
Sayı: 5681 Sah, 31 Birinci teşrin 1933 Sayısı 5 kuruş -
Büyük Bayram ~ 

ikinci gün: Dün gene sabah
lara: kadar Istanbul coştu 

J 

Ankarada, bayram 
Münasebetile halk 
Hatiplerinin sözleri 
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Ankara a hayra 
Münasebet· e halk 
H tiplerinin sözler· 
başlamış ve istiklal mücadelesine 
atılmazdan evelki vazıyeti anlat -
mıştır. İçimizdeki hainler ve pa
dişah bizi manda ve bende yap· 

ra a gönderilmek üzere Istan
to rağı dün merasimle alındı 

Istanbul coşgun 
Bir surette 
Bayramı kutlutadı 

mak istediler.. Fakat asıl Türk 
milleti sinesinden çıkardığı yüce 

Gaziye en aziz malımız olan bu bir avuç toprağı 
hediye ediyoruz 

(B~ tarnfı 1 lncl sayıfam.JZ4&) 

zevkli dakikalar geçiriyor. B~ı t:~ 
virat şöyle: Taksimdeki biiY1l~ &' 

h . . .. . d b ı tes•• 
aznesının uzerın e az ıı 

Ankarada hürmetle 
mak üzere memleketin 

saklanıl-1 
her tara _ rüyebilmek için daima Türk istik-

Gazisi ve ismet Paşanın yol göste
recili.ğiy]e n.e manda ne de bende 
oldu. Dünyaya esir değil efendi 
oldcğunu gösterdi, dedi. 

Ondan sonra da Karasar köyün 

fından alınacak toprak icin dün 
sabah şehrimizde Beyazıtta Cüm -
huriyet meydanında merasim ya -
pılmıştır. 

Vali namına belediye reisi mu -

• 
\ ~ \_ 

' 

Evellti gün Gozlolo hu:ı.urundn askerin resmi geçidi 

den M6hmet oğlu Hasan efen.eli bu avini Hamit Bey, C. H. F. lstan • 
büyük güne kavuştuğundan şük - bul vilayet idare heyeti reisi Cev
ı-anla bahsetmiş, cümhuriyetin det Kerim, Halkevi Reisi Hamit , 
feyzinden, milletin kazandığı yük şehir meclisi reis vekili Şadettin 
sek kudreti izah ederek kendisinin Ferit, daimi encümen azasından 
dahil bulunduğu bu yüksek hükU· Nakiye Hanım, Üniversite emini 
met idaresinde kazandığını an - Neşet Ömer Bey, vilayet ve bele -
]atarak köylü ve şehirliye benliği- diye erkanı, Eminönü kaymakam~ 
ni ve kudretini mal eden Ulu Ga· Raif Bey, Tayyare Cemiyeti Mü -
2iyc şükranlarını ifade etmiştir. ı dürü Hasan Fehmi Bey, C. H. F. 

lal tarihinin on beş yıl evvelindeki 
hadisatr göz önünde tutmak ge • 
rektir. 

Ancak o suretle bu on yılda al
dığımız hızı yeni girdiğimiz ve ö • 
nümüzde kattrğımız on yılda da 
elde ve önde tutabilirz . 

Aziz vatandaşlar, bugün mera -
simini yaptığımız bu toprak alma 

işinin kadr ve kıymetini ve yük
sekliğini hepiniz takdir buyurur • 
sun uz .. 

Türkün bütün yüksek haslet ve 
meziyetleri, yer yüzünde en büyük 

millet oluşunun en büyük vasfı 

toprak bağı ve yurt sevgisidir. 

Yer yüzünde yapyalnız kaldığı· 
mız zaman maddi vesaitimiz eli -

mizden alındığı zaman, kökreyen 
dünya düşmanlığım ezdiğimiz za-

man bizi bu kadar ileriye götüren 
yurt aşkıydı. 

Bugün mesut oluşumuzu temin 

eden bu büyük hareketin başınd 

daima sevgi ve saygı ile bağlı bu· 
lunduğumuz Gazi Mustafa Kemal 
vardır. (Alkışlar). 

Ve sevincimiz işte bu mes'ut 
günlerde gururumuz ve sevinci -

miz taşarken büyük şefe ve kurta
rıcıya şükr ( 1 vazifesi ifa ile mü -

kellef olan millet, bir hediye tak· 
A k d • r kaza reisleri ve matbuat mensup -n ara a serguer ve d' d" lan, diğer bazı zevat, mektepli - ım e ıyor. 

açılma merasimi ler ve halk kütlesi merasimde bu. O hediye Türk milletinin en a· 

ziz şeyi, en kuvvetli bağı olan 
toprağıdır. (Alkışlar.) 

dünyanın e yüksek hareketidir. '.A 
sırlarca evvel kurulmuş, cümhu -
riyetlerin hangisinin ilk on yılını 
bütün bir ideali etrafında bu ka • 
dar tek bir kütle halinde topla -
mıştır?. Türk cümhuriyetinin ilk 
on yılı bu noktaıdan öteki cüm -

1 h · ·· t"ne k0 
yapı mı§tır; aznenın us u 01 
lan fıskıyalerden sular fışkırıY ııl 
ve mavi, kırmızı, ye§il, sarı srıı~ı· 
lerin rengini alarak etrafa Sll~ııt<· 
yor, deponun duvarlaı;,ından ° 
lara boşalıyor. . t • 

Halkın hoşuna giden ten\fıt& 

Ankarada tıııyyarelerlmizin resmi geçit sırasrndca uc;:uşu 

huriyetlerin ilk yıllarından üstün • lan biri de Knnclilli rasathanesi!\~ 
dür, Bu büyük misaldir. Şefimiz, dedir. Burada eayet hiiyük b 

Türk milletinin ileriye doğru gi • kuyruklu yıldız yapılmıştır. 
dişim altı ayda elcle toplamıştır . Kadıköy tarafa , , 
Cümhuriyetçi milliyetci halkcı Haydarpaşa ve Kadıköy b3). 

, ~ , ~ , .. . bıJf' 
devletci laik ve inkılapcı olmak I ram munasebetıylc baştan 

~ ' • · .. ·· d H d ı:ıt' bizim şiarımızdır. nur ıçnöc yuzuyor u. ay arP d~ 
-yarı renk renk ısıklar içinde)' 

Türk cümhuriyetinin ilk on yı - :;,. d 1. .. • 1 l · · d b l Y"tıı~ . . . • . .. ..... n urny ıs ;:c esın en aş ı 

lını bu şıarların temın ettıgı mu • ı 1 .• .. b ··t·· · · t k f ı le d0 
.<oyun u un ıcı a ı za er er 

vaffakıyetlerle nasıl mes'ut geçir · , l "d' B 1 d' • d · · nı bıı° u 1 1. e e ıye aıresının ya " 
diy&'C biind n s() ra! d~lövl .q"dsi • smda nctt sen . m :'Ctann ~fi" .

1 kt' . jl 
rece ır. ls Bankasınm, daha sonra errfle 

Yaşasın büyük millet, yaşasın kilisesinin, daha sonra rum kili5~ 
Türk cümhuriyeti, yaşasın hüyük sinin, daha sonra her sokakta te ~ 

• • r fıv 

A'nkara, 30 (Hususi) - Cümhu lunmuşlardır. Merasime şehir ban 
riyetteki yapılan maarif hareket - dosu tarafından çalınan istiklal 
!erini canlandırmak üzere lsmet marşiyle başlanılmış, ondan sonra 

Paşa kız enstitüsünde tertip edilen belediye reisi muavini Hamit Bey 
sergi bugün açılmış; Sovyet misa - kısa bir nutuk irat ederek yapıla -

firler de sergiyi gezmişlerdir. Öğ- cak işi anlatmıştır. Müteakiben 
ledeı'J sonra sekiz bin kişi sergiyi Cevdet Kerim Bey gelmiş ve şun· 

gazımız·· · sadüf edilen esnaf ve halk tarıı . 
İşte aynı zamanda milletin yur • Cevdet Kerim Beyden ~nnra ~lan kurulan taklar biribirini tıJ. 

du ve toprag" ı demek olan Gazi • H lk · · · LI "t B 1 k l d .. ıı a evı reısı ı-; amı ey c e ısa kip cdıyordu .. Bütün ev er on•· 
ye en aziz m.ı.lımız olan bu bir a - ve güzel bir nutuk söyleyerek mıs ,,.e tenvir edilmirti. , . - ~ ~ 
vuç toprağı hediye olarak sunmuş' toprak alma işinın güzel manası - C. H. Fırkası binası da çok gı.ıı. 
oluyoruz. nı izah ettı. bir şekilde donanmış ve aydınlııll ziyaret etmiştir. ları söylemiştir: 

Sergiye on yıl içinde ilk, orta, Vatandaşlar, Türk cümhuriyet ve inkılabı Ondan sonra hep bir ağızdan :nıştı. 
yükek ve ımesleki terdisatın ileı·le _ Türk istiklal ve inkılabı tarihi -

Sovyet misafirler 
toprak almak işine başlanıldı. Deniz şenligi bit 
Havuzun kenarındaki çiçeklerin Dün gece Boğazçinde büyük .•e yişi çok güzel bir şekilde kroki, re- nin on beşinci yılındayız. Bugün 

sim ve grafiklerle tebarüz ettirmiş Türk cümhuriyetinin onuncu yılı· 
t• nı kutlulamn bahtiyarlığı içinde -ır. _ 

Sergi, bilhas.sa mekteplerde es· yız. 

arası Nakıye Hanım tarafından ka deniz ~enliği yapılmıştır. Şeolı&. 

ki ve y~ni tedris usullerini canlı ı Bu büyük günü haklı bir gurur 
ı meleri lazımdır. Fakat misafirler 

Ankara, 3o (Hususi) - Şovyet zıldı, sırasiyle Belediye reis mu - iştirak eden donanmış geçen ge ~ 
misafirlerin mevcut programa gö· avini Hamit, Cevdet Kerim, Halk- miler saat 20 den sonra Gall\t 

re bu akşam lzmire hareket et • evi reisi Hamit, harp malullerin - rıhtımından hareket etmişler ~.~ 
den Nafiz Beyler, Üniversite son Rumelioahilini takip ederek BüY~~ 
sınıf talebesinden Necdet Şekip dereye kadar gitmişler ve Anad0 

/ 

Hanım ve Halis Bey, şehit yavru- sahili yoluyla dönmüşlerdir. Şe"~· 
larından Dumlupınar yatı mektebi l tiğe Şirketi Hayriyenin Araba;, 
talebesinden Ahmet Bey kazılan puru, diğer iki küçük vapur~: J<~' 
yerden birer avuç toprak alarak kay idaresinin biri büyiik bırı. '" 
hazırlanmış olan kutuya koydular. çük vapuru, Haliç şirketinin il<•~ d 
Kutu kordela ıle bağlanıp mü • puru; Liman Şirketinin 15, 6, 6• , 
hür lendi. Zabıt yapıldı, imzalan • numaralı romorkörlerı; mavn"'

1
, 

dı. Şehir bandosu milli marşları · lar şirketinin, motörcüleı· ceıııi>'e I" 
mızdan birisim çaldı, böylece me· tinin motörleri; kılavuzluk rorıl0 

bir surette göz önüne koymakta - ve iftiharla ve çok değerli sevinç • 
dır. le tes'it ederken hepimiz içinde bu çarşamba günü açılacak olan Bü -

lktısat sergisi de saat 16 da ti . . lunduğumuz Türk istiklal ve in • yük Millet meclisinin müzakerele· 

ı . · d ı S 'd kıla~p hareketı"nı'n b rinı· takip etmek arzusunu izhar caret ısesın e açı mıştır. ergı e on eş sene ev-
bütün istihsalatımız, ithalat ve ih- veline elbet fikrimizi, ruhumuzu ettiklerinden programın bu kıs • 
racatımız, 10 yılın gösterdiği deği gözümüzü, gönlümüzü çevirmi§ mmda tadlat yapılmıştır. Şovyet 
şiklik' er canlandırılmıstır. bulunuyoruz. heyeti çarşamba akşamı hareket 

_..._ ____ ,....."'""'_____ Dün akşam sekiz buçuktan iti • edeceklerdir. 

iş bankasımnÜskEidar şubesi baren Türk cümhuriyetinin on bi-
İ9 h.ankasının Üsküdar şubesi rinici yılını yaşamağa başlarken 

dün sabah saat on buçukta mera - önümüzdeki on yıldada geçen on 
simle açılmıştır. yıl gibi hızla, muvaffakıyetle yü • 

Anlc•r•da Ras hcycU ve hnrlclye vcJdllml:r:, geçit resmini seyrederlerken .. 

......... 

rtümune hastanesi 

Ankara, 30 (Hususi) - Anka-
ra nümune hastanesinin açılma 

merasimi bugün Başvekil ismet 
Paşa Hazretleri tarafından yapıl • 

mıştır. Merasimde vekiller, meb

uslar ve diğer davetliler bulunmuş 
[ardır. 

Yüksek ziraat enstitüsünün açıl
ma merasimi de gene İsmet Pa~a 
Hazretleri tarafından yapılmıştır. 

Balkan konferansın da 
Ankara, 30 (Hususi) - Trab • 

zon meb'usu Hasan Beyle diğer 

mürahhaslarımız bugün, Şelanik • 

te toplanacak olan Balkan konf e • 

ransma işirak etmek üzere lstan
bula hareket ettiler. 

rasime nihayet verıldı. körü iştirak etmiştir. 

Ankarada bayramın ilk gilnü tanklarımız Gnd H:r:.nln önünden geçer "e..,. 
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Mensucat • • • 
ışımız 

lialı ---
ve ınensucat sanayii 

. Gediz Küt h ·ı· . . ·ı tı iİt.nı· a ya vı ay&tının ı e • 
Silh.:ıı 1 ~ kasabalarından biridir. 

... ısa nı • 
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SOHBE1LER 
······························••11• 

iki nokta 
Bir yapmak, bir de yapmak İs • 

temek vardır • Dün şehrimizde lan h k ensucatıyla şöhr<!t bu -
.~ bir t u asabada hemen her evde 
• el "h 

di d k ga Vardır. Ged izi il er ken-

yenı En büyük bayramımızı candan 
kutlulamağı istediğimiz muhak -
kaldı. Fakat bu işin bir de ha • 
şarılması vardı ki, gecelerimizin 
ve günlerin azametinimizin göriin
~e, pek kolaylık'a başarılamıyacak 

bir işin, muvaffakıyetle başarıl • 
mış olduğunu büyük bir memnu • 
niyetle gördük. 

.~ 

I' 

l' 

açılan •• muessese er lbek~ ~duklarını giyerler giyin -
ıçın b"lh ' 

l'rıeıitı. h 1 assa Avrupa nıalı gel 
1 eklemezler. 

Hastane, mektep, Halkevi ve çocukları kurtarma yurdu . Gediz rn • 
•llıalat ensucat tezgahlarının 
değil 1 ~alnız kasaba da bilinde 
d , cıva ·ı· 
a isfhJ· r vı ayet ve kazalarda Cümhuriyet bayramı münasebe 

1ar..._d
1 

ak edilir. Gediz tezgah-
., a d k tiy'.e şehrin muhtelif yerlerinde ye-

la.tda d . 
0 unmuş mensm.at bura- ni birçok müesseselerin açılmil me 

lar• aırna tercih edilen dokuma-
1.ur. rasimi yapılmı~tır. 
A Dün açılan yerler, Beyoğlu er-

b. ncak t hl · 'd · k k h · · · 1 ıt h l ezg arımız ıptı aı e astanesının yenı pavyonuy a, 
ad d' ha.had e ır. Hala dededen ve Beyoğlu 29 uncu ilk mektep, genç 

l~t an kalma tezgahlar 'a ima - luristiyanlar cemiyetinden ahnan 
Yap1l k 

l'tıi\kin I nı.a tadır. Asri mensucat binada halkevinin Beyoğlu kısmı, 
hett e erı kullanmıya m.>..ddi ci- ve Galata çocuk"arı kurtarma yur

en . 
llıi\kin 

1 
ırnkan yoktur. .Burada dudur. 

i\çı) e erle mücehhez bir atölye 1 Beyoğlu hastanesindeki yeni 
aa. G d' 1 . . ~· e ız ınensucatçılıg~ı daha pavyonun açıma merasımı aaat on 1Ya.d ·ı . lı l e_ ı erliyecek bu sayedP. ha- beşte yapı mıştır. 

b eıgahları d d' l k ~ Merasimde vali Muhittin Beyle ulu a a la ço aı·'\.mış 
Ilacakt Cevdet Kerim, halkevi reisi Ha -

da Ged: ır. Son seneler zarfın- mit, sıhhat müdürü Ali Rıza, Bey 
~cr1·.,.d '2 halılarının nakışları ü -

·• e d oğlu kaymakamı Sedat, hastane 
Röruı e ınuvaffakıyetli desel\ler 

ltıektedir. baş hekimleri, belediye daimi en-
(j--" cümeni ve şehir mec1isi azaları bu-

Sküdarda cinayet iunmuş~ardır. 
E..,, Ik Vali hey saat on beşte kısa bir 

J"et İt~ i gün Ü!küdarda bir cina - nutuk söyliyerek hastane kapısı ö
enıni r 

Siiley ş ır. nüne gerilen kordelayı ke!.miştir. 
tutarı F. trlan ağa mahallesinde o - Bunclaıı sonra davetliler yeni pav· 
h01ı k nver le ipci lbrahim sar • yonu ge7.mişlerdir. 

T \l .. 
l"eticed Yllzünden kavga etmişler, Beyoğlu belediye hastanesinde 
~"-~n e İbrahim Enveri bıçakla :;eni yapılan pavyon elli yataklı -

tnda 
n ağır surette yaralamı!- dır. Bu auret'e hastane şimdi 80 ya 

. bcrh 1 
''rıc k a Zeynep Kamil hastane-
" il~ aldırılan Enver yapılan teda 

lb ca."rnen ··J ·· t·· ta.h. ~ o m.u.s ur 
tkıra h ırn cınayeti müteakip kaç

•• en" 
u~ Yakalanamamıştır. 

'Yugoslavya 
~~vu~hnya hakkında 

v~ôlıniden hesapistiyor 
lYa.n d leaitı~ a. an Deyli Ekspres gaze 
şu - .. ı-- ·ı· "Y ...... urnat verı ıyor: 

hab~r :f 0~~avya kralı Aleksandr, 
9e>linj" hdıgırna göre, Sinyör Mus -
ıi .re Us ~ b' ~ t, Usı ır nota göndermi! 

taklık olmuftur. 
Hastane gezildikten sonra da -

vetliler bahçede bir müddet din • 
ı~r.miJler, bu sırada hastanenin 
l::iaş hekimi doktor Fikret Bey Bey
oğlu belediye hastanesinin tarihçe 
sinden bahsetmiştir. Fikret Be -
yin verdiği izahata göre; Beyoğlu 
semtinde ilk hastane 1281 deki ko· 
lera salgını esnasında rahibeler ta
rafından açı:mıştır. O zaman 8 
fataklı olan bu hastane Meşrutiye
te- kadar muhtelit istihaleler geçir
miş ve 1909 da belediye idaresine 
ıntikal etmiştir. 

Hastane mütareke 
Fransızlar tarafından 

esnasında 

işga1 edil-

miş, mütarekeden sonra tekrar be-

cut olmadığı bu muhitte böyle bir ı tuk söyliyerek ötede beride dola -
mektebe olan ihtiyaç a~ikar bulun- şan serseri, kimsesiz çocuklarm 
duğu ve bu civarda bir arsa alaral< 

1 

feci halini tasvir etmiş, açılan 
yeni bir bina yaptırmak çok mas - "Yurt,, un h~ç bir günahı olmıyan 
raflı olacağı için şimdilil~ bu bina-- vatan çocuklarının cemiyete fayda 
yı münasip bulduk. Fakat yakın - lı birer uzuv haline getirilmesi için 
da tadil etmeği düşünüyoruz.,, açıldığını söylemiştir. 

Vali bey nutkunu söyledikten 1 Bundan sonra miicsı;e:;e müdürii 
soma: Kazım Bey müessesenin vazıyetini 

"Çocuk"arımıza hayıı-lı olsun, izah eden bir nutuk söylemiş, "Ço
diyerek korde!ayı kesmiş, müten • cukları kurtarma yurdu,, nun ahlt:.· 
kıben mektep gezilmiştir. hen tereddi etmiş serseri çocuk -

ları toplıyarak onları 18 yaşına gel 
dikleri zaman müstahsil b!rer va -

"Y. M. C. A.,, elan alman yeni 
bina da halkevi Beyoğlu şubesinin 
açılma merasimi de saat 16 da Cev landa~ he.line getirmek için kurul-
d~t Kerim Beyin bir nutku ile baş duğunu söylemiştir. 
lamıştır. Kazım Beyden sonra, vali bey 

K • B b l d ! tekrar dem istir ki: Cevdet erım ey unut mn a " .~ . . 
·· l ·· ı d · t" - Bu eserı meydana getırmek czcum e şoy e emıs ?r. 

· için ö.nümüzde emsali olmadı~mı 
"- Biliyorsunuz ki; bu millet naz:m dikkate alarak bu işle meş

çok kısa bir zaman evel biiyük bir 
f e:aketten kendi azmiyle, kendi 
hamlesiyle, milli bünyesinde mev 
cut olan kuvvetleriyle kendisini 
kurtardı. Bütün dünyaya hayret 
verecek askeri bir zafer kazandı, 

ondan sonra siyad iııkılat>lar yap
tı ve bunlarda ela muvaffak oları:ık 
yer yüzünün en bahtiyar birmilleti 
haline 1!e' d i. Gerek istiklal zaferi 

:> 

ni, gerek siyaset zaferini vücude 
get iren bu .millet yeni prensipli, ye 
ni idealli, yeni esaslı bir millettir. 
Binaenaleyh kendi kuvvetiyle mu
vaffak olduğu bu askeri ve siyasi 

mevkiini vücude getiren idealini 
fikir ve kültür sahasında yapmağa 
mecburdur. Ve bu, öteki'erden 
sonra en mühim ve esaslı bir vazı

fe halinde milletin gözü önünde 
canlan.dı. Hepimiz buna çek e -
hemmiyet vermek mecburiyetinde
yız. Bilhassa mütemadiyen milli 

bünyeyi besliyecek, kuvvetlendi -
recek olan yeni nesli inkılabın esas 
!arına göre yetiştirmek lazımdır. 

gu~ olan zevat re.e.mleketin !:ayın 

namına benimle beraber çalıştılar 
ve müessesenin esas nizi:','!llnamesi
ni tesbit ettiler. Bu zevatın isim -
lerini burada anmağı bir vazife 
bilirim: 

Doktor F ahrettin Kerim, rnual -
lim Servet, Hüsnü, Haydar, maarif 
müfettişi Hilmi, doktor İbrahim 

Zati, Avni, Tevfik Beyler. Bu 
?evala bu vesileyle de teşekkür e -
derim. Aynı zamanda bu binanın 
satın alınması için 50 - 60 bin li
ranın ve başkaca tesis r.ıasrafı o"a
rak 30 - 40 bin lirahk bir para • 
ııın sarfma mezuniyet veren şehir 

medisi azalanna bir defa daha ar-
:.:ı şükran ederim.,, 

Müteakıben m\,;es~esedeki ço -
cuklar bir revü temsil etmişler, ~iir 
ve marş söyle::ni~lerdir. 

Bir yolun tamiri 

~ lediyeye geçmiştir. 
Elektrik şiı ketile çıkan 

ihtilaf " 'Ugosla k l Buna varmak için cümhuriyet ida-
llıt .. r vya ralı talyanm A - 29uncu ilk mektep · ·k· ld .. ·· ·· t·· B l 

tr " Ya. ha.kk d . . resı ı ı yo an yurumuş ur. un ar Elektrik şirketiyle Eyüp nahiye 
Ilı o··... ın. akı noktaı naza - D tı·ı h t d k kt d b" . "f t d l\/f ~ grenın k . . ave t er as ane en çı tı an an ırı maarı vası ası ır. ·ıaa- müdcr:Uğü arasında bir mesele 

1\ illi ha2:ırd e A ıslıyor. İtalyanın sonra doğruca Telgraf sokağında rif haricindeki faaliyetlerden biri· \ıkmı~ltr. Elektrik şirketi, cüm _ 
' dtı·· .. a vusturya hakkında 229 uncu i"k mektebin açrlma me- ni de halkevleri teşkil eder.,, 1 · t b .. b t" 1 fr\ 5U.nd .. "·· 1urıye ayramı munase e ıy c 

Bayram tertibatı fevkalade 
muntnzam bir te~kilatla idare e • 
dildi. Bu intizamın muvaffa • 
kıyet sırrı da, iş başındakilerin 
yüksek ülküleri, sarsılmaz iman • 
landır. j 

Ankarada geceli gündiizlü ça • 
lışan, aylardanberi bu büyük gün
lerin. aydınlık eecclerin, şerefli 
ve cümhuriyetimize layık bir ;te • 

kilde kutlulanması için uüraşan 
yüksek komisyonun mesaisini lak
dir etmemek kabil değildir. 

Bu şerefli işe dört elle, canla 
başla sanlan ve gönülden gelen 
bir hamle i!e hu bayramın kı•tlu • 
lama tarzını başaran Recep Bey· 
efendi ile, beraber çalı~tığı arka -
daşlann:ı teşekkUr; v:.!.:;.ndaşlık 
borcudur 

Şimdi ikinci noktaya gelelim. 
Bu nokta ,on yıllık cümhuriyet 

terbiyesinin ve cümhuriyet idaresi
nin lclı;,11ize olan tezahürüdür. 

İki gündür, bülün İstanbul hal • 
kı sevinçlerini haykırıyor. Şehri • 
mizin yegane damarı, Harbiye -
Fatih yolu, iğne atılsa yere düşmi· 
yecek kndar kalabalık. 

Eski devirlerde, böyle bir kala· 
balı ğı idare etmek için, bir ordu 
lazımdı. Her köşede kan çıkar, er· 
keklerin yanından geçen kadın -
!arın feryadı duyulur, sokaklarda 
şenlik d :!ğ'İ ), rezalet olurdu .• 

Ge::eli zündüzlü devam eden 
eğlencelerde kimsenin burnu ka • 
nam".clı. Büyük bayramın kutlu • 
lanmast, bir kör döviişü değildi .• 
Şuurlu, iradeli b ir şenlik oldu. 

Burada, lstanhul şehrinin ida • 
re mekanizmasını tebrik etmek la
zımdır. 

Hayat, tabii haldeyken, her işin 
muntazam görüldüğü vehmi galip 
tir. İdare makinesinin sakatlık • 
ları, böyle günlerde meydana çı • 
kar, ve anlar3ımz, ki memlekette 
ne poEs vardır, ne de belediye za • 
bıtası. .• t'a) ...hai k lıgu malum değildir. rasimine gitmi~lerdir. Davetliler Cevdet l<'.e~im Be~ bu.odan son- yeni çekilen ihtiyat kabloyu, Si_ 

t'ttekıe.r:l:e\Js~~dr ise fikirleri öğren- burada maarif müdürü Haydar ra ~alkevlermın f~alı!etı~den, ga- [ lahtarağadan itibaren Eyüp ve E- Su bayram anladık, ki cümhuriyct 
y1• n adır. Beyle mektep müdürü ve muallim yesınden bahsetmıs, şımdıye kadnr J' k l t k" t '- \daresi , hükumet otoritesini mil· A. Yanad . . 

1 
~ • •. • ç.ırne ap yo unu a ·ıp e meJ<> 

f 
"'ı.ıat"r a şayı olduğuna göre !er tarafından karşılanrnı~]ardır. 55 halkevı açılaıgmı soy~rnıs ve •. l B d .. l.. .. tür !ete aşılamıştır ve belediye zabı • 

, . .. Ya rn ··ıh· b' V y M C A ). d sure..ıy e eyazı a go urmuş . 
aınd .. d· ~ tş ır buhran are. ali Muhittin Bey mektebin ka-

11işte bugün de ' . . • . an K hl d"" d"kt · ketı'n tası tam bir intizam dahilinde i" -.. 1 • a o osen ı en sonra sır :r 

~a~ ita} r, Buhran başlar başla _ pısı önün~ gerilen kordelayı kes - a:ınan bu binada mılli kültürü mil- b l · l "h . l · . t görüyor ve gördüg~ ü işi bilerek gö· 
ı . ozu an yo u ı t ımam a tamır c -
"<lt Ya Av t 1 .mezden Ön<'e bir nutuk söy]iyerek li ellerle yayacak olan bu müesse- rüyor. 
. •'acak ' us uryanın iş erine mediği Eyüp nahiye müdürlüğü ta-
lı~ tır B h d" Ad ezcümle şöyle demiştir: yi açmakla hepimiz seviniyoruz.,, Selami ;zzet de · . · u a ıse, riya - rafından ileri sürülmüş ve bu yo!-
td ll\ıındek" " Mernl-ket· l'k demiştir. 

eı-, 1 ınüvazeneyi altu·· •t - ... ın on sene 1 ma- - I k hl 1 ·• 'nden ev l 
~ arif vekaleti ve İatanbulun on se - Cevdet Kerim Beyden sonra ar -a onun c oşenmesı e Jlk k } d 

' l<raı AI k nelik maarif hamlesi, gururun in- muallim Servet Bey "cümhuriyet yeni yapılmış olduğundan nahiye me tep er e 
e \>hl_ • e sandr bo·· I b' h d' b ıtıu"'du""·liig~u·· yolun eski haline ko -r '«tt\Ju d Y e ır a ı- sanlara isafe ettiği kötülükten kork rt:jimi ve inkıla ın manası,, mevzu • 

~·o du!i.in~~~ ~la.cağ~ hattı hareke- mıyarak, gururla iddia edebiliriz ki lu bir konferans vermiştir. nulmasını istemiştir. Nahiye mü- Dün SOden fazla mektep 
t, azıyetmde bulunu • iftiharla yüzümüzü ağartacak ka. Müteakıben ~ehir tiyatrosu ar - dürlüğü aynı zamanda hu mesele müsamere verdi 

}(·-
~ atnyondan düşüş 

Qc il.lata Vo 
çbıekt Yvoda caddesinden 

tlıetı e olan sa 1 • • 
'llp b· raç ar cemıyetıne 

~~-kl . tr kanı ~r Yonun arkasında 

l'tıele Ya::•, uzatarak oturan bir a -
~ anmıştır. 
~ bıe)e k 
\ d Ql ' arnyonun durması ile 
ti-d,ll ;~ •adıtneden dü!mü~, ar -
.. t~~'dı e ~n 2352 nu~naralı şoför 
orı·· n ıdar . d k 

llrıdc k esın e i otomobilin 
alarak l yara anmı§lır. 

dar geniş, kuvvetli ve güzeldir.,, tistlcri bir peı·delik "İstiklal., pi· l·akkmda belediyeye de müracaat Dün İstanbul mmtakası dahilin 

Va1i Bey bundan sonra cümhu- yesini temsil etmişler, Nabi Bey ve etmiştir. de 50 den fazla i"k mektep müsa • 

riyet devrinde talebe adedinin çok ~rkadaşlan konser vermişler ve V f l l mereler vermiştir. Bu .müsamere· 
·· 'k h 1 ı · l • e a ı ar yurdu arttığını, mektep adedinin de bu Jlmnastı • are ... ct en yapı mış.ır. !erde inkılap çocukları, 10 inkı • 

nispette çoğaldığını söyle.miş ve: Çocukları kurtarma yurdu Yarım asırlık bir tarihe malik lap, istiklal gibi milli piyeslerle 

" - En son hizmet olarak da bu · Galatada Osmanlı bankası kar- bulunan Vefa lisesi mezunları ta - şer'iye muhakemesi, isimli komedi 
bina aatm alman mektep ittihaz tısmdaki sokak içinde, eskiden ıa~md~n dün saat 14 le İstanbul 1 ier temsil edilmiştir. Cümhuryet 
edilmiştir. Esas prensibimiz mek- İngiliz mektebi olan binada kuru- ha kevı salonunda bir içtima yapıl bayramı münasebetiyle ilk mek -
lep olarak yapılmamış binaları lan "Çocukları kurtarma yurdu.,: mı§tır. Fakat bayram münasebe - teplerde açılan sergiler pek büyük 
mektep ittihaz etmemektir. Bu nun açılma merasimi ele dün saat tiyle mezunlarının ekseriyeti mev rağbet gör.r:ıüştür. Bilhassa lstan -
c~as prensibe daima sadık kalmak onyedi buçukta gene vali Muhittin cut olmadığı için heyeti idare inti- bul 1, 9, 44, 49 uncu mektepler 
azmindeyiz. Fakat Şişliden Tüne- Bey tarnfından yapılmıştır. habı 21 teşrinsani cuma gününe sergi ve müsamerelerinde çok mu• 
le: kadar mil:i bir mektebin mev - Vali bey bu münasebetle bir n':.1 bırakılmıştır. vaffak olmuşlardır. 
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Aca-ha halk (ahali, millet, kala
balık) nedir? Coğrafi bir mevkide 
otuian bir ırk veya blr insan'ar kü
meıi değildir. O, tarihen devam e
degelen bir nesildir; o, darma da
ğınık bir kalabalıktır ki onu bir 
fi~ birle§tirmiştir. O fikirlerde 
mevcut olmak ve devam etmek i -
raC:.:!ti, kuvvetini ve şahsiyetini 

müdrik olmak kabiliyetıdır.'. Ay -
ne-.): "faşist devlet, ruhaniyetin -
(spiritunlite) en ulu ve en kudret
li t~rzı ki ferdin fikri ve ahlaki 
ha!rat!arının bütün şekillerini ihti
va, eder. Faıist devlet sadece bir 
id<!re uzviyeti, tehlikeli şahsi te -
§ebbüsleri tahdit eden bir kanun 
vazu değildir. O, inzıbat ve zeka 
dc.<mektir. Faşist devlet, aşağı yu -
karı sivil cemiyette beşeri §ahsiye
ti temsil ettirir. Mücadele eden, 
ya.ratan, düşünen insanların kal -
bim hakimdir. Ruhun ruhudur.,, 

Musolini, rejimin siyasi ve içti
mai akidesine dair yazdığı kinci 
bir bentte harp hakkında şöyle 
ııöyliyor: 

"Harp, beşeri melanetlerin ger
ginliğini azami bir derecede tutar 
,.e harbe yaklaşmak celadetini gös 
teren nıilletlerin üzerine bir asa -
Jet damğası vurur.,, 

Snlh mütearifesinden başlıyan 

bir akide fa§isme yabancıdır. Ve
lev hazan onlara müsamahakar ol 
aun bütün beyne1milel teşekküller 
faıizme ecnebidir. Bu teşekkül -
ler, tarih gösteriyor ki, milletlerin 
hayati menfaatleri bahse mevzu 
ohınca yok olurlar. 

Faıist devlet fikri, müessısının 
dımağmda nasıl doğdu?. Bunu 
da aynen kendisinden dinliyelim: 

"1919 martında Milano'da "Po
polo d'ltalia,, gazetesine verdiğim 
bir Han ile bana yardım eden ve 
daima beni takip eden kimseleri 
yanıma çağırdığımda zihnimde a
kideye müteallik hiç bir plan te
karrür etmemişti. Yalnız bir aki
denin tecrüheziyle mahmul idim 
ki b da sosyalizmdir. 1903 
ten '1914 senesi kışına değin takri
ben oh sene sosyalist idim. Bu bir 
akide tecrübesidir. O zaman'ar 
bile b~nim şiarım faaliyet idi. O 
hengamda sosyalsm artık umumca 

.kD1.bul olunmuş kati bir akideye sa

hip değildi. 1905 tenberi Alman -
yada "revisionniste,, cereyanı baş
lamı§, Brenstein'a müntehi olmuş
tu; ltuna muhalif olmak üzere bir 
de sol inkılapçı cereyanı belirmit· 
ti. ltıdyada bu cereyan söz ve ke
lıme hududundan dışarı çıkamadı. 
Hı1Jbuki Rus sosyalizmi, bolşevism 
İn ba§langıcı oldu. Reformisme, 
Centrisme, Revolutionnarisme ta
bir ve ıstılahları bile atık duyul -
ma~ bir hale geldi. Lakin faşism 
denilen büyük ırmakta bir Sorel
in, bir Pegvy'nin, bir Lagardelle
in ve 1904 ten 1914 e kadar 1 tal
yan Syndicaliste'lerinin ve saire -
nin fikirlerini bulacaksınız. Hal -
buki halyan ıosyalismi Giolitti ile 
münasebetinden dolayı metaneti -
ni ka~betmişti ve kloroform yut -
muştu .. 

''Popolo d'halia,, gazetesinin 
ikinci unvanı " Mücadil ve müstah 
sillerin gündelik gazetesi,, idi. 
Müstatsil kelimesi bile fikri bir is· 
tikamete delalet ediyor. Faıism, 
enelden bir mesai odası dahilin
de kotarılmıt bir akide ile beslen
medi. FaJism bir faaliyet ihtiya
cından doğdu ve bir faaliyet ol -

l Muharrir i : Celal Nuri 

du. ilk senelerde bir fırka değil
di. Bilakis bir parti muhalefeti 
ve bir hareketti. Teşkilata verdi
ğim isim onun seciyesini tayin e -
der. O zamanki zabıtnameleri -
mizi okuyanlar onlarda bir akide
ye tesadüf etmiyeceklerdir. Rast
gelecekleri cihetler, doğmakta o
lan fikirler, beşaret'er, ihtarlardır. 
Bunlar, sonradan bir vesaya silsi
lesi teşkil etti. Bu vesaya faşismi 
orijinal ve yeni bir siyasi akide 
haline getirdi. O zaman diyordum 
ki eğer burjuvazi bizde kendisine 
siperi saikalar görüyorsa aldanı -
yor. Biz sayüamelin önüne gitme
liyiz. Biz amele tabaka1arım ida
re kabiliyetini ibraza alı~tırmalı • 
yız. Onları şuna iknaa çalıştırma -
lıyız ki bir sanati ve ticareti ida
re etmek bile kolay değildir. Biz 
fenni ve ruhani irtica için mücade
le edeceğiz. Buglinkü {yani faşis
min idareyi ele geçirmediği devir
deki) rejim vefat edip terekeıi or
taya konunca boş durmıyalım .... 
Ko~.malıyız. Eğer daha ileri bir re
jime gidilecekse yeni mevkileri tu
tacak biz olmalıyız. Miras hakkı 
bize aittir. Çünkü milleti harbe 

tereken davet ediyor un ıncı yı onumu 1 
Atina, 28 (Hususi) - M. Ve -

nizelos, bugün yeni bir makale 

ncşreylemiştir. M. Venizelos, bu 

makalesinde, son darbei hükume -

te İ§tirak etmit olan zabıtanın or
dudan ihracı için ayan ile meb'u -

san meclislerinin bir millet mec -
lisi şeklinde içtima etmeleri lazım 

geldğine dair ayan meclisince ve· 
rilmiş olan kararı müdafaa eyle • 
mektedir. 

M. Venizelosun noktai nazarı • 
na göre hükumetin ayan ile mebu 

san meclislerini müşterek bir içti -' 

maa davetten çekinmesi, bir ihti -
lal mahiyetin ~e olacaktır. 

Yoksuzluk ve vesaiİsizlik içinde ıuek 
tebin yaptığı işler, yetiştirdiği talebe 

----· - ,ül 
Dün mühendis mektebinin idarede terbiye ve on senede,?~ 

kuruluşunun ellinci yıl dönümüne hur;yct idaresinin iktıaa~, 1 
ettil 

teıadüf ediyordu. Bu münasebetle ve maarif sahasında temın 
mektepte tezahürler yapılmış, istifadelcrden bahsetmiştir. r 
mektebin yıl dönümü kutlulan - , Şanayı kabiliyetimizi, oJ1 ~~ 
mıştır · denberi sanayi in gösterdiği .te rJ • 

Bu samimi toplantıda Üniversi· kiyah izah ederken .sözleriJ1• 
11

, 

'·N O BlU.. . · sıı te ~mın1 eşet mer ey e nıver kamlara istinat ettirmittır. ·tJıli 

site profesörleri, mektebin eski dan on sene evvel hariçten 
1 

, 
• . fi 

mezunları olan bir çok mühendis- ettiğimiz bir çok maddelerıP• ,e' 
leı- ve mektep muallimleri bulun - nayiin inkişafa başlaması h• "' 

• 1ıv muşlardır . b" l · v b 1 d w jıt•l1 

Bu ihtilalin galebe çalması ise, Konsere gençlerin te,kil ettiği 
ıy e ınmege aş a ıgını 

lerle tebarüz ettırmıştır. ) 
Yunan milletinin hürriyet safları- bir orkestra tarafından çalınan 

nın ciğnenmesine muvafakat etme istiklal marşıyla başlanmıf, bun • 
sine ve bu suretle vazifelerini u - dan ıonra hep birden cümhuriyet 
nutmasma bağlıdır . mar!ı söylenilmttir. 

M. Venizelosun makalesinde, Rektör Fikri Bey davetlilere 
Yunan reisicümhuruna terettüp e· icabetlerinden dolayı teşekkür el

den vazifeyi de kaydederek resi - miş, mektep muallimlerinden Yu -
cümhurun ayan meclisince rede - suf Razi Bey kısa bir nutuk söyle
dilmiş olan bir layihayı imza ve mi§tİr. 

tasdik etmesi imkan haricinde ol- Yusuf Razi Bey eıki bir hoca 
duğunu ilave eylemektedir. sıfatiyle mektebin fen ıahasında -

. ft J1 b' 
Şalih Murat Bey maarı e ~ • 

sederken de bugün mektePlelt ' 

mizde tahsil görmekte oları t~d~ 
benin 600 bine vardığını, es~'~ 
bu miktarın 340 bin olduğuP~ Jıtl 

b ·t'rıt ledikten sonra sözünü ı 1 ı.'I 
eı•' 

hazır bulunanları muazzez •. Jı 
lerin hatırasına hürmeten btl' 

kıka sükute davet etmiştir. ır 

"'' Bundan sonra kon.servatu h' 

sevkeden ve galebe çalan biziz.. Atina, 28 (Hususi) _ Başvekil 
Şimdiki siyasi temsil bize kafi gel M. Çaldaris hükumetin mebusan 

mez. Biz hususi menfaatlerin doğ meclisini feshederek yeni intiha -
rudan doğruya temsilini isteriz .. 

ki hizmetlerinden bahsetmi~ ve es 
ki devirde yoksuzluk ve vesaitsiz • 

lik içinde çahtan mektebin son se
neler zarfında ve•aİti ikmal edildi 

lebesinden Vecihe Hamın. Sıı 1-

vi, Şezai Beyler piyano, ke~'~r 
viyolonselle bir konser verf111f 
dir. 

(Oe\ıımı \'ıır) 

M. V oroşilof 
Ordumuzdan tak
dirle bahsediyor 

Ankara, 30 (A. A.) - Sovyet 
heyeti murahhasası reisi M. Vo -
ı'<>şilof bugün Anadolu ajansı mu
habirine Türk ordusu hakkındaki 
intibalarını şöyle anlatmışlardır : 

"- Türk ordusunun cümhuri -
yetin onuncu yıl dönümü şerefine 
clün yaptığı ve bizim büyük bir a
lakayla seyrettiğimiz geçit resmi 
bizde fevkalade bir intiba bıraktı. 
Geçit resmi eneler görülen bir in -
tizamla cereyan etmiştir. 

Bugiinkü ordu yiikesk kuman -
manda heyetinin ve azimkar ve 
şayanı imtisal zabitan kadrosunun 
mümtaz evs:ıfına kıtaatın mükem 
mel inzibat ve yüksek talim ve 
terbiye seviyesine en güzel bir de 
liJdir. 

Avrupa ordulnrı hakkında ben 
~u kanaatteyim ki; Türk ordusu 
kıymet itibariyle bu orduların hiç. 
birinden aşağı olmadıktan mna -
da, cengaverlik ve vatanın muha
faza hususundaki heyecan ve ce
sareti itibariyle bunların bir ço -
ğuna katiyyen faiktir. 

Askeri geçit resminden bahseder 
ken Türk ordusunun kuvvet'i ve 
güzel gençliğin şnhsınd:.. mükem
mel bir ihtiyata malik bulunduğu
nu söylemeden geçemiycceğim . 

Genç erkekler kadar güzel ge
çen şayanı takdir gen.ç Türk kız -
!arını gördüğüm vakit duymuş 

olduğum heyecanı ifade için ke
lime bulamıyorum. Erkeğin ya
nmdn tutmıya hakkı o'duğu yere 
doğru yalnız hars ve iktısat saha
larında değil, memleketin müda -
faasını lmvvetlendirmek sahasın
da da müstesna bir azi~le yürü -
yen Türk kadınının bu terakkisin
de Mustafa Kemal Türkiyesi in -
in)abmın en büyük zaferlerinden 
birini görüyorum.,, 

bat icra ettireceği haberlerini su -

reli katiyede tekzip eylemigtir. 
Atina, 28 (Hususi) - Yunan 

ğini söylemiş ve sözü "bir bülbül 
gibi öten,, muallim Şalih Murat 
Beye bırakmıttır , 

. ~' 
Programda mektebin eskı 'ti 

zunlarından irfan Beyin bir lı~ 

tayyare cenerallerinden Adami - Alkışlar arasında kürsüye gelen 
dis Türk cümhuriyetinin onuncu Salih Murat Bey: 

besi vardı. İrfan Bey rab' d; 
lığı hasebiyle özür dileğil'I .

1 d · ııııı proğramın bu kısmı hazf e 1 \ı 
yıl merasiminde Yunan hükume -

"- Bülbül teşbihini pek beğen
tini temsil için bugün Ankaraya dim. Çünkü Bülbül hür bir mah· 
hareket etmiş_tir. 

talebeden bir efendi arkad-*
01 

namına İrfan Beyin elini öprı' 
luktur; asla kafese-girmez. Şonra tur. 
b h . o•rıı' Matbuat mensuplarının a arda ~cvkle öter. Ben de cüm- En eski mezunlardan lı' 

toplantısı huriye~in baharında söz söylemek Vehbi Bey de mektebin lrfşıt ~ 
ı b l fırsatını elde etmit bulunuyorum.,, yatındaki hizmetlerinden b' 
stan u Matbuat Cemiyeti 

mensupları, Cümhuriyet bayramı Diye söze başlamış ve bir saat bir nutuk söylemiştir. I 
münasebetiyle dün kendi araların kadar nktclisözleriylc istifadeli Bundan sonra tekrar bir )(Oıı~ 
da toplanmışlar, büyük bayramı bir konferans ver.m!~tir. verılmı,, davetliler mektebi 1' 
kutlulamıılardır. Kıymetli müderris; demokrat 1 mitlerdir. 

~~~~~~~~-----------------------~--~---~---~ 
B • • t ISTA rt BUL BELEDiYESi \Kalp 10 ve 25 Kuruşlıl ~ 

ır zıyare Darülbedayi Temsilleri Zabıta sahte yirmi be§ ve 0
""'' 

Y.u akşanı . ruşluk paraları mem'ekete 10 bl' 
Alman hariciye nazırı 

Ankaraya geliyor 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman 

1-?ariciye nazırı Türk hükumetini 
ziyaret etmek üzere Ankaraya git-

mek tasavvurundadır. Ancak me~ 

guliyetleri bu sene Ankara seya -

hatini icra etmesine mani bulun -

maktadır. Mu."llaileyh reımi mef

galcleri müsaade ettiği takdirde 

bu ziyareti önümüzdeki ilbahar -
da yapmak niyetindedir. 

Macar heyetinin ziyareti 
Ankara, 30 (A.A.) - Reisi

cümhur Hazret· eri bugün 17 bu -
çukt;ı B. M. meclisinde Kont Bet
lenin riyasetindeki Macar heyeti -
ni kabul buyurmuşlardır. 

Müşür paşanın ziyafeti 
Ankara, 30 (A.A.) - 8. M. 

Meclisi reisi Kazım Pa,a Hz. bu
a;ün saat on dörtte Sovyet misa -
firlere bir öğle ziyafeti vermişler -
dir. 

Misafirler, saat on yedide bü -
yük erkanıharbiye reiıi Mü§İr 

Fevzi Paıa Hazretlerinin Ordue " 
\'İnde ıereflerine verdiği çay zi -
yafetine gitmiş' erdir. 

saat 21 de mı 111111ıııııı111 ve sürenler hakkında sıkı uı~' 

°;es~~~: lll,,,lll ta devam etmektedir. h~;Jı'I 
Son günlerde yapılan tıa ıı 

Yazeın: Halıt esnasında Osman ve Süleyrı1~r 
Fahri Bey 111111111 5İmlerine iki kisi daha :ı&ı11 .. <' 
5 perde l P' . na alınmıştır. Bunlar ka P ; 

istik/al lan burada piyasaya sürıııe~ i 
Yazan: Reşat Nuri Bey d - et retiyle kalpazanlara yar I••· 

1 perde 
Halk iu~si 

le maznundurlar. 
'""'il ··hl"" 1 

llUMHl ... llto"'1HllmllOtttttlltoll111111Ulll ... 11111"11JOlmlltıtılllllllllllH1ll·llllllllllllllıt11111ftUO zabıta J yeniden daha rJ1 \J ~jlı' 

:-1 uçları elde etmiştir. d I•~ e~i r 
TAKVİM muhtelif cephelerden e\18""" 

yor. ıl 
Sal ı ı'.% 

~ Aksa raydan T opkapıY•_.,f 
31 T.evel .,-

tramvay arabasının tahta b i 
1 O Re cep le•i" 

Côn dn~u~u 11.19 ö.':!I ğına asılan tramvay ame pi 
ı;un ıııış• ı:-.21 17• 1 ~ A'i, tramvay direğine ç•' 
~ahııh namaı. f.,511 5,5\J 
ı~~le namazı ı ı ,:;ıı ıı,58 başından yaralanmıştır. t, 
~lndı namazı 14.~~ ı ~.Stı rııt 

.Uş~ııı nıın1111 ı:-.~ı ı;o,ıs ~ Ayakapı iskelesinde Alı ıı1(' 
\'Rl(I nnınA7.ı 1~.~1 1 q ~f) f r ( 
lnıuk 4 •111 4.';ı yin motörüne giren Ga u 1 ~,ıı 
\'ılın ~c~en =unıeı ;ırıı :'IU! !ardan Süleymanın para••"' 
'ılın k~lan " 6:" 06 L__________ _J ken yakalanmıştır . ../ 

Yeni bir paviyon Gençler mahfel.i gef 
Beyoğlu zükur hastanesinin ya- İstanbul gençler mahfelı ~ ~ 

mnda bulunan bir bina istimlak et l ıu şubesi tarafından dün a.1'~/ı 
t iri1erek yıktırılmış, buraya yeni müsamere verilmiş ve bıı ~,;f 
ve büyük bir pavyon inıaaı bat- rede Re§at Nuri Beyin ( 

lanmıfhr. pİyeıi temsil edilmiştir. 
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Niçin yarıda kaldı ? 
F enerbahçe lzmirspor maçı 

tafsilat hakkında 

Fenerbah~e takımı 

Diinkü sayımızda. Ankarada ya- Bu sırada bir hadise oldu. Devre 
pılan Fenerbahçe - lzmirspor nın tam 10 uncu dakikasında ha

(fürkiye birinciliği yolunda son kem Kemal Halim Bey bir düdük

rnaç) maçının yarıda kaldığı kı- le oyunu tevkif ederek yere düştü, 
~aca ha her Yermiştik. lzmirspo - etraftan koşanlar kendisinin bir 

ıun fevkaltıde bir maç yaptığım ıztırap içinde kıvranmakta oldu -
i~aret eden ve bütün seyirciler a - ğunu ve ayağının şişmiş bulundu· 
rasıncla deı'.in bir alaka uyandırdı- ğunu gördüler. 
ğı da şüphesiz olan hu maça dair Oyunu idareye devam edemiye 
Anad11lu Ajansının Yerdiği tafsi - ceği anla~ılınca yeni bir hakem 
latı ay!'lcn ~llıyoruz: bulmak için yapılan teşebbüsat ma 

. Ankara - Bugün Türkiye şaım- I çıw yirmi d~kikahk ~ir t~ehh.üre 
pıy•rnası final maçına ait tafsilat ugrattı. Nıhayet kura netıcesın -
şudur: ... e maçın Kemal Rifat Bey tara • 

Hak f tb l f d 
fından idaresi takarrür etti ve o-

em, u o e erasyonu aza 
sında K l H l' B d" B. . yuna tekrar başlanıldı. n ema a ım ey ı. ırın-

ci haitaymda Fenerbahçe çok bo- Vakıt çok geçmiş, hava olduk-
zuk b" ·· t d" H 1 w ça kararmağa baslamıştı. Fener 

ır oyun gos er ı. at ar agır ~ · 
ı ... lı'yo t b" gene hücumlarına devam ediyor -
:r r, mun azam pas namına ır 

şey görünmüyordu. Üst üste yap- r.!u. Henüz dokuz dakika olmuştu 
tlg ... 

1 
do·· t t · · · ı F . ki bit Fener akını esnasında topa r maçın esırı ı e enerın 

o muntazam mekaniz.ması bozul_ 1 el ile dokunulması hakc-.~in birce-
muş, yerine adeta iptidai denilebi- za vuruşu hükmetmesiyle netice -

lecek bir oyun hal:im olmuştlı. 1 lendi. 

Buna k b·ı t · t l · 1 İzmir tak:mı bunn itirazelti. O-mu a ı zmır a >ımı c:a-
ha cani b' .. t . d H yuıı:ular arsmda başlıyan müna _ 

ı ır oyun gos erıycr u. e 
le 2i inci dnkikada Fener mua· Lz..~a üzer;ne hakem, ahali saha-
'\·inleı·1 d b' · · k d' l l . I yı işgal ederek oyunun devamı im r n en ırının en ı <a esme . .. .. .. . 
aol 1 d hl bııum Lusbutun selbetmıs ve bu 
c.. yapması z:nrspor a sa lar 1 • 
bi "- · h l . d' D . !>ırac.a karanlık ta tamamen bas -r ..,;Sır usu e getır ı. evrenın 

1 
ron 18 ı"ncı· • ı ·ı 1 . mıs olduğunchı.n sert bir düdükle .. cın. ·ı ~asır:ı :o:m:r · 
şa.mpiyonu fevkalade z.ddedilebi _ oyuaun h~tF.~1ını her kese tefhim 

lecek .. 1 b" . • . 1 etti. guze ır oyun a gcc rdı. . , . . · · · 
B k d ] 

~ f araı-c,rn b.r r.ctıce ıstıhsa ı edc-
u a ar ca ı~manın ve yühek " · 

.1.. ~ • ~ meden sahayı terkcttı!er. 
oylfrıun sayı vermemesi fener mü- ı 
dafaasınm lehine olduğu nisbette lzmirsporu, bugünkü çok mu-
Jzmir akıncılarının da . ·,.. h' vaffakiyelli oyunundan dolayı teb • •wY IOC 

kaydedilecek bir hadisedir. rik etmek iktıza eder. Takım gös-

İkinci devre başladığı vakit F e· lerdiği enerji ve kabiliyetle, pro -

nerbahçenin bu betaetten silkine_ fesyonel bir Macar takımını andır
rek başka bir oyun göstereceğini makta idi. Oyuncuların yer tut· 

tahmin edenler çoktu. Filhakika malan, pas vermeleri, top kes -

Fener yavaş yavaş açılmaya baş-! meler~ v.e süratli ~asla~la iler:e 
ladı. İzmir aynı oyuna devam et- m~lerı cıdden nefıs hır manzara 

mekle beraber simdi Fenerin hat- teşkil e:liyordu. 

larmda bir ahe~k ve bir azim gö- Fener bahçe takımı ise, dört beş 
rülüyordu. &enedir oynadığı oyunların hiç bi-

Muhacim hattı taarruza gec_:.miş· riyle kabili kıyas o!.rmyacak dere· 

ti. Akınlar, daha pek müessir bir cede fena oynamıştır. Bunda yor 
şekil almış olmamakla beraber bir • gunluğun bir hissesi olmakla bera
birini takip ediyor ve İzmir k~lesi ber hakemin idare tarzından mü

önünde tehlikeli vazıyetler ihdas tevellit bir sinirliliğin tesri vardır. 
p(l1vnrr1n. Bu oyun, normal ferait dahlinde 

Tamşuvar 1 

Perayı da dört 
golle yendi 

Şehrimizde bulunan Romenle • 
rin Tamşivar takımı, Ateş - Gü
nef'ten sonra Pera takımı ile kar
şılaşmıştır. 

Perahlar orta bir maç yapmıf -
lar, buna mukabil Ta.mişvarlılar 

birinci günden daha iyi oynamış -
lardır. Buna rağmen birinci dev
re sayısız geçmiş, ikinci devrede 
Tamşuvar takımı hakimiyeti büs· 
bütün ele alarak Perayı 4 - O yen 
nıiştir. 

Tenis 
Maçları 
Zurih, -1934 daviı kupaaı için 

yapılan seçme müsabakalarının 

neticeleri şunlardır: 

Belçika ve İsviçre ekipleri ara • 
smda yapılan maçın gününde ls -
viçreli Fisher Belçikalı Lacroiyi 
6-2, 3-6, 6-2, 6-2 yenmittir • 
İsviçreli Ellmer Belçikalı Mayaeri 
6--2, 3-6, 7-5, 7-5 mağlup et· 
miştir. 

Nihayet lsviçre sıfıra kar§ı iki 
sayı ile galebe çalmıştır • 

lngilterede 
Tenis 

Dünkü Maç beraberlikle bitti 

Etnikos ile Beşiktaş 
hiç sayı yapamadılar 

Bu netice, bugün yapılacak Galatasaray - EtnikoS 
maçının heyecanını artırıyor 

Etnikos ve Beşiktaş 
En maruf Yunan takımlarından 

Etnikos dün ilk maçını Be~iktaşla 

yaptı. Karanlık basması dolayısiy

le on beş dakika kadar eksik oy -
nanan bu maç sıfır sıfıra beraber-

likle bitti. Maçın tafsilatına giriş • 
mezden evvel şunu işaret edelim 

ki Yunan takımı şehrimizde gör -
düğümüz Yunan fakmılifı'nrfflhe. 

takımları bir arada 
verilen bir penaltı cezasının d• 
Yunan mühacımı taraf mdan se.11' 

ya çevrilememesidir. 

* * * 
lkinc devrede maç dana neye ~ 

canlı ve biraz sertçe bir manze.r' 

gösteriyor. Çünkü ıki taraf ta bit 

sayının netıceyi çizeceğmı anlıı ' 
mıştır. 

Londrada Açık kortlar 
şampiyonluğunun dömi finallerin- men. hemen en iyisi denilecek ka-

d t ·1· A · Al dar ileri bir takımdan bı'lhassa 
Bu devrede, birinci gibi müte"' 

zın oluyor. Akınlar biribirini ko ' 
valadığı için iki tarafın da müd•: ·w 

e ngı ız uştın man Prenni 
4-6, 6-3, 62; 6-1 yenmiştir. 

Şampiyonluk ünvanını haiz o -
lan Borotra, Littleton Royeri 6-1, 
6-1, 6-1; yenmiştir. Bortro 
bugün Austin ile karşılaşacaktır. 

lngilterede jutbol 

kalecileri ile müdafileri çok seri, 

çok iyi çıkışlar ve tutuşlar yapan 

ayak ve kafalarına çok hakim gö
rünen oyuculardır. 

Hücum hatlarının son krsmı da 

çok iyidir ve ahenk itıbariyle bi -

şampıqonası zim Beşiktaşın sol hucüm tarafını 

faası çok çalışıyor ve cidden 1 

taraf ta bu işte muvaffak oluyot• 

Başlangıçta bizim kaleci bit 

şandel atlatıyor. Arkasından çol< 

güzel akışlar yapan Eşref ayağ•11' 
geçen bir fırsatı biraz acele neti• 

Londra, -- Birinci küme lngiliz andırmaktadır. Bu takımda eksik cesi dışarıya atıyor. 

takımları arasındaki maçların tc · olan taraf şut atan oyuncularının Y k l 'k f k k t·•l • unan a ecisi ı i iri i .. 
sirleri sunlardır : k "ki' - · ı k ·· ·· ·· k" b ı . r~ - e sı ıgı o ara gorunuyor ı u mak suretiyle meharctını bir .ıie 

Arscnal - Lcic:!;;lel 2- 0 Bcr- . . . . . . . . h ' 

1 

\'azıyet kendılen ıcın kuvvetlı hır daha gösteriyor. 
mıng am - \Volvcrhampoton ~ 

0-0 L'l ı b Ch l 4 müdafaa önünde kolay kolay sayı * * * , ı ac c ugn - e sea -
2, D:!r!Jy - H~ı~c~:;field 1-1, E · ! çılrnrtmak imkanını vermi • Dün Beşiktaş tarafından, şad* 
\'erton - Tottcnham 1-1, Lccds 

1

, Y
1

.or. Beş .. ikla~ takımına ge- · J w d l 1 kale" rının yorgun ugu o ayısıy e 
-Porttmo~h 1- 0, Mar.chcstcr - ,mce, dun sahaya Galata - ciliği Mehmet Ali yapıyordıJ, 
citty - Astoni~lla 1- 0, Micldels- ı saray f~rmasıyle çıkan takı.m e 
brough- Lve.-.pol 4- 1. Ne·ıcast · da 1-lak!~ı ıle Nazım hastalıkları Kendisine okadar çok iş düşnıe-.111İ 
1 Ş d ı sıne karşı rakip kalecı bir h3i 

e - un. erhm:l 2-1, Şheffield · :lolayı:ııylc bulunmıyorlar ve yer- .. ~ 
vedne3dav - Shffieldunite~l o I .· F ki Al" . d "k' heyecanlı dakikalar atlattı. Şut 

eııne aru a ı ısının e ı ı a * 
-1. Vestbeomvich - Stokc 6- 1 . . . müessir hücum cihetinden ..,e 
•.. ~ .......... ,_ ·~ """ __ , __ _,,,. ·."'""""'" .:. genç ıkame edılmış bulunuyordu. "k h.k. d. 

~ ·ı · · h f şı taş a ım ı. ccr~yan c.~e, ı ı::ıncı a taym<la bir Bu itibarla hücum hattı zayifla-1 ( 
az dü:;:elmesi bcklen ilebilirdi. Ta- Bugu""nku·· maçta fı"yat13 nuş oluyor, bilhassa Nazımın yok-
kımm hatl:ırmda yavaş yavaş ellı" kuruş . lu!iu miihacim hattının sevk ve 
bir intizam ve tesanüt görünmeğe ~ı 
de başlamııtı. Fakat mütemadi idare5İ işinde kendini çok belli e - Dünkü maçın bu şekilde bitrJle 1' 
inkıtalar ve bilahare son hadise diyordu.. umumi merak ve alakayı dah3 ço 1' 
buna meydan bırakmadı. Maça, Haber refikimizin spor arttırdığı iç.in bugün yapıl3C~, 

Maçtan sonra iki taraf beraber muharriri İzzet Beyin hakemliği Galatasaray - Etnikos karşılııf 
yemek yiyerek vaziyeti tetkik etti- ile başlandı. Birincı devre iki ta- ması bir kat daha ehemmivel 1<": . ,,, 
ler ve oyunun muntazam şerait al rafın "çık paslarıyle , seri in!şleriy· zanmış olmaktadır. Galatastlr ,, 

tında tekrarı hususunda mutabık le çok mütevazin cereyaı: •=-'ti. İki klübü maçın herkes tarafıııd:. 
kalarak Avrupadan celbedilecek taraf ta fırs~t buldukça hücuma 1 görülebilmesi için tribün fintll'r ,, 
bir hakemin idaresi altında İzmir j 1 r'-,. 

1 
geçiyor, Beşiktaş akınları ekseri- nı alcsscviye (50) kuruş o 

9 
, 

veya stanbulda oynanmasını ka - b . · · G l tal<' 
bul ettiler. Çekilen kur'a lzmire yetle daha müessir oluyor ve kale· tes ıt etmıştır. a atasarnY t 

isabet ettiğinden Türkiye futbol ciye kadar dayanıyordu • :nında merkez miihacim olaı·alc 911
• 

şampiyonasının final maçının F e • Bu devrenin en dikkate değer renör mister Pödifut ta oyoiJY~, 
nerbahçe ve lzmirspor takımları hareketleri Hayatinın iki fırsat caktır. Maça, tam ze.ınaıı•11 , 

d 10 t · · • 933 k Ş f" b b" · 'l · · · ·· te b"t arasın a eşrınısanı cuma açırması, ere ın iri art çizgi - ıtırı mesı !~.:;ı tam saat uç 
günü iz.mirde oynanması tekarrür ıinde olmak üzere, üç şutünü Yu· !anacaktır. .el 
etmiştir. Keyfiyet federaıyonca nanlı kalecinin, büyük bir meha • Galatasar.-ıylıbr~ mu\ aff .. l~•) 
da tasvip edilmiştir. retle tutması ve Beşiktaş aleyhine diliyoruz. 



Y a;a~ın cihana boyun 
eydiren büyük Gazimiz 
~9 te · · • 

tanı trınıevvel Cümhuriyet bay-
len ~"·. Türk milletinin içten ge • 
}'i\pt,~rın. bir heyecanla bayram 
l'Uk ~1 hır gündür. Bugün en bü
l:slltı ır sevinç günüdür. Neden?. 

l~ke~J~ ~~nasını kara günleri, fe -
le,,. b 1 Runleri, Türkün başına ge-... :\, .... 
biti 1; a günlerini görenler çok iyi 

r. 
' . 

tu~ı :::e hunu anlatmak için kısaca 
arı .. l" . c·.... soy ıyeyım: 

duğ tırnhuriyet milletin hakim ol -
hali~e~evirdir. Eskiden sultanlar, 
t<!arı er vardı. Bu adamlar za -
Sult •nda ise mil'et uşak, köle idi. 
tıi b~n , halife, daha doğrusu ismi
lıtıa 1 

e 0kuyamıyan bir adamın ak
( f~ ... gelen bir delilik en büyük 

'" tn lşt a.n) sayılır, derhal yapılırdı. 
di~d·e bunun için sakalına inci 
1 •ten h 
l\i\rt> ' udutta düşmanlarla 
11\il' edecek kumandanları düşün 
lı()t:tı, .. ~una mukabil sarayında 
fL ~ dog-.. .. d ' hl t11 k uşturen pa ışa ar ta -

t a:vdetti. 
tak ~kat Türk milleti kanını akıta-
~ ududu · d·~ · ·· elld· nu çız ıgı oz yurtta 
'11:ır 1 

hakimiyeti ilan ettikten 
'tıiJı~1Çalışmağa ba§ladı. Başka 

'" er· · ~ İşj ın hır asırda yapamadıkla 

~etttle~n .Yı~da yaptı. Çünkü biz 
t,~l'() etınıızi yükseltmeyi düşü -
lı:retı~b~.' Bize bu yolda yol gös-
~ u ''k e İatik ;u bir adam vardır. Bi-
)a~ k lal veren, bizi ölü.mden ha
~i\~i ~vuşturan hu büyük adam 
~ . Uatafa Kemal'dir. 

bu~U~~'. bizden biridir. Bizim en 
d·· ~lltrı .. d liı-,, uı; ür. Bizim bütünümüz-

~,~· 
dUtı:», 1 Yalnız bizim değil, bütün 
~.,.. llın t "h" b'l b" "k '("lld ' arı ın ı e en uyu a-
~t ..... 

tıtıd,tı~~tlu miPetimize... Bağ -
•r Mustafa Kemal çıkardı. 

On yılda yaptığımız işler hep 
onun ışığı ile oldu .. 

On yıl evvel mekteplerde oku
yanlar la şimdiki okuyanlar arasın
da tam on misli fark var .. 

Ordumuz, donanmamız, tayya
relerimiz derseniz, en büyük dev
letler bile bize yan bakmıya cesa
ret edemez. Sonra onların gözle
rini derhal kör ederiz. 

~ 
P3:ra kazi. __ ıya ve biriktirmiye 

gelince on yıl evvel bankalarda 
4 milyon biriken para varken şim
di ta.m 40 milyon var. 

Bizim memleketimiz çiftçi mem 
lekelidir.. Böyle olduğu halde 
evvelce buğdayı hile başka mem -
leketlerden alırken şimdi ipekliyi 
hile biz kendi malımızı, Türk ma
lını giyiyoruz. 

Eskiden doğru dürüst araba yo
lu.muz hile yokken 8 yılda 4 bin 
kilometre demir ağı ile vatanımız 
örüldü. 

Akdeniz Karadenize bağlandı ... 
Şark Garbe bağlandı. 

Bun lan yapan Türk milleti; yap 
tıran büyük Gazi Mustafa Kemal
dir. 

Yaşasın büyük Türk milleti. Ya 
şasın onun büyük Reisi, cihana bat 
eğdiren büyük Gazi-. 
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Hasis hikayesi 
Vaktiyle Pinti Hamit isminde 

gayet hasis bir adam günün birin· 
de hastalanır. Doktor çağırırlar. 
Doktor hastayı iyice muayeneden 
sonra: 

- İyi olacak... Der. 
Bir az sonra ücretini sorunca: 
- 5 lira... Der. 
Bunu duyan pinti Hamit: 
- Doktor Bey bir az bekler mi

siniz, der.. Sonra derhal hastane 
hocasını yanına çağırır. 

- Hocam, der, ben ölürsem ka 
ça gömersin. 

Hoca ortalama bir şey hesap e
der: 

- 3 lira.. Der. 
Pinti Hamit, birdenbire güler, 

Kahkahayı basar: 
- Doktor Bey, der, bence öl

mek daha iyi.. Baksanıza ölmez
sek olmıyacak .. 

Dua etti!. 
Küçük Alinin annesi. babaaı 

öldüğü için büyük annesi ile hü -
yük bahasının yanında yaşıyordu. 
Bir gün öğleyin mektepten gelin -
ce evdeki kadınların ağlaşmakta 

olduğunu gördü. Analığı küçük 
Aliyi çağırdı. 

- Y avl'um, Cledi, bal< büyük ba
ban çok hasta... Allah muhafaza 
etsin, belki bir şey olur... Allaha 
dua et le ... 

Ali bu sözlerden çok müteessir 
oldu. iki gün Aliyi aradılar, bula 
madılar. Nihayet üçüncü günü 
meydana çıktı. 

- Ne o Ali... Sen iki gündür 
nerede idin?. 
-Neyapayım,Allah baba dua -

mı daha iyi duysun diye üst kata 
çıkmıştım da ... 

Ben borç almam 
Küçük F alma hesap dersini ye

ni öğreniyordu. Tarha geçmişler
di. Muallim Bey bir gün Fatmayı 
tahtaya kaldırdı. Tarh yaptırmak 
istedi. Fakat aksi şeytan 23 ten 
15 tarh edilecekti. 

- 3 ten 5 çıkmaz dedi ... Ne ya
payım?. 

Muallim Bey: 
- 2 den borç olarak 1 alırsın 

eder 13 .. 
Bunu duyan küçük Fatma bir -

c!enbire tahtadan kaçtı .. 
- Aman muallim bey, buna im 

kan yok .. Y apa.mam.. Çünkii an
nem, babam benim borç almamı 
hiç istemezler, duyarlarsa muhak
kak beni öldürürler. 

Istanbulu tarihi binaları : - - -
SüleymanilJe CamJ 

malıdır. Camiin dört m 
dır. 

Bu minarelerin bu v~ 
den bir çok manalar çı 
vardır. 

Bu minarelerin dört 
sının sebebi, Kanuni S 
lstanbulun Türkler tar 

lmdığından itibaren dö 
kümdar, minarelerdekı 
de onuncu hükümdar ol 
lalet etmekte imiş. 

içindeki yazılar, 

Hasan Efendi isminde 
hattata aittir. 

Camiin banisi kanuni 
mihrap önünde yatmak 

Yanında ikinci Süleyı 

Cümhuriyet bayramında en son 1 ci Ahmet yatmaktadır· 
5i,tem elektrik tesisatı ile munta - Süleymaniye camii bi 
zam bir abide olarak karanlıkla- lar ilk, orta ve yüksek t 

d "k ı S"l · en büyük medreselere 
rın arasın an yu se en u eymanı- l 

.. · h'I · kt marethanesi, timarh~ ye camımı ı mıyen yo urA 

S 
.. 
1 

· .. K A S" medresesi vardı. Söylen\ 
u eymanıye camıı, anunı u- . h d k' d" l"l 1 re tımar ane e ı e ı e11 

leyman tarafından yaptırılmıştır. iie iye edilmesi için tima11 

(1056) ... Mimarı, dünyanın en ce saz muzika heyeti va 
büyük Türk mimarı Sinandır. Me- fyesinde bu gayet açık 

zarı da camiin yanınde köşe başın miştir. 

dadır. Bir kaç ay evvel türbesi de imarethanede akşam i 

yeniden tamir edildi. dava olarak çorba, pilav1 

Süleymaniye camiinin içindeki ğıtılır ve ful<ara ile mun 

çiniler çok kıymetlidr. Kütahya meccanen yemek tevzi e 

Dünkü Cümhuriyel bayramına - Yaşasın Türk taleb 

bütün lise ve orta mektep talebe - Dı' Ik l kt ye a ış ama an 
si iştirak etti. d d ' 

Yalnız lstanbuldaki mekteple - zaple eme ı. 
rin yekunu tam 80 tane idi. Bu 1 Ankaradaki resmi geç" 
talebelerin yekunu da tam 17,000 dan daha heyecanlı o!d 

kişi idi. izci, o kadar mekteplini 
Genç Cü.mhuriyet yavrularının 

Gaziyi selamlamaları ve 

diye bağırması.. Ne hoş 
sert adımlarla paşaları ve vali be
yi selamlıyarak geçi~leri bütün 
halkı o kadar coşturdu ki. ... Her zaradır. 
kes: 

Cabi efendinin başından eç._e_n_le_r~------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Gizli bir tarih safhası 
~- 1ııııııııııııı11111ıııı 1111111ııııı 111111 ıııııı 111111 ıınııı 11111ıııııı 11111ııııııı11111ıııııııı 1111ıııııııuıııııııııııııııııııııuıııııııııııuıııııııııı11111ıııııı11111ııımı11ıııııııııı1111111ııııı111nııı•ııı111111ıııııı111111ıııı~ 

, r;;~~Ulll1J:~:ıııııı111:::11ıııı11:ııııllllltın11ıııı111111111ııt1111ııı11ılll111111ıılllll1111111ıı1111111ttılllll111111llllllltı1rıllllllll11111lllllU1111lllll11111111ıı1111111111tlllU11111lllllllU1111llllllu111ılllll11111111ıı111111111ııı~' 

H Aptühamidin Yaveri Keçeci Zade Jj Almanqaga ait 1 tanbul 
H zze a , ş.n n hatıraları (( da bulunan bir vesika 

münasebeti ve Almanya" 
nın gizli hazırlığı meselesi 

- - ııııııııııuııınıııııuıııımıı 1111111 ııı1111111ııııııı 1111 ııınıııııııııınıııuuııııııııuırrıııııııuıırııııııı1111ıııııııııııııruıııı 1111 ıııııııı11 uıııımııııııırııııı111ıııııııııu11ııııııı1uııılllll1uıııııttıı1ı11ıııııııı11111ıııı 11ıııır.lJ Al R 
:ırıınıtınııııııııııunıılllll1ım11lllll111111lllfll111nıt1lllll1111Jlllllll1111lllllllln111lflllı1 1 111Ulll1J1rıı11Ullll111111ılllıt11111J1llllll11111lllllll1111UlllllU111ıılllll111111lllll1111111ııı111111111ıllll1111111llllll11111fllllll11~ man• us 

· ın etrafında toplananlar a 
n o 
lı r 

ığ ndan istifade ederek 
uretle para çekiyorlardı 

Deyli Ekespres gazetesinin ts •. j ilk önce F elemenkte bir Junk:r 
tanbul muhabiri l\lister H. J. Gre- fabrikası açmış, dah~ so~r~. ıs;ıı.b 
envaı Almanyann gizli silahları te de buna benzer hır kuçuk 
hakkında gizli bir vesikayı !stan- rika daha tesis etmişti .

1 
h R ·ıı 1 bulda bulunan bitaraf bir devlet Almanya da a sonra us> . 

sefirinden öğrenmiştir. anlaşarak lsveçteki fabrika~~ ~:. 
Muhabir diyor ki: pamış ve Rusyada daha büyuk 

- 17 - 1 Bu korku bankasının muhtekir· dım. Kime sordu isem layıklı bir Almanyanm Cenevreden ansı • fabrika yapmıştı. 
Seni Ragıp Paşa beni lisana ge· . leri bu fırsattan istifade ederek cevap ta alamadım. zm çekilmesinin hakiki sebepleri· Alman zabitleri, mütehassıs ~ 

tirdin. küplerini doldurmakta idiler.. Aptülhamit avda.. ni izah eden gizli bir tarih sahife· mı altında Rusyaya gidiyor ve ~I 
- Siz de beni getirdiniz.. Ben Bu garip bankanın hissesi en bü sini bugün gördüm. rada çalışıyorlardı. Bu sure J 

Alman fabrikalarından komisyon yük sadrazamdan tut ta en küçük Hamidin korktuğu iki nevi has- Vaziyeti bana ifşa eden zat, bi- Almanyanm tekrar silahlanJl11l 
aldım: Siz dünyayı emlaki seniye memuruna kadar herkesin elinde talığı vardı. Biri kendi hayatı, di · taraf bir devletin elçisidir. Ken· için lazım olan her şeyhazırd\, 
yaptınız ... Koca Urfa viliiyeti ta - 1 idi. Müıir, vezirler, mürai ıeyhler, ğeri de saltanat hayatı.. disi Cenevre muhitinde senelerce Fransa hükUmeti vaziyetten .

1 mamile hazineye geçti... Suryeli1 Mısırlı avantüriyeler, da· Her ikisi hakkında ayrı ayrı ves bulunmuş ve bir rol oynamıştır. berdardı. Onun için Rusya 1 
h·ı h . k' "t dd' hl veseler ,ayrı ayrı telaşlar bir anda Ş 1 ·ı ·ı F Al ak k Ben - Şait Paşa ve bendeganı ı ve arıçte ı mu ere 1 ru u ayet ngı tere ı e ransa, • müz ere apısı açtı. il 

seniyelerinden on kadar şu bu ha· unsurlar hep bu bankanın serma · zuhur e~e~~i .. Bu~lar aynen ısıtma manyanın silah1anmasına muhale- Anlaşılan Fransa, Ruıya 
şıların bilmusadere ihsan buyru • yesini çoğaltmağa uğraşıyorlar • 1 nöbeti gıbı ıdı. Nobetler hazan u : fet edecek olursa Almanya, hemen Japonya arasında muharebe J<O 
ı 1 . d ··rer bazan da saman alevı k"l - ka · t" rdı an ya nız Kabataştaki on beş hm ı. zun su ' .. çe ı mege rar vermış 1• tuğu takdirde Rusyaya ya 
arşın emlakim haksız olarak bu Otuz üç sene Abdülhamide ha - gibi çabuk hızını alırdı. Ab_d~lha· Fakat Almanya ile Rusya ara · vaadettiği için iki taraf anla~ıııı 

- h b 'ld" D'' t "d" b arip ahlakından ıstıfa • b h b k 1 se muameleye musadif olduğu tasdik vaya uçacagı a er verı ı. or mı ın u g ~ sındaki gerginlik u ram ça u • ve bunu müteakip Tokyo i e 
ibuyrulup iadesi lfıtfen bir kaç de • yüz elli altı Cuma Abdülhamit ha· de edenle~ ~erhal telaşa başlarlar laıtınnıştır. lin arasındaki münasebetler döf: 
fa ferman buyrulduğu halde eliin vaya uçmadı. Bir gün uçmak üze- ve keselerını ~olduruncıya. ka~ar Almanya, son dakikaya kadar mittir. 

kulunuz otellerde kira evlerinde re hul':1ndu. Onu da haber verme • telaşlarını eksık e~mezle~d~: ~ıte· lngilterenin Fransaya müzaharet Rusya ile Fransa anlattıkt~ 
sürünmekteyim. Böyle makribini diler. Öyle bir zaman geldi ki Hün kim nöbetler ve krızler hıç umıt e- etmiyeceği fikrinde idi. sonra Rusya Alman müteha11''ı 
seniyelerinden birine şu muamele karı tütün kaçakçıları gibi kaçır · dilmiyecek ve hatıra gelmiyecek Almanya hükumeti 1919 da Ver ra yol vermiş, ve bu suretle}.· 
edilirse tasavvur buyrulsun Ebül • mağa başladılar. Böyle nazik ve sebeplerden doğardı. Bu~lardan say muahedesinin askeri madele • manyanın Rusyayı bir silah fşb~ 
hüda Efendinin ve daha bir takım vahim ( ?) günlerde bu garip a • birisini söylesem diğerlerinin ma • ri tesbit edilirken bütün silahları· kası olarak kullanmasına ir11Jcll 
laı'lnın taşralardaki nüfuzları o bi· damların kazanç damarları kaba· hiyeti de maydana çıkardı. nı gizlice Felemenk, lsveç ve ls • kalmamıştır. 
çare baniya beni sevmiyor buyur· rırdı. Rütbe, ihsan, nişan, mansap, - Bir gün Abdülhamitle, arası viçreye satmış; Alman zabitleri - Rursa, dünya mukadderatı iit 
auğunuz halk üzerinde ne zalima her şey onlara gelirdi. ra mutadı olduğu veçhi le yıldız nin hu memleketlere giderek ara rinde mühim bir rol oynıyacal< ~ 
ne hareket ediyorlar. Halbuki o Fakat bu esnada Basradan Bal- parkında avlanıyordu~. ~rdek a - sıra talim görmelerini istemişti. ziyette bulunuyor. ...ı< 
mağdureyn gene şevketmeap efen kan etelderine kadar bütün millet v~nı bıraktık. Malta koşku a!tında Almanya, bütün yeni askeri keşif· Acaba bundan sonra ne ola t\ 

dimizi çok seviyorlar ... Belki kulu- kan ağlayıp dururdu. Benim lmra kı mıntakada tav~an avl.amag~ ~~ş leri hu memleketlerdeki fabrika • ı Rusyanm Karadeniz donanıı'd 
nuzun yeminine itimat buyurmaz· hor -ıstablı amire müdürü- ol • ladık. Şaray had~melerı .:e .. kbuybu.k · lara bildirecek, onlar da yeni bir sı burayı ziyaret etti. Yakırtl 

d - l d Abd''lh 't R leri hünkanlan uzalüa huyu ır . h k R d .. h. b" h ge e smız fakat r~zıyım. Sarayda mese ugum sıra ar a u amı a • . . . c· d b k keşıfte,n aberdar oldu ça Alfllan· usya an mu ım ır eyet f 
ı b "nde hırkai saade ıhtıram ıle (acaba oıze e a ar . . . . ki d. k R . . .. h G . Musttl a serhafiye Ahmet Celalettin Pa • mazanın on eşı • . . . . ?) .. 'd' .

1 
ya harbıyesıne bıldırece er ı. re eısıcum ur azı 

ıı:a kulunuzu mesela- mabey"ınc'ı A· tc kadar giderdi. Sonraları deniz da hır ıltıfat eder mı. umı ı ı e . . l k Al K l .
1 

.. .. kt' 
:r Bunun netıcesı o ara manya ema ı e goruşece ır. , 1 l t 'h d d' s· gün hiç u bekleşiyor, arada bir bana da yan ••••••• rif veya Emin veyahut Bekir Bey· Y,O unu ercı e er ı. ır . . .. .. ••••••••••n•••• ........................................... •••n•••••••••••••n••• ~ 
ler, hatta baş mabeyinci, hatta kü· nutmam. Ramazanın IS ıncı gunu yan bakıyorla.r~~ Küçük bir çayı •. yüzü anlaşıldı. f O halde bu çantalarda elbise fil 
çüRlerden gözü açık, size pek sa. idi. Beni erkenden uyandırdılar: rın ortasında ıdı_. w• . Meğer Ahdülhamidin yerde na 1 yoksa ne vardı?... . 
dk 1 A ı H .. kA en· ı'•tı'yor Ansızın Hünkar yere egıldı. Bu 'kk . ·1· kA y y ld . b'' ı ve namus u Ahmet Şevket ve - ce e... un ar 

5 ı " .. kl d d d • zarı dı atıne ı ışen agıt, ı ız· (Bu çantalarda lebalep beşı . , t "'t" .. b b Dediler. harekete adeta kapa an ı a e d b' b h A tl kt k" ) ı 
u untu aşınız ve erher başınız . . . . w"ld' F k a ır a çıvana rnavu u a ı yerde Osmanlı liraları ile do tJ 
·b· d h b 1 Yıldızda bulundug"'um için he • nılebılır. Bır anda egı ı. a at k b d 1 b" mektup gı ı a a azı arı ve kitabet dai • d y a ra asın an ge en ır di ) 

· d me daı'ren'n ·ç kısmına kostum pek çabuk ayagya kalkama ı. er· d Y•ı . . . 
1 

· rcsın e ve tercüman Paşa ve mua- n 1 1 
• • b' k .... k parçası egı mı ımış. d pi 

vinler1• celp buy ... ulsun kaA ffesı' ay • Bir kaç dakika sonra arkasında ka de çamurlar arasında ır uçu d Cuma selamlığında bu ka ar O 
,. - ı· · ı· C Acaba hu mektup parcasın a 

1
.. . k . ·:z;. 1 k "rk y"z·· go·· ·· kıokır:mızı ol kagıt parçası e ıne geçmış ı. e • . .. . - . raya ne uzum var dıyece ıınt . rı ayrı ve m ·· t · b' - d ın u ' u u zu - - 1 k b 1 b d "' 

uç emıan ır agız an _ .. ·. .. .. .. b" d .. r· y.. .. çıkararak oku • ne yazı mıştı ı oy e ır pa ışa • d h . . 'b· k ettııy 
yemin ederler ki ahali sizin düş -1 dugu halde Abdulhamıt gorundu. ın en goz ugunu h ( ?) ki b d ld B nu a en sızın gı 

1 
mera t:ıı 

mağa başladı. Tahmin edebildiği· ın · a mı aşın an a ı. u ve tanıdıklarımdan sorduın· v manınız değildir: Düşmanlarınız Meğer hamamdan yeni çıkmış, me göre bu bir mektup parçası i _ sırrı benim için anlamak kabil ol • h b' l b evııb1 beş on büyiik ve gaddar ve zalı'm yüzünün kırmızılığı ondanmnş. E k d' ma rem ır saray ı ana şu c 
di. Yağmur altında kalmış, toprak mamıştı. sasen mera e ıp . so~ . verdi: ' 

menfaatperestan ve bir de gene Gayet telaşlı idi. Elinde bir kağıt lar karııı:mı• yazıları seçilmez ol· mamıştım da .. Yalnız bu vesıle ıle .. - . . "-'~ 
yukarda arzettiğim üzere cümlesi bir de kırmızı kurşun kalemi var · a l" -xı bir kere daha öğrenmiş oldum ki.. - Hunkar aleyhınde ısyan '"g~~ 
tasdik ederler ki nefsi hümayunu· dı. Ayakta elleri titriyerek kağıda muştu. Ali h b k h k k k ması ihtimalleri ile Hamit her 

Hünkarın okumakta müşkülat a tan aş a er esten or an gil' 
nuza fenalık eden kendiniz efendi bir şekil çizdi. Bunda mektebi tıb· B k d Abd''lh "t ki d d her dakika tiremektedir. Eğer rl 

1 
ÇektJ·8- 1·n1• go''ru··yorum. ir aç a • u amı cocu arın an, o a · tlı" 

mizsiniz. biye, hırkai saadet, T opkapı sara· lıklar da h~ I ki d k k nün birinde böyle bir vaka pa 11 , 

1 kika kadar heceledi durdu. Ondan ın n, a ayı arın an or · P" Bazılarını unutarak tadnt etti _ yı gösteri İyordu. d k I t y 'b' . d' k d b·· .. k b' cak olursa, aklı sıra hemen bu , 
sonra yüzünde neşe en eser a • ugu gı ı şım ıye a ar uyu ır . ıe ğim zevatan çoğunu halk curnal • Hırkai saadet ve mektebi tıbbi- madı. emniyet ile sarıldığı Arnavut bah- ralarla oracıkta vicdanları, hı• ,. 

cılıkla ıöhretlend i rir ler. Halbuki ye ( şim dik; ad 1 iye dairesi) karıı- Hemen: .. arabamı" diye bağır • çıv an !ardan da emin olamamağa ri, temayülleri, teredüt leri s• ~ı• bi' 
hiç biri değildir ve telin ederler fa sındaki yolun üzerinde (X) iıare - dı. Arabası geldi. içine atladı. Biz başlamıştı. Abdülhamit namuslu lacak, işte o maksatladır ki hıÇ , 
kat efendimiz onların sadakatin • ti çizdiği yere parmağını basa'"k de hayvanların üzerine atladık. adamlardan çok korkardı. Korku Cuma Padi~aha ait arabanın jkİ ~· 
den zekasından o derece emindı'r· dedı' ki: ı·afında bu beşı'bı·r yerde doh.ı çıı 
1 Bir solukta harem dairesinin kapı değil adeta ürkerdi. Çünkü bunla· _ 
er1<i ne dense beyhudedir. Bahu • - Sözlerime dikkat et.. iyi dik· dk · d 1 1 talaı· taşınır dururdu .. 5~5 lcdi bir fikir hümayunları var ki kat et paşa .. Pek mühimdir. O dakikadan itibaren Demirka- yacağını bilirdi. Abdülhamit, paranın ı;JO)~ sına var ı . rın vıc anını para i e satın a amı • 

e en imizden işittimdi: Curnalla- - Dinliyorum efendimiz.. k k ı b l oıı" 
r retldet d h ı d pı sı 51 açı ıp kapanmağa aş a Bu vesile ile bir noktayı hatırlat bile dirilteceğine kanidi. ... 1 

se er a üşman olurlar - Evet pek mühimdir. Ben ara l d R 1 L" f'l F "ki ıı•· 
t h' ·· .d a 1

• agıp ar, ut 1 er, aı er, mak isterim. mütalcasma göre dünyada P ve şaye ır gun cı di bir şey olur ha ile Soğukçeşme kapısından ge • Tahsinler birbiri arkasına bir kor- .;e 
sa haber vermezler. Hünkar her Cuma selamlığın • karşısında uzun müddet mukıı. ~o· 

çerken, sen hemen yedekte bulu • ku ve telaş oraya buraya koşuşu • dan çıkışında arkasından bir çok met edecek hic bir vicdan yolc 11 Aptülhamidin yardakçıları nan ah ileri sürmesini at uşağına yorlar ve fevkalade mühim bir ha- " 
çantalar götürülürdü. Bunları ha • Para ile kandıramadıklarını ( Abllülhamidin bidayeti saltana- işaret eder ve etraftakilerin naza· 1 diıse karşısında imiş gibi müthiş · l b 1 1 l ii'e 
rıçten aören er el ise, tuva et vesa 

1

. oun ar pek nadirdi. Nişan, J11 ·~, tında etrafını alanlar Padişahın ya rı dikkatini celbetmeden geçer. Gi heyecan gösteriyorlardı. ire levazımatı zannederlerdi. her, rütbe ve nasıpla mutlak• 
1 ratılışındakj korkaklık hastalığını, dersin. Ben orada arabayı durdu • Ben şaşırdım. Acaba gene ne ol-

0 d h Esvapçıbaı:ı İsmet Beyin neza • naa muvaffak olurdu. ~ vesvese ve entrikacılığı iyiden iyi· rurum. an a ayvanım arabaya muşlu. l" d'" 
ye anlamışlar derhal bundan isti • yaklaşmalı, ben üzerine atlayıp sa Kimseye bir şey soramıyordum. reli altında Hünkar arabasmm he Abdülhamidin koıkakhğırt ~ı 
fadeye başlamışlardı. raya kadar gitmeliyim.,, Büyük kapmm haricindeki tüfek· men arkasından dört he~ esvapçı· istifade eden baı:irganlar paclic, 

Abdülhamidin bilhassa hayatı • Tekrar tekrar anlattı. Mütemadi çilerin yanında bir iskemle bulup nm taşıyıp götürdükleri bu çanta - milletten korkutmak için her • 
k 

K d d · larda acaba ne vardı? (d' ·ıı h · ') d' ··ste' na arşı göstermiş olduğu zaf bu yen anlayıp anlamadığı.mı soruyor oturdum. endi ken İme üşiın • ın ve mı et amı ıye go b 

kabil yardaliçılar için dünyada em du. meğe başlad.m. Vakıa ötedenberi Padişahların dikleri sırada eşyaya da ayrı~· 
sali bulunmaz bir define idi. Ade· Tabii dediklerini yaptık. Bu ko· - Bunun aslı ne olacak .. Olsa arkasından en yakın yerlere bile mevki vermişlerdi. Mesela A J 
ta diye~eğim ki, Abdülhamidin ha medi"bir iki sene böyle devam et· da koca bir devletin hayalı bir giı.e bir çok eşya götürmek iidet - panın faydalı ihtiraatından .j' 
rat endişesi bir nevi banka idi. Bu ti. Fakat ben hu muammanın üze· hastanın krizine mi teslim edilmiş ti. Ancak ne Mecit, ne Aziz, ııe de çoklarının (memaliki Osnı•n'-ı' 
bankanın hissedarlarını kendi ya- rinden seneler geçliği halde hala vaziyetle bulunacak... J Hamit Cuma selamlığında elbise ye ithali Hnmidin iradesi ile ıı1e 
kınları teşkil ediyordu. bir ttirlü bunun esrarını anliyama- Bir kaç saat sonra meselenin iç değiştirmeği adet edinmemişlerdi. nudu. 



lialife imparatordan başk 
bir şey değildir 

l<öhne saltanatı yıkarken hilafeti de ilga etmek 
biriydi en isabetli işlerden 

bU"lcU 
rt ı285 nushadan devam 

d,\'let k len sonra muazzam bir 
tı, d'I uran her islam hükümda -

l tdi·· 
llııu • gı takdirde, halife un va -
)(11~ 

1ll'ıParator mukabili olarak 
kıııı nu Vustada Almanyanın mu -
k,d;nıp kullanmamakta serbestti. 
eilj~ e~ Roma imparatorları, ln
bcr-,.a.a alarının İmparatorları, l -

,. lar1 d Yarımadasının imparator -
ltrdı' a aynı şekilde hareket etmit-

. D h 
"lıatll a a sonraları Rusya, A-
ıitya, r~~· :ransa, Meksika, Bre -
'hıı fek~ndııtan, hükümdarları da 
'1takt ılde imparator unvanını al 

1 'Ydılar. 
.lııt:lanbuJ sarayı ile Hindistanın 
~tn .•arayı arasında cereyan e -
lııGk ' 1

Yaai bir muharebe hunu pek 
}'ot: ~mel bir surette teıhir edi -

Su h di4ah mu arebede Osmanlı pa -
• 1 ''I< ıııtlla ayıeri Rum,, Hindistan 
. ta.toru "K . H' llıle ayserı ınt,, unva -

Qe b ll'lılmakta ve bu suretle ikisi 
, hite u. Unvanlarla aynı derecede 

ı,tı: ımParator, birer halife olduk 
A.: ltılatıyorlardı. 

lttt\ ıl tarihi ve an'anevi hilafet, 
dııilt ~lnasile bir imparatorluk ol

, ht alde, ona ruhani bir mahi -
\'ete 'lk ll'ıa.nı n ı vesika Rusya ile Os-

lolıı 1 
devleti arasında 1774 te ak 

~an. sulh ınuahedesi idi. 
~~e/ muahedeyle padişah, Kırım 
f trl 'ttdeki siyasi hakimiyetinden 
ltaırıht etınekle beraber, dini sul
ı,ttf 'n İst"nbuldaki şeyhülislam 
'ft ı_ •ndan tayin olunacak müftü 

~-dtl 1 ''tıı k ar tarafından kullanı ma-
A abuı eder. 
"!a .. t, gı Yukarı bir buçuk asır son 

)a.' ?'ni 1912 de Türkiye ile hal -
. ~taıı d h dt,· n a akdo!unan u,i mua e 

dt ınde aynı mahiyette bir mad -
~ttb~Ucıbınce O!.manlı devleti 
'itıd ;:.• • • Bingazi vilayetleri üze -
t'g e 1 sıyasi hakimiyetlernden fe 
dil\~l ettnekle beraber, buradaki 
k,tı 1 flletnurları tayin etmek hak -

ı ltı h F U afaza etmektedir. 
h,ıti ~~at, Osmanlı saltanatını ru
'-hl'o3 ılafet olarak tanıyan bu mu 
hiç delerin hükmü hemen hemen 
17s1 e Yaşa.mamıştır. Rusların 
ltı•nı de Kırımı ilhak etmelerile Os 
bil•r 

1 ~adi!e.hının oradaki ruhani 
hed e~ı öldüğü gibi, Lozan mua -
" '•ın· 2 . d lıı4a.f l ın 2 ıncı maddesı e pa -
~l hi~·arı~ Trablus Garptaki ruha
~İl\f afetıni öldürmüştür. Çünkü 
di ~ et ruhani bir teşekkül değil
d~ l \hiçbir vakit ruhani bir man-
ı~ '4ılmamıştı. 

d 'lıle.r r h • t t 1• e ı en fazla ru anı mana -
I~ ,:l·ak~i ederek onu bu mahiyet 
\t~İldtnaga çalışan, nüfuzunu bu 
t.detı e k~vvetlendirmeyi istihdaf 
lıl', lladışah, ikinci Abdülha.mit-

ı.. A.bd ·· ıh 
"''tı u amit tahta oturduğu za-
lt._tı~d 'türk ahrarı padişahlığın 
~'l'•tıı ın.~. Yolacak meşrutiyet esas-
'~it tnu<{afaa ediyorlardı. Abdül 

~ttıd·' meşrutiyetten kurtulmak ve 
d, d~ .tni.iılüman tebaası nazarın
~tl'İtıdllibarını yükseltmek, kum ü
,,~ d e kurulan bir binadan fark

~a~ .Osmanlı saltanatını kur 
tlldi . 1ÇlQ, hilaf ete sığnıdı ve 

ltl''te~ı eaki halifelerin varisi gös'•tl!. 1876 dan (1908) e kadar 
tıYet hareketini boğdu. 

Yazan : Ömer Rıza 
Abdülhamide yardım eden di - na rağmen ruhani hilaf et namın -

ğer şeraitin en mühimmi, kendi da bir müessesesinin ipkasında 

devrinde, Osmanlı devletinden bile bu siyasetin izi görülebılırse 

ba~ka mühim bir islam devleti bu de hakikat bunun aksinedir. 
lunmamasıydı. Hindistaın Türk im Çünkü saltanatın ilgası ile hi -
paratorluğu yıkı~ıp gitmişti. Çin laf et de kendiliğinden ilga olun -
devleti, Yunan, Kansu, ve Tarım muştu. Saltanatın ilgasından sonra 
havzasının müslümanlarını ilhak on beş ay kadar yaşıyan hilafet, 
eylemişti. Pamir ile Hazar arasın- mevhum bir şeydi. Tehlike bu 
daki islim emaretleri Rusya çar - mevhum şeyi, hu içi boş gömleği 
ları tarafından istila edilmişti. yerinde bırakmak, saltanatın, bir 
Büyük, küçük İslam devletleri bi - fırsattan istifade ederek bu boş 

rer birer ortadan kalkıyordu. Hal- gömleğin içine girmesine müsaade 
huki Abdülhamit, bütün fatafatlı etmekti. 
ve göz kamaştırıcı unvanlarile İs- Onun için Türkiye Büyük Mil
lanbulda hükümrandı. Ortada on- Jet Meclisi 1924 senesının bir mart 
dan hatka hilafet iddia edecek günü hilafeti tamamiyle ilga et -
bir kimse yoktu. mekle: Türk inkılabını, Türk kur 

Hindistan, Rusya ve Çindeki 
müslü.manlar, saltanatlarını ve is -
tik' illerini kaybettikten ha,ka Hin 
dular, Ruslar ve Çinliler arasında 
birer akalliyet halinde ya§amakta 
idiler. Müslüman hükümdarlarını 
kaybederek yabancı hükümdarlar 
tabiiyetine geçen,. düşman ekseri
yetlerin hücumlarına maruz kalan 
hu müslümanlar, Abdülhamidin hi 
li.f et iddiasına karşı gelemezlerdi. 
Bilakis bu iddiadan teselli bulur -
lardL. 

Abdülhamidin bu iddia ve ha -
reketine aarm ihtiraları: vapurla
rı, deıniryolları, telgrafları, ve mat 
buatı yardım etti. Ruslar Mavera
yı Kafkas ve Maverayı Hazarda 
kendi siyasi gayeleri ve maksat -
)arı için birçok demiryollar inşa 

ettikten sonra, Efganistandan şi -
mali İrana kadar uzanan sahalar
daki müslümanlar Batuma gele -
rek İstanbul tarikile Hicaza git
meye başladılar ve lstanbulda hi -
lHet alayişleriyle karşılaJtılar. 

Hint denizinde İngiliz vapur 
kumpanyaları müslümanları, Hin 
distandan Mekkeye taJıyordu. 

Mekke ise Osman1 ı padişahının 

hükmü altında idi. Oralarda bili -
fet ni:.mayişleri pek parlak ve göz 
alıcı bir şekilde yapılıyordu. 

Abdülhamit bu şeraitten istifa
de ederek hilafet nüfuzunu kuv -
vetlendirmeğe çalıştı ve Hicaz de-

miryolunun inşasile hilafet propa
gandalarına ku'.yvet verdi. Bütün 
bu şerait Abdülhamidin Türkiye 
dahilindeki ceberutunu ilerletiyor
du. 

Abdülhamdin bu siyaseti, Türk 
inkılabını, Türk milletinin mutla -
kıyetten ve mutlakıyetin lazımı 

gayrı mufarıkı o!an gerıhklerin 

her türlüsünden halasını seneler -
ce geciktirdi. 

1908 inkılabı bile Abdülhami
din bu muzır siyasetine kat'i bir 
darbe indirmedi; ve onun 16 sene 
c1aha yaşa.masına müsaade etti. 
Abdülhamidin bu siyaseti genç 

Türkleri de aldatmqtı. Umumi 
harp koptuğu zaman, cihadı mu
kaddes ilanı, hu siyasete aldanı -
~ın en aşikar nümunesi idi. Vah -
~etlinin kuvayı Milliyeyi, kuvayı 

bağiye ilan etmesi gene bu siyase
te aldanışın başka bir cilvesiydi. 

Abdülhamidi, kendine mukte -
da ıayan Vahdettin otokrat bir hü 
kümdar olabilmek için, Abdülha
midin siyasetini canlandırmak isti 
yordu. 1922 de saltanatın ilgası-

tuluşunu geciktiren, Türk milleti -
nin yükselmesine mani olan en 
büyük maniayı kaldırdı. Martın 

Clördüncü günü, son halife Abdül
rr..ecit efendi Türkiyeden uzaklaş
tırıldı ve iki gün sonra bütün sal -
tan at ve hilaf et hanedanı, umu.mi 
harbin yıktığı hanedanlara iltihak 
etti. 

Bu suretle Türkiyedc hakimi -
yet, asıl sahibine, Türk milletine 
geçti. Türk milletınm mu(\sırlaş -
masına karşı gelen sun'i ve uydur
ma kuvvetlerin hepsi yıkıldı. Türk 
milJeti kendi mukadderatına sahip 
ve hakim olarak kurtuluş ve yük -
seliş yolunu tuttu. 

Türkiycde imparatt>rluk yıkıl -
dıktan sonra onun tev' emi olan hi
laf etin yaşamasına i.mkan yoktu. 
Hilafeti yaşatmak, Cümhuriyet 
içinde imparatorluk gibi birbırıne 
zıt iki sistemi içiçe yaşatmak olur 
du. 

Hilafetin ilgası, Cümhuriyetçi 
Türkiyenin tam asri ve medeni 
bir devlet olarak ilerlemesini te -
min etti. 

Son on sene içinde hiçbir ls
lam me.mleketıni!ı hilaf eti benim -
sememesi, ortada hiçbir islam 
memleketinin bir imparatorluk vü 
cuda getirmemesinden ileri gel -
mektedir. 

Bu devletlerin her biri de, bu
güne dar, kuru alayişe, muzır pro 
pagandaya alet olmak istemediği
ni göstermiştir. İmparatorluk dev
ri iflas ettiğinden hilafetin de hır 
daha dirilmesine imkan kalmamış 
tır !. 
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Dün Fenerde Cünzhuriyetin yıl dönümü 
...................................... ıııı::ım ...... ırmam 

Haliç Fenerinde 29 Mek
tebin, Rumların bayramı 

~~~~~~-~~~~~~ 

Binlerce talebenin ve halkın bir ağızdan 
marş söylemesi, uinumi tezahürat 

Dün sabah saat dokuzda Haliç 
Fenerindeki Cümhuriyet . mey da -
nına on binden fazla halk dolmuş· 
tu. Bu kalabalığın en az iki bin ki· 
şisini Fener civarındakı yirmi 
mektebin talebesi teşkil ediyor -
du. 

Halk fırkası nahiyesinin cadde· 
ye yaptırdığı çok zarif camlı ta -
kın altından geçmek kabil değildi . 
Öyle ki burnclan geçip meydana 
girmek istiyenler yol bulamadık -
ları için etraftaki gazinoların bah· 
çelerinden dolaşıyorlardı . 

Şaat on buçuğa kadar orada 
kayna~an büyük halk kütlesinin 
etrafı saran oğullusu on buçukta 
birdenbire durdu. Verilen bir ku· 
manda üzerine yirmi mektep ta -
}ebesi birden hazır ol vaziyeti al· 
dı. 

Şonra gene bütün bu talebe hep 
bir ağızdan ve fırkanın küçük 
bandosu ile birlikte onuncu yıl 
marşını okumaya başladı. Marş 

okunurken manzaranın heybeti gö 
rülecek şeydi. Mz.rş bittikten son -
ı·a fırka mutemedi doktor Ertuğ -
rul Hulusi Bey bir nutuk söyledi. 

Hulusi Beyin nutkundan sonra 
Gelenbevi orta mektep muallimle
rinden LUtfi Orhan Bey Gazimi -
zin dün irnt buyurdukları nutkun 
bir aynını yüksek sesle halk kütle
sine okudu ve dakikalarca alkış -
landı .• 

Bundan sonra Fener rum lisesi 
muallimlerinden tlya Çolis Bey bir 
nutuk söyliyerek alkı~landı. Çolis 
Beyden sonra sırasiyle museviler -
den avukat Refik Habip, F e~er 
Yılmaz spor klühünden Baki ve 
Fenerdeki Maraşlı ilk mektep mü
dürü Kostantin Efendiler de birer 
nutuk söylediler. 

Merasime bütün o civarın la -
nır..mış simaları i~tirak etmişlerdi. 

Merasim başlamadan evel patrik
hanenin teşrifatçısı meydana gel· 
di, patrik efendi namına cümhu • 
riyetin onuncu yılını kutluladı. 

Nutuklar ve kutlulama merasimı 

bittikten sonra Fener Y ılmazspor 
klühünün cazbandı çalmağa ve 
halk meydanda eğlenmeğe başla-

dı. Bu münasebetle dün Fener 
Yılmazspor klübü ile Unkapanı 
spor klübü heyetleri tarafından 
Gaziye şükran ve tazimat telgrafı 
çekildi. 

Dün gece de gene Fener fırk~ 
1 nahiye merkezinde o civardaki 
fırka mensuplariyle spor klüpleri 
şerefine bir bayram ziyafeti veril -
di. 

Rum lisesinde 

Dün Fener meydanındaki me-
l rasimden sonra halkın bir kısmı 
Sultanselimdeki rum lisesine çıktı. 

kalidis Beyler de iştrak etmitler • 
di. 

Müsamere de o gece evinde has 
ta yatan mektep müdürü eski mül· 
kiye müfettişlerinden Zaharyadis 
Beyin bu büyük bayramın kutlu • 
lamasına bizzat iştirak edemedi • 
ği için, müteessir o!duğuna ve ya• 
tağında buna kalben iştirak ettiği
ne dair bir tezkeresi okundu. 

Şonra Mırmır oğlu Bey çok gÜ• 

zel, çok düzgün bir Türkçe ile haY, 
ramımızı kutlulıyan bir hitabede 
bulundu. 
Arkasından mektep talebeleri 

cümhuriyete ve Gaziye dair man· 
zumeler okudular. Daha sonra son 
sınıf talebesinden Şokrat Mistilu • 
pos Efendi cümhuriyetin iyilikleri
ne, Gazinin büyüklüğüne dair bir 
konferans verdi. 

En sonunda da mektebin ede • 
biyat muallimi Osman Cemal Bey 
Türk inkılabının hızı ve emsalsiz 
liği hakkında bir hitabe yaparak 
merasime nihayet verildi. Yüzler
ce halka mektebin salonunda sine
ma gösterdiler. 

Bayram dolayısiyle Fenerdeki 
fakir çocuklara fırka heyeti tara -
fından yüz takım elbise ve ayak -
kabı dağılmıştır . 
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: Satınn\ma !Zomisyonu ilAnlan : : : 
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M. M. V. Satın alma Komiıyo
nundan: 

Kapalı zarfla münakasaya ko • 
nulan 11,000 - 12,000 kilo Va· 

zeline teklif edilen fiat pahalı gö· 
rüldüğünden pazarlığa konmuş • 

tur. ihalesi 7 - 11 - 933 sah 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
pazarlığa iştirak için tayin edilen 
gün ve saatte Ankarada M. M. V. 
satın alma komisyonuna müraca -
atları. 

(3369) (5917) 
l/o '(. :(. 

1\f. i\f. V. Satın alma komis
yonundan: 

Askeri kimvahane ihtivacı . . 
için 221 kalem alftt ve edevat 
kaı>alı zarfla münakasaya 
konulmuştur. ihalesi 18-11 
- 933 cumartesi g·iinü saat 15 
tedir. Taliplerin şartname, 
liste ve kataloklarmı görmek 
iizere her gün ve münakasa
ya iı:;tirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve te
minat mektuplariyle Anka. 
rada 1\.1. l\I. Y. Satın alma ko • 
misyonuna müracaatları. 

(3363) (5861) 

Orada da bir mektep müsameresi •p-....... ...,--"" Beyoğlu'nda ~ ---
verildi. Bu müsamereye nahiye 

müdürü, nahiye mutemedi beyler-
Anadolu Han1 i~inde 

ANADOL 
BiRAHAHESi 

le birlikte patrik vekili Lavdiski· 
yas Efendi, mektebin heyeti mües
sise reisi Mırmır oğlu Bey, Ma -
dam Mırmır oğlu, patrikhane cis -

1 mani azasından doktor Ferman , sahipleri muhterem milşterile-
oğlu ve madamları, r:ıetrepolitler- ı rine büyük bayramımızı can· 
<!~n Mıristopulos Efendi. eski a - dan kutlulamakla kesbi şeref 
yan azasından ve Fener kız lisesi eyler. 
miidlirü Vagilyeri ve doktor Pas· · •ı;;.;;.;;--....~---~~~ (92541 __.... 



Kardeş Cümhuriyet, diyorlar ... . 
Yunanistan, bayramımız Türk Köylüsünün evıncı 

Yunan lıükiimeti ve gazeteleri Türk Her tarafta evlerde kimse kalmıl} 
inkılabına .~arşı h~yranlıklarmı cak derecede halk sokaklara 

gosterdıler 

P.titu, 30 (A.A.) - Yunanistan ı• sadıyla bir kaç sene evvel kurul· 
Türkiyede Cümhuriyet ilanının O· muş olduğunu söyliyerek demi§ • 
nuncu yıl dönümünün anı· masma tir ki: 

döküldü, bu devam edi1Jor 
Dün matbaamıza Ezine, Diiz

<:e, I"atsa, Erzurum, İzmir, .Mutlan
" · ı Devrek lnen·öl Ge"·ve l\Ier-

b ~~ üyük bir heyecanla kutlulanmak· merasimi yapıldı. Bunu ınu 

gayet ıamimi ve hararetli bir su- "- Hiç bir vakit bir birlik bi - tadır. Sabahleyin daha henüz me Adanaya bu bayram büyükliii" 
rasim başlamadan cümhuriyet mey bu bayramın geniş manasırıı 
danı hıncahınç dolmuştur. Bayra yurmak için bütün vasıtaları ıt 
mı kutlula.mak için köylerden akın her yapan C. H. Fırkası reisi 
akın atlılar gelmiştir. Bu suretle Aksaray mebusu Ahmet 5ı;re 
cümhuriyet bayramında top.anan Bey halk kürsüsüne çıkmış bıl 
kadın, erkek, çoluk çocuk binlere 1 nü ha'ka inkılap ruhlarıyle aııl 
baliğ olmuş ve hemen evlerde hiç mıştır. Bundan sonra kürsiiYe 

kimse 1<almıyarak sokaklara, mey- harrir ve şair Burhan Sadık 
danlara dökülmüştürler. Saat onda gelerek "Niçin toprak aldık·•.' 

rettte iştirak etmi,tir. 2imki lcaciar mesut olmuş değıl • "'' , b , ol ' 

sin, Keskin, ... amsun, İzmir, Gire-Bütiin gazeteler bundan bahs dir ... 
etr.'ıckte, Gazi ile arkadaşlarını ve 1 M. Merkuris, böyle bir birliğin 
karde§ Cümhuriyette 10 sene için- 1 Türkiyede de yapılmış olduğunu 
~e yapılan terakkileri gösterir re- söy irerc!; sözlerine şu suretle ni-

sun, Gemlik, lzmit, Çanakkale, 
Ceyhan, Çorum, Ediıne, Kırka

ğaç, Sungurlu, Deypazan, Trab -
zon, 1\Iudumu, Çaüdca, Sarıkışla, 
Havramir Karacahe"' Urfa Hav-

simler neıretmektedirler. hayet vermişt:r: 
Messager d' Aathenes gazetesi 1 "- Bugünkü bayrnmımızı biz, 

hetnen bütün sayıfalarını bu yıl aynı zamanda bizim de bayramı _ 
dönü.:nüne tahis etmiştir, mız telakki ediyoruz. Nerede kal· 

~ ~' J' ' J 

re bolu, Arn pkir, Y eni~ehir, ı~ -

Tanınmış muharrir M. Mcskopu <lı ki bu bayram büyük komsu dev 
Jos, yazdığı başmakalede Türkiye- let'n yeniden doğuşunun ti~sali -
de bilhassa nazarı dikkate a'ın - <lir ve bu kc.mşu terakki ve refa -
ma.sı lazım gelen şeyin iktısadi ıs- f hını devlet reisiniz büyük ilhamcı 
lahat olduğunu söyliyor. Çünkü 1 Ga::i Mustafa Kemale borçludur .. 
bunlar bugünkü Türkiyenin kuv - Ve madeır.ki hugün bir sulh ve iç
vetini ~e istikbal için en iyi zıma.- 'ı tim~i ndalet ülküsü uğrunda elele 
nı teıkıl etmektedır. Bu suretle verıyoruz. Bu bayramın bizim 
kendini bularak iktısadi ve mali memleketimiz için de mesut akis

ııarta, Beypazar, Bur~a, Papa .. -:, 
I\aı:,tamonu, Bünyan, Bolu Uzun -
köprü, S:.ırkı~la. Adana, Köyceğiz 
gibi birçok yerlerden ve hususi 
ıııuhabirlerimizdcn aldığımız tel -
graf arda cümhuri~·ct bayramının 
na ·ıl hararetle candan kutlulandı-
ğı bildiriliyor. Bunların hepsini al
mıya yerimiz müsait rleğl, bir iki 
telgı·afı köylerjmizde, kasabaları -
mızda bayramın nasıl geçmekte ol 
duğllntt hirdirnıek üzere a.:ıynruz: 

merasime başlanmış ve kaymakam j lıirinci teşrin,, isimli şirirı• ıJ 
vekili Ahmet Bey tarafından cüm- nuştur. Daha geceden erı 
huriyet ve bayram hakkında söy - klübelerne kadar donatılan 

lenen nutuk heyecanla ve a'kışlar sonsuz bir heyecan içindedir· 
la dinlenmiş ve istiklal ve onuncu , heyecanı en yakın köylerden e. 
cümhuriyet bayramı marşı hep bir zak köylere kadar bulmak ~ 
ağızdan söylendikten sonra asker kündür. Bayram devam edı 
ve malul gaziler, mektepliler, ha - inkılabın, cümhuriyetin rrııı.". 
yır cemiyetleri ve köylerden E.met- nnı renklerini anlatacak tefl1'~ iıtiklalini temin etlen Türkiye bir !eri olacaktır.,, 
len top· anan yüzlerce atlılar ve hazll'lanmıştrr. Cümhuriyet çok terakki'er elde edebilmiştir. Türkiye sefiri verdiği cevapta 

Ve Ankara şehri buna parlak bir Türkij·enin Yunanistan3 karsı sa _ 
nümunedir. mimi dostluk hisler:ni teyit .eLmiş 

Proia gazetesi yeni Türkiyede zhar edilen temennilere teşekkür 

Emet'in heyecanı 
Emet, 2.) (Hususi) - Emelle 

bütün halk geçit resmi yapmışlar- fırkasının açtığı beş halk kiir•U 

dır. Bundan sonra gene kayma - de yüzlerce her sınıf hatip .,e 

kam vekili tarafından söylenen miyetler bugünün büyük yar•~: 
yapılan ıslahatın ve bugünkü An - ederek bunları bizzat Gazi Haz • ve köylerinde cümhuriyet bayramı nutuklar memleketin ve milletin Biiyük Gazisine bugün için ç•. 
kara hükumet merkezinin vlicude rctlcrine bildireceğini vait ve istik 
getirilmesinden ikinci bir makale- halde Türk - Yunan samimi dost bu dostluk başladığı ilk günden • 

Ulu Gaziye bağlılığını ifade için \'e yaşıyanlara ~ükran ve ıııı 
cümhuriyet meydanında sürekli al hislerini bildirmişlerdir. 

d k 'kl d b h t kt d' 1 ı b~ri bütün sahalarda iki milletin e tet 1 er en a se me c ır. ı.:ğunun taha kuvvetlenmesi te _ kı§lar ve merasim1c toprak alınmış ----~----------~ Aynı gazete, Yunanistamn bugün· mennı'sı"nı' ı'zhar etmı·sı·ır. kati bir teşriki mesaisıne doğru 
k.. l d" ·· ·· .. d t c·· h · t ~ "·ürümektedir. Ve Ankarada im -

ve bundan sonra da bütün halkın Yeni projeler 
u yı onumunu os um urıye Saat 11,15 te Enis Bey sefaret J ittirakiyle parktaki Gazi Hz. nin 

ile beraber ve bilhassa kutlulamak zalanan misakla kati şeklini almış 
ve konsolosluk erkanı ile birlikte heykeline belediye, mektepliler, ı·ı "h s 

ta olduğunu, zira Gazi ve arkadaş- tır.. dısat vekaletinde ı r 
ticaret ve sanayi odasına gitmiıt _ Tı'caret oda"'ı re·ıs •.'ne tecekku··r halk fırkası ve esnaf cemiyetleri • 

)arının verdikleri hız ile Cümhu - ~ .. 'J' • f • • • k·kı tir. Orada Pire ve Atinanm yük- tarafından çelenk konulmuştur. lŞ erımızın tet 1 
riyet rejiminin sağlam Türk - Yu ettikten sonra sefir: .. e 

sek smıfına mensup kimae'erle " z· ll · ıı· T k' A k t • nan dostluğu esaslarını koyacak b - ıto e as, zıto e ıno our ı Merasimi müteakiben bütün çal n arada mmtaka iktısıı. e 
ütün tictırel ve sanayi şubelerine k' f'l" d' h l k 1 1 lf1 kadar inkiJaf ettiğini yaz,yor. I ı ~ ıa,,, ıye ay urara söz erini gılar i'e birlikte milli oyunlar ter- caret müdürleri toplo.nara•' 

mensup şa 1s;yetler, muharrir ve e- b' · · '''1 
Katimerini gazetesi 10 sene i- ılırmıştır. tip edilmiş ve halk büyük bir se - lekeli alakadar eden bütüıı '" 1 

. d 1 • 1 • h"'IA d' dıpler, siyasi zutler toplanmışlar - Çok hararetle alkı<tlanan Enis . 1 • l d. S 14 . 1 göı" 
çın e yapı an ış erı u asa e ıyor dı. . ~ vınç e seyretmış er ır. aat ui mevzu arı birer birer 
ve Türkiyenin Avrupada sulhu is· 1 Od . . l\" S b. b" .. Bey bundan sonra Türk ticaret a- tc cümhuriyet meydanında cümhu- ı geçirmişler ve bu sahada uı.1'İPI 

. . . n reısı ·ı. am mas, ulun l · H l'l M"th t B .. e 
temekle beraber hır Avrupa ıhtı - y .. h .~ . . a~e~ı a 1 1 a eye soz ver - riyetçilik, milliyetçilik ve devlet- dilen sistemde ıslahı lazırrı g 

1 re ld w kd' d h h ld bA unan musta sıllcrımn kardeş mıştır. Tk h kk d k f ·1 . b'l e 
t
a ı fo kulgu tka. ırd~v• e.r ka ded_ı- Cümhuriyetin yıl dönümünü se - Halil Mithat Bey, pek rok alkı"- ' çı ıh a m a on e.rans ve.rı mış nokta'arı birer raporla tes ı 
ara a .ma ıste ıgını ay e ı - . I . . :r 'J' lk t f d d l vınç e kutlu ndıklarmı söylıyerek 1 k R .. • . ve a ara ın an ın enmış ve mişlerdi. 

yor. Bu neticeye varabi~mek için anan nut unu umca soy.emış ve . > 
sefiri selamlam!Ş ve: b k a'loşlar..";'llıştir. Bunu müteakip ge tk y k'l· C l 1 B ıJl bir memleketin her şeyden evvel bu pek iyi bir tesir ıra mıştır. tısat e .ı ı e a eY d 

kuvvetli olması lazımdır. Ve işte "- Ya~asın Gazi, yaşasın Türk Mumaileyh, büyük reisin Cüm- ne eğlentilere devam edilmiştir. rupa seyahatinde bulunması 
Türkiye Cümhuriyetini idare eden Cümhuriyeıi !.,, huriyeti kurduğu zaman Osmanlı Emet komitesi tarafından köyler- ymyle tatbik kabiliyetleri te 
let bugün onuncu yılını kutlula - Temennisiyle sözlerine nihayet imparatorluğunun içinde bulundu den yüzlerce kişi davet edilmiş ve cdilemiyen bu raporları biıı't 
dığımız Cümhuriyet kurulalıdan vermiştir. ğu vaziyeti ve Cümhuriyetin bu - kendilerine ziyafet verilmiş, bay - kil bey tetkik etmiye ba~la~1 

Sefir Enı· B b ·· l h 1 d ld · v · · l · ram için köylerden gelenlerin ar - .... l · ıb beri bu neticeye varmak istemiş - s ey ccva en guze sa a ar a e e ettıgı netıce erı an- uelen ma'umata göre evve a. 
ler ve muvaffak ta olmuclardır. bir nutuk söyliyerek bilhassa Tür- latmıs.tır. kası kesilmiyor her köyümüzden dd l d e•' 

~ ma e erinin bir elden i ar t 
kiyede Cümhuriyet rejimi:ain lesi- Milli ordudan bahsederken or· bayramdan evel esaslı hazır'ık ya e 

kındaki rr r orla başlıca ihraÇ Elefteron Vima gazetesi, ilanı, 
bi1tün düyanın karşısında gözleri 
kamaşmış bir halde kaldığı tarihi 
bir hadise olan Cümhuriyetin ilk 
senelerine ait bir makale yazmak
tadır. 

Patris gazetesi, Gazi ile arka
dl\(larmın yeni hayat verici mesa
ilerine ve yapılan harikulade işle
re uzun bir makale tahsis etmiş -
tir. 

Yunan merkezinde 
bayramımız 

l\tina, 30 (A.A.) - Hük\ımet 
ve mec'is reisleri ve hariciye na -
zm, Türkiye Reisicümhuru ile is
met Paşa ve Tevfik Rüştü Beye sa· 
mimi tebrik telgrafları çekmişler· 
dir .. 

Saat 11 de Türtk - Yunan dost 

sinin yeniden doğr.1u~ ve gençleş- dunun büyük harpten aldığı tecrü- pılmı§tır. Ve buralardaki bayram •j 
· T mızdan olan yumurta, tiftı 

mış ürkiyenin mukadderatım ida heleri benimsediğini, Türkiyenin çok heyecanlıdır. Gerek E.mette h' 
d b k f 

pamuğun tiplere ayrılması 
re c en üyü şefin eseri olduğu- 17, Yunanistanm 7 milyon nü u - 1;erekse köylerde şimdiye kadar 
n t :ı..·t · b daki raporlar tetkik ve tns"iP. 1 

u esın etmış ve u eserin siya· su olduğunu söylemiıtir. emsali görülmemiş bir bayram ya- b r' 
A • t' • · ı miştir. ihraç maddemizin 1 

51 ve ıç trı::\ı lesır eri itibariyle hu- Bu suretle sulhu kati surette le· pılıyor, bütün halk sokaklarda. )ıJ 
dutsuz bir ehemmiyet olduğunu min etmek esasına dayanan Türk meydanlarda ve her yerde Ulu Ga den ihraç meselesine ait bıJ ı1 
söy:em~tir. Yunan misakından sonra ha· ziyi, cümhuriyeli ve hükumeti al - mevzu üzerinde bir proje h•; J 

Mazinin batıl itikatları ile ala_ yatiyet ve mücadele kabili· kr§'amaktadır. mışhr. lktısat vekaleti pr01e lıl 
kasını kesm?ş olan Cümhuriyel re- yetleri malum olan iki mil· Ahmet şekli kısa bir müddet içinde ti 
J'imi Türk milletine bin senelik ta- let Balkanlarda yalnız hac - A kuk ettirmek k d dır ~ danada bayram . ararın a ...• ~ 
rih:njn c.Ün} a milletleri arasında !arma sulhu kabul ettirebilmeğe ,,,.. 

Rıhtım şirketi mevcut te 
1 kendine ayırdığı yeri alması için kadir olacaklar ve böylece Avru- Adana, 30 (Hususi) - Cümhu t 

. . nm .miisuit şartlarla hükurrıe ıı·,. 
lazım olan tek yo·a girmesini te - pa müvazcneainin bozulmaması • rıyetın onuncu yıl dönümü hemen ı• 

b Ad l fından mübayaası için bir :rıt 1• min etmiş ve ötedenberi medeni • na yardım etmiş bulunacaklardır. ütün ana darın altını~ üç bini 
· h Ik caatta bulunmustu. Sirkete· yellerin hayat verici aydınlıklarını Mithat Bey de çok alkı§lanan bu nıütecavız a rn gen;ş, essizi çok · - ~ 

bütün latalara verebilmesi için bir ~utkunu: coşgun tezahürüyle hutlulandı. sürdüğü şartlar altında rrıii 1 
b 1 LI 11 f k h · · · ı ·ıd·rilıı' ir erini tamamlamış, ink:şaf ettir '-Yaşasın Türk -Yunan dost r a c ır asının Adana ~e rinde :~ının yapı u.mıyacafrı hı 1 

miş ve karşılamış olduklan bu bü- luğu !.,, on yedi mahalle ocaklarının yedi lir. 
yük c.:ı.cldenin ü:::crine bulunduğu D'ye haykırarak bitirmiıtir. bin kadar azası, mektepler, ordu Edremİif e bagrafl'~ 
dünya parçasında suih için ça'ışo.- Akşam üzeri At:na radyo mer- polis, jandarma, fabrika.ar büyük . ccııır 
rnk bir terakki ve medeniyet un - kezi Türkiye hakkında bir çok nu- cemiyetler görülmemi, vadialarıy . E~remıt, 30 (A.A.) - .. lı~ 

luğu birliği idare heyeti Türkiye ruru o'm .. d . . ki T l 'k' · · 1 d'll · d h · ı •· ıyelın on l d.. .....,ll 
• • • • • • • w 1 asmn musaa e etmışbr. lu ar ve ür c musı. ısı ne§relmıJ- ı. ı erın e cüm unyet marşı ile uncu yı onu..... ~~' 

r.ef ırı Enıs Beyı zıyaret eLmıştır. Cümhuriyet . . . . . fi . . . · 1 1 l 1 d Cllııı 1") 
. . . . ı e1ımının şe erının tır. asfalt caddenin sarkmda cümhuri meras m e rnt u an ı. f. 

Bı•ik reisi M. Corc Merkurıs, sef ı I aydınlatıcı h l . I ld T k f . d l k b I ~ ı 1 d k ·111• . . .. . · ız verme erıy e c e ür sc aretın e yapı an a u ye~ meydanı ittihaz edilen meydan yet meyCianın a topra a r ıı 
re.hı~aben ?ır n~tuk soylemı~ ve.s~ 1 ett'ği en büyük .muvaffakiyetler - resn1i çok par'ak olmuı ve çok sa- lıkta büyük günlerini. büyük se- simi yapıldı. Memleketin ~e~iJ: 
mımı tebrıklerıyle temennılerını den biri hiç şüphe:siz Türle - Yu- mı'mAı bir h""v• ı'rı'nde geçm01•t01r. · I l d · Al b' f d k l h Ik k "letl k b 1 · .. .. :r :s vınç er e yaşa ı ar. tmış üç ın ın a ı.:ru .an a ürsu 11 

a u etmesni rica eylemiştır. nnn dostlug~u,_lur. B . d b k•t b lk kt'P u merasım e afve ı , ütün ağız Ulu Gazisine, cümhuriyetine i.i üyü bir b'r anlatma 
M. Merkuris, Türk - Yunan Kuvvetini. siyasi olsun, içtimai nazırlar, siyasi !ahsiyetler, ecnebi büyük Türk milletine en temiz Akşam fener alayları tertıP ., 

dostluğu birliğinin iki millet ııra - olsun iki memleket için mevcut sefirler ve yüksek sınıfa mensup kalp liaaniyle ebediyet dilediler. m · ştir. Bütün halk seviıtÇ 1 

ıında yakınlık fikrim yaymr.k mak 1 menfaat iştirakinden almakta olan 1 zevat hazır bulunmuıtur. ı Derin bir sükun içinde toprak eğlenmektedir. 
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VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

~:ılıibl : l\IEUMET A SIM Ne:ırlyat MUdlkrU : Rt'fik Ahmet VAK I T l\lntbııaaı - btanbuJ 

I t - V AKIT 3 I B. te4rin 1933-
• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1.1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AK/1~, müessesesi taı'"afından deruhte edi

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
at ları nefasetine ve sagıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satışve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Marmara üssubahri 
mevki kumandanlığı 
misyonu reisliğinden: 

ve müstahkem 
satınalma ko-

1 - Kumaodanlıkça yapılacak su tesisatı için tefrişat işini 

usta ve mübendislari marifetile nezaret ve kontrol ettirmek 

şartile "74,, kalem pik boru ve teferruatı aleni münakasa usulile 
satın alınacaktır. 

2 - Münakasa lzmit Ussübabri Mst. Mv. kumandanlığı 

satınalma komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Münakasa 15-2-Teşrin-933 tarihine rastlıyan çarşamba 

günü saat 14 tedi~ 
4 - Iıtekliler yevmi meıkiırda biçilen bedelin yüzde 7,S 

iğreti güvenmelerile komisyona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa şartlan kiğındı ve merbutu listeler 

kom is yonundıdır ayni zamanda fstanbul deniz levazım satın alma 

komisyonunda her gün görülüp alınabilir. "5876,, , ......................................................................................... ...._.. ... , ································································································-··································································································-····································································································· 

fü~ Büyük Tayyare Piyangosu ~;~ 
z::: :n: 

lj 16. ıncı tertip ~aslanııstır 1 
fıBu tertipte (50) bin nu-[~ 
~il mara (25) bine in~irilnıistir ır~ 
~m Bu suret le isabet ihtimali bir misli artmıştır. ~ii~ 
:ı:: :::: 
mi 7. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. iilS 

a.. ·············································· .................... -........ ,JI '1::m::::mmr::s::mmmm::::mm:: ::::mrn:::m::mm::m# 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

40 ton Gaz: Kapalı zarfla münakasa11: 1 - Teşrinisani - 933 çar

şamba günü saat 14 de. 

30 ton Benzin: Kapalı zarfla münakasası: 1 - Teşrinisani· 933 

çarıamba günü saat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda mıktarı yazılı Gaz ve 

Benzin kapıh zarfla münakasaya konulduğundan şartnamelerini 

görmek iıtiyeolerio her gün ve itasına talip olacakların da mü

nakasa gün ve saatlerinde teklif mektuplarile birlikte Kasımpa• 

şada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5466) 

Devlet Demir yolları ilanları 1 
Eskitehir deposu kömür tahmil ve tabliyesi işinin kapalı zarf

la münakasaaı 13/11 /933 pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

idare merkezinde yapılacaktır. Tafıilat Ankara Ye Eskişehir Tez· 

nelerinde birer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (5824) 

Haydarpaşa- Pendik Banliyö kısmında mer'i mektep talebe

sine mahsus D. O. 49 numaralı yolcu tarifesinin hususi tartları• 

nın 10 uncu maddesi tadil edilmiştir. 

1 - 11 - 933 tarihinden itibaren bu tarif eye göre aylık abon• 

man kartı alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına ve 

kazanç getirir bir iş ve güçle meşgul olmadığına dair mektep 

idaresinden vuika getirmeleri icap edeceği ilin olunur. (5854) 
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fl.lpuliu $eker $irketi; 
Cuın ıurlyetin onuncu yıl dönümünü, Onun asil banisi ve 
vatanın kurtarıcısı büyük Gaziye, savaş arJcadaşlarına ve 

büyük milletimize sevgi ve saygılarile kutlular. 
ıım ımııı~ııooıııı ıııoomı ıım ıııınıııınnıij m~ ıııııımıınw~ ııımımınm~mı~ııımıııwıooıııımıını~mmıııım~wıın ıııını~nıım~mmıooııııııııınım•ımmıı11111ııuww~mıımııııııru1ınım~ nıııınıııım ıooıınıı~ıırnmınıııımııımmnıııııı ııııooııımım 

Şirketinin 
Ta k s i m' d e k i 

Daimi Sergisini 
Ziyaret Ediniz. 

Elektriğin 
Konforu Nasıl Temin Ettiğini 

•• •• •• • • o r ur s u n uz 

Girmek Serbesttir. ... ;. \ ' ' • •• .. ' • ,• ,, ~ ,, • f 
' .; • 1 . . . . 

DOKTOR 

1 

_____________________________ ., 
Piyasanın en büyük en ucuıı 

en son moda eşyanın 

YERLi 
ve Avrupa çeşitlerini 

ANCAK 
Babçekapı • Meydancıkt2 

[ Sabık Şamh ] 

Müessesatında 
bulabilirsiniz 

Fiatlarını 
tetkik ediniz. 

Tele fon : 25l03 - 24202 

~-----------------wmmmmnnmmmmtı~ 
Maliye Vekaletinden: 

1 - 2257 No.lu madeni ufaklık para kanununa tevfik•0 

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan beher 
mecidiye gümüş fiyatının sukutu hasabile 34 i.uru şa ind r;t01it 
vebu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal sandıklarına tebligat 
yapılmıştır. ··lı 

2 - Cumhuriyet Merkez Bankası da beher 10 g ram meskil 
ve gayri mes'<ük halis gümüşü 17 kuru~ 4 1 santimde n 5!!t:t' 

alacaktır. t5909) tf 

:1 Hatıralar ve liesikalar 
1 

Harp kabineler inin isticvabı 
Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mcs'ullcr:nin di· 
vanıal i de'<i isticvap'aram, resmi vesikaları iht ;va etmektedir. 

Dr. tfuri Fehmi Göz Doktoru 
Göz HEKtMı Hafız Cemal Harp kabine/erinin isticvabın!la SiileymanŞükrÜ Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı sat· 

Caialoğl_&&, Süreyya Be'' apart. (B b ali) A k dd • h l b d b 1 k 1 ti ' • 1 k ı s. 
J Dahili hastalıkları mütehassısı a ıa n ara ca esı a arını, u eser e u a ca , ezze e, mer .. ..,. .a o.rnyaca s oı 

Saat 2-6 ya kadar. Telef:23212 no. 80 Telefon: 22588 600 fahk k"t b" I" •----------'! Divanyoh• N. 118 Telefon: 2239S --------· P say 
1 1 

a ır ıra -· Da ıtma yeri VAl<lt maTbaası ........................................... 


