarafın
dan yaplmhr. Bunun için ayn ücret ahnmaz. 

Bu suretle eserlerini teıhir ettirmek ve sattırmak arzu eden
ler nih•yet ayın 24 üne kadar sergiyi idareye memur Ankara 
Ticaret V.esi MOdürlüğüne müracaatları lizımdır. (5838) 

l Marmara üssubahri 
mevki kumandanlığı 
misyonu reisliğinden: 

ve müstahkem 
satınalma ko-

1 - Kumandaolıkça yapılacak su teıisalı için tefriıat itini 
usta ve mühendisl:ıri marifetile nezaret ve kontrol ettirmek 

şartıle "74,, ka!em pik boru ve teferruıh aleni münakasa usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Münakasa lımit Ussübahri Mst. Mv. kumandanlığı 
satınalmıı komisyo:ıuı:ıda icra edilecektir. 

3 - Münakasa 15·2· Teşrin-933 tarihine rastlayan çarşamba 

günü S9at 14 tedi~ 

4 - istekliler yevmi mezkurda biçilen bedelin yüzde 7,S 

iğreti güveomelerile komisyona gelmeleri. 

S - 1 aatildi münakasa .. rtlan kiğındı Ye merbutu listeler 

komisyonundadır ayni umanda lstanbul deniz levazım sabnalma 
komisyonunda her gün görülüp alınabilir. "5876,, 
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SUMER BANK Müesseselerinden 
Deniz Yolları İşletmesi 

ACENT ALARI: 
c;· kt'' 

Karakôy Köprübaşı 1 el. 4':!302 ır 40 
Mühürdar zade: tıarıı; 1 eleton 9.27 

• 
rı Si 

Karadeniz Sür'at Postası 

Gülcemal vapuru 26 biriııhcl 
1 • 

teşrin perşembe 18 de Gaita t 
S J11' tımmdan kalkar. lnebo)u, il 

Muhterem halkın Büyük Cümhuriyet Bayramında 
güzel ve nizami şekilde bayraklar asmak yolundaki 

arzusunu tatmin için sağlam şali kumaştan • 

sun, Ordu, Gireson, Trabıoll· 
Rize, Hopaya dönüşte bunJır~ 
ilaveten pazar Pulathaneye of 

(5867) 

Mersin Sür'at Postası 
Konya vapuru 27 birinci te§ ' 

rin cuma 10 da Sirkeci rıhtı· 
ıı· mından kalkarak Çanakale, 

e zi tlı Ucuz Bayraklar 
yapmıştır. 

mir, Antalya, Alanya, Mersİ11 ' 
Payasa dönüşle bunlara ila"e • 
ten Taş ucu, Anamura uğraya ' 
caktır. ( 5868) . 

Fırsattan istifade Ediniz 
• e 

Ayvalık Aralık Postası 

Antalya vapuru 26 birincittf' 
rin perşembe 17 de idare rıhtı • 
mından kalkar. (5869) 

t LAN 

Osmanlı Bankasının Gal3l~• 
Y enicami ve Beyoğlu de\fairİ; 

Beyoğlu: istiklal Caddesi 11 Istanbul: Bahçekapı 
Cümhuriyetin ilanının onuncu )rt 

dönümü münasebetiyle Teşrinie": 
I velin 29, 30 ve 31 inci günleri 
kapalı bulunacaktır. 
~~~~~~~~~---____.,,, 

Hava makinist mektebi = ........................................................ = Asarıatika müzeleri umum mü-
d 

~ 3. K. O. ~ 
mü üriyetinden: i Satı nalma l\ombyonu ıUn ları ~ dürlüğünden: 

Eski•ehir tayyare fa brik asına F ransı1ca bil ı r 98 ili 126 lira ····~;· M·····v·····S···A····A .... L ... l.;:0· .. ~1 ..... d........... Kasket Elbise Palto 
... m .• I · · • · .~ J.l' • an: Adet Takım Adet 

ücretli bir tercüman a: ınacaktır . Alınacak tercüman tayyare Hava ihtiyacı için muhtelif 
79 9

l 
55 malıcmeainin cins ve n(vıler inin karşılıgw ını bilmesi me•ruttur. • eb'atta demı·r ve tes 

" cıns ve • Asarıatika müzeler:le, Türk ve islim eserleri ve TopkıpU Atağıda yazı ' ı şera ı tı haiz o ' anların evrakı mi:sbitelerile Ye•ilköyd ı: • •t "'l"t d tk 
-ı vıyeye aı a a ve e eva apa sarayı müzeleri hademesi için imal ettirilecek baltida muharret 

hava makinist mektebine müracutları. "5887,, I fi I kt S t 
ı - Türk o mak. I zar a a ınaca ır. . ar na elbise, palto ve kasket açık münai<sa ile tcşrinisaninin 16 ırıC' 
2 - Askcıliğinı ikmal etmiş bulunmak. mesini görmek istiyenlerin perşembe günü saat 14 te talibine ihale edileceğinden arıl.1 
3 H her gün, münakasaya iştirak cd•nlerı'n numunelerı' ve şartnameyı' go"rmek u"'zere satı ve cumad•11 

- üku:net hizmetinde ça lışmJ.k için manii İstihdam bir " 
ha>'i olmamak. edeceklerin 5 - 11 - 933 ta- maada hergün asarıatika müıeleri dahiliye müdürlüğüne müraca~t 

4 k rihine müsadif ı>azar günü sa ve m-unakasaya g :rmeL istiyenlerı'n muvak'-at tcm·ınat akçesirı•JJ. !' - l inci teşrin ayımn 11 inci cumartesi günü yapılacak t krf K " 

müs~baka imtihanında kazanmak. at lO,S de 1~'1ll1!8~· ve e 1 Iıtanbul vilayeti muhasebeciliği veznemesine tediye etmelerı 
, mektuııları ıle bırhkte rtl. 1\1. ıaı1md r "588.i., 

iiiii!n!*iii~!!i~i~Eı!i~iiii!~Eiii5!;~iiiiiEiiiiiEiiii!!!!!ii!iiiiiiiii~~ii~iiiii~Ei~ii~iiiiiiiiiiii~~ii!~iiiiiiii~~E~ii v. SA. AL. KOM. nuna ~ura- .~~~-' •· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mr···· .. ··· .... ·x···jj .. 'A''P···A··z···x···g··ı·· .. ····· ...... m! caatları. (3340) (5397) 1 1 t b ı L. ş· k t• d 
==== ==·= ~ :(. "' s an u ıman ır e ın en: 
1111 TÜRK TİCARET BANKASI l!ll yo~~~!~~; satın atma komis-

1
.. Muamelat şubesinin nakli 

m~ M e r k ez i : A d a p a z ar ı HH Yerli fabrikalar mamula - TOcc:ıra \C kumpanyalara kolaylık olm.ık üzere Liman hanındaki mu2· 

HH fstanbul şubesi: Yenipostane karşısı Tel. 22042 mı tından 45,000 metre boz renk ıııclılt ~ube-!'İ, Galata Yağkapanındakı ve~ait ve hareket ~uhesinin bnlunduğU 
!.~.: •. =.; =.··:!:!i: te kaputluk kumaş kapalı mahalle ıı:ıklolunmaktadır. Yeni telefon :\o. su 400 l4 tür 28-T. Evvel 933 

Sermayesi•• 1 200 000 Cumartesi sabahından iliharen muamelelerin )'eni binada \"apılaca~ı alA!rndar· 
~m • , , HH zarfla münakasaya konmuş - ıara il:in oıunur. 1912 11 ·murnı mudur1uı; b 

!!!! •ht• k • 130000 ~~~ tu~ lha~~l-ll-933ça~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ ım 1 ıyat a çesı: ' !~H şamba günü saat 15 tedir. 1 ıstanbuı Belediyesi ilanları 
!!H Ş U B J;'· L C' R ı• i.i.~.i. Talipler şartname ve nümu - ---·------·------------- , ~ ~ Keşif bedeli 3'31 lira 68 kuruş olan Beykozda disparıse. mı . . . gg nesini görmek üzere her gün 1 p .... BANDIRMA BARTIN BiGA BILEClk .... ,_ yapılacak binanın tamiri a"ık münakasaya konul muştur. Ta 1 

HH - - - • mi ve münakasaya iştirak için y 111 .... BOLU soz··y··K BURSA n··zcE ESKi ···· oıaoıar i<eşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere ıcvaı1 
t 

!fü - u . u - - u - - !m de o gün ve saatinden evvel müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 25 lirahk terni 011 

!!H ŞEHİR-GEMLiK-GEREDE-GEYVE-HEN- Hil teklif ve teminat mektupla • makbuz veya mektubu ile 2· l 1·933 perşembe günü saat onbeşe 
~~H DEK-İZMİT - KARAMURSAL - KüT AHY A rn~ rilc Ankar~da l\t. l\1. ~~· satm kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. "5483,. __./ 

~m MUDURNU-M.KEMA~P AŞA-:-SAFRANBO- m~ alma komsıyonuna ~~raca -
m~ LU-TEKİRDAG-YENIŞEHİR ~m atları. :(. :(. :r.<

54 
> .... . ... 

H!~ m~ l\I. l\I. V. SA. AL. K01\f dan: 
~m Müsait şeraitle mevduat, havale ka- HH Kapalı zarfla ihalesi yapı -
Wibul eder tahsile senet alır ve ikraz m~ lan ı3,~30 k!10 GI_iserin yağı.: 
g~! A m~ na teklıf edılen fıat pahalı go 
!fü muamelatı yapar. HH rüldüğünden pazarlığa kon -
Hi~ Mevc\uat faizleri müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. im muştur . İhalesi 5 - 11 
gg · · iii! - 933 ı>azaı· gunu saat 
m~ Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- iHi 11 dedir. Taliple;·in şartna -
~m cariye satışına delalet eder. Sigorta yapar. m! meyi görmek iizere her gün 
iiH Telefon: 23623 i!ü ve ~azarlığa girmek için de 
··········································· o o·ıın ve kt• d ı ... , ....................................... ::.ı············································································ va .. 111 eıı evve : : :. :: ::: ::: : : : : : : ; : :: :: :: : : ::: : : : ::: : :: ::: : ::: : : : : : ::: : :: : : : : : :: ::: : : : : : ::: :: ::: : : : : : :: : :: : :: : : :: :: : : :: : :: : ::: : :: ::: ::::: ~ 

····-····································································· i\.11kaı·ada l\J. M. \ 1• Sa. Al. 
Ankara : Mektepler Alım ve Komisyonuna müracaatları . 

Satım Komisyonundan: 3365>, (5888) 
Sahibi: MEIDIE1 ASl!\1 

İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be' 

şinci sınıflarında okulturulmak üzere 

•• 
1. 1. 1. C. tarafından qazdırup tab'ı ve tevzıt 
"VAK11~, müessesesi ta,·afından deruhte edi"" 

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

eu kitaplar, yalnıı talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve res ı mleri ihtıva etmektedit· 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 7 u:rihlerinfi
atları nefasetine ve sayıfalarınuı çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 
inşaat usta mektebi talebesi için 7 / l.. T cşrin/933 tarihinde 

ihalesi mu'<arrer o'an eibise ve sairenin ihalesinin iş'an ahire ka· se,rı,rat nıUdürD: ı. &tra Satlşve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 

~d_a_r_t_eh_i_r_e~d-il_dı_·ğ_i _i_li_o_o_ı_un_u_r_.~~~~~~~~~-(_5_79_8_)~~~~v-~_K_ı_T~a-ıa_ıb_M_s·--~'~_t•_ıı_hu_ı ___ ~~~~~~~~~-V~A-K~l-T~Y~U~R-D_ U_~-~- ::::::;~ 

a:!:~:re Fosfatlı Şark Malt Hulisası~=:;r.~;::i~~r;Ji~; 


