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Dün akşam Başvekil 

ismet Paşa Hz. 

~n:karayq_ döndüler 

Dün hariciye vekili Tevfik 

Rüştü Bey Cenevreye , 
Milletler Cemiyetine gitti 
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ALMANYA 
Nereye gidiyor? 
"lhayet raaizm nazariyesi 
Protestan kiliselerine de 

tatbik edildi 

Avrupadan gelen ıon poıta 
Alınanyada Hitlercilerin ırk na.za• 
riyeıine yeni bir tatbik ıaha11 bul
duğunu bildiriyor. Bu yeni ıaha 
Alrnanyadaki proteatan kiliseleri
dir ki üçüncü batna kadar ecdadı 
-raaında Yahudi olan Almanlar 
bu kiliıelerde hiç bir vazife ala
tnıyacaklardır. Bu ıuretle Hitler 
taraf tarları Almanyadaki kiliseler 
teıkilatını- da kendi idare ve kon
trolleri altına almıt oluy~rlar. 

Hitlerin milli ıosyalist fırkası 
Alrnanyada iktidar mevkiine geç.· 
tiğj ilk zamanlarda sadece siyasi 
bir tetekkül olarak görülüyordu. 
Bu tetekkülün makıadı da bilhas
'- Veraay muahedesini ortadan 
kaldırmak zannolunuyordu. Fır
kanın programına dahil olan ırk 
llıeıelesi o kadar dikkati celbet -
ıniyordu. 

liatti Yahudiler aleyhindeki 
hareketler baıladıktan aonra bile 
bu meselenin ehemmiyeti tama • 
llıiyle anlatılamamıftı. Alman ır

On Sene Evvel Bugün .• 

Istaubul yabancıların 
elinden kurtarılmıştı 

kının tasfiyesi için malulleri ha- Qn sene evvel bugün, ya
dım etmek kararı •e kanunu da l:iancılar gittil<ten sonra 
1-ıer tarafta ·bir nevi latife teairi Jiren Türk ordusu köp-
ı..,.•ktı. ..d k 

Fak ru en . geçer en ... 

Bulgaristan da dönÜIJor 
Dün giden M. Venizelos Gazi Hz.nin çayında 

Balkanların· Umumi 
Vaziye iyileşiyor.' 

•· V e:nlnlu din vapurda keadl· 
alal tetyle ırelenlerl .el&mhyor 

On günden beri ıehrimizde mi
safir bulunan M. Venizelos dün leri ıaat 15,30 da yaverleri Celil 
aktam gitti. Buna ait tafıilit Beyi göndererek saat 17 de M. 
diğer sütunlarımızda okunacaktır. Venizelosu çaya davet etmitlerdir. 
Çarıamba günü, Ga.zi Hazret - <Devamı 8 bici aayıfadal 

Katil Mi, Değil Mi? 

at ıün l'eçlikçe Hitlercile-
rin ırk nazariyeıi tatbikatta ehem- BugUnkU merasim tafsllltını ve lstanbulun bu aevlnf) lstanbul ağır 
illiyetini arttırmaktadır. Nitekim gUnUnU na•ll kutluhyaca§ını 3 Uncu sayıta okuyunuz. ceza maJıkeme -
~n~n~~ebunuariyeAlm~- -~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~ ~ dün nbah 

Feyzi Ef .yi öldürdüğünden 24 seneye mahkum Sü
leyman hakkındaki karar yeniden tetkik ediliyor 

Yadaki kiliseler tetkilatına tatbik cu··mhurı·yet ••"" til• k "Dunılupınar,, 

Efendiyi denize attığı kaydiyle 
yapılan muhakeme neticesinde, 
24 ıene ağır hapıe mahkUıniyet 

karan verilmif, temyiz mahkeme 
si bu kararı sübut delillerinin et
raflıca izah edilmediği kaydiyle 
bozmuıtu. 

olunnıuftur. İptida Prusyadaki marşı ogre Ir en vapurunun Ka-
lci{iaelere ait intihabat vesileıile radeniz aefe • 
Protestan kiliselerinde mecliı ek • rindeki vakaya 
leriyetleri ele alınmıttır.. Ondan ait muhakeme • Bozmıya uyularak yapılan muha

kemede, doıyayı tetkike alan 
müddeiumumi Kaşif Bey, dünkü 
muhakemede, vapurlarda kama
ra kontrol anahtarlarının gemide 
alakası bulunan herhangi bir kim
senin eline geçip geç.miyeceğinin 
deniz yolları itletme müdürlüğün• 

'°IU'a bu kiliselerin tefkilatı esaıi- ye devam etmİ§ 
tir. 

Mehmet Aaım Suçlu mev _ 

(l>eTamı ' tlnctl •Jlfaclal kiinde bulunan 
.....,) MliiJMotnu11...,1111B ..... •aw"mn11zwı .. " 

Bayram şerefine 
P.femurlann birer maaşla
tından vergi kesilmiyecek 

Ankara, S (Huıuıi) - Burada l 
c·· Unıhuriyet bayramı terefine me· 

~urlara yeni bir cemile gösterile

Ceii fayıaaı dolatmaktadır. 
lu 

0

fayiaya göre, büyük bayram 
dolayııile memurlara tetrinisani · 

"ıtaıları, ücretli memurlara da 
leır·ı . l .. 1 . k'f nıevve ucret erı tev ı atsız 

"erilecek, bu yalnız asil memurla· 
.. , ._ .. h k ... un aıır alacaktır. 

~ Büyük millet meclisinde bu 

1''-ıtısla müzakereler olacağı aöy. 
~ektedir. 

'tl!n 1 TEFRIKAMIZ 

ltISKANÇ 
~ büyük, edebi romanın tefri

•ına bir kaç gün ıonra batlı· 
'~iız. 

SELAMI iZZET 
Bu eıerinde kuvvetli bir atkın 

IÖıaiiJd • uyandırdıiı buhranları 
::~ ifadesi ve güzel üslubu ile 

ıl ebnittir. 

Dtln Halkevl •alon-da muallimler martı &trealrlerkea •• 

Cümhurlyetln onuncu yıldönUmü müna- tep hocalarına prova ettlrllmlıtJr. 

ııebetJ;rle mek~plerde talebeye öfretllecek Marşı öğrenmeğe 800 den fazla mual

marı dün Halke,·ı ealonunda bes~klr Cemal llm l5tlrak etmlıtlr. EnelA giifte okun

Reşlt Bey tarafından mııaikl muallimlerine mo5, sonra bir ~ok defalar beste mııalllm

, .e musiki tedrlsatıyle me,gnl olan ilk mek- lere tallm olunmuıtur • 

Reisicümhur Hz. ile Bul
gar ve Yugoslav kralları 

arasında telgraflar 
İstanbul, 5 (A.A.) - Reisicüm 

hur Gazi Mustafa Kemal Hazret
leri tarafından dün Bulgar kralı 

Boris Hazretleıine şu telgraf çekil 
miştir: 

Haşmetlu Bolı;ar kra1 ı Boris Hazretlerine 
"Hatrnetlu kral Aleksandr 

liğ lutfunda bu1undular. - - r 
Yugoslavya kral ve kraliçesi 1 

hazretlerinin ıahıi cazibelerinin 1 
tesiri altında bulunduğum bugün 1 
zatı haımetpenahilerinin, dosta -
ne selamlarını, bu yükıek ve mü
f eh ham vasıta ile bana bildirmek 
liituf ve nezaketinde bulundukla • 

kumanyacı Sü • 
llerhum Feyzi ef. 

leymanın, ara • 
ları bir meseleden dolayı öteden 
beri açık bulunan kamarot Feyzi (Devamı 8 bici ~) 

Macar muhtelitile müsabaka bugün 

Macar ProfeayoneUerlnden mGrekkep muhtelit futbol takımı dtla 
tehrlmlte seldi. bk maçını bagiln Kadık3ylnde Fenerbahçe takdll 
ile yapacaktır. Reamlmls Macar futbolcularını g3aterlyor. TafallAta 
•por aayıfamısdaclır. 

llBRIUlllllllDlllllllmmı111811IUllllMlllllDDllDUllllllllllllUBlllUIDBOMUlllllllllllUımuıB111U11Hllllllllllllill••ıılılll•1111!1~ 

Spor tetkllltı lstanbul mıntakası reis~ ibrahim Kemal 
Bey; bazı klUpler namına verilen ve mıntaka futbol 
heyeti reisinden flklyetl mutazammın bulunan tak• 

ririn uaulsUz ve nizamsız oldu§unu aöylUyor. Hazretleri, zatı ha§metpenahile -
rinin dostane selamlarını bana teb (Delıum 8 lııel ıayıfada) 

- tuncu ••yıfamızda okuyuaas -
~ .......................... _____ 
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::~u~~irmesele -SON;H~BERL_E.~-
Ziyaretten Sonra 

Küçük itilaf 
Prim ticareti kaçakçı 
olmıya mani midir ? 
İht':sas mahkemesinde kaçakçı

lıklb. maznun olan birisi kendisini 
müdafaa ederken: 

"- Ben kaçakçı değilim. Na-
muslu bir tüccarım. Prim ticareti 

Siyasi kavgaları durduran kasırga 
Kübada kasırgadan bırakılan evlerde yağmaya koşanlara 

at~ş emri; Gizlenen usta nişancılar ateş ediyor ! 

Bulgaristan tek başın 
kalamıyacağını anladı m 

Jurnal gazetesinin Cenevre m 
habiri gazetesine gönderdiği 1 
mektupta diyor ki: 

Bulgaristan, küçük itilafl 
Türkiye - Yunan grupu arasın 

Havana, 5 (A.A.) - Bütün , kaklarda devriye gezerek yağma- ı miş olan usta nişancılar tarafın -
yapıyOl'um' tek ba~ına kakmaz, hele kral 

Demiş .. ,, İhtisas mahkemesi Küba adasını bir kasırga silip cılarla mücadele ediyorlar. Şim _ dan ateşe tutulmaktadırlar. leksandr Mu!ıtafa Kemal Paıa 
prim ticareti ne demek olduğunu süpürmü~, siyasi faaliyeti azalt - ! diye kadar iki yağmacı zenci öl- A. B. C. Cemiyetinden biri ile ziyaret ettiği sıralarda. Bu ziy 

1 d .., . . 1 b 1 . mışllr. Filhakika bütün halk ev - dürülmüslür bir sivil yaralanmıştır. Santiago ret şark. mı" ' letlerı'nı'n kalkının• an ıyama ıgı ıçın stan u hcaret l . k"l . l d" · · .. 
od1lsına bir mektup yazarak sor· erme çe ı mı§ er ı. da meçhul adamlarla Antillcs or" I ba•lan"'ıcıdır. Askerlere, toplu bir halde hare.. 'f r.. 
muş. Ticaret odasının mahkemenin Bu arada bir takım şüpheli a - duru azaları araaında bir müsade- İtalya, Macar büyüklerini Go 

1 
d l f · 'f d d k ket cdenleı·e ve şüpheli kimselere 1 K H l bu sualin~ nasıl cevap vereceğini a~ ar ırsattan ıstı ~ e. e ere me 0 muştur. asırga avana i e boesle Kanyayı, eski müttefikle 

1 •ahıl boy nda terkedılmıc ol karşı atec emri verilmiştir. Kol - d ht l'f kt } bilemeyiz. Fakat hakikaten böy- ., u 'f an :r - a anın mu e 1 no a arı arasın· arasında yeniden münaselıat te 
le bir ticaret bulunduğunu söyliye evleri yağma etmeğe kalkışmışlar larmda paketlerle dolaşan şüpheli da muhaberat vasıtalarını kesmiş ni için Sofyaya göndermeğe ha 
biliriz. dır. Askerler ve bahriyeliler so • kimseler, hemen her tarafa gizlen tir. zıdanıyor. Fakat onlar gitmede 

Prim ticareti demek harice yer- evel, Bulgaristanrn mahreç me& 

li malı ihraç etmiş olan bir tücca- Avusturya da Almanya gı·bı· yapıyor'· 1 lesini halledecek olan bir YunıL 
rın elindeki kontenjan harici itha- ı - Bulgar iktısadi anla!masını 
lal hakkını meseli yüzde on kar o1 acağı zannediliyor. Diğer ta 

vererek almak ve bu vesikayı yüz· s •k •• b ·ı •dd • • b J d M J k • 1 raftan Bulgaristanla Yugo 
de on beş, yirmi kir ile başkası- uı ast munase etı e şı et sıyasetı aş a 1: em e etın lavya arasındaki gereinli 

na satmaktır. Bu suretle ithalatçı h t f d t k • f} k.. • d t } f •• } zail olmaktadır, hatta Makedo 
ve ihracatçı, ne de perakendeci er ara in a ev 1 er' Uf Si en a 1 an prO esor er ••• ya meselesinde bile. Eğer sahi 

ve imalatçı olmaksızın para ka- ise, Bulgar rahipleri makedony 
Viyana, 5 (A.A.) - lnnsbruck kast ile alakadar olup olmadığını düriyeti, Dertlin sorguya rekildi -

zanmaktır. ~ yı ziyaret edecekler ve Bulearc 
polisi 18 milli sosyalist tevkif el• sormaktadır. ği esnada kullandığı tabanca hak Bu vaziyete göre prim ticareti 

namussuzluk olmıyabilir. Hatta 
ıerefJi bir ticaret işi bile sayılabi -
lir. Fakat prim işleriyle uğraş
mak ayrıca kaçakçıhk yapmağa 

mani olmasa gerektir. 

Yerinde bir karar 
Haliç şirketi ötedenberi (Za

rar ediyorum) diye belediyenin 
senelik hissesi olan otuz beş bin 
lirayı vermiyor. Diğer taraftan 
bilet fiatlarmı arttırmak istiyor. 

Bu vaziyet karşısında nihayet 
belediye düşünmüş, taşınmış, ıir
kete l>.ir teı<nf yapmı§: 

- Mademki zarar ediyorsun. 
O hallJe imtiyazını bana sat. Va
purları ben işleteyim.,, demiş. 

Eğer hakikaten şirket zarar e
diyorsa belediyenin bu teklifini 
m~nnuniyetle kabul edecektir. 
Yok eğer zarar meselesi belediye
ye ait hisseyi ver.memek, yahut 
bil<!'t fiatlarını arttırmak için uydu 
rulmuş bir behane ise imtiyazını 

vermiyecek, satacak gibi görünse 
bile değerinden çok fazln para İs· 
tiyecektir. 

Onun için belediyenin bulduğu 
sahn alma tedbiri çok yerindedir. 

Harp istemiyoruz! 

Fransa ve Almanya biri
birlerini mahvedemediler 

Paris, 5 (A.A.) - Paris • Soir 
gazetesi M. Goering ile yaptığı bir 
mülakatı yazıyor. M. Goering di 
yor ki: 

- Biz harp istemiyoruz. F ran
sa ile Almanya birbirlerini mahv .. 
etmek iddialarında bulunuyorlar. 
Her iki taraf, buna geçen harpler
de de muvaffak olamadılar. 

Celal Bey Tırhale gitti 
Ankara, 5 (Hususi) - lktısat 

Vekili Celil Bey İş Bankası tara
fından Tırhalde yaptırılmakta o -
lan ıeker fabrikasının temel alma 
merasimini yapmak üzere bugün • 
kü trenle Sıvasa hareket etmiştir. 

Celal Beye, İş Bnnkası idare 
meclisi azasından Rize mebusu 
Fuat, S~op he busu Recep Zühtü, 
Tokat mebusu Mustafa, Zongul -
dak mebusu Ragıp, Edirne mebu· 
ıu Şakir, İzmir mebusu . Hamdi, 
Bursa mebusu Emin Fikri, Beyler
le f-t Bankası umum müdür vekili 
Muammer ve fabrikanın müdürü 
Klzrm Beyler refakat etmektedir. 

miştir. Viyana, 5 (A.A.) - Başvekil kında birbirine zıt ifadede bulun .. 
konu~acaklarmış. 

Bunların içinde Franz Hofer'in Dolfusun rejimine muhalefet e - duğunu bildirmektedir. Dertilin Rusyada otomobil seferle 
muavini avukat Debz, Tyrol He- den üniversite profesörleri ile mü.. bir tabanca tedarik etmesi için 
imvehrenlerinin reisi iken Hitler- j cadele çerçevesi içinde olarak Vi- rica ettiği Muener isminde bir ma
ci olan Dr. Steidle'nin eski baş yana üniversitesi profesörlerinden kinist kendisinin milli sosyalist ol
muavini Dr. Pesendorfer, lnns - ikisi tekaütlük ve mezuniyet maaş- duğunu söylemiştir. Binaenaleyh 
bruck üniversitesi profesörlerin .. ları verilmeden çıkarılmışlardır. kendisinin suikasttan haberdar ol-
den Dr. Helbvck vardır. Bunlardan birisi meşhur siyasi ik- duğu şüphe ediliyor. 

Moskova, 5 (Hususi) - 6 tem 
muzda ba4lıyan Moskova -Kara 
kurum - Moskova otomobil se 
ferleri nihayet buldu. Yirmiı 

Sovyet fabrikalarında imal edile 
23 otomobil 9400 kilometre mesa 
fe katettiler. Bu yolun 1200 kilo 
metresi Karakurum sahraaıdır. Se 
fer bu mesafede çok zahmetli ol 
mu,ıur. Sovyet otomobilleri Mo 
kovaya arızasız avdet ettiler. Mo 

Telegraf ve Ekstrablat gazetele- tısat profesörü Mayer'dir. Mütecavizin tanıdıklarından 

ri, Muchlanda meydana çıkarılan lnnsburck üniversitesi profesör- tevkif edilip sorguya çekilenlerin 
milli sosyalist suikast şebekesi ile !erinden olan ikisi de siyasi sebep çoğu, Dertilin milli sosyalistlere 
dün İnnsbruck'ta yapılan tevkif - !erden tekaüde sevk edilmiştir. karşı muhabbeti olduğunu söyle .. 
~erin M. Dolfusa karıı yapılan sui Viyana, 5 (A.A.) - Polis mü- mektedirler. 

Amerikada altın 
Altın mıkyasına dönüle

ceği söyleniyor 
Vaşington, 5 (Hususi) - Sa-· 

Jahiyettar mahafilde, M. Ruzvel -
tin pek yakında para siyasetine 
dair mühim beyanatta bulunacağı 
söyleniyor. Bu beyanatında M. 
Ruzvelt, yakında altın mikyası · 
na avd<-ti vadedecekmiş. 

Mali mahafilde bu mecburiyeti 
hadiselerin doğurduğu !!Öyleniyor. 
Çiftçiler galeyandadır, Sanayici -
ler gayri memnundur, grevler bi 

ribirini tevali ediyor. Hükumetin 
istıhsal ve satış hususunda yaptığı 
planların tatbiki müşkülata uğru
yo:-. Bunun için M. Ruzvelt para 
siyasetine başka bir istikamet ve
recektir. 

Bir sene zarfında harice çı · 
kan İngiltere, laviçre, Holandaya 
yatırılan Amerika ıermayesi bir 
milyar dolardır. 

Amerika fakirleri ! 
Haydpark, 5 (Hususi) - M. 

Ruzvelt, içtimai muavenet neza
retine, bu sene fakirlere yardım 
edilmesini emretmiştir. Bu kış 

fukaraya yemek, elbise, kömür 
dağıtılacaktır. Hükumet mübaya 
ata başlamıştır. 1 

Bu i,e 75 milyonluk kredi tah -
sis edilmiştir. 

Radyodan 

törleri n ........ _ı ~ -1.~l .J_ :_1•. 

Avdette yüz'erce otomobil v 
~ 

binlerce halk seferden dönenler 

Fennin en büyük 
harikası 

inhisarlar vekaleti müste- karşılamıştır. 

şarı izahat veriyor 
Ankara, 5 (Hususi) - Güm • 

rük ve inhisarlar vekaleti müste • 
Bir gözlükle gece de tarı Adil Beyle görüJtüm. Bana 'u 

gündüz gibi göreceğiz izahatı verdi: 
"- İnhisar idaresi, ecnebi Londra, 5 (Husuesi) - Fen-

memleket'ere tütün satışı işlerini 
nin yeni bir icadı sayesinde in· 

1 

tüccar gibi ve tüccarlarla birlikte 
ıanların hayatı değişecek ve yapacaktır. Bunun için hazırladı-
başkalaşacaktır. ğımız kanun layihcsını vekaletle

! Yeni ihtira, gözlük şeklinde rin mütaleasını sorduktan ve yeni· 
bir durbindir. Bunu kullanan- den yapılması lazım gelen tadili -
lar, geceleyin de gündüz gibi h yaptıktan sonra Vekiller Heye • 
görecekler, gemi süvarileri, tay- tine sevkettik. Mec'isten müsta • 
yare pilotları, en kesif sisler 1 1 

cclen müzakeresi :, lenilen bu ka
içinde bile, en berrak havada nun sayesinde tütünlerimizin ha-
gibi ne son süratle hareket ede- riçte daha fazla sürümü temin e
cek, sis ve karanlık bir tehlike dilmiş olacaktır. Bu layiha mem-

leket ihracını ve tütün ziraati için 
teşkil etmekten çıkacaktır. Sine 

çok mühim bir teşebbüstür. 
malar, tabiatin bütün muhtc~em 

Akdeniz sahillerimizde kaçak • 
renkleriyle görünecektir. 

çılığın Yunanlılarla müşterek ted-
Bu yeni ihtira, radyodan son- birlerle daha fazla önünü almak 

M. Dolfosu tebrik 
Ankara, 5 (A.A.) - Baıvekil 

ı~met Pa§a Hazretleriyle hariciye 
vekaleti vekili Şükrü Kaya ve ıah 
sı dostu aıfatiyle İstanbulda bulu • 
11an hariciye vekili Tevfik Rüştii 
Beyler tarafından maruz kaldığı 

sui kast dolayısiyle Avuıturya bat 
vekili M. Dolfusa teesaür telgraf· 
lan gönderilmiş ve müıarünileylı 
tarafmdan teıekkürle mukabele 
olunmuştur. -----Bir tefsir isteği 

Ankara, 5 (Hususi) - 1452 nıl 
maralı kanunun sekizinci madd~ 
sine göre, teselsül suretiyle iki vr 
ya üç derece üstündeki memuri • 
yellere vuku bulacak terfilerde et" 

ki derecede bir terfi müddeti dol• 
durmak icabedip etmiyeceğiniıt 

tefsiri Büyük Millet Meclisindefl 
istenilmiştir. ----ra elde edilen ihtiralarm en mü

himidir. Bu yeni adeselerle mü-
için burada bir komisyon toplana
caktır. Fakat tarihi henüz tesbit Büyük Millet MeclisinJI 
edilmemiştir. Ankara, 5 (Hususi) - Büyüle cehhez fotoğraf makineleri, her 

1 

manzarayı asıl renkleriyle alma 1 

' 
ğa muvaffak olmaktadır. 

Gümrük mütehassısımız mütead 1 Millet Meclisinin cumartesi günkil 
dit gümrüklerde yaptığı tetkikatı- toplantısında bazı mebuılara mtY. 

Bir kaç gün evvel bu yeni ci- m muntazaman Vekalete bildir • I zuniyet verilmesi görütülecektir. 
haz ile Londra hayvanat bahçe- mektedir. Mütehassıs halen lstan 
sinde bazı filmler alınmış, son.

1 
bulda tetkiko.tla meşguldür. Ya - ı nün Ankaraya nakli bina intasıJT" 

ra bunlar gösterilmiştir. Bunla 
1 

kında buraya gelecek kanunda, u-
1 
dan sonra mümkün olabilecektir,. 

rm eski sinema filmlerine ben• sullerde yapılacak tadilleri bildi - ı Kaçakçılarla mücadeleye faaliyet· 
ziyen bir hali yoktur. Çünkü recektir. Bu teklifler Vekaletçe le devam olunuyor. Her haftl 
yeni filmin her şeyi, tam canlı tetkikten sonra lazım gelen şekit- 1 matbuata kaçakçılık hadiseleri &il 
imiş gibi görünmektedir. de talimatname, kanun ihzar edi- dirilmektedir. Hudut muhafaı' 

25 bin kasa içki leccktir. ve .,aümrük kıtalarının kaçakçılı '· Liverpol'daki laboratuarla -
NEVYORK, 5 (A. A.) - Hud· rm birinde yeni ihtira, yabani Mütehassısın şimdiye kadar lü- ğın müştereken meni için çalıt~' ti 

son nehrı' üzerinde metruk bir hal- 1 • kl d h b 1 zum gördüg~ ü şeyler gümrük usul- ları hakkındaki nizamnamen•" çıçe er en isti raç edilen a -
de duran bir gemide bir milyon ! 21 kimyevi maddeler sayesinde !erinin basitleştirilmesi, tarifelerin meriyetindenberi kaçakçılık vak' 
dolar kıymetinde 25.000 kasa içki , tekemmül etmiş ve bugünkü ha esas itbariyle değiştirilmesi, güm- alarmın azaldığı görülmektedit• 
yakalanmıştır. rikulade mahiyeti almı~tır. ı·ük kanununun bazı maddelerinin Bu nizamnamenin bir iki madd-: 

Geminin tayfası karada yaka· ı ıa:.~~~~~~~~~~~~~~.i'I tebdilidir. sinin tadili için Dahiliye Vekalel' 
lanmıştır. lnhisal'lar umum müdürlüiü • ile muhnberedeyiz. 



rşARETLER •... 
~ ........................... . 
1 Teşrinievvel 

na 6 Teşrinievvel 
J? i &\in ... 

ınu-lhıı ayın biri sonunda, biri ba
bir 11.... Arada beş ıene uzaklık ,,, 

fı ~til'lc" .. a, 
1
. ı gun ... 

Bug-Ün 
1 Istanbul bayramı 

Bir ltalyan profesörü dün çok temiz 1 °~~!~b~~t!~~1~~c~~Z 
bir· Türkçeyle konferans verdi ~~~~ :~:s~~:

1

: i ~:t~~.1~7::r::~:~ 
neler daha dün akşamdan itibaren 

1 donatılmıya ba~lamrştır. Bugi.in va 

edebiyatına ve gramerine ait tetkikler purlar, tramvaylar ve her taraf 
donanacaktır . 

ltalyada Türk ndı ll' &on bahar sabahı.. Islak 

A · ~llt\i ufuklarda bulutlar gebe 
• ayı ll[ltın gibi dolaşıyor. Bu karın· Dün saat 17 de Halkevinde 1 ı ait Türkiyat eserlerinden bahset • 
ya· rı~ doğacak?. Roma üniversitesi Türkiyat ensti- miş , bugünkü müsteşriklerin yaz· 

Merasime g :recek kıt'a ve asker i 
mekteplerle diğer mektepler saat 
tam dokuzda Sullanahmet meyda-ası ti · tüıü profesörlerinden Doktor Ro- ı dıkları eserlerin ekserisinin Tür -lllı bekliyor: l 

ı l d k T kiyata dair o duğunu söylemiştir. nın-la toplanmış olacaktır. ~ S ssi ta ya a i ürkiyat tetebbula- 1 
orıı 1 Ulh güı:ıeşi bu karındaıı do- Bilhassa son seneler zarfında Na- On sene evvel teşrinievvelin 

lıc d' rmm tarihi hakkında Türkçe bir ' 
]eri ıye, poli darülfünununda şark kürsü· altıncı günü kolordu kumandanı-

t. konferans vermiştir. 
eD'Iİ ~l?tıi Ümitsiz: sünü kırk ıenedenberi işgal eden nın Sirkecide İstanbul toprağm:.ı 

.... b k d d -·ı Konferans salonunu dolduran .

1 

Pı·ofeso··r BoneJJiden bahsetmi<ı ve ayak ba tıg- t t d ı lo a 0 u arın an güneg egı , -s :ı ı am saa on a rn ı ... 
de11 ~1.t~ geceler akacak di;e.. kalabalık bir dinleyici kütlesine l onun yazdığı eserlerin Kodat du kumandanlığından tayin edile-
se· lliün öğleden sonra toplar su• Dr. Rossi, Köprülü zade Fuat Bey Kobilike, Türk şairi Mehmet Emin cek mevkilerden yirmi bir pare 
atı ~k, namluların yivleri dört se- tarafından takdim edilmiş ve Pro-

1 
Beye dair yaptığı tetkiklerin na - top atılacak ve ilk top sesi duyul-

nııı l' tanıdıkları, alıştıkları fesör ecnebi olması dolayısile ya .. 
1 

zarı dikkati celbettiğini söyle- duğu zaman limanda bulunan bü. 

a ·Ptıileri bir daha okşa - pabileceği şive ve ahenk bozukluk miştir. yük küçük bütün vapurlar düdük· 

os•lata.k kasaturalar bir da- !arının affedilmesi ricasiyle sözü. Bundan sonra Profesör 1talyada leriyle merasimi tesit edecekler • 
Ji}( 

1 

l . .. t ·· t b l T k' 1 dir. mavzer erın us une a · ne aş amıftır. neşredilen ve ür ıyat mevzu arı 
on· h• İtalyan profe•örü Cr. Roswi dün l 1 Halk, kara ve deniz nakilvası· 
h·L, ,,acak, kınlarını unutan sü.. Halbuki Profesör gayet düzgün ile alakadar o an mecmua arı say-

JJI 1 l.l bu konferanu v~rirkea h l · ·ı taları iki dakika olduğu yerdedu. 
IQ ıçları depolarda paslana - bir şive ile söylemi~, bir saat ka- mış ve ltalyan kütüp ane erı ı e 

ytJ.· D racak, lstanbulu bu saadete kavuş '· Ört senedir yollar sehirler· dar süren konferans esnasında ez Tu·· rkçe edebı·yat lrı. taplarını zikr- evrak mahzenlerindeki sayısız h 
rcJ • ~ turan şe itleri anarak takdis ede-t c~Phelere giderdi; şimdi yol- cümle: etmiştir. Türkçe yazmalardan ve bizim ha- ceklerdir. 

1 ersine çevrilmiş. bir cep gibi \ E k' t ·ı ı d b . T·· ki 1 zineı' evrakımızdaki her iki mem-
,hed . .. k s ı arı ı er en erı ur er e Profesör konferansının bu kıs - Onu beş geçe kıt'alar yürüyü! 

rııur en gerıye donece ... İtalyanlar arasmdaki ticari, sınai mını: leketin tarihini alakadar eden kıy sıralarına göre Sultanahmet mey-
\in bunlar Lek kelime ile an.. .. d .., d - metli vesikalardan bahsetmiştir . . d nı·lı,, munasebah ve bunun ogur ugu " llk d . 1 d b" .. k T .. k' anından hereket edecekler ve 

,,or. - cvır er e uyu ur ı· B ] k d t tk.k 
ra·•i:t · Hsani tesirleri zilcretmif ve Jtalyan I . . . B . ~ un arın ya ın zaman a e ı tramvay yolunu takibederek Tak-

" areke !. k' . . b 1 yatçı ar yetışmemıştır. una rag- l .k 1 k ~ ı· 1 · 
• ' .. ı ların on se ızıncı aur aş arına ı T·· k . ve ler ı i mem e et a. ım en ara .. j sime gideceklerdir. Kıt'aların gel 

e . ll~&k rütbeli zabitler konuşu- . kl T " k ' k ' k men ur edebıyatma ve grame-
" iı1 la,.. kadar yaptı an ur ıyat tet ı - . "t ı ~ k lb d k t tk'k sında bir ilmi alaka tesis edilme- mesinden sonra belediye tarafrn. , : rıne aı a a ayı ce e ece e ·ı • 
eıı .. llulgarlal' dayanamadı. Cep• lerinden en ehemmiyetlilerini, bu ler yapılmış ve neşredilmiştir.,, sini temenni etliğini söylemiştir. dan Cümhuriyet abidesine bir çe-

; ı d lenk konacaktır. sa· a.tıldı .. Mütarekeden başka ça- meyanda talyanlar tarafın an ya Cümleleriyle bitirmiştir. Konferans alkışlar arasında bit-
lo· f()k !. zılan bir çok gramer, lugat ve Bundan sonra yakın devirlere . miştir. Bir müfreze polis saf nizamın-
e· • da cephesi tripünc karşı olmak ü-

ol· •a~eteler yazıyor: zere bulunacak ve selam vaziyeti 
o5; Mütareke Moncloroııta imza.. üniversitede Bayrama hazırlık Başvekil git~i alınacaktır. Bu sırada meydana 

o· :.. dikilen direğe Türk bayrağı çeki. ii ..... .,llS\lyOr: Derslere 5 ikinci teşrinde Camilerde mahya\a~l hal- İsmet Pş. Ankaraya Tev- lecek ve sonra çelenk konacakhr. 
ve.... e-men bugünden başlıyarak b 1 db• · C Çelenk konurken Harbiye mekte-
ri ~e. teler verilecekmiş!. aş anması te ırJerı ka rozet ve bayrak fik Rüştü Bey enev-

1 bi muzikası istiklal marşını çala .. •ti~n, sevinen pek az. Sanır- Üniversite merkez bin.asiyle reye gitti er k 
~le Cümhuriyetin onuncu yıl dönü- ca tır. 
· i insanlar cepheye, kana, ö- tıp fakültesine ait haslanelerdeki münde camiler üç gece elektrikle Başvekil ismet Paşa Hazretleri Bundan sonra şehir meclisiu _ 

1~ o kadar alı~ımışlar ki ondan tesisat ve inşaat bitmek üzeredir. süslenecek ve büyük camilerde in· clün M. Venizeloıun teşyiinde bu- den, Üniversiteden birer zat ile 
h l'lla,k istemiyorlar. Dört se. Tıp fakültesinin imtihanları cu· lunduktan •onra Dolmabahre sa- talebeden bir genç birer hı'tabe kil ftt l kılabımızm büyüklüğünü gösteren ° ~ 

~ I$kanlık onların sırtına bir martesi günü, hukuk ve edebiyat E k f rayına gı'derek Reisı'cümhur Haz- söyJileceklerdir. eh- • mahyalar kurulacaktır. v a 
Y ~t \re nesesizlik gibi röküyor. fakültelerinin imtihanları ise on 1 f d k b l d.l · Nutuklardan sonra merkez ku. 

L • -:r 1 · d.d h lıklara ret eri tara m an a u e ı mış -aıı ' he~ birinci tecrinde bitmic olacak· müdür üğü şım ı en azır 
"' "' ]erdir. mandanlığının işareti ile alay ge-o 

~ l ·:'ı Hazır ol sağa bak!.. br. Tıp fakültesi son s1mf staji - haşlamıştır. çit resmine başlıyacaktır. 
~I: iik kumandanı geliyor. Bö. yer talebelerinin yeni teşkilat do. Dün Ankaradan bayramda hal- Başvekil Paşa akşam üstü Rei- Evvela Haı·biye mektebi geçe -
g~ k ?n defa kumandanlarını böy· layHiyle tahsi'lerinde herhangi kın göğüslerine ve yakalarına ta· sicümhur Hazretleriyle birlikte cek, bunu Deniz harpt Kuleli, 
a, .lırna h l' d ·· .. s· d bir gecikme yapmamak için bu ta· kılacak fırka rozeti ile küçük bay· motörle Dolmabahçeden Haydar - M l k f ~ a ın e goruyor. ır a- a tepe as eri mektepleri, bir pi. 
~ "lnarıdan çavu~larını, cavus. !ebeler şimdiden ihtisaslarına gö- rak nümuneleri gelmiştir. Bu ro· paşaya gitmişler; akşam treni ile yade taburu, bir su··varı· bo··ıu·· g-u" 

~'' l<ıtıb,.ı:ılarını , onb:: aı;;ılar m. ang~... re muhtelı·f hastanelere yerleştı·r 'ıl '" "ıı _ ... _ zet ve bayraklardan 125.000 tane Ankaraya hareket etmişlerdir. bir topçu bataryası, şehir band; 
e ~ 1 ~orrniyecekler. mişlerdir. Talebeler on beş birin· gönderileceği bildirilmiştir . Bay - Reisicümhur Hazretleri Başve- l su, polis müfrezesi, Üniversite ve 

~:'Ilı ttıangada pala sallıyan ne· ci teşrkin1 de tatbi.~i derslerine baş · ra."m günü tevzi edilecektir. Ayrı- kilimizin teşyilerinde bulunduk - yüksek mektepler, mekteplerin 
j.. t, bir daha birbirlerini kim lıyaca ardır. üniversitede tedri- ca matbu destan da gönderilmiştir. tan sonra saraya dönmüşlerdir. izcileri, liseler talebeleri, mehter 

ıı ~İt'll~tede görecekler?. Gözler 1 sa~ı~ beş i~inci teşrinde baş 
1 

ama- Bu destan halka ve köylere da. Hariciye Vekili Tevfik Rüştü hane muzikası, Esnaf cemiyetle • 
e· k{erini değil, yüzlerce, binler- sı ıçın tedbırler alınmış ve bu hu- ğıtıbcaktır. Bey dün akşam ısemplon ekespre.. ri, etfaiye müfrezesi takibedecek .. 
e- t<ı: ()l'rtetrelerce uzakları seyre • 1 sususa ait programlar teshil e.dil - siyle Cenevreye hareket etmiştir. tir. 

i·C··· miştir. Öğrendiğimize göre Üni· ' Hariciye Vekilimiz Sirkeci is- Öğleden sonra saat 16 da be-
'" ~a,oıl~rde harap kasabalar, ka.. versit~ye devam mecburiy~ti . ~ir VA K J T tasyonunda Riyaseticümhur umu- lediye reisi ve ~ehir meclisi aza. 

1·11 ,.~<ıllarında babalarını bekli· Bprensıpl ~1~'.a~. kdabk~I dedılmı~tır: u:ındetık ::>ıyıl!I Gazele mi katibi Hikmet. Vali ve beledi· sından, cemiyetler mümessillerin. 
1"ıhı ~(ltı.kt l l .. . u usu onumuz · e ı en senesı 1stanbuı Ankara CadrleRI. VAKrt yur du 1 f. ) d f k 

"''tıl aı·, rnca anm gozlıyen f d t tb'k d'J w başlana- ye reisi Muhittin Beylere se ır er en ve ır a rüesasından seçile • 
~., liy~ a.t, gelmiyecek oğullarını zakr tm a a 

1 
e 

1 ımege Telefon Numaraları: konsoloslar ve diğer bir çok zatler cek birer heyet kolordu merkezine 
tı. ca tr. Yaz1 işleri telefonu: 243i0 ·d k k l 

t ~ analar, bacalarında ley . ı rıa.re teıcroou ! 2437tı tarafından uğurlanmıştır. gı ece ' o ordu kumandanına 
,ıİlJj Yaları kurulmuş, kapı "arı Parlayıcı maddeler lelgr&J aı1re~ı. l stantıı.. I - "JAKiı Tevfik Rüştü Bey Cenevrede halkın ordumuza olan şükran his-

•• , t:.ıt~ 1 ltoy evleri, cılız inekler, l'08ta ku tuııu No ıe Milletler Cemiyeti içtimalarma iş- lerini bildirecektir. 
,. l Y<tn k Belediye, parlayıcı maddeler sa c·· d .. c·· h · 
.. ı l)() ağnılar levha levha tirak edecek ve iki gün kaldıktan un uz um urıyet meydanın 
ıJ Ç\t .. l'cl\l. tan dükanlar ve yerler hakında Abone h2delleri da ve gece Beyazit meydanmda 

'\l · b" ı· h h l !onra buraya dönecektir. 

L 
...... l/ okuyor: yenı ır ta ımatna e azır amış • şehir bandosu çalacak, bu meydan 

\l ~ 'a.ıan oğlu Memiş ! trr. Şehir meclisince tasdik edil- ı Halk evinde balo larla Üsküdarda Şemsi paşada be-

~
, ff, h•~a. İle tezkereler dağılıyor. dikten sonra tatbik edilecek olan : lediye tarafından havai fişekler a-

l!!te o ~ ... tl bir daha düzelmemek hu talimatname parlayıcı madde - / İstanbul Halkevi Reisliğinden: tılacaktır. 
t·,· c.:..0 ... tUn dagv ılıyor. Saffı harp lerin muhakkak surette beton mah ilan Ucretlerı · lstanbulun kurtuluı senei dev - Gece sekiz buçukta Perapalaıt• 
~ ' ) d l 1 ı fi('ari lll\nlıırııı ll:lıı ~;ıh l frll• rtııtıl' !lllıtll · .,. 
lJ zen er e sa~ anmasını ve aç1kta riyesini kutlulamak için bu akşam 170 k' ·1·k b. · f ti . ~alt.. . mı ~o ıuırııı,tan na~lıu ıııı -.nhilt'dl' ı.>o · ısı ı ır zıya et verilecektir. 

1( .. b d bulundurulmamasını mecburi kı! .. 1 6 - 10 - 933 cuma saat 22 de il »ı g ır uman, sonra dev 1 kuruşa kıttlıır \'ti.ar 

, L. etlliler T ti h maktadır. Bundan baska daha 1 lfü.vull , fa7la . dC ' \Hırllı tilin \lt'rt'nh•rt- eJt ıl itıt k · are er avaya 
a)k:rn l k bir çok esaslı maddeler de vardır. ayrı ı .. n7.lt..'\t \/ardır , .. ış, ren c ren bayrak-

ıı~eferJ 
~ti}'C>tJ er zırhlıları görünce ıöy-. aı-. 

• lhtn. 
r• t'lt~?. un içirı mi tezkere alı -

rıı rk ıye f':coebl 
Seneır: H OO Kr. 2'i'OO Kr 
ô aylık 700 ı-ı ::ıo . 
3 aylı k 400 . 1'100 . 
1 aylı k 150 .. 300 . 

Halkevi merkezinde bir balo ter- Akay işletme şef /iği 

, Sadri Etem 
D4-'"anı1 8 lnrJ •an1aı1ıı) 

tip edilmiştir. "Akay,, idaresi işletme şefli· 
Halkevi azaları ailelerinden bi- ğinden istifa eden Burhanettin Be 

rer hanımla birlikte davetlidirler. yin istifası vekalet tarafından ka· 
t !:lir detası :fü ı kı ııeı <tııı :'>O Uç ıJetaşı ı,::ı Elb' b · · k y l b 
stanbuldaki esnaf cemiyetleri ı ıse mec urıyetı yo tur. aruz ul olunmu<ı ve yerı·ne Nasuhı· Bey dort •ıe!ası 7:> Vf' on c:eraııı ıoo kuruştur. ,,. 

yakında esnaflığa dair bir mec- Uç aylık 111\n \"Prenıerln bir deraaı mecca· gelenler ve çocuklar kabul edil - tayin olunm::ştur. Nasuhi Bey 
k k b ~' n<'nrtir. Oorı !la tırı ~eçcn llllnların fazı ıı M ht l b kt d' b h mua çı araca ve u mecmuaaa 1 m. _ez. u . erem .aza arımızm. .u mu e tr a riyelilerimı.zden olup satırları br~ kuruştan hesap edJllr _ 

bütün esnaf hareketlerinden hah· jıil••••••m••••ı••• ılam davetıye yerme kabullen rı- j esasen bu vazifenin vekaletinde 
solunaC'j\ktır. l ca olunur. bulunmakta idi. 

ltt"Mmf 11.,nların hlı "ıHırı 10 ıuınıştuı 

Esnaf mecmuası 
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Devlet ve Meclis ı BORSA 

ALMANYA 
nereye gidiyor? 

r 
T AKVİ 

Cuma 

----19 ----•• M•"-rlrl: Celll nuri nırıd 

{ l lııal.ırında ) ıldıı ı~aı ~tı olanlaı uzcı

Jeı inci.: S 1 ci ccşriıı muamele olanlar· 
-dır.] ı~:ü ıımlar kapanış rt) atlarını ~o tcrir, 

6 T.e•el 
15 Cema.abir 

Tarihte Türklerin muhtelif mil
letlere imir, hükümdar verdikleri
m ,Grüyoruz ki bu bidiseler müd
deuuzı ispat eder. Buna kartı dt
tarıdan plip te Türke taaaltun e • 
denleri bilmiyorum. Böyle bakim 
ve efendi milletlere, dııar1dan, da 
ima, necip Ye mert fertler iltilaak 
etmek tarihi bir kaidedir. Roma -
ya sağdan, 'IOldan deierli adam • 
lar iltihak ederdi. Nitekim yakın 
z•manlara kadar kendisinde bir 
nevi kudret ıören fertler Ameri • 
kan camiunaa ıiriyorlardı. Fakat 
bwalann hepsi romalılıiı Ye Ame
rikanlıiı yükseltmek ujnmda ça -
lııblar. 

Bizde bunun claba parlak bir nü 
ıaaaeaine teudüf ediyonaz. Evet, 
bir çok deierli fertler camiemıza 
kanfb. Bunun cetvelini çıkarmak 
uzunclv. Baheedeceiimiz daha 
baflca bir nümwa~dir. Belki tav'an 
olmıyarak Türklüie ilhak ecliı... 
yeniçeriler Türk diline, Türk dini
ne, Türk besalet ve tee••tine, 
Türk idetlerine ve bilbeua --ıu 
ciheti muaırran aöylüyonma
Türk idealiae iftirak ettiler ve 
meydana tarihte adetleri ODU çok 
ıeçmiyen bir heyet, bir ıalip, hi • 
kim heyet ıetircliler. Demek ki 
milliyetin tetekkülüade yalnız ırk 
birinci amil deiildir. 

Kan yalunlıjı, kan teaelaiilü mü 
laim bir amildir; lakin, ·- eiyli
J'•lim yeıine imil addedilme•e -
lidir. Kan bclar (bilmem ondan 
fula mı 7) duysu, emel, tema • 
yül, hudı bir kelimeyle ifu•i 
aliz .. •cleal yakınlılı. ittiraki 'bir 
&mildir. 

imdi, haydi biz de, hiçbiri tam 
olauyaa (millet) in tariflerine bir 
dahamı katalım. Evet, tiraf ede
n., ba tarif te eluiktir. Belki muj 
laktır. Lakin onu türk tarihinin 
binlerce MDelik seyriac:len aldıjı
mıa için noksanı, müphemiyeti 
bot ıör\ilmemelidir: 

Milliyet, tarihte ,bariz mezi -
yelli bir heyetin, billauaa ve ekse
riya met'ur olmamak iz.ere ayni 
ideale aahip bir takım inaanlarm, 
bir ha11i seciyelerin teakup Ye te· 
aelıülüdür; bu heyet, bu iıuanlar 
aôlır, çojalır; onlara iltihaklar 
ve 'iltisaki ar vWnıbulur; yahut on
lann bir kıamı aalt heyet için kay
bolur. 

Eydil (yani Volıa), Tuna, Nil, 
G&nç'ın auyu daima deiifir. Bu -
ıülı manzarasına hayran olduju
mm Sakaryanm suyu, yarın, bat -
ta bir dakika sonra ayni su delil
dir. Kezalik kaynajından ~· • 
demzdeki aizına kadar ıüren Sa
kuya her noktada ayni ırmak 
manzarasını ıöstermiyor. Buna 
daha kaç ve kaç su iltihak etti ... 
Şiıbalden ıelen ıularla cenuptan 
ıelenler ayni Sakarya camiau i · 
çiade öpüıtüler, evlendiler, teaa -
lüp ettiler •.• Türk mil'eH de ulu 
bir Sakaryadır: yalnız Sakarya 
bir satıh üzerinde akıyor; Türk 
milleti ise tarihin içinde; :&&ID&D -

lum içinde akıyor. Maznin bize 
meçhul tierinlillleriadeki kaynak
tan ~ıkıyor,istikbalin aydınlıkla -
nna doiru si diyor. 

.Sakarya nasıl teklini, temaili • 
ni, simasını, bunca inaibaplara 
ralmen muhaf ua ediyor ve bu in 
ıibaplarla büyüyor, kükrüyorsa 
Türk milleti de, dilini, huyunu, se 
ci,..s.ı, 'bwıca ıstıfalar aramada 
tecelli ettiriYor ve mesela ıu sıra -

da, millicilik, cümhuriyetçi"ik sa -
yesinde prplılqmakla yükselti • 
yor .. 

Ui•e: Cümhuriyet halk fırka -
ıın1n prosram1na göre milliyetin 
tarifi ıudur: 

nukut (Satı') 
• Lo ıdıa 61i3 _, • \'h ıına 
• l\c\ 'orlc ı.!4 - • i\ladrlr 
• .f'arı~ 17U. - • Rtrhn 
• r.ı llAno .2:ıi, -- • Vnışo\'a 

* Rriı~·el 118, - • ftadapeşt .. 
* Aı na ~ so • llukrcş 

• Cenc:\ re ;:26, - • Bclı;raı 

* !'Of\il 2.~. Slı • Yııl nh3ma 
• Am•ıcrdıom ııs, - * Altın 
• Praı,: ı~'ı!, • !\le IJıye 
• Sınt lıo m 59. - • R al.nnr 

.!4, - • 

921, -
,{7, -

!4fi -
"Millet, dil, kültür ve mefkiire 

bir:iii ile biribirne bajlı vatan -
daıların teıkil eUiği bir ıiyaıi ve 
çtimai heyettir.,, 

(kap. sa. 18) 

Şu tarife göre fırkanın anladı · 

jı resmi tariflerden biraz daha 
yüksek (ve onlardan her halde ne 
zih Ye teniyete uygun) bir mef -
humdur. Siyasi İcapların kabul et
tiği zaruri milliyetle hakiki milli • 
yet arasındaki fark zahiridir. 

Kültür ve mefkure ile birik 
daha sıkı bir tekilde tebarüz edi· 
JOT. 

Oti,-

o :"!ll!S 

l'Hlö 
Y Ol · • Pcrlin 

• rrube 3:3!'9' \"ı~O\'a 

Atın~ 6') - Rudapezır 

• c:encvrr 144:"8- Bu kreş 
Sofyı 06,1725 Belı:rat 

• Amst rdan Llil:! ' ol.;ohanıa 

Praıı IS.9675 Mosto'ı 

ESHAM 

iş Ranh51 9.5<1 l crtns 
AnadolLı 27 ;-o <, lmcnıo as 

:t.94 o 
-4,.'\fil!i 

!1.6 ~ 
ı.990;' 

4 !3--
A802S 

S0.6n5 
34 91 -

"·"3t5 
10'4 75 

r.,15 
11:75 

Dinin, reqin, ıdan burada 
l.hH mena obnadıiım kaydede
lim. 

Hcjl :15U l' nyon Dcy. 20,QO 

DEVLET 
Dijer fuılda "Devlet milletin 

hukuki ifadesidir,, diye bir tarif 
mevcut oldujunu aöylemi,tik. Li
kin yamlmayınız. Hukuki ifadeden 
mahrum milletler o:abilir. Yakın 
zamana deiin bir Leh milleti var
dı, lakin bir Leh devleti yoktu. 

~lr lla) rlH h, 'art De!. 
Tramvay 48:$0 Bah·.a 
U. flı:orta 10,30 'Ari: m. ccu 
Homonıl ·''·- lcldnn 

istikrazlar 

1933 d:ı ısı, 9~,- f.lcktrit 
ı-ılkrazid ı. 53, 'i-1 Tram\ ay 
'· rk D.,·n l?,5(ı ı:r::anı 

U. !>IU\'lb !14. o Kılıuıa . 
c .umruldeı 2.35 • .Anadolu 
ıı 28 !\Ilı. A 5,5~ • Anadolu il 
Rı~daı, 11,75 • A Mlirrıessll 

us 

5'.J(ı 

95,-
18.-

45 :'5 
4~.75 

~ı.20 

"' Hukuk eserlerinde methur Blu- ı ı .... --.-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;--..--iııııı0ii..-...-.-.• 
nbchli'nin tarifi pek revaçtadır: ten ve saire.. 

''De.let, miifterek (") bir sul- • • • 
taya riayet eden muayyen arazide Devletin iki mühim ve asli hu-
mütevattın, müta ( ••) iıtikliline suıiyeti: 

riayet ettirmeyi ve azasından her ı) - Devlet bir hukuki şahsi -
birinin muhafazumı gaye bilen yettir; 
ailelerin mecmu heyettir.,, 2) - Devlet hakimiyeti haiz -

Alimler, tu tariftw, ... he'f91ia 
devlet olahilmeıi için apğıdak i Evet, cari olan mütaleaya gö · 
dört tartı arıyorlar: re devlet bir manevi, hükmi, huku 

1) - Bir miktar aile, yani nü - ki ıahıatır. Fertler gibi hak ıahi -
fm olmalL Nüfusun azlıiı o heye- bidir ve vazifelerle mükelleftir. 
tin cte.let olmuma mini değildir. Bu ıahsiyet, dahilde ahaliye karıı 

2) - Şekli ne olana o'sun dev- da, hariçte devletler~e olan müna
letin bir hükiimeti bulunmalı. Bu sebetlerde de barizdir. 
bülaimet ciddi ve müstakar olmak Klaıik hukukçulann nazarında 
meıruttur. Hükv.~et tetkil edemi- devlet, müspet bir feydir; içtimai 
yen millete devlet unvanı verile - bir ıeniyettir. Binaenaleyh deYle· 
meL Bir milletin bö7le bir hükiı • tin hukuki bir ıeniyet olması da 
meli olmalıdır ki devleti onu ha - zaruridir. Her kütle gibi devlet 
riçte temsil edebilsin. Geçici bir denilen kütle de bir kuvvet te!kil 1 
anarti ile hükUmetin sukutu dev - eder. Bu kuvvet, mefruz ve mü - 1 

letin mahiyetini deiiıtirmez. cerret bir mefhum deiil&liw. 
(*) Commun. c•• ) Collectif. kiı, ıayrimücerrettir, mevcut ve 

3) - Devletin mutlaka arazisi mahıuıtur. Methur muallim Du , 
olmalıdır. guit, devletin bir ıahıiyet olduiu· 

4) - De.Jet, behemehal içti • nu münkirdir. Bu zat diyor ki dev
mai IMr ••yeko.alamalıdır. Dev - Jetin bir tahıı addedilmesi sun'i 
let, laariçte kendini saydırmahdır. dir; hadiselere münafidir; ve, ne· 
Devlet, mülkü ve milleti muhafa - tieede büsbütün sayri millidir. 
zayı istihdaf etmelidir. Devletten Kezalik bu profeıör, devleti:"' 
maksat bunları muhafaza ile be - hakimiyetini de inkar e:liyor. Mü 
raber tebaa.sıma inkitaf ım ve hür- talcalarır.m kendi tarafından ya · 
riyetini temin etmektir. imdi 1858 zılmış bir hu 'asasını tercü,me cdi -
de ilıa edilen ve birçok hususlar, yorum. Aynen: "Devlet, hukuki 
d!\ devlete benziyen, aıkert, mah • bir şah11 değildir; devlet hakim 
kemeleri bulunan meıhur (Hindia bir §ahıı değildir. Devlet, laaletta
ID&ladakı deği'dir. Bu tirkctten ı :yin bir cemiyette kuvvetliler ile 
tan lcumpan)'&lı) deYlet tarifinin kuvvetsizlerin tahayyüzünden ht" 
ıaye, ticaretti. Kezalik hatta mül- 1 s.ı olan tarihi neticedir. En ku• . 
kü, aıkeri, ıcmileri olan bazı kor- vctlfere ait olan kudret (en kuv , 
san heyeti~ de ~evletten addedi· ı vetli isler bir fert, bir sınıf, yahu~ 
lemez. Vaktile böyle heyetler var· ı bir ekseriyet olsun) sadece fil : 
dı. bir kudrettir ki aaıl ve mer.sedc 

<:un do~uşu 1ı Ol 
CUI ıuşı 17,4t> 
~ıbah nınıa.ıı 4,11 
oııe ııuıaıı ·~ı 
klnJı namazı l/ı. 17 

~lşını nıınıı11.ı 17,46 
\'aısı namuı 19,17 
imsak 4.23 
Yılın ı:eçen ı:Dnlerı !79 
Yılııı lı:alan .. 
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Tenvirat 
E!ektrik ş·rketi, res!Di daireler Ye mubt«em abali tar 

dan yapılacak tenvirata ait teıi11tın, ruiısath teıiaat mUte 
nitlerine yaptınlmaaı icıp etti;ini bu vesile ile batırlabr. 

Bu tes'aat her ne kadar muvakkat ite de muaclclit ku 
tini tecavüz eltiii takdirde bir ibbaroa .. eye tlbl tatal 
d1r. Alcs takdirde tesisat ya taidiye edilemeyecek Jabat 
viratın heyeti uınumiyeıi Dzerinde te.te••if•la mucip 
tehlikesine ıebebiyet verebilecektir. 

lbbarr :- me 'erin birinci Teırinin 14 
tir&ielıne g~nderilmesi rica olunur. 

Istanbul, 1 Teşrinievvel 19 

Müdiriget 

Devlet bir veya c:lalıa ziyade 1 C1h1\'11 mı ' ~" 
milletten mürekkep olabi'ir. BW1- ,.------~---------... .-

lardan biri mütefevvik ve ekseri- ı• p E K E L H A M R A 
yet milliyettir; diğerleri ekalliyet- Pugün Ye 
ler milletleridir. laveç Devleti, me-
sela, hr mrletten ibarettir. Yu • ı Türkçe fılmltrin en ıüzeli 

ıinemalarmcla 

coslavya heaabı doiru tuttuk İle . s 0•• z B 1• R, A L L A H 
tu milletlerden mürekkeptir: Sırp, 1 

Hırvat, Sloven, Macar, Anavut, Rejisör: E R T U G R U L M U H S 1 N 
Bulıar, Türk ve saire. Çekoslo - DiKKAT : Ba sabah saat 11 de tenzilatlı halk matineai 
Yalcyada milli unsurlar ıunlardır: ı l8274) 
Çeh, Slovak, Alman, Macar, Rü - •----------------msmı111:m1 ____________ _ 
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Ecnebi sermayesi 

eaıze Gömllea Aşk Memleketi~izde 200 mil-
l':::':""'--------------""""."""'-~--=-=~- yon lıraları var 

• 
AŞK DELiSi -:--~~=-===l=m~=l ===\ll~l ~_a_za_n_:~N~e-z_ah_a~t~fl_a_sa_n 

" Salonun her köıesini dolduran / ken buldum. Yanına gittiğim za -
:s. 'iaaiurun renkli ıtıkları altında man ye,il gözleri gözlerimde do • 
11 ~~rıç bahriyeli solgun çehresile bü laşh. Sonra sevdiğim bir İngilizce 

•: ~~il rahatsızlıklarına rağmen gene ile: 

lzmirde iktısadi tetkikatta hu· 
lunan Amerikalı mütehassıs' ar, 

Türkiyede ne miktar ecnebi ser · 
mayesi bulunduğunu alakadar ma 
kamattan sor.muşlar ve JU cevabı 
almışlar Jır: 

~-HÜKÜMDAR 
-77- }'azan: Niyazi Ahmet 

•1' harika idi . Onun yetil gözle- - Gudbay, Aysel Hanım, dedi. 
tınj ıörüp te gölgesi altında, saa - - Gudbay Oktay Bey, dedim. 
deti, •tkı beklemiyen biT kimse Sizi çok beklettim zannederim .. 
tl&a'tvur edilemezdi. Evet ben ne Batını salladı: 
0~u. ne muvakkarı, ne de onlar gi 1 - Henüz gelmi~tim , Aysel Ha -
~ı daha bir çok gençleri, hiç birini nrm, Pa~a Hazretleri yoklar mı? 
~"llledim. Bilakis onların fazla a- 1 

- Hayır Oktay Bey annemle 
•ka,ı, üzerimde garip bir tesir ha lstanbula geçtiler, zannederim geç 

•ıl 'diyor ve lTlümkün olduğu ka - dönerler ... 
~lr onlara lakayıt kalıyordum. On Dadım bize doğru yaklafıyor -
'~İYe. kadar eğlenceli bir vakit du. Yavaf, yavaf sahile indik. Ev
leçirdik. Bir zaman motör için gö· vela hep beraber Cezmi kaplanı 
1'iitüldü. Babam müdüre rıca e . yokladık. Cezmi kaptan Oktayı 
d' ' 1Yordu: pek seviyordu. Birincisi gemici ol· 

- Oktay Beyi rahatsız etmez - duğuna, ikincisi de büyüklere kar
itk Cezmi kaptan iyile~inciye ka . ~ı gösterdiği derin hürmet ve ne -
~lt küçük aezintiler kendilerinin zakettendi. Onu görür, görmez, 
•dareainde olsun. sanki bütün rahatsızlıklarını unut 

Müdür: tu. Sevinçle doiruldu. 
- Hay, hay pafa hazretleri ar· - Gel bakalım suların ıenç 

1!\ltı\ız veçhile Oktay sizleri kır - kaptanı! 
"1az dedi. O da bu teklifi coktan Dedi. 
kabul etmitti. Ben ise bund~n hiç Cezmi kaptan ıevincin<len mü • 
lttemnun değildim, Fakat babama temadiyen söylüyordu. Motörü • 
ile ıöyliyebilirdim... müz yeni, kaptanımız yeni, diyor-

Odama çıktığım zaman bir tür- du. Sevgiyi özlemittim. Cezmi 
)ij uyuyamadım. Hayır, sevmek ve kaptan hasta olalı, onunla mavi su 
•ev·~ek denen teylerin bence hiç larda hiç tur yapmamıştık. Şimdi 
kfl·::-ıeti yoktu. Y almz ondan kaç- Sevginin makinelerini muntazam 
tıfım tesadüfün gene heni onunla bir surette i!leten Oktay, bize bir 
ha,, bata atmasına üzülüyor, is • ak§am gezintisi yaptırıyordu. Da -
Yan ediyor bu dü§üncelerimle uy- dımla yan yana oturuyor, durgun 
kuauz kalıyordum. Biraz ı..,,. al _ •ularan clerinliıclerine lcaclar uza • 

inak için balkona çıktım. Her ak- nan motör seslerini i,itiyoruz. Ok· 
r•mki gibi, gene kellP'" •ea1eri ku tay, Dile kadar töyle bir tur yap -
•kJ aııı ... rJn rlurd u . Muvakkar .. O tıktan sonra döndü .. Vakit geçti. 
her aktam, hazin, hazin inliyen rıhtıma çıktığımız, zaman etraf, 
kemanına iıtıraplarını döküyor, yava,, yavat kararıyordu. 
ktıkanç gözlerindeki atkı onun tel Oktaya teıekkür ederken, yarın 
lerinde ı·nlet"ıyor. O da ıevı"yor ak · · · b' a ' ... ~am gezıntının ıraz daha er -

Unu keman çalıtından anlıyo .. ken yapılmaaını da rica ettim. 
"um. Rıhtımdan yavaf, yavaı uzak • 

Kıılaklarımda uğuldayan ölüm laftı .. Babab çok geç dönmüttü, 
haavaı, susarken, sabah oluyordu. annem yo!du. 

A..danın ilk postasını yapan vapur . ~.~r~uium zaman Boiaziçine 
düdükleri ara.aında uyandım. g.~ttıgı~ı ve bir kaç ıün kalacajını 

kahvaltıdan ıonra biraz hava soyledı. Ne iyi olmuttu, Bilkirdan 
llrnak İçin sahile kadar indim. epeyidir haber alamıyordum .. Er .. 

liatırıma bir kaç gündür hasta tesi gün babam gene lıtanbula in-
)ltan -*-t" ·· · · · · t' D d d ' dd ı· b ~ ıuu orun gemıcısı Cezmi mıf ı. a ım a ş ı et ı ir baş 
ti 'Ptan geldi. Kimsesiz bir adam - ağrısı ile yatıyordu. O gün akşama 
))~·Onun evine gittim. Onu bugün kadar çok canım aıkılmıftı. Kötk· 

ll'nz daha iyi buldum. Hatta 0 • le benim gezintilerime İftİrak e • 
1'1\lnl b. k d b' ""' ıraz ta alaıtım bile. en ır dadım vardı. Onun hasta .. 

' 

- Cezmi kaptan, dedim bugün lığı beni ne kadar, üzmüttü. Biraz 
e . ' O , rıı Pek sabıraız görüyorum. yok- sonra ktay gelecekti, onunla yal t: ~en de benim gibi suların has .. nız gezinti yapmayı hiç arzu etmi

' tı.~ tahammül edemiyor mu _ yordum, bu onun için müthit bir 
\lra?. f ıraat olabilirdi. 

8.aıını aalladı: 
\>.'-.Elbette küçük hanım dedi. 
{ ll'Jıı. b. 
tıfd 1

• ır Yat ın~a bu mesleğe a -
titıdllb, Tam elh ıe~e bu ıular üze 

~e ~ Yat~dı~. Ve gene bu sular 
tl tinde ıhtıyarladım .. Benim ye. 
'ile dostum, ve gene yegane düı 

llrm o sulardır. 

" - 1:f i11ettiklerim aynen oluyor. 
Sevgı,, Heybeliden gittikçe uzak· 

. laıtı. Şimdi Oktay, mavi sulara 
"S . , 

evgı,, ye mağrur bir hakimiyet. 
le, mütemadiyen aidiyor, uzakla • 
ra doğru açılıyor, ben de hapse 
mahkum, insanlar gibi ona tabi bir 
kötede oturuyorum .. 

Oktay nihayet "Sevai,, yi sabile 
yanaştırdı. Altepenin se11iz bir 
sahili idi. 

Türkirıı-tle ~cnebi sermayesi · 
nin yekfüıu 200 milyon lirayı te
cavüz etmektedir. Fakat bu yekfı. 
nun içinde, harpten evvel Türki -
yeye altın para olarak giren ser -
maye de mevcuttur. 

Ecnebi sermayeıinin ba!ında 

Franuz sermayesi bulunmaktadır. 

Harbi umumide Alman sermayesi 
Fransız ıermayesine tefevvuk et -
mittir. Umumi harpten sonra Tiir 
kiycdeki Alman sermayesinin mik 
tarı aza'mıı, gene Fransız serma
yesi tefevvuk etmistir. 

Otomobil altında 
Evvelki gün Galata da bir otomo 

bil kazası olmut 3 yatındaki Ki.mi 
ran i•minde bir çocuk yaralanmıt
tır. 1253 numaralı şoför Saminin 
idaresindeki otomobil Necati Bey 
caddesinden geçerken, ani olarak 
Kamiran ismindeki çocuk önüne 
çıkmıf, toför, fren yapmanın im .. 
kanı olmadığını görünce otomobi
lini ıüratle sola çevirerek kazanın 
önüne geçmek istemi§, fakat ço -
cuk ta o tarafa dönmü! ve otomo
bilin altında kalmı,tır. 

Otomobil derhal durmut, hadi .. 
ıe mahalline gelen polis otomobi
lin içinde bulunan iki gazetecinin 
de tahit sıratile ifadelerini almıt
tır. 

Tabanca tecrübesi 
Evvelki gece Üsküdarda çok 

garip bir vaka olmu§tur. 
Gece mezarlıklar arasından acı 

bir silah ıesi duyulmuftur. Her • 
kes kulağını kabartmıf, bir cina .. 
yet mi oldu? .. Bir adam mı öldür
düler? ... 

Merakı ile dıtarı f ırlıyanlar, i -
kinci bir ailih sesi duymak için 
beklediler. Ses yok .. 

Zifiri karanlık mezarlıkta kim 
tabanca atar. Muhakkak bir cina. 
yet itlenmittir. Polisler ko§U§uyor 
bir kaç koldan mezarlığa yanaıı : 
yorlar, katil acaba kaçmıt mı
dır? .. 

Polisler ihtiyatla ilerlerken ön -
lerine 16 yatlarında bir genç çıkı
yor. Üzerini arıyorlar, tabancası 
var. Bir kur9unu eksik: 

- Tabancayı sen mi attın?. 
- Evet!. diyor. 
Mesele anlatılıyor. Bahçıvan 

Nizamettin Efendinin yanatması 
olan genç, eline geçirdiği taban • 
cayı tecrübe etmek için burasını 

intihap etmif, ve el ayak keıildi -
ği vakit tabancasını atetlemittir. 
Kazım ismindeki aenç yakalan· 

mt§hr. 

Beyoğlunda CUmhurlyet 
martı öğretiliyor 

Mehmet, Konya ovalarında Sonra ce!lada baktı. Ağır a -
dilber gürcü kızlarının başlarını dımlarla ona doğru ilerledi. So -
traş ederek çıp'ak at üzerinde I ğuk kanlılıkla hiç k imsenin yüzü· 
koşturuyordu. ne bakmadan başını satırın altına 

lsla.m dinini kabul etmişti. Fa- koydu. 
kat is · am olmuş muydu? (1) Bir saniye sonra yerde yuvarla-

Bunu kimse bilmiyor. nan ha§ın göz· eri kapalıydı. 
Dördüncü Murat, ona kendi e· Artık onun dünyada gözü kat-

liyle hil'at giydirerek Karaman mamıştr. Paata, babasının kanla· 
mirimiranı nasbetmitti. F aka.t, ta- rmı çiğniyerek celladın önüne gi
rihte kan dökücülüğü ile yadedi · derken: 
len ve bu sebepten mel'un lakabı- - Zavallı babam ... diye inle -
nı alan Hüsrev pafa, onu kıskan- di. 
dı. Bir gün vezarete kadar yük · - Bu sana reva değildi. Sen 
selmesi ihtimalini düşünerek orta· kahraman bir adamdın .. diye son 
dan kaldırmayı düt ündü. damla göz yaılarını babasının ce-

Muğrav, hayatta bir insanın sedi üzerine damlattı. 
yapabileceğinin hepsini yapmıf, Hepsi celladın satırından geç -
her §eyin zevkini tatmıflı. Artık ti. 
ihtiyar vücudunu dinlendirmek, 
hayatını tatlı yalancı hulyalarla 
oyalamak istiyordu. Hükümdar • 
lıktan mirmiranlığa düten serseri 
ruhlu aşk delisinin hiçbir arzusu 
kalmamıfh. 

Hayat, bunu da çok görmüş o
lacak ki, bir sabah Hüsrev paşa 

aakerleri onu bastırarak elleri kol· 

ları bağlı hapse attılar. Muğrav 

artık kendini talie bırakmıştı. Ne 
olursa olaun, ne yapacaklarsa yap 
smlar diyordu. 

Ona: 
- Fırsat varken kaç .. Seni öl

dürecekler diyorlardı. 
Muğrav: 

- Nereye kaçayım .. Biliyorum 
dünyanın öbür tarafında da bat -

ka yerler vardır. Fakat ben Türk 
topraklarında daha çok rahat et· 
tim. Burada öleyim.. Artık, harp
ten, nefret ediyorum. Tamarayı 

keıen kılıcı parçaladım. Elime bir 
daha silah al.mıyacağım ... 

• • • 
Birkaç gün sonra Hüsrev paşa 

celladını bulmuştu. Kendisi çadı
rının önünde oturmuş, bu düıma
nınm ölümünü gözü ile görmiye 
karar vermişti. 

Muğrav en önde yürüyordu. 
Arkasından kırk kadar adamı ge· 
liyordu. Kendisine sarı bir kaftan 
giydirmitlerdi. Meydana kadar 
atlarla geldiler. 

Hüsrev pata cellada: 
- Evvela ihtiyarı .. 

Emrini verdi. 

Muğrav, geri döndü. Arkasın
da boyunları bükük akraba'arına 
karısına, oğlu Paataya baktı. Göz
leri yaşarmıflı. Ellerini kaldırdı: 

- Sevgili evladım, sevgili 

• • • 
Buraya biz bir §ey ilave etmi • 

yeceğiz. Son sözü tarihe bırakı • 
yoruz. 

Tarih diyor ki: 
"Şahı acem nice bin yük akçe 

verip ölkeler temlik etse paditaha 
nı selef bu işe rıza vermezlerdi . 
Ve makul görmezlerdi. Bir vekili 
nadan mücerret kan dökme mey
linden bu gadri kabihi irtikap ey
ledi .. Böyle bir merdi sahibi namı 
idam etmek gaddarlıktır. (1) 

(SON) 

(1 ) N'aima tarihi cilt 3. ~ayfa 7. 

Kardeşini öldürdü 
Hopa?a Bucak köyünde feci 

bir cinayet işlenmif, birisi karde· 
tini iki yerinden bıçakla yarahya
rak öldürmüttür. 

Bucak köyünden Yusuf oilu 
Resul ile biraderi Ali arasında bir 
alacak meselesinden çıkan kavaa 
neticesinde bunlardan Ali, bıçağı
nı çekerek Resul saldırmıf, kal
binden ve arkasından ağırca su• 
rette yaralamııtır. 

Resul aldığı bu yaranın lesi • 
riyle biraz sonra ölmüıtür. Katil 
derhal yakalanarak adliyeye tes _ 
lim olunmuttur. 

Tenkil edilen haydutlar 
Uzun zamandanberi Biorando 

ve Dinamalı isimli iki çete reisi 
aveneleriyle birlikte Van vilayeti 
İran hududu mrntakaaında teka • 
vet yapmakta idiler. 

Bu takilerin zulmünden usa
nan aveneleri reiıleri Biorandoyu 
öldürerek silahlariyle hükumete 
teslim olmutlardır. Ayni derece. 
de bir çete re.isi olan Dinamalı da 
ölü olarak ele geçirilmittir. 

' n ,,,,,.,,..,, ,.,,r J 

~ ~trni kaptanın hayatı hakkın .. 
tıl~eyi feyler öirenmittim. Ye -
1c4 eıı sonra odama çıktım. Bil -
d~~ epeyidir mektup alamıyor 
d~ · Ona uzun bir mektup yaz - Tapu işleri 

Cümhuriyel gençler mahfelin -
den: 

dostlarım .. dedi. Ben belki ceza · 
mı çekiyorum. Milletime ihanet 
ettim. Orada ölmeliydim. Fakat 
siz benim yüzümden ö'eceksiniz.. 
Sizin için dua ediyorum. Büyük 
allah duamı kabul ederse, sızın 

günahlarınızı affetsin .. 

Yüksek komisyonca hazırla • (1) Muğrav farisi bir tiirinde: "' ' Aktamın garipliği yavaf, ya· t ld Tapu umum müdürü Cemal 
... ayı sarıyordu. Kapım hızlı- B h 
'-&..... ey, fe rimize gelmittir. 
d ruldu. Biraz sonra içeri da - C 

1"1 tirdi. ~.mal bey, tapu müdür~üğün _ 
- 8 de, Bahkpazarında hazineye ait u ak ... 

llu:t le" fam gezıntıyı unuttu • 50 parça kadar emlak hakkında 
~ıd ~.ük hanım, Oktay Bey a•a· b' t k f' • a be ,. ır a ım ırari rumlara verilen 1121 '-ı · deci· " K ıyor ı. I t ı l u d yo suz apu senet eri mese esile 
itti~. ~Dl İyi bir müjde getirme · met1ul olmut ve yeni sicil muha
"•ld nfra1lde canım sıkıldığı faza teıkilıitrnın Beyog"'luna da 

e •t•i · d" O til'tıl . ıya ın ım. ktay içeri te§mi!i etrafında tetkikatta bulun· 

nan (Cümhuriyet marşı) nın Cüm l\foykeşem bade mihuı·em be pi -
huriyetin (10) uncu yıl dönümü lftv 
Bayramında büyük kütleler tara • Heyetem şut ezen sebep çün gfıv 
fından ve bir ağızdan söylenme - Men ne gebrcm, ne ınüsl imem ne 
ıinin temini için mahfelimiz tara· cehut 
fından 7 - 10 - 933 cumartesi Miııuiranr Karamanı :!'\1uğraY. 
günü saat (18) den itibaren C. Diyerek rakıyı pilavla içmek 
H. F. Beyoğlu kaza merkezindeki suretile öküz yetiştiğini, ne islam, 
mahfe) salonunda öğretme denle· ne hıristiyan olduğunu söyli.iyor -

Zorla Kız kaçıranlar 
Urlanın Çamtepe köyünde O -

vacık mevkiinde bağ kulesinde bu 
lunan Urlanın Tekir mahalle hal. 
kından Hüseyin kızı on altı yaıın
da Sabiha hanım, bet silahlı a
dam tarafından zorla kaçırılmıt· 
tır . Yaka failleri kızın kaçırılma· 
sına mani olmak iıtiyen kardeti 
Hasanı da yaralamıılardır. 

Bir jandarma takip müfrezesi 
vaka faillerini derhal yakalamıt 
ve adliyeye teslim etmi~, kızı kur
tarmıştır. 

Vaka failleri polia oğlu Zeki 
ve kardeşi Mahmut ile Çamlı kö • 
y~nden Hasan Ali oğlu Hamza, 
kurt Mustafa ve Ali namındaki 
da.mlardır. 

9'bııti o b h • · nu a çede dolıt§ır • muıtur. 
ri açılmıttır. du. 

Bu derslere herl<es aelebilir. 
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Atinada yapılan ilk mü
sabakaların taf silitı · 

FUTBOL 
Bugün Macarlarla 
ilk maç yapılıyor Türk bayrağı ve Türk takımı görününce başlıyan 

alkış dakikalarca sürmüştür Taksimde de Galatasaray 

Cim Londos Istanbula mı getirtilecek? Beşiktaş maçı var 
Macar futbolcuları dün ıabah 

Atletlerimiz Akropol palas otelinde 

.A.tina, (Hususi) - Dördüncü 
Balkan oyunlarına bugün başlan
dı. Bu oyunların~ Atinada yapı • 
Jacaklarm sonuncusu ve günün de 
pazar oluşu stada müthiş bir ka -
labahk toplamıştı. Nazırlar, se
firler sayısı ıeksen binden fazla 
tahmin edilen seyircilerin ba~ında 
geliyordu. Meşhur Yunan pehli -
vanı Cim Londos ta ayrıca dikka· 
ti celbediyordu. Bu seneki oyunla 
ra Arnavutluk ta iştirak ett~ği için 
müsabakalara giren milletlerin sa 
yısı altıya çıkmıştı. Türk takımı, 
kırmızı, beyaz, ayyıldız kuşaklı 

güzeı elbiseleri, beyaz lastikleriy 
le derhal büyük bir alaka ve takdir 
topluyordu. 

Geçit resmine alfabe sırasiyle 

başlandı, takımlar bu esasa göre 
srralanmışlardı: 

Arnavutlar, Bulgarlar, Yu-
goslavlar, Romenler, Türkler 
Yunanlılar. 

Bizden evelki takımlara yapı
lan alkıf, doğrusunu söylemek la
z11m gelirse, ehemmiyetli değildi. 
Fakat Türk bayrağı ve Türk takı· 
mı görünür görünmez bütün stad 
alkı~tan inlemeğe başladı. Nazır -
lar başta, bu alkış mübalagasız 

üç dört dakika sürdü. 

Bittabi Yunan takımı da hara· 
retli alkışlandı. Yemin ve bayrak 
merasimi yapıldıktan sonra her 
milletin bayrağına birer hatıra ol
mak üzere madalyalar takıldı ve 
Türk bayrağına madalya verilir -
ken alkıt gene işitilmemiş derece· 
Yi buldu. 

Müsabakalara Yunanlılar otuz 
dan fazla, Yugoslavlar ayni mik
tirda, Romenler ve Bulgarlar yir 
mi beşer, Türkler yirmi, Arna -
vutlar on dört atletle giriyorlar ve 
bu suretle biribiriyle yarışmıya 
hazırlananların sayısı yüz e'liyi 
geçiyordu. 

Şimdiye kadar Yunanlılar bü
yük puvan farkiyle başta geliyor -
lardı. Fakat bu defa bizim takı -
mm daha iyi olması, diğer millet 
lerin daha fazla çalışmaları, Yu
nanhlan geçen oyunlarda olduğu 
kadar puvan kazandırmıya bırak
madı. ilk günde yapılan altı mü-

sabakadan üçünün birinciliğini 

Yunanlılar, ikisinin birinciliğini 

biz, birisinin birinciliğini de Yu
goslavlar aldı. 

Bu sene müsabakaya girenler 
altı millet olduğu için altıncıya ka 
dar puvan veriliyor ve puvanlar 
altıdan başlıyordu. Bu esasa göre 
ilk günde kazandığımız pı,ıvanm 

sayısı (23) tü. Halbuki ilk olim
piyadın üç gününde 22, ikinci o • 
limpiyadm üç gününde 19, üçün· 
cü olimpiyadın gene üç gününde 
(10) puvan almıştık. Bu itibarla 
bu defaki muvaff akıyetimiz bizim 
kadar herkesin de dikkat nazarı 

ve alakasını çekti. 

100 metre koşuda çıkışa büyük 
bir dikkat gösterildi. Esasen bu 
sene bütün teferruatiy:e daha çok 
dikkat ediliyordu. Avrupanın sa

yılacak sürat koşucularından olan 
ve bu sene İsviçre ve Mısıra karşı 
da kazanan Balkan şamyiponu 

Frangodis (Yunan) hem seçmede 
hem finalde Semihi geçerek yarı· 
şı kazandı. Derece (11) di. Se
mih bir metre farkla ikinci oldu, 
derecesi 11,1 dL Mehmet Ali be
şinci sayıldı. Semih müsabaka
dan sonra: 

- Bu adam benden üstündür, 
hakkiyle geçti, iyi çalışıyor, dedi. 

Semih, Balkanlarda şampiyon 
olmadan koşuyu bırakmıyacağım, 
demişti. Şimdi fikrini değiştirmiş 
gibi görünüyor ve koşuyu bıraka· 

cağını ihsas ediyor. 
800 de birincil iği ve ikinciliği, 

geçen ve evelki olimpiyat birincisi 
Pasi ile Yorgokupulos (Yunan) 
kazandılar. Rekor 2, 3, 1/ 10 du. 
Bu müsabakaya bizden. büyük ve 
küçük Besimler girmişlerdi. 

Büyük Besim akıllı bir koşu yap
tı ve altıncılığı aldı. Küçük Be • 
sim heyecanlıydı. On iki atletten 
ancak on birinci olarak müsaba
kayı bitirdi. 

Bu müsabakanın birinci turu 
yavaş, ikinci turu seri o 'muştur. 

1 O bin metrede emektar koşu

cumuz Mehmet 11 ko§ucu ile aıra
siyle cenkleşti ve yedinciliği ka
zandı. 

Yüksek atlamada Cihat ok he-

şehrimize geldiler. Profesyonel 
birin.ciliğe mensup oyunculardan 
müteıekkil olarak tertip edildiği 

temin edilen bu muhtelit takım bu 
gün ilk maçını Kadıköy stadında 

Fenerbahçe takımımızla yapacak
tır. 

On dört kişilik bir kafile halin 
de gelen Macar futbolcularına Ma 
car federasyonu ceza komitesi re
isi Dr. Blağ riyaset etmektedir. 
Dr. F edor mühim bir mazereti 
yüzünden gelememiştir. Bugün -
kü maç saat dörtte başlıyacaktır. 

Gelen ta'kım içinde Avusturya -
ya karşı oynıyan son Macar milli 
takımından da dört oyuncu var -
dır. Bunların isimleri Biro, Lütz, 
Vedor ve Bihanzdır. Bu itibarla 
kuvvetli bir teşekkül olduğu tah· 
min edilen Macar takımı karşısın
da F enerbahçenin. sıkı bir imtihan 
daha geçireceğini tahmin etmek 
güç bir şey değildir. Sarı - La
civert formaya, geçen cumaki 
maçta bir misalini verdikleri gü
zel bir oyun ve güzel bir netice te· 

Diğer maçlar 
Bugün Taksim de de mühim sa· 

yılabilecek maçlar yapılacaktır. 

Bu maçlar Süleymaniye ile Vefa, 
Galatasarayla - Beşiktaş arasın.

dadır ve hususi mahiyettedir. 
Galatasaray - Beşiktaş maçı 

bilhassa bir hayli ehemmiyeti ha· 
izdir. Galatasaray takımında an
trenör de oynıyacaktır. 

•111111mııııım111tııı1111111ı ıı111111111n111111111111uıı11n11ıuuıııııuıı11mnınıı111tt"11mımmımıu 

yecanılı görünüyordu. Haydar ise 
çok iyi vaziyette idi. Sinirlerine 
tamamen hakimdi. Bu müsabaka 
ya her sene Balkan birinciliğini ka 
zanan Papa Nikolu da giriyordu. 
Haydar 1,75 ten elbise ile atladı. 
Halbuki bu meşhur rekortmen Yu 
nanlı bu dereceyi af ıyamadı, to.s· 
fiye edildi. Bu vaziyet Haydarın 
huzurunu daha çok arttırdı ve 
1,80 atlıy2'.rak Balkan şampiyon -
luğunu kazandı. Cihat yedinci ol 
du. 

Veysi güllede fevkalade atış

lar yaptı. Ve evelki senelerde 
kendisini geçen, vücutça kendi -
sinden iri atlet1eri geride bıraka -
rak 13,79 metre ile şampiyonluk 
kazandı. 

4X400 bayrakta bizi:::n takım 

(Ziya, Mehmet Ali, Sami Ö
mer Besim) den müteşekkildi. 

Dördün.cülüğü kazandık. 

Birinci koşan Sami bayrağı dör 
düncü vaziyette Ziyaya getirdi. 
Ziya üç yüz metreye kadar arayı 

kapatarak önde giden Yunanlıya 
yetiştiyse de bütün kuvvetini sar· 
fettiği için bayrağı gene ayni va· 
ziyette Besime verdi, Besim ile 
Mehmet Ali de bu mesafeyi ka
patamadılar. 

Birinci günün umumi neticele· 
ri puvan. hesabına göre takı.mları 

şöyle sıraladı: 
{Devamı 10 unc-u oıay-ıfada) 

P eştedeki ilk güreşler 
neden kaybettik ? 

Rakibini yendiği halde mağlup sayılan Alustafa 
nın kolu kırıldı. Saim de mağlup addedildi 

Peştede iki maçtan sonra dönülece 

OUreşCjllerimlzle karşılaş· 
tarllmak üzere Atinadan 
şehrimize getirtilmesi ye· 
niden mevzu edilen Yu· 
nanh gUreşCjl : Cim Londos 

Macaristanda bulunan güre~i
lerimiz ilk temaslarım 1 teşriniev· 
vel pazar günü Peştede yapmış -

lardı. Bu kartılatmayı 4 - 2 kay .. 
bettiğimizi telgraflar haber ver • 
mişti. Güreşlerin safahatı hak
kında dün şu mütemmim malu· 
mat gelmiştir: 

Saat beş. Peketof sirki hınca 
hınç dolu. 

Birinci güreş: 56 kilodan Mus 
tafa Macar Banyosla karşılaşıyor. 
Mustafa çok mütereddit bir kafa 
kol kapmak fırsatını beklemek yü

zünden bir çok oyunlar kaybetti .. 
Neticede hasmını üç defa tehlikeli 

vaziyete düşüren Banyos haklı o
larak galibiyet hükmünü aldı. 

lkinci güreş: 61 kilodan Yaşar 
Macar F abian ile çarpışıyor. Ya
şar çok tecrübesiz bir güreşçi ol
duğu halde rakibi Macaristanm 

bu siklette en kuvvetli güreşçisi. 
Neticede Yaşar tuşla mağlup ol -
du. Eğer Abbas olsaydı neticenin 
değişmesi muhtemeldi. 

Üçüncü güreş: Yusuf Aslan 
65 kilo Macar Vinse ile kar§ılaşı· 
yor. Güreş baştan nihayete kadar 

Yusufun hakimiyeti altında cere

yan etti. En tehlikeli vaziyetlere 
girmekten çekinmiyen Yusuf, kati 
bir hakimiyeti nihayete kadar ida 

me ederek tuşla kazandı. Halk 
Yusufu şiddetle alkışladı ve min
dere buketler atıldı. 

Dördüncü güreş: 72 kilodan 
Saim Macar Hegedus ile karşılaştı 

Burada kıymetini yakından gördü 
ğümüz vebeynelmilel şöhrete ma

lik olan bu rakip, Saimle çetin bir 
güreş yaptı. ilk on dakika Saimin 

bariz faikiyeti altında geçmiş ol
masına rağmen hakem heyeti mü• 

savi telakki ederek üçer dakikalık 
tecrübe yaptırdılar bu sırada Hege 
duş hiç bir şey yapmadı. Yalnız 

afağıda çalışırken sık sık Saimin 
ka asın ka 

buki bu oyun hiç bir kıymet ifad 
etmiyordu. 

Hakem heyeti neticeyi maale 
sef saimin aleyhine ilan etti 
Sporcu halk bu kararı şiddetle pr 
teıto etti. 

Beşinci küreş: 79 kilodan A 
met Macar Besler ile güreşti. A 
medin tecrübesiz ve genç olma 
rakibine avantaj veriyordu. Ta 
lisiz bir güreşten sonra Macar hii 
men galip sayıldı. Nuri olsayd 
bu güreşi şüphesiz ki kazanacak 
tı ... 

Altıncı güreş: 87 kilodan Mu 
tafa Macar Palatoşla karşılaşt 
Güreşe Mustafanın faikiyeti il 
başlandı. Çok güzel güreşen Mu 
tafa, Macarların göz bebeği ola 
rakibini yerdenyere vuruyordtı· 
Bir aralık Mustafa Palatoşun sll' 

tını yere getirdi. Minder haken' 
Macarm mağlubiyetini kabul etti 
ği halde yan hakemleri bu karat 
kabul etmediler ve güreş dev 
etti. Nihayet Mustafanın kolu sa 
katlandı ve güreşe nihayet verildi 
Mu•~-- L.,..lu lnr•l-..,.-· • 

altı haftadan evvel güreşemiye 
cektir. Sporcumuz Peştenin en i:Y 
hastanesinde tedavi edilmektedir 

Yedinci güreş: Ağır siklet Ço• 
han Mehmet Macar Kontla güre§' 

mitti. Mehmet çok haşin güreşe
rek rakibini bir haylı hırpalamd 
ve maçı puvan hesabiyle kazan ' 
mıştır. 

Bu müsabakalar esnasında i1'İ 
serbest güreş yapılmış, Hüseyiıl 
Macar Saroşa tuşla galip gelnıif• 
İsmail de Macar Zendiji bir hayl1 

hırpaladıktan sonra nizamnamede 
bir tecrübe teşkil etmek üzere tO 
dakika sonra berabere ilan edil ' 
miştir. 

• 
Ahmet F etgeri B.in sözlerı 

Dün Peştede temaslaı hakkın.el' 
da federasyon reisimiz Ahnıll 
F etgeri Beyin ne düşündüğiiı16 
sorduk, bize dedi ki: 

"- Müsabakaların . böyle bif 
netice vereceğini tahmin etmiyot' 
dum. Güreşçilerimizin muntu's' 
man ilerlediklerini ve i'k karşılşf 
tıkları bir rakibine kar;ı ikinci dt 
fasında kalpleri sevinçle çarpıştı: 
racak tefevvuk gösterdikleritl 
görüyoruz, neticeden çok mem11~ 
num.,, 

Diğer taraftan öğrendiğinıiı~ 
göre Macar federasyonunun yap' 
tığı müzakerelerde muvaffak oll' 

maması dolayısiyle güreş takınıJ"' 

mız Peşteden sonra Viyanaye ~' 
Praga giderek müsabaka yapma"' 
ları mümkün olamıyacaktır. Gii ' 
reşçilerimiz Peştede üçüncü bİ' 
müsabaka yapacak,ar ve bu mil•' 
bakadan yorulmadan çıktıklıl'1 

takdirde bir dördüncü müsab31'' . .,, 
daha yaptıktan sonra şehri~J~ 

dönecekler&~r. Bu dördüncü mii' 
sabakanm ilk karşılaştıkları Vş ' 
sutaş takmPna karşı revanş 011 

. ''(• 
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Belediyede hazin bir ölüm Kaçakçı düzenleri Vapurcular ne 
diyor? 
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Mebani müdürü Servet Bey 
kan hücumile öldü 

Dün belediyede, bütün beledi-

Eşyayı salıverirken 
yakaıandılar ttiraz\an : Y enıden tetkik 

ye mensuplarım içten müteessir e· 1ZM1R, 4 - lmer.Li vapuru 
1 

lslı yor1ar 

den bir ö!üm. hadisesi olm~ıtur. ile ltalyadan. buraya gelecekleri: \'epurcu!ar vapurlarına kon _ 
I<.itap işleri 

mulıabere 
l<öşesi ve 
sütunu Beledıyenın çalışkan, kıbar ve 1 ve beraber!erınde kaç.ah eşya ge ·: muş obn l:n,·.uctlcre hfıli İtıruz ..

çok temiz müdürlerinden bulunan tirece!dcri İtalyan tebaaısrndan 1 t ,,.ı.l .... . 1 ~-e m-" - .ur.e .. 
mebani müdürü Servet Bey ıaat Alberto Panso ve ar!'4:.d~ş: ile em-: Gerek mc:r.'c~iclin ,.e 3crcluc 

Devlet matbaası ti\rahnclan 
basılan ve mekteplerLle okullu· 
rulan l:itaplarm tevzı ve !iatış 

ısı miiesscscmize verilm işt ir. 

B•.?r.lar h.tanhulda yalnız 
(V AKIT) kütüphanesinden le · 
darik olunabilir. 

temiz bayilerinden henüz ı1I 
melelcrini bitirmiyenlerin te 
nal mektubu, gönderdikleri 
de mukavelelerini ihzar, "I' 

on birde odasında çalışırken bir. lak ıimn.rı Hasan Lı\tit efendi - . takdiri kıymet kom:syonunun lrn.
denberi fenala§mıı, sandalyesin • nin parolaları zabıta tarafından : radar.na itiraz iç'n Anko.raya hir 
den yere düşmüştür. Aynı odada elde edi'm;ftir. Parolalara göre mura!-ıhas la c;önclcrdikler;nj yaz. 
çalıtan mimar ar~ada~ları .. ~~men 

1 
kaçak:ı~~r. eşyayı muşamba bir l mı~tık 1 

mukavelelerini gönderip 
te:ninat muamelelerini iknı•~ 
rniyenlerin, yeni ıipariıle 

koıarak çok aevdıklerı mudur ar• ambahJ ıçıne kcyacaklar ve man· \'apu~cularm murahhası r!a 
kadaşlarma su vermişler, bir yan- tara br.ğlıyarak Ye:,"kale aç.ıkla -,

1 
im Bey dün Anknrndaıı şchrimi;::c 1 

dan da en yakın bir doktor çağır- rmda denize atacak'ardı. Vapur 
1 
ge'm"~tir. Dün \•apurcu!erdan bir 

mıtlardır. gelmeden evvel zabıta rr.crnurlan z.nt ken 'i arzu"cırmı şu ~ekilde 
Bir kaç dakika zarfında beş al- balıkcı kıy.ıf etine gircr~k kacal: · · h l · l" • 

~ . . . . - ıza c mış tr. 
tı doktor bulunmu§, doktorlar yirA çılan, arkac.fo.ı_?lan ımış gıbı, ye . - 1· ıymeti takdir komisvonu 
mi dakika kadar fenalık 1ıeçirmek 1 nikale önünde bek"c.".'lliye başla - içinde (5) aza v:ı!·dı. Bu az;dan 
te olan Servet Beye ilk yardımı 1 mışlardır. Vapur Yen ika le açı Ha· ikisi mulrnlif 1:.alaı nk üçü taraf m
yapmışlardır. l rına gelince kaçakçılar arkadaşla· dan mevcut kı~·mrtlc r t:ıkdir edil· 

Bu tedavilere rağmen bir türlü ı· rı zabıta memurlarını r.elamiadık- ı · ll. 1 

kendiıine gelemiye.u Servet Bey ' tan sonrt>. ambalajı clerı~ze atmış • Fakat İ~ mahkemeye clü~iince 

mahkeme heyeti cvvc İa bu itiraz - 1 

lcn·a 1 ü gün içinde r:cvap ver('me - j 
di. Kanunen tcsbit edilen milel-

hemen sedye ile aşağıya indiril - lardır. Ambalajda 375 ipekli ~rp 
miş, otomobille Cerrahpaşa hasta- ve kuma!· ar bulunmuştur. Kaçak 
nesine götürülmü~, hutanede ya- çılar da vapurdan iner inmez ya • 
pılan tedavi de fayda vermemİJ. kalanmış'ar ve ihtisas mahkeme -
Servet Bey vefat etmİ§tir. sine verilmi~ 1erdir. 

deti get;irdi. j 
Bıından m:ıada takdiri kıvmet 

Servet Bey hücumu demi dimc· 
ğiden ölmüttür. Cenaz~i yarın 

meraıimle kaldırılarak gömülecek 
tir. 

Poliste ter fi listesi 
ANKARA, 4 - Po!id~ki ter • 

-<><> 
Devlet matbı asının diğer 

neşriyatı da ( V AK'T) yur · 
du tarafından satı ma1ctadır . 
llmi eserlerle Maarif Vekaleti 
mecmuaları ve sair kitaplar icin 
de (VAKiT) kütüphaneısine 
r..türac.aat e•flnıel~ lazımdır. 

~~ 

( Y AKlT) kütüphanesi, her 
vilayet mer1~czindc bu kitapları 
satma1

-;: üzere birer ~uhe açmış
tır. Vilayetler hudutlu C.:ahi -
!inde, Devlet matbaasının mek
teplere mahsus olan kitapları 
He diğer ~erleri için bu şubelere 
:nüracaat oll'nmalıdır. 

~~ 

V:ilayetJercle şubemiz olarak 
adre5Jeri gösterilen kitapçı · 
lada kırta!İvPcilerrlcn Vt' Pa?.e· 

birlikte noksan olan işlerirıi 
mnmlamaları hususuna ~ 
dikkatlerini cclbcdel'İz. 

j ~~ 
l Cevaplarımız 

1 

Kütahya: Küçük çarfıda 
kumet caddesinde ıekerci f. 
Efendiye-: Devlet matbaaff 
dan iıtediğiniz kitap, fehrill 
deki bayiimzde vardır. Orı.~ 
isteyiniz. Para iade edildi. 

Kütahya: Li&e 9 dan Eıı 
Efendiye: Cebir kitabı bayiJ. 
zc gönderildi. Posta ile gôı1 
rilen ,.parayı iade ettik. .l 

Mustafa Kemalpafa jaııil 
ma bölük kumandanı Nuri 1. 
ye: istediğiniz kitaplar Bo~·ı 

da bayiimiz kırtasiyeci fJ: 
Beyde vardır. 

komis~·nnu reisi Sırrı Bey de ~ıah· ı 
keme tarafmrlan tctJdkler ~·apı1rr
ken bu karara muhalif olduğunu 

1 
bi1dircli. : 

j .......... miil ....................... .-; 

Matbuat cemiyetine davet 
1stanbul Matbuat Cemiyetin: 

den: 

filerin listesi hazırlanmı~tır. Lis -
te Cümhuriyet bayramında ilan e
dilecektir. Bundan \:-aşka polis i -
çin bir kıdem cetveli hazırlanmış
tır. Bu cetve~ler siciller esas tutu
larak tanzim olunmuştur. Alaka -
darlara dağıtılan bu cetvel mün -
dericatı hakkında vaki olacak iti
razlar tetkik edilecektir. 

Şu halde n1purcularm vapurla 
rına kıymet takdir eden komis
yon azası 2 kişi k:ı}clı. Bu da 
ekalliyet demektir. 

P eştedeki ilk güreşle~ 
neden ka vbettik ? 

·n 

5 Teşrinievvel 1933 perşembe 

günü yapılması mukarrer olan u
mumi heyet ihçimaı ekseriyet te
min edilemediğinden 17 te,rini
evel 1933 ıalı gününe tehir edil
miıtir. Muhterem azanın mezkur 
tarih ve saat on dörtte cemiyet 
merkezini te!rifleri rica olunur. 

Bayraklar pahalı 
Ba}'Tak satışında ihtikar yapıl

dığı hakkındaki iddia \_izerine ti
caret odası tarafından yapılan tet 
kikat henüz ikmal edilmemiştir. 

Maamafih bugüne kadar elde 
edilen fikirlere göre piyasada kır
mızı bezin vaziyeti ve piyasasına 
nazaran bayrak fiatları çok paha
lıdır. 

Ecnebilerin yapamıyacağı 
san'atlar 

Türk vatanda§larına tahsis e
dilen küçük san'atlar hakkında.ki 
kanunun tatbikatı için hazırlanan 
talimatname önümüzdeki hafta ic 
ar vekill~ri heyetinde müzakere 
ve kabul o!unduktan sonra ilin e· 
dilecektir. Talimatname bir bu -
çuk senelik bir müddet zarfında 
kanunun Türk vatandaşlarına tah 
ıis ettiği küçük ıan'atleri ecnebi -
lerin peyderpey terketme.lerini is -
tihdaf etmektedir. Bu maksatla 
kanunda tasrih edilen küç.ük sa -
nallar 6 kısma tefrjk edilmiş ve 
her kısma isabet eden san'atların 
üçer aylık .muayyen devreler .zar
fında ecnebiler tarafın.dan !erke· 
dilm~i kararla§mı1tır. 

Ciğer, bey: .. n, işkembe 
Etlerin fiatı f ırlamadı.ğı, ha.Ua 

bazı 1erlerde kırk kuru§a kadıır 
koyun eti satıldıiı halde ciğerciler 
ciğer, işkembe, beyin fiatlarmı 
beı kuru! fÜkseltmiılerdir. Et~ 
ler pahalılanmaclrğı halde bunlara 
niçin zam yap11 ıyor? Ve bu zam 
ları yapanlar bur.u kendilerinden 
nasıl yapıyorlar acaba? 

• Tterlnievvel Cilmhuriyet 
bay~.amı Verem mücadele 

cemiyetinin rozet tevzi 

günüdür 

Bu işin yeniden t0tkiki_yJe ha -
kikatin meydana çrkanlması her
hal r1<' lazımdır ... (Bn~ tarafı 6 mn a~,fıla) yapılmı§tır. 

Öğrendiğimize göre lktısat Ve
kaleti vapurcuların müracaati ü -

zerine takdiri kıymet komisyonu 
riyasetinden dosya da istemiş ve 
tetkikata baslamıstrr. 

Yunanlılar 39, Yugoslavlar 24, Diskte birinci Gantzef 
Türkler 23, Romenler 22, Bul,gar gar) 42, 51, ikinci PyUas 41 

Bulgarların isteği 
lar 16, Arnavutlar 2 puvan üçüncü :Leont (Yugoslavya).f 

Türklere gösterilen \ Çekiç atmada birinci ~ 
muhabbet (Yugoslavya) 46, 025, ikinci SOFY A, 4 (Hususi) - Make

donyalılar cemiyeti 100.000 imza 

ile bir muhtıra toplıyarak Cemiye· 
ti akvama göndermişlerdir. Bu 
muhtırada Makedonyadaki Bul
•garların fena vaziyetleri izah ve 
ekalliyet hukukundan mahrum e-

Yenıin ez ınurakıp 
Müsabaka" nrclan sonra atad- biaınik, ( Yuanalavya) 41

1 

yomdan çıktık. Esasen Atinaya çüncü Petropulos 38, 33. 
Maliye ve lktısat Veka' etleri 

tarafından bankalara yeminli mu
rakip ünvam altında yeniden bazı 
mürakipler göndermeğe karar ve
rilmiştir. 

geldiğimiz dakikadan beri Türk 1 Bugünkü neticelere göre u 
takımına çok alaka ve muhabbet tasnif ~udur: 
gösteren halk bu sefer otomobili: Yunanistan 51 sayı, Yugo' 
mizin etraf mı sarıyor: ya 42 sayı, Türkiye25 ıayı. R 

dildikleri beyan olunmaktadır. Bu 
ayın sekizinde Makedonyalılar ce· 
miyeti Sofyada bir miting aktecle· 
rek Yugoslavya ile anla~ma aley
hinde tezahürat yapacaklar ve 
Makedonya Bulgarlarının kurta -

rılmasını istiyeceklerdir. Hemen 
bütün siyasi fırka reisleri Bulga -
ristanın Yugoslavya ile anlaşabil
mesi için pürüzlü meıailin hal ve 

- Y aşasm Türkos.. Y nşasm, ya 24, sayı, Bulgaristan 24 
Bu .mürakiplcr yeminli oldukla 

rı için muameleleri dr.'ima kontrol 
edeceklerdir. 

artık kardaş olduk bravo... Diye Arnavuthık 2 ıı:avr. 

İlk yemin'i murakıp olan Ah -
dullah Naci Bey namında bir zat 
Sümer Bankın İstanbul şubesine 
tayin edilmiştir. 

haykırıyorlardı. Adorof lokanta
sında yemek y.erkeıı de yüzlerce 
ki§inin tebriklerini diniedik. 

"J ıp kongıesı 
Mi11i tıp kongresi bu ayıJ1 

dördünde Ankarada açılacak 
birkaç gün devam edecektir. 
grede okumna'k üzere bir ~I 
doktorlar raporlar hazırla~ 

Müsabakaların verdiği bu neti 
celerden dolayı çok sevindik. 
Sefirimiz Enis Bey atletleri saha
da tebrik elti. Umumi merkez re 

Bir revü münasebetile is1eri, federasyon reisi, antrenör- dır. 
Konıre ile beraber Aıı1' 

Çarifort havnlisinin Bu,,garstana 
iade ve ekaJliyetlere muahedele -

sorg U lerin hepai memnundu. 
Sinemada oynanan "Dün, hu- da Halkevinde bir yerli ve 

zün, yarın,, isimli, kısmen eski Bu memnuiyette hepimiz haklı bi müstahzaratı sergisi de 

rin tanınmış haklarının verilmesi- zamana, bsmen şimdiki za.mana idik. Çünkü ilk gtindt! iki Bal- caktır. 
ni istemektedirtc... ait bir rcvfü;ünden dolayı beste _ kan şampiyonluğu kazanmak mü- Sergi bir Jüri heyeti tat 

kar Muhlis Sabahattin Bey, dün him biı· iş, göriilmcmiş bir terak- dan tetkik edilecek, ambal 
ki eseriydi. saire dolayısiyle kazanan m'" 

Bankaların sermayeleri öfrleden sonra müddeiu:numiliğe H . . d" "-" t . . zarlara madalya ve dı'p 
Mevdu t k k 

davet edilmiş, kendisinden iza - cpımız, ye ı ve seKız etrını . 
a ı oruma e.nunu mu· 1 ·· b k l d L • ve ·• kt" "b. b k 

1 
b" kl hat almmıstır. eve musa a a arın a ou .şampı- rı ece ır. 

cı mce an a arm ırço an ser· . - . .. yonluklan f azlalaştırmayı temen· Kongre dolayısiyle tren ~ 
1 · · 1 d' k b . ı Muhlıs Sabahnttın Bey, rcvude 

maye ermı hı ı ıt etme mec urı- .. . . ni ediyoruz. tellerde yüzde elli nispetinde 
· d 'd"' mustehcen ve acık bır mnhıyet bu-

\ etın e ı ı.~ı · tenzilat yapılacaktır. 

Ö 
unmadığm•, b-:.mun, ~evzuu Cim Londos hakkır. da f 

ğrendiğimize böre b!rç.ok ban kı"m l ·h· I b" t D d B h . Kongrede verem, sıtma, .. en arı lCn a mnn ır sana uy uğuma göre ur anettın 
kalar sermayelerinin kanuni 11eklc 1 ı"fadcs· · ıu- .. l . t" gi gibi hastalıklarla yapılan -.ı ı o c ~unu wy cmış ır. Bey me~hur Yunan güreşçisi Cim ~~ 
jfragı için ıiikiımetten 6 ay ve :bir 11evüdcki bazı ı1 c!ttalar ctra- Londosua btanbula getiriL-:nesi cadelei:len alınan neticeler gô•r 
'en° olmak ·· ·· d l f el d lecek ve hastalıkların daha iı, - u~ere musaa e a mış- ın a soı·ulan suallere alman ce i~:n meşgul o· makta ır. Cim 
!ardır. vaplardan sonra, müdc'ciumumi- Londosun ~'işirildiği kadar fevkala azalı;nası için alınması icap 

1 

6 ·· d 1 1 b ·· d ı·ı 1 •l ·1 km" 'l . , . d b" ...ı • 1 d w hakk l tedbırler hakkında bazı tedl' ay musaa e a an ar u mu - ı ;: e. ::.:alm ı te u cmış, taıq - e ır auam c ma ıgı mu ~ r- lerde bulunulacaktır. 
elet içinde ser.mayelerirıin mur.ta- bat yapılma~mı icap ettirecek bir tır. Spcr.c.ular.ımı1!ln kanaatıne 1 

zam şek·e ifragı için çalışacaklar cihet buiunmadığı neticesine var· ~öre hu adamı bizim büyük Mus • 
ve bir ~ene müsaade alanlar da 1 mıştır. lafa pek alu yenebilir. 
l~yeti umumİfelerinden karar al - ty11 

___ ,._.._·--------...~... Burhan Bey de bu lmnaate iş-

dıktnn &o.nra &ermayclerini düzel E S K I S E H i R D E tirak ediyor, diyo1· iti! 
iecekler.dır. ~ - Ecn onun o kadar fevkalade 

.sermayelerini kanuni şekle 50· ı Vak 1 ve Haber oımad1ğmı, şi~irildiğini yazınış-
kamıyacak derecede bu1unan kü -1 hm. Bu iddiamda gene ısrar edi· 

çffk sermayeli bankalar ise üç ny; Gazetelerinin SA 1 / Ş ı yorı.:.m. Ken!lisini evvela bizim 
ıiçinde mevduatı sahiplerine iade 1 M E R K E Z J 1 Mustafa, sonl".a da ağabeyisi Mch-
cderek muame!elerini tasfiye ede· 1 metle karş.ılaş.tnmak istiyorum.,, 

ceklerdir. 'ı S O N p O S T A Yeni neticeler 
l'tfevduatm sahipleri çıkmazsa Atina, 5 (A.A.) - Balhan o· 

hu paralar Ciimhuriyet Merkez Kütüphanesidir yunlarımn dördüncü gününde 
bankasına devredileceldir. l.ı.ı..-.....--...--._.....;_.._._:.;;.-...;.;;......,-.•mı ı clisk ve çekiç atma müsabakn" arı 

SenBenova dava•q 
Sen Benova mektebi rabİ': 

aleyhine gayri menkul bazı J. 
ki füzuli i~gal ettikle~i iddİ'J 
bir dava açılmış, üçüncü lı 

hk • • d• v• k tf ma emes1nın ver ıgt arar ~ 

yiz mahkemesi taraf mdan Jll 
dilmişti. ~ 

Bu davaya üçüncü huku1' lı 
kemesiııde yeniden bakılmıff 
keme heyeti 'boğma se~plet~ 
rit görerek temyizin kararııt'~ 
musu.ır. Bu mühjm davanıtı .. 
rı yakında veri'ecektir. 





T.. k M •f CEMiYETi iDARESiNDE 

ur aarı LEYLi ve NEHARi Bursa ~ız lisesi 
Maarif Vekaleti Liıeleri imtiyazıoı haizdir. Orta ve Lise sınıfları vardır. Amerika 'dan getirilen 

bir mütebass11ın nezareti altında logilizce lisan öğretilir. LEYLi ÜCRETi 185 liradır ve üç 
taksitte alınır. Memur çocuklarına ayrıca tenzilat vardır. Kayt ve fazla tafsilat için 

Bursada Kız Lisesi Müdürlüğüne müracaat. 

Tl:JRKiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

İlk 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 AKIT,, müessesesi tarafından deruhte edi

len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok baritalan ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sataş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Devlet Demir yolları ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Galvanize telgraf 
bağ teli, Şalter, Hattı havai sigortası, Mermer kırığı, Roıaz por• 
selen, Lineleum, ÜıHipü ve saire gibi (7) kalem mubtelifül cins 
malzemenin pazarhğı 11/10/933 tarihine müsadif çarşanba günii 
mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürde saat 9 
dan 11 e kadar isbab vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o· 
lup nümuoe getirilmesi icap eden malzeme için paıarhk günü 
nümunelerin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edil· 
meyeceği ilin olunur. (5436) 

UCUZLUK 
TEMİZLİK 

SÜR'AT 

Deniz Yolları işletmesi 
ACEttTALARI : 

l\araköy Köprübaşı Tel. 42362 

Sirkecı Mühürdar zade hanı 

felefon: 22740 

Mersin Aralık Postası 

I VAK11 
Yurdu 

ÇANAKKALE vapuru 8 
Teırioievvel Pazar 10 da Sir· 
keci ribbmmdan kalkarak Ça
nakkale, ı.-;., KüUGlc,, 9o 

ru m, Rodos, Marmaris, Dal· 
yan, F et biye, Kalkan, Kaş, i"i
nike ve Antalya'ya Dönilşte 
bunlara ilaveten Kuşadası, Ge· 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T .. ~Dt;R 

KİTAP 
K 1SM1 
ÇALIŞMIY A 
BAŞLADI 

Kitap, Mecmua, Defter, 
Makbuzlannızı ve Tabı 
işlerine Ait bütün iste
ğinizi Vakıt Yurdu Ki-Manisa Vilayetinden: 

1 - 47 bin lira bedeli keşi fli Manisa· Akhisar 23 + 067-
29-1'735 inci kilometrolarında tesviyei türabiye ve imalata sunaiye 

ve makadam şose insaah münakasasına şeraiti Jazımeyi haiz 

tal ip çıkmadığından teşrinievvelin 7 inci cumartesi günü saat on 

altıya kadar müddetle yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa vakti muayyende Vi layet makamında loplana· 

cak olan er:cümeni vili yet huzurunda icra edilecektir. 

l - Münakasaya girmek şartları evvelce ilan edildiği gibidir. 

4 - Daha fazla malumat almak isteyenlerin vilayet nafıa baş· 

mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (5088) 

ı..== ıstanbul Belediyesi ilanlar• 

Karaköy Köprüsünde Kadıköy vapurlara iskelesinde 32/86 

No. Dükkan: Teminatı 271 lira: Kapalı zarf. 

Karaköy köprüsü Adalar iskelesi dubası üzerinde baraka Tc· 
minat 31,S lira: Açık müzayede. 

Beşiktaşta 9 No. Dükkan: Teminat 4 lira: Açık müzayede. 

Yukarda yazılı mahaller kjraya verilmek üzere müzayedeye 

çıkanlmışhr. Talip olanlar şeraiti anlamak üıere Levaıım müdür· 

IOğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz veya mek· 

tubu ile 26/10/933 perıembe günü saat on beıe kadar Daimi 

~ Encümene müracaat etmelidirler. (5433) 

tap kısmına veriniz .. 

Basılıştaki nefaseti 
ve ucuzluğu bir 

yerde bulamazsınız 

' j Saçların halaskan 
Sava - Peksindir 

lstanbul Yalova ecza deposu 

İstanbul ikinci iflas memurlu- 1 
ğundan : 

Müflis Avunduk zade biraber · 
ler idare heyetince lzmirdeki çift-

rs Dr. ihsan Sami --•l lik meselesinden dolayı alacaklı -
AKTERİYQLQ Jİ ların toplanmalarına lüzum görül-

LABORAfUVARl . müt olduğundan mukayyet ve a la· 
Umumi kan tahlilAu. frengi nokcaı cağı kabul edilen alacaklıların 

na7.arından ( fo"ac:serman ve l\ahn tu · 12/ 10/ 933 perıembe günü saat 1 
mülleri ) !\an küre} \'atı sayılması , ti· 15 te ikinci iflas dairesinde hazır 
fo \'e ısıtm a ha~talı klan ce~hisi. idrar. 
balgam, cerahat, kazurat ,.e su cahlilı\n bulunmaları ilan olunur. (8244) 
ül tra mikroskopi, husust .aş ı lar i.s tihzaıı 

1 Kanda üre şeker. Klorür, kollc~ tcrin. ı 
miktarlarının cavini. Dıvanvolu ~o. 

189. ,~el. : 20981 • ----------7964)Sahlbl: MEHMET ASIM 

Neşriyat 1'1UdUrü: t Safa 

'\' A K 1 T Matbaası - htanbul 

Ciöz Hekimi 

Dr. S. Şükrü 
Birinci Sınat Mutehassıs 
Rabıı\li (An L: ara caddesi No. 60) 

libolu'ya uğrar. (5418) 

Ayvalık Sür' at Postası 
MERSin vapuru 8 Teırini· 

evvel 
0

pa:ıar 17 de idare rıhtı· 
mından kalkar. Gidiş ve dö· 
nüşte Çanakkale, Edremit, Ay
vahk, Dikili, lzmire uğrar. 

(5419) 

Karadeniz aralık postası 
CUMHURiYET vapuru 8 

f eşrinievvel Pazar 18 de Ga
lata rıhtımından kalkarak 
Zongulda~.' loebo '.u, Ay~ncık, 
Samsun, Uoye, Gireson, Tire· 
bolu, Görele, Trabıon ve Ri
ze'ye Dönllşte bunlara ıllve· 
ten Of ve Ordu'ya uğrayacak 
yaloız Zooguldağa uğramıya-
caktır. (5417) 

idaremizin Trabzon, Bartın, 
Iımi t, Bandu ma, Mudanya, Ka · 
rıbiğa, Ayvalık, lzmir, Mersin 
hatları kahve ocakları l 5 Teş· 
rinievvt:I 933 tarihinden 31 
kanunueYvel 9 34 tarihine ka· 
dar on dört buçuk ay müddet· 
le ve pazarhkla kiraya veriJe· 
ce!<tir. Pazarlık 15 T etriniev· 
vel 933 pazar günü saat on 
beş le levazım Ş.!fliğiode yapı· 

lacaktır. Talip ola;ı !r. no şart

nameyi görmek üzere 10, 11. 
12, 13, 14 Teşrinievvel 933 
günleri saat dokuzdan ou ye· 
di buçuğa kadar ltv.:121m Ştf· 

liğine mUracaatları. (5~01J) rt" 

COKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehaası•!.,., 

Oivanyolu N. 118 Telefon: 223~ 


