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lfapis&neleri nasıl ıslah 
etmeliyiz? 

811 husucta Kenan ömer veMusllhiddln 

~ylerin fikirleri Sinci sayıfamızda 

Yugoslav Kralı ile Kra
liçesi Yunanistanda 

Bu ziyaret resmi bir mahiyet almıt 

ve siyasT bahislere girişilmiştir 

lESuaaı Yal • Sayı : 5657 Yazı İşleri Telefonu : 24379 Cumartesi , 7 Birinci teşrin (to anca ay) 1933 idare Telefonu : 24370 Sayısı 5 Kuruş 
~~=======================================================================================================-

Dört senelik esaretten 
kurtuluşun yıl dönümü 
Dün gündüz geçit resmi ve nutuklar 

ve gece yapılan şenlikler 

Atina olimpiyatlar1nda takımların geCjit resmi 

Motörsüz Macar muhteliti Fener 
TAYYARE bahçeyi O- 3 yendi 

Geçlt rumlnde bahrlyelllerlmlz 

lllaka seçlt ........ d. Kadak'7 .IUs olta aekteltl talelt .. ı ,,. Ceydet 
Kerim Rey natuk Mlylerken 

Bugün Istanbulda 
bir Alman uçacak 

Almanın yaphğı mot&nilz tayya• 
renin tekli 

Bir Alman genci bir kaç hafta 
evvel Berlinde yapmış olduğu bir 
motöraüz tayyareye binerek 6 ıa· 
at havada kaldı. 
Şimdi lstanbulda Brokner ismin 

deki bir Alman genci de motörsüz 
tayyare ile uçmak merakına düş -
tü. Bu genç, iki aydanber· lstan· 

bul da; motöraüz tayyaresini hazır 
lamakla meşguldür. Dün bizzat 
hazırladığı bu tay~areyi Kağıtha
ne sırtlarına nakletti. 

Diln İatanbuJ kurtulutunun yıl teıini etrafa yaymaga ba,Iadı1ar. 
dönümü idi. latanbullular, bu Düdükler ausunca halk, olduğu 
t~ıel vatan parçasının dütman yerde iki dakika sessiz durdu. Bu 
Stıtnelerinden kurtuluıunu parlak suretle milli mücadelenin kahra - Ve bir kaç ufak uçuf tecrübesi 
büyük merasimle kutluladılar. man. ıehitlerinin hatıraları taziz yaptı. 

Kara günlerin zulmünü ve aza· edildi. M. Brokner, hava müsait oldu-
bını yakından duymut olan lstan- Sultanahmette ğu takdirde bugün öğleden evvel 
bullular, dün erkenden evlerini, Yapılan programa göre latan • bu tayyareye binerek lstanbul ü-
di.ikanlarını bayraklarla donat • buldaki bütün askeri ve milki mek zerinde uçu§ yapacak ve kendi id· 
~1f ve büyük bir neıe içinde so . tep~er ve askeri kıtalar tarafından diasma göre dünya rekorunu kır -
ıtakiarı doldurmağa başlamı§tı. büyük bir resmi geçit yapılacaktı. mak için elinden geldiği kadar ha 
Kutlulamanın parlak bir şekilde Resmi geçidin başlangıç noktası vada kalacaktır. 

Galataray takımı da Beşiktaş takı
mına 2-1 mağlup oldu 

Atlua olimplyaclıada baynaJımız dalgalanırken "e •porcalar elele 

Dün ,ehrimizde muhtelif spor 
hareketleri oldu. Macar muhteli
ti ile Fenerliler araıında güzel bir 
maç gördük. Galatasarayla Be -
şiktaş Takıimde bir talim maçı 

yaptılar. 

Bunların tafsilabnı spor sayıf a
mızda bulacaksınız. 

Dün Peıtedeki güreşçilerimiz • 
den de §U muvaff akiye~ haberi 
geldi ve bizi sevindirdi: 

r 
Güreş takımımız üçüncü müsabakayı da kazandı 

Peşte, 6-Türk güreşCjileri Keoskemette yapbkları 
müsabakad~ mahalli güreş takımını 4·3 yenmişlerdir. 

~-ll~lması için güzel bir program Sultanahmet meydanı idi. ~ :r. 11-

~~ırlanmııtı. H~k bu propamı Topkratıl~düdükl~çalınd~- nut~pre~nmoWrUy~~~KMd- ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
l>ıldiği için lstanbulda Sultanah - tan ve mubarek ıehitlerin hatıra - lım bc.zdl' rı ve lçlndPki bütün tahtalar dıı en :et meydanında ve Taksim mey- ları taziz edildikten aonra resmi hafif tahta parçalarından mUrekkPptır. 
lnında toplanmıftı. geçide İştirak edecek olan askeri Tan·ıırenın uımnlu*'1 6 ml'tredir. ı::nı 

Saat onda ve mülki mekteplerle askeri kıta- ı .. e bir nıctrf'dlr. Kanatların u:ıunlıığu 
!ar hareket ettiler. beşl'r mctrl'dr.n Hl mı-trPdlr. 

d 'f ttrn on yıl evvel, kahraman or- Sultanahmetten hareket eden Tan·urc-de lalnn: bir ktı~inln oturabllece -

\1 İstanbulda Sirkeci iskelesine resmi geçide iştirak edecek kıta . Jtl lmdar l·ı·r Yardır. Bıı lW de kanatların 

Bayrağımızı ne hale 
sokuyorlar? 

ta .. lll. ıaat onda ayak basmı•tı. Q blrh•ştlJtl Jl'rdc \ '(.' tnHt1rl'nlıı gövdesinin bn' a :c lar, Sirkeci, Köprü, Şişhane ka -
~ \ltıün kumandanı da Şükrü Naili r~kolu ve Jstiklal caddesini takip Jadı~ı noktadadır • 

':a idi. Tu:l"JCrl'ıılıı bir bii~tik diimeııl vardır. 
ediyorlardı. 

()·· d d k l d 'l'ıı.Y.\arN•i c-1 n~ a~ııkların:l rııptl'dilcn 
t un e tam saat on a o or u lstanbul halkı bu yolları karni· 

Dün gene bir çok bayrakların usulsüz 
olduğunn gördük, bunları astırtmamalı -l' f kuywUJ lııh•rlc diimcni \C kanatlan idaro et· 

b· l mdan tesbit edilmİ§ olan mü- len doldurmuş, kıtalar geçtikçe mt'ktedlr • Dünkü bayramda 
~lll mevkilerden 21 pare top atıl- mütemadiyen alkı~lıyor ve bir çok , - - 1ıtanbulun her tara -
) lğa başlandı. ilk top patlar pat apartıman ·ardan da konfetiler ser ' fı bayraklarla bezen -
<l~aı limandaki bütün vapurlar piliyordu. Bı·r 'T'aht 1 di. Fakat bu bayrak-
~lerle bu sevinç gününün ne· m,..,·nm• 11 '""' ,.syıfada) 1. 4 ların gene bir çoğu u. 

J D •) • sulsüz, nizamsız, ay 
Stanbul namına bir heyet dün Gazi Hz. evrı ıyor .. yıldızı hiç bir nisbete 

ı tabi olmıyarak kesil • 
tarafından kabul olundu : : Aptülhamidin saltanat mişti. 

j . sürdüğü 33yıhn ic; yüzü Daha üç gün evvel D"
r "n bir heyet Dolmabahçe sa • bul edilmiş ve İstanbulluların ta- 1 vilayetin gönderdiği 
"l.~Yında Gazi Hazretlerine arzı ta zimatını arzetmiştir. Gazi Hazret· ı 1 Yıllarca Alıdülhanıidin ya - bir nümuneyi ve bay -
~::t ~tdmi§tir. İstanbul halkı na- leri" bilmükabele: Verliğiııi yapmış o:an Keçeci rak kısımları arasın • 

u.uuı dalrealnde yapılmamı, ve nizamında 
vapılmıı bayraklar 

d· gı en bu heyet vali ve bele- "- lstanhul halkının bn vesile zade lzzet Fuat Paşa sarayda daki nisbeti gösterir 
/Ye reisi Muhiddin, Cevdet Ke - ile de hakkımda izhar eylediği gördüğü, işittiği binlerce vak'a- krokiyi koymuş, bu 
,
1

1?• Sadettin Ferit, belediye mu · samimiyet ve teveccühe karşı ta - yı anlatıyor: nisbete uygun olmıyan bayrakla- yaklaşırken şunun bunun elinde 
"ııf li o O o • A 

d 1 anut, ıehır mechsı azasın- şekkürlerimi arzcdiniz. !nşaallah • •• rın yasak edileceğini yazmış • birbezirgan~:~l vasıtası olan bay • 
'ttı~rt Galip Bahtiyar ve Tevfık A- hep beraber uzun seneler bu bay- , Bır kaç gune kadar tık.. rağımızı hürmetsizlikten kurtar. 

1

~ Beylerden mürekkepti. ramları kutlularız.,, . "Vakıt ta okuyacaksınız Görülüyor ki vilayet ve latan • mak için daha sıkı hareket etmeae 
t"le ı " ı • 

~ •~ Ga~ H~ tarahndan_k_a_-~~B-u_y_ı_u_n_ıu_ş_l_a_ı·d_ı_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-b_u_l~m~ak--am~~-r~ı-, ~b-ü_y_ü_k~h-a_y_r_a_m~m~e-c_b_u_rd_u_r_ı_a_~~~~~~~~~ 
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Bugün, birikmiş işleri 
tetkike başlıyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Başve -
kil Is.met Paşa Hazretleri bu sa 
bahki trenle lstanbuldan şehrimi· 
ze dönmüşlerdir. Başvekil Paşa 

Hz. istasyonda Büyük Millet Mec
lisi reisi Kazım Paşa Hazretleriy
le vekiller, meb'uslar, hükumet er
kanı ve diğer bir çok zevat tara -
fmdan karşılanmışlar, polis ve 
jandarma müfrezeleri tarafından 
selamlanmışlardır. 

Vekiller heyeti yarın toplana -
rak birikmiş işlerin tetkikine baş
lıyacaktır. Bu işler arasında tütün 
şirketi teşkili hakkındaki layıha 
ve küçük sanatlar hakkındaki tali 
matname de vardır. Vekiller 
heyeti birikmiş işlerin tetkiki ik -
mal edilinceye kadar her gün top
lanacaktır. 

Atina konferansı 

Bu ziyaret resmi bir mahiyet aldı, 
siyasi bahisler konuşuluyor 

AT1NA, 6 (A. A.) - Atinadaki Yugoslavya 
elçisi Yugoslav kral ve kraliçesinin cuma ak§amı 

-bugün- Korfoya geleceklerini baıvekil vekili 
ve hariciye nazırı M. Maksimosa bildirmiştir. 

Bu tebliğ Yugoslav hükümdarlarının ziyareti -
ne resmi bir mahiyet verdiğinden M. Maksimos 
Korfoya gitmeği kararlaştırmıttır. Zaten harbi -
ye nazırı M. Kondilis orada bulunmakta.dır . 

M. Maksimos, dün akşam Yugoslav elçisi M. 
Krist§İ de yanına alarak Spetzai torpito muh -

ribine binmit ve Korfoya gitmiştir. 

Gazetelerin yazdığına göre M. Maksimosun 

Korfoda bulunmasına -kral Aleksandr'la yapıla· 

cak konu§malarm siyaset sahasına da ilişmesi -

ihtimalinden ötürü lüzum görülmüştür. 

Milletler cemiyetinde : Yahudiler 
1 

Ajans müdürlerinden bazı- Alman yanın Yahudilere yaptığı muamele görüşüldü ve 
neticede· memleketlerin tabiiyetlerindeki milletleri 

müsavi saymaları kararlaştırıldı! 

ları şehrimize geldiler 
İstanbul, 6 (A.A.) - Atinada 

dördüncü ajanslar konferansına 

iştirak etmiş olan Fransız Havas 
ajanaı umum müdürü M. Meynot, 
refikası ve kerimesi, Havas ajan
sı müdürlerinden M. Guyot ve re
fikası, Alman Volf ajansı mecli
si idare reisi M. Brukman ve refi
kası, Romanya Rador ajansı mü 
dürü M. Hurtig ve refikası, Sov -
yet Tas ajansı umum müdürü M. 
Doletzki, İtalyan Stefani ajansı 
reisi M. Morgani ve Stefani ajan
sı müdürü M. Capelletto, Çekos
lovak Teçeka ajan.sı müdürü M. 
Novotny İzmir vapuru ile bugün 
lstanbula gelmişlerdir. 

Konferansaı ittirak etmiş olan 
umum mtidürümüz Muvaffak Bey 
ve refilcası Hanımefendi de aynı 

vapurla gelmişlerdir. 
Ecnebi ajans müdürleri. pazar 

aktamına kadar kalarak şehri ge
zecekler ve pazar aka§mı Anka -
raya gideceklerdi~ 

Sırf memleketimize samimi bir 
ziyaret maksadiyle gelen kıymetli 
meslekdaşlarma Anadolu Ajanıı, 
derin muhabbet duyguları ile be
yanı, ho,amedi eyler. 

Amerika da içki 
Yasağın tamamen kaldı
nlmasına doğru gidiliyor 
Vaıington, 6 (A.A.) - Ameri

ka hükumeti, hadiselerin içki mem 
nuiyetinin tamamen kaldırılması -
na doğru gittiğini göz önünde tu
tarak memnuiyet tamamiyle kalk
tığı takdirde müskirat ithalahn -
dan alınacak resim ve vergileri 
bütün birleşik Amerika hükumet
lerine bildir.mittir. 

Milletler cemiyetinde 
Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler 

cemİyFti büyük meclisi riyaset di· 
vanı, büyük meclisi cumartesi gü
nü öğleden sonra heyeti umumi -
ye halinde toplanmıya çağırmağa 
karar vermittir. 

Küçük mecliste ihdas edilen 
yeni muvakkat azalık için intiha
bın bu heyeti umumiye toplantı • 
11nda yapılmaıı muhtemeldir. 

Sir Con Simon 
Londra, 6 (A.A) - Sir Con Si

mon silahları azaltma itinin bu -
günkü vaziyeti hakkında konuş .. 
mak için Pazartesi günü toplana -
cak nazular meclisinde bulunmak 

·üzere Londrada kalmıtlır. 

l 

M. Eden'in hafta sonunda Ce • 
~vreye gitmesi muhtemeldir. 

Cenevre, 6 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti meclisinin dünkü müza
keresi Fransız mümessili M. 
Henry Berenger'in yeni bir mü -
dahalesi yüzünden fevkalade bir 
ehemmiyet almıştır. 

M. Berena-er akalliyetlerin hu -
kuki vaziyeti hakkında ki müza -
kere münasebetiyle Fransanın ya
hudilere müteallik itleri ortaya 
sürdüğünden dolayı hayrete düt -

tüğünü söyliyen Alman mümessili fark gözetmek suretiyle yahudilc
F on Keller' in sözlerinin asıl ken- ri bir ekalliyet haline koymuştur.,, 
disini hayretler içinde bıraktığını Bu sözlerden sonra M. Beren -
beyan etmiştir. 1 ger meclise bir karar sureti metni 

M. Berenger sözüne devamla vermiıtir. 

demiıtir ki: Bu metin bütün devletlerin ta -
''Akalliyetler meselesi hakkın - biiyetleri altında bulunan herkese 

da müzakere yapılmasına önayak müsavi surette muamele yapmak 
olan Alman murahhas heyetidir. hususundaki vazifeleri hukuka ve 
Almanya yahudilerle diğer Alman kanuna uygun bir tarzda teyit o -
yurttaşları ara.:;ında kanuni bir lunmuştur • • 

BulgarlarveSırplar Laypçig' de Harp borçları 
İngiliz ve Amerikan mü· 

tehassi"sl~H arasında' • ., 
Bulgarlara göre Yugos
lavya zemin hazırlamalı! 

Sofya, 5 - Bulgaristanda, Yu
goslavya ile bir yakınlaıma 

temini lehinde büyük bir cere -
yan bat göstermiıtir. Bu maksat
la bir Sırp - Bulgar cemiyeti de 
teşkil edilmiıtir. 

Gazeteler bu cereyandan büyük 
bir memnuniyetle bahsediyorlar . 
Maamafih bütün gazeteler yakın-

laımanın vukuu için Yugoslavya
i mn bazı noktaları nazarı dikkate 
1 alması lazım geldiğini söylüyor -

Iar. 

Hükumet taraftarı Nezaviui -
most gazetesi bu hususla yazdığı 
makaleyi şu satırlarla bitiriyor : 

"Yugoslavya ile bir anlaşma 
teminini hararetle istiyoruz. Fa
kat Makedonyada Bulgarlara bul-

garca lisanı ile konuşmak ve bul
garca kitap okumak yasak edil -
dikçe anlaşma tezahürlerine şüp
heli nazarla bakacağız.,, 

Müstakil Slov gazetesi de yaz
dığı makalede Sırp - Bulgar mu 
karenetini iyi karşılamakla be -
raber sonunda: "Bir anlaıma için 
Yugoslavyanın mü&ait bir zemin 
hazırlaması lazımdır.,, diyor. 

Romanyalı Türklerden 
bir grup bayramda gelecek 

Rayiştag yangını muha
kemesi devam ediyer 
Layipçig, 6 (A.A.) - Volf a -

jansı bildiriyor: Rayiftag mecli
sini yakmakla zan altına alınan
ların bugünkü muhakemesinde 
başmüddeiumu.mi söz almış, maz
nun Dimitrof'a guya polisler tara
fından fena muamele edildiği hak 
kında ecnebi müdafaa vekilleri 
komiserinin ileri sürdüğü iddiayı 
çürütmeğe çalıımııtır. 

Baımüddeiumumi sadece maz -
nun Dimitrofun Bulgar avukat 
Grigorof ile görütmesine müsaade 
edilmemi§ olduğunu, polisler ta -
rafından fena muamele görmedi
ğini bizzat Dimitrofun bile söyle
diğini beyan etmiıtir. 

Bundan ıonra, reis, Rayiıtag 

yandıktan sonra geceyi nerede ge 
çirdiğini T orglere sormuştur. 

Torgler, verdiği cevapta o ge -
ceyi ahbaplarından birinin evinde 
geçirdiğini, Rayiıtag meclisini ko
münist fırkasının yaktığı yollu id
diaları protesto etmek için ertesi 
günü polis müdürlüğüne gittiğini 
söylemiştir. 

Bu cevap üzerine müddeiumu -
mi ayağa kalkarak Troglerin ken
di kendini polisin emrine hazır 

bulundurduğu zannını uyandırma

ğa çalıştığını söylemi§ ve demiş -
tir ki: 

Bükreş, 6 (A.A.) - Anadolu "- Trogler o gece kendi cvin-
ajansının _Balkan husuıi muhabi- de yatacak yerde acaba. niçin bir 
ri bildiriyor: ahbabını~ evinde kaldı?. Yangın -

Silistre, Pazarcık. Köıtence dan bir kaç saat sonra zabıta Trog 
Türk münevverleri, Türk dostu leri tevkife memur edildi ve ken-
Romenlerle beraber, Cümhuriyet disini evinde bulamadı.,, 

bayramını tes'it ve tebrik etmek ü Mahkeme reisi bundan sonra 
zere teşrinievvelin 20 sinden son· 
ra hususi bir vapurla hareket ede
rek İstanbul ve Ankarayı ziyarete 
karar vermitlerdir. 

Dimitrofu sorguya çekti ve maz -
nunun muhtelif ikametgahlarında 
ele geçirilen yazılarını okudu. 

Dimitrof ecnebi memleketlerde 

Vatington, 6 (A.A) - İngiliz 

ve Amerikan mutahassuları ara -
sında dün sabah yapılan k11a bir 

toplantıda harp borçları hakkın -
daki görüımelerde riayet edilecek 
usul konuıulmu~tur. 

İngiliz mümessilleri borçların a 
zaltılması hakkında resmi bir plan 
ileri sürmemitlerdir. 

Bütün dünyada hüküm •üren ik
tisadi vaziyet ile borçlar mesele • 

si arasındaki münasebete de umu
mi bir surette temas edilmiştir. Bu 
görüımelere yarın "yahut öbür gün 

de devam olunacaktır. Bu esnada 
M. Ruzvelt ile maliye müstefarı 

M. Acheson ayni mesele hakkında 
konuşacaklardır. 

Amerika grevcileri 
Harrisburg, (Amerika) 6 (A. -

A) - Maden işçilerini ayartmağa 

çalışan grevciler ile bu İfçiler ara
sında bir takım kava-alar çıkması 

üzerine hemen çağrılan milli mu -
hafaza kuvvetleri süngü takarak 
sükun ve huzuru iade etmi~lerdir. 

Bu kavgalar esnasında iki bom
ba atılmış, bir çok kimseler tüf ek 
kurşunu ile yaralanmıılardır. 

41WMihbfi .. iilH_,.I --.. -4' ...... ttıtıımat-"llPQt"'""'9, .... Hftl-la -· - .... 

ki bütün faaliyet~erini Bulgarlar 
lehinde çalıtmağa hasrettiğini söy 
lediğinden reis cevap olarak dedi 
ki: 

"- Evinizde yalnız Bulgarista
nı değil, fakat bütün komünistlik 
siyasetini alakadar eden bir çok 
yazılar bulunmuıtur.,, 

Daha sonra reis, Dimitrofun e
vinde bulunan ve Berlin sokakları 

nı gösteren haritada Rayiştag bi
nasının gösterildiği nokta üzerine 
kurşun kalemle yapılmıı bir haç 

M. Titülesko ~ 
T eşrinievehn 13 ünde t) 

Istanbulda olacak 
Bükreı, 6 (A.A.) - Anad~,' 

Ajan'5ının Balkan hususi muhatJ&C>ı 
bildiriyor: İn r 

M. Titüleskonun ayın on ikİt,Çin 
de buradan hareket etme:1i molıO'da 
ı·erdir. Varşova müzakereleri ti rn 
zerine M. Titüleskonun Bel~l 
yolu ile Sofyaya ge~ı.nesi ve o~ 
dan shmbul ve Ankari\ya ge'rtı~dı 
tekarrür etm:ıtir. Dgo 

Bükres ekimiz Hamdullah S~rıi 
hi Bey ~yın. on ikisinde burad*1d 
hareket ederek Sofyada M. Tit~ 
leskoya mülaki olacak ve lstıaııtur 
bula beraber gelecektir. l !l 

M. Titüleakoya Ankara scyıaM d 
tinde refakat edecek olan RoıA'cc 
gazetecilerin listesi tanzim cdiltug 
mittir. •iıj 

Bu listeye göre nazırın refak••İç 
tinde Romanya matbuat müdiiıttır. 
M. Dragu Romanya matbuat cefkti 
miyet reisi ve Universul razetc•iJ}'n 
nin siyasi muharriri M. Viyon ~ir 
minyalas ve Adverul gazeteıi11~i o 
siyasi muharrirleri M. Roma11"1 
ve Lupta gazetesinin siyasi muhİa.d 
riri M. Artemie bulunacaklardıt•hi 

}'o 

Hürriyet ! ~: 
___ -__ tri 

Almanlar bu mef' ~ 
humu nasıl anlıyob 

BerJin, 6 (A.A) - Yolf Ajanta 
sın dan: "ti 

Muharrirlik mesleii hakkına•)( 
nazırlar meclisi tarafından kabJta 
edilen yeni kanun memurlara •tı 
kanu~daki "iri aaıl'dan olmakf 
kaydıne daır olan maClaeyi mu '' 
harrirlerc de ıümullendirmekte llrı 
dir. Bu kanuna göre muharrili1il, 
mesleğinin icrası bir ıene müdd~ d 
le mesleki tahsile tabidir. Her m,r 
baa sahibi bir ba~muharrir tayint

1
t 

ne mecburdur. Matbaa sahiple'[ 
bir muharriri siyasi sebeplerder: 

dolayı itin~en . çı~a.r~~ıyacaktı{~ 1 
Halkın aelametme ıhıığı olan se · 
beplerden dolayı propaganda n• l'ı 
zırı bir muharririn kaydını -mcf1 . 

1 
lck mahkemelerinde açılacak da ~ 
vadan ayrıca olarak- muharrir a. 
ler listesinden sildirehilccektir. 8 t 

kanunun mer'iyete gireceği tari . 
hi propaganda nazırı kararlattırl 
caktır. 

Propaganda nazırı M. Gaebbe '11, 

bu kanunun yapılmasını gerekle 1') 

tiren sebepleri Berlin gazeteciJef t) 
federasyonuna anlattığı sırada d 
miftir ki: ~ 

"Fikir hürriyeti mefhumu üze t\ 

rinde dünyanın her tarafında tid' 
detli münaka§alar olmaktadır. fi• 
kir ve rey hürriyetinin ancak def 
lete ve millete ait hak ve mükell' t 
lefiyetlerin çizdiği hudut çerçevl' l 
si içinde verilebileceğini artık k•\ıı 
ranmağa başlamııtır . !Ot 

Devlete kartı mes'uliyetini mii~de 
rik olan ve vatanını seven her Y",ı 
taı adeta el ile ve dokunulabile' tı 
cek neticeler vermesine çalı,malı" i 
la mükelleftir. il 

Bir muharririn vazife ve mükJ ~ 
lef İyetlerini kontrola tabi tutmalı' 
ta devletin hiç bir menfaati yok ._...,,, 
tur. Devlet bu işi matbuatııt , 
kendini disiplin altına alması yo' ~ 
lunda giritmesi a-erek tetebbUtf 
bırakmaktadır. __.);_e 
~;;;;i-;:;md7i=:-:;iemittir· ~ . 't 

Dimitrof, bu itareti kendisiıt il 
yapmadığını iddia etmittir. 
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O ~~RETLER 
t D~I;~I;~hçe 
.d• Konuşması 
hab,te>ılavya Kralı ile Türk dev

•ı.:11. reiıi saatlerce dostluk ha -
ikisr.ıçınd k 

JıQ'd e onuştular, bu konuş -
m~ . an sonra neıredilen tebliğ
e~• 1 

memleketin dostluk ve mu
e C:~~avaııı içinde akıp gidecek 
• 
0 ıt d l günlerini de hatırlat -

e rl1 l ır. 

lıgoıla., ·ı T" k' C" h sııii . ~ya ı e ur ıye um u-
ditı~n realist bir politika haya -

~ ııb e bulundukları müddetçe 
ıt tı.~hk etmelerine imkan yok-

sta11 • ıtrk' . 1 1Yenm ve Yugoslavyanın 
!aru,.ı- 'k" ı k t' d .. lıt d 04 ı ı ı mem e e ı u~ -

ya ecek h' b' h~d· • d w d ıç ır a ıseyı ogu-
orY' ecck b" k'ld d W'ld' edilrı:ı ır şe ı e egı ır. 

.. !0 •1a.vyanrn hudut şartları 
"'tırn h k•'i . udut şartlarımız arasın 

·~u~~ mı, hiç bir iltibas sebebi 

t etikti d" ., •a ı sartlara gelince onda 
tesı }'ni s k:ld ·1 "b ok .e 1 e 1 tı assız, rekabet-
". ~·ıt dostluk havasının esmesine 
ıırı ı ol k . ntl aca tek bı: püriiz yoktur. 
a hla.t :ukarı dünyaya karşı ayni 

'.Ju ~ 1 bağlarla bağlanan memle-
uJI'• trın ·h . A 1 tıl~f çıkaracak hadise -

Yollar .. t•· d . 

' 

e . ı us un e yer vermıye _ 
tı çok tabiidir. 

• ll~oılavya ile tariht münase -
trıtniz var. Kah dost kah düş-

ef' tesen tarih seneleri onları a -
[ı'rıdaki ihtilafa vesile olan ha 

O\ tr çıktıktan sonra daha iyi 

1 
°lrtıaya icbar ediyor. 

aJ1 ;2?anlı lmparatorhığu ile Sırp 
J ltrıin davası vardı. 

ndJ<.~ asrü k~~ar s?ren bu dava 
b n harbı ıle nıhayel bulmus 
•tlerle Yugoslavlar arasrnd~ 
" . '-:.- lh "" ), _,, d vr si açılmıştır. 

u il llla.nlı 1mparator1uğu ile bo _ 
te l'llar arasınd 1 Tlil b. a ya nız Sırplar 
ı ı d' ız de, Türkler de vardık 
dt e on . a en son ısyan eden mil -

mll~l'den biri idik. Bunun içi . -.,.,.t l n ım-
İJ1~l Or uk devrinin kar~ılıklı ma-
Je >e arı artık imparatorlukla bir • 
d~ tk <>ttadan kalkmıştır. Nitekim 
tı~tıh Ordularını istismar eden Os
ıe titıd •arayı, Belgrat hükumeti ü • 
• ~ \r·e zaman zaman müessir o -
ef i'lllıy.ana ve Pctresburg ıarayla
a k clı birer tarih harabesinden 

. ~· a bir d ~·ıd· B ır a, k ~ey egı ır. ugün or -
B 'li endi mukadderatlarını ken 
ri . tanzim eden milletler var -
rı ~ 

lt rn ·11 
l, ı. 1 etler kendi toprakların • 
ıt l\en ı· · e ~~ c 1 ınki§aflarını kolayla§tı-

e rıe,. sebepleri aramakla meıgul
ef b · 
d\ı :ı1fha~ahçede iki devlet reisi • 
·~ j Ost v,. ~ulhtı. destek olmasını 

1.. ıted' v •. 
e ~tı t! ıgımı~ kcnusmaları bu _ 
d 

/ 
n güzel mi~alidir. 

i· 
~ ~;-dri Etem 

"' ~il .. -:-------,, t gday bu sene her 
e· l:.,.Qf fa çok fazladır 
,,~t !ldra. t"ıca t ·· ·ı· ~ · · "11 r re mumeaııı ıgımız-

ıc~r d 'Orda . et o asına gelen bir ra • 
·Jd •hrn t · ~'1 ca emtıamızı alakadar 
'
1 A:~ nıalumat verilmektedir: 
' tl.!pa h '"d . 'h tı1111 ug ay ıstı ıalatının 

)(~il\ 1 
... 'Veı·en başlıca 18 memle

tliı,n aguutos nihayetinde teıbit 
elttıek· takarnlarma nazaran bu 

• ·• rn h ·"~'\ a ııulleri geçen seneye 
tarı 28 

''~lad milyon kental daha 
ır 

l' '111 .h 
b a av~ d" ' lnh B ası ıye anılan Ro • 
,, " ' ula- • ı u earıstan, Macaristan 
le &oılavy b w 
L Çen a ugday mahsulü 
ı •en ey 
'rı~ı r e nazaran 31 milyon 

h a:ıla.dır 
Q\l d' • 

~, L. ört rn I k . 
lltli ih en1 e etın bu seneki 

~·1 ra.c b ... d 1 :Yr.ın kc · ug ay mahsulleı-i 15 
ntnl ta.hmin edilmiştir. 

1 

.SQJ,BE'l LE .. R .................. ······ ......... . 
Birlik 

Mekteplerde ta ebe 
ınecınuası11a 

dair kl "" 1 

Ço Uglı 
Talebe birliğinin flkir'erini ne~r 

, l eden "Birlik,, mecmuası, hu ay, 
gene co~kun sesini duyurdu. Ağ· 

ilk mektepler içinde bir sınıfta 7 5 ;~ı7:P'~.~::~ :~:~:.~.~:; ::d::~~ 
bu mecmuayı bir bakıma beğen -

talebesi olan sınıflar var ~!:'~;:c:~~~:.bir bakıma da ten -

Bu sene lstanbulda ilk ve orta 
mekteplerle liselere talebe müra -
caatı her senekinden fazla olmuş, 
bilhassa ilk mekteplerde talebe a
dedi çoğalmıştır. Bu sene yalnız 

şehirde ilk mekteplere müracaat 
eden talebe 17000 dir. 

Maarif müdürlüğü, ilk tahsil 
çağındaki çocukların mektepsi~ 

kalmamaları için tedbirler almı~ · 

tır. Müfettişler her mektebe mü
racaat eden talebe miktarını bu 
ayın on beşine kadar birer raporla 
bildireceklerdir. 

Ben gençliğin hürmetkarıyım ,. 
Hareketin ve canlılığın hayranı -
yr.m. Bu hislerimi, Üniversite la· 

lebcsinin tezahüratında, daima 
kalemimle meydana koymuşum -
dur. "Birlik,, mecmuası hakkın • 

1 da yazdığımız yazı'arda da, bir 
çok noktalarda. kendileriyle bera
ber olduğumuzu isbat ettik. An -

cak, Üniversite gençliğinin, yani 
şuurlu, dirayetli, okumu! gençle• 
rin, yalnız ve sadece polemik pe· 

şinde ko~malarını, hedefi ~a~ıra -
rak, sağa sola kurıun almalarını 
hoş göremiyeceğiz. Çaresizlik karşısında bugün sı

nıflarda talebe mevcudu şehrin 

bazı semtlerindeki mektep!erde 
75 e kadar çıkmıştır. Vakıa bu 
mekteplerde öğleye kadar tedri -
aat yapılmaktadır. Fakat 75 ilk 
mekt<"p talebesine bir hocanın 
ders vermesi imkansız gibidir. 

çoğalmıştır. Bunun sebebi bu se- tebidir. Tıp fakültesinde talebe 
ne lise mezunlarının diğer scnele- mevcudu, yeni girenlerle beraber 
re nisbetlc daha fazla olmasına 600 Ü bulmuştur. 

"Birlik,, mecmuası Türk hayra• 
ğına hürmet edilmesini istiyor. Bu 
isteğinde haklıdır. Üniversite ta
lebesinin bayrak hakkında ıözü 

vardır ve o sözü dinlenmelidir. 

"Birlik,, mecmuası, ecnebi mek
teplerle mücadele ediyor. Üni • 
versite talebesi, çocuk ana ve ba
balarına, ecnebi mekteplerin Türk 
kültürüne muzır olduğunu ilmi 

Diğer taraftan yüksek mektep -
lere talebe müracaah da bu sene 

Bütün memlekette 

atfedi:mektedir. En ziyade rağ -
bet gören yüksek tahsil ımektep -
leri tıp fakültesiyle mülkiye mek-

Mevduatı koru"ıa 
Mevduatı koruma kanunu mu -

Ankaradaki ziraat enstitülerine 
girmek üzere bu sene 400 genç mü 
racaat etmiştir. 

Esrarkeşlerin işi! 

Yeni bir mali teşkiJat cibince ecnebi bankalardan beşi, Ölen arkadaşlarının ba-
hazırlanıyor ı sermayelerini mat!Up miktara ib - 1 şında esrar çekerken .. 

M ı . V k· ı . d b .. .. lağ edeceklerini bildirerek altı ay Zabıta, bir mezarba,ında esrar 
a ıye e a etın e, ulun . '$ 

1 '- •1 l k .. . ve bır sene mühlet almıslardır, çeken on iki sabıkalıyı yakaladı -
mem~e-.ete 4aın1 oma uzere yenı -
bir maliye kanunu layihası tanzim Ayni kanuna tevfikan Maliye ğını yazmıştık. Bu şöyle olmuş -
edilecektir. ve lktısat Vekaletleri tarafından tur: 

Yeni layiha bir müddet ıonra 
Millet Meclisine gönderilmiı ola-

caktır. Bununla beraber layiha
nın kat'i şeklini alması için , la • 

tanbulda yeni kurulan maliye 
teşkilatının ilk semerelerini ver -

mesi lazım gelmektedir. latan -
bul teşkilatının kısa bir müddet 

sonra vereceği neticelere göre la
yiha esaslı şekilde tanzim edilmiş 

olacaktır. Yeni layiha kanuniyet 
iktisap ettitken ıonra bütün mem
leketin maliye teşkilatı yeni baş -
tan kurulacak, bu suretle mali is -
lahat hususunda sağlam bir adım 
atılmış olacaktır. 

Vergilerin bakaya kalmama -
sı, tahsil işlerinin tam bir inti
zam dahilinde cereyan etmesi , 

tahakkuk muamelatının noksan - ı 
sız bir !ekilde cereyan etmesi hu
susunda yeni kanunla birçok hü -
kümler bulunacaktır . 

Kemaleddin Sami Paşa 
Bir müddettenheri şehrimizde 

bu'unan Berlin Büyük elçimiz Ke
malettin Sami Paşa, dün akşamki 
ekspresle Almanyaya hareket et -
miş, istasyonda dostları tarafın -
dan uğurlanmıştır. 

Yumurta fiyatı 
Son hafta içinde yı·murta fiatı 

25 - 27 liraya kadar yükse'miştir. 
Küçük boy yumurtaların san -

dıkları bile 22 • 23 liraya satılmak 
tadır. 

Avrupaya fazla yumurta ihraç 
edildiği için fiatlann daha yük -
seleceği tahmin olunmaktadır. 

Son haftada İstanbul tariki i
le Trahzon ve lncboludan 6 bin 
:.andık yumurta ihraç edilmi!tir. 

bütün bankalara yeminli müra -
kipler tayinine başlanmıştır. 

tık olarak Sümerbanka, İstan

bul kazanç temyiz komisyonu a -
zaıından Abdullah Naci Bey ta -
yin cdilmiştiı·. Diğer bankaların 

yeminli mürakipleri derdesti tayin 

dr. 

Bir nıotör ötekini batırdı 
Şevki kaptanın idaresindeki 

Kurtuluş ismindeki motör Kınalı

ada açıklarında Apustol Efen -

dinin 800 lira kıymetindeki İhvan 

ismindeki motörüne çarparak mo
törün batmasına. sebebiyet vermiı 
tir. Şevki kaptan derhal yakalan-
mıştır. 

Gilndellk, ::)tyasl Gazete 
!ıtllnbul Ankııra Carlı1esı . \ ' AKIT yurdu 

Telefon Numaralar•: 
Yazı işleri telefonu : :!43il> 

idare telefonu : 24.378 

hlgrar adresı. lstanııı..ı - '/AKJı 

P osta kutuıı:.ı No. •6 

Bundan bir müddet evvel Zeki 
isminde bir sabıkalı Galatada bir 
kahvede esrar çekerken zabıta me 
murları birdenbire kahveyi bas -
mışlar ve z~ki kaçmak istemişse 

de :zabıta memurları ile yaptığı 

mücadelede nefesi tükenerek ve -
fat etmişti. Ceset, morga nakledil
miş otopsi yapılmı~ ve vefatın dıy
kr sadırdan ileri geldiği tesbit e -
dilmişti. 

Zekinin arkadaşları muazzam 
bir cenaze merasimi yapmışlar, ta 
but bir otomobile konarak çiçek .. 
lerİ:! süslenmiş ve cenaze otomo -
bilini de 15 - 20 kadar otomobil 
takip etmi~tir. 

Tabut mezara konup ta toprak.. 
la üstü örtülünce esrarketler me -
zar başında çömelmişler ve bir ka 
bak içindeki esrarı çekmeğe ve Ze 
ki hakkında cemilekar sözler söy
lemeğe haşlamışlardrr. 

Esrarkeşlerin keyfi uzun ıürme· 
miş zabıta memurlaı-ı yeti~erek 12 
sabıkalıyı kabaklarile yalcnlamıt -
tır. 

§ Beyoğlu Piyalede Pamuk so-

Abone hedelleri• 
11ırltl)'tt 

:Seneli'· 14.00 Kr. 
6 aylık 7~0 -

ı-;cnebı 

27()0 Kr. 
H~O 

kağında 22 numaralı evde oluran 
ikbal ve Makbule H. lar arasın -

, da klvga çıkmı~, yekdiğerlerini 
yaralamışlardır. 

3 aylık 400 . '-00 
1 aylık 1:\0 800 
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yazılar:a isbata çalışır. O mektep· 
lerin bazılarında Türklük aleyhin• 
de tezahür eden vakayii kayde -
der, davalarına delil olarak gös • 
terir. Bu onların hakkıdır. Fa • 

kat Üniversite gençliğinin, ecne -
bi mekteplerdeki karde,terine hü
cum etmek \'e hatta onları döğü· 
şe teşvik etmek hakları mıdır?. 

Guya ecnebi mektebe gidenler, 
"Birlik,. mecmuasını çıkaran genç 
leri döğeceklermi~.... Eğer bu ha. 
dise olsaydı, "Birlik,, mecmuası -
nın gençleri ve onların arkadaşla· 
rı, bu müessif vakayı soğuk kanlı
lıkla yatıştırmağı kendilerine ''a • 
zife bilecekler ve ondan sonra da 
makul neşriyatla, böyle müessif 
bir hadiseye sebep olanlara nasi.ı
hat edeceklerdi. Halbuki ıözde 

kalan bir şeyi alıp: "Ah!. Bizi bir 
döğmeğe gelselerdi, biz onlara 
gösterirdik!.,, gibi yazılar yaz -
mak, okumu~ efendilere yakt!JT 
mı? ... 

"Birlik,, mecmuası, Çanakkale 
şehitlerine abide yaptırmak isti -
yor. Üniversite gençliğinin bu ar• 
zusu takdir edilir ve abideyi yap· 

tıklan zaman hu kadirşinaslrkları 
minnetle karşılanır. 

Fakat bu güzel !eyi, bu kadar 
gürültüyle yapmağa ne lüzum 
var?. Doğru, bugüne kadar Ça -
nakkale ihmal edildi. Bir abide 
dikilmedi. Bugün, gençlik, bu 
noksanı tamamlıyacak.. Ne gü • 

zcl bir tey. Gönül istiyor, ki bu 
mukaddes fiil, kudsi bir sükütla 
icra edilsin. Abide dikilsin, fa . 
kat şühedanın ba~ı ucunda gürül
tü edilmesin .. 

Bugünlük tenkidimiz bundan 
ibaret. Gençliğin: Bizi ihmal e· 
diyorlar, bize bakmıyorlar, bizi 
gczdirmiyorlar ! . 1 d dini <lrtna ba~
ka bir yazımızda temas edecegiz .. 
Y11.lnız son söz olarak şunu ilave 
edelim: 

Gençliğin büyük dağlar yarat • 
malarını bekliyoruz: "Küçük dağ· 
lan hi7. yaı u.;lık ! ., hissini uyandır
masınlar, 

Selami izzet 
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hiç me!ru değildir. Bu kudreti el
lerinde tutan hükumetler, diğerle
ri a'bi fertlerdir; bunlar, hakim 
olmak hasebile, hiçbir vakit, emir 
vermek kudreti meıruasını haiz o
lamadıları. 

Hakim olan iradenin bir fiili, 
hukuk deaimine uygun olunca o 
fiil meırudur; hakim' er, o zaman, 
ellerindeki en büyük kuvveti meş
ru olarak ortaya koyabilirler, çün 
kün bu kuvvet hakkı yerine ge -
tirmek için kullanılmıJtır. Hakim
ler asla enfüsi (subjectif) bir su -
rette emir vermek hakkını haiz de 
ğiJ.dirler. Bunlar, yalnız hakka 
tevfiki hareket'e, cebren hakkı 
yerine getirmek afaki hakkını 

haizdirler.,, 

Bazı ilimlere göre de devletin 
manevi ıahsiyeti inkar edilemez; 
fakat §unu da unutmamalıdır ki, 
devletin manevi §ahsiyeti bir men 
fe ve hareket n.oktaaı d~ğildir. Ya 
ni devletler, icat edildikleri za -
man bu fikirle te!kil ediJ,memit -
lerdi. Devlet, ancak bir tekamül 
neticesinde bu merhaleye vardı. 

Evet, birçok devletler, kurul -
dukları gün, bu tekilde kurlmamıf 
lardı. Hatta devletlerin bir hayli · 
ıi (Osmanlı devleti gibi) bir tah
ıa mcnıuptu. Bununla beraber te
kamülün, idarenin, inki,afların 

devlet mefhumunu pek çok tenzih 
ettiği de inkar kabul edemez. A -
ııl ve mente tarihi olmakla bera -
her halihazır pek hukudidir. Bu -
nun içindir ki bizim teşkili.tmııza 
göre de hakimiyet kayıtsız !artsız, 
milletindir (Madde 3) 

Belki bir veya birkaç fert bunu 
müdrik değildir, yahut münkir -
dir. Lakin böyledir diye bir ideali 
bırakmak da doğru olamaz. Bu -
nun terbiyekir bir mahiyeti de 
yok mudur?. 

"btiklal,, tabirini kullanmaktadır 
lar. 

~ ~ JI. 

Tenkit ve münaka~a: 
Devlet ve milletin hakim~yeti, 

adli, hukuki, hükmi, manevi bir ' 1 

ıahsiyet te~kil ettiği mütalcasını 

J 6 Cema.ahir 17 Ccm:ı ahir 
(.un tlo~.ı,u tıOI o oı 
(;un ııtışı 17,4b 17,41> 
::-alıJh rıarıı;ı:ı:ı .:.ıı 4,1:' 
ı >j?lc nan a7.ı ı ,uı 12.02 
~ ınJı n.ı•ı a1.1 1 ~.17 15. t:-
.Uşrn ııanıJ.ı:ı ı:',4fı 12', 41> 

\ aı~ı rı.ınıa7.• ı•ı.ıı J').17 

lnı :Ü ·l.ill 4.!.ı 

\ ılı fi l:C\ ı: ~un er .bil ~~ı 

'ılın ~alan " i ;' 

L 

Şimdiye kadar 30,5 to 
toplandı •• •• 

gumuş 

Gümü~ paraların önümüzdeki yapamıyacağı hakkında, ıalah' 
haziran ayının başlangıcında pi · sahibi bazı zevatla görü,tük. 

_J ı yasllya çıkarılması için zarphane huriyet merkez bankaıı erki ve buna nakız olan Dugiut'in fik-
rini ve ona verilen başlıca cevabı hümmalı bir faaliyetle çalışıyor. dan bir zat bize dedi ki: 
kısaca kaydettik. Bu sırada ken . H. A D Y Ü Hariç memleketlerden gümüş a - - Memleketimizde gümilt 
üimizden hiçbir rey ileri sürü· me· lındığı gibi, bir taraftan da Tür ki yasası denilecek bir pi)'aaa yo~ 
diğini ifade edelim. Her ne dedik t:.ugun ı ye içinde mal ~andıkları ve ziraat bu mübayaa fiatlara teıir ede 
se ba~kalarının fikirlerini derme . 1 s 1 

" ~ B lı l. -: bankaları tarafından gümüş top - sin. Maliye vekaleti bir fiat t 
JS-18,30 <immofon- 18,80-1!1 \'f'ııi hıı ~· l d 1 ş· d" 

t · ld k 1 an.mı ya evam o unuyor. ım ıye etti. Buna göre, mecidiye alıt yan e mıt O U • lı_)uııl:ır ı ın.ıııs-:ı Fran~11.cu drrıı- 1!1-20 He • • • 

Bu baptaki şahsi noktai naza • rık Tııll\t nr~ H" ıırkııdrı~ları- zo-2 ı,:ıo " llc kadar mahye vekaletı, merkez tı, slik olmamak ıartiyle 37 
rımız ıudur: d.Qii mu•ıı.ı .. ht'.\"ıı- 21,ııo - 22 .~.ıraınu • bankasının istok halinde bulunan ru~tur. Mübayaa, memleketin 

Evet! Profesör Duguit ile tas - fon- 2 :?dr.n ıuııarcıı An:ıdulu AJ:ın ı, bur · gümi::şünrlen 18,5 tonunu satın al- tarafında bu esaı üzerinden y 
dik ederiz ki bütün bütün muhdes h.ıbr.rı, eaıı t ıı.)ıırı. mış ve darphaneye göndermiştir. lıyor. Merkez bankau aümü9i.iJt 
olmıyan devletlerde, yani tnrihi "r\ K ,\ n A: - Taşra mal sandıklarına tahsi - fi beher gramını "1,90,, a ah 
heyetlerde, derin bir gaye aranma ı:.ı,so - ııı,so tırnmoron- ıs-ıs,tö orlm; lat mukabili teslim edilmekte ve ki, bu da vasati 37 kuruJ t 

tro-- 18 ,li"> - 19,30 ,\tııtıırtm ım7. ııı,so-:rn 
malıdır. Mesela·, pek eski Mmr darphaneye gönderilmekte olan Güm üt mecidiyeler atınmamıt 

lhn~ rnıı ikisi- 20 J\jan11 ha!K>rlr.rl. 
Devleti tetkil ediiirken, Firavun . , ıv \.'.'\ ,\ : IHll. ı m. _ gümüşün miktarı 4,5 tondur. Lon- dukları takdirde 37,5 kuruta 
lar milleti temıil edeceklerini ha • 11,1 () - ıs ı~onsrr - ı;,so Koro knMı-rt- dradan şimdilik 7,5 ton gümüt a - dar mal ola~iliyor. Gümü9 
tır ve hayallerine bile getirmemiş- ıs,ın l't.ıt.:- 21 .Johnn Ştımııın oprrettr.rl- lm.mıftır. Darphanede toplanan baımanın ikhsadi hayat üze 
lerdi. Mesela Firavun ikinci Ram- :.ı:ı,:rn 1' 0 11'"'r. tekmil gümüşün miktarı 30,5 tonu müe11ir olup ola.mıyacağı ba 

ıı1 111.\1•t:~TF.: ~LO.~ m. - b J t l" ·· .. J et ses JÖyle dütünmemiştir: "Mısır - umuş ur. ge ınce; paranın gumut o u9 .. 
18,30 h.ons<>r - 20 H·ıd~·o koıı .. rrl - 22,:ıo · · k f 1 J k d 

lılar bir millet te,kil ediyorlar. Bu Öğrendig~imize göre darphane- ıştıra uvveti aza aJaca e 
:r C'ıı:r. lı:nnları - 22,ı:; Çl~nn hn,aları. 

millet bir manevi ıahsiyettir. Bu- nnırnE:;i· ıı:ıı.2 m . _ deki makineler ve tesisat gümüt dir. Hükumet, en çok ,tedavülii 
nu temsil için bir devlete muhta- l l nıırır mıısllıi plo\ldarı - ıR Mnhtrıır para1arı basmıya müıaittir. Yeni laylattırmak, temizliği temin ,). 
cız. Mısır milletinin hukuki ifade- h<-stl'lt•r - Jo.ıs Konııu - :zı naııs mu!llkl - bir makine ve tesisat ilavesine lü - mek noktalarını dütünüyor. P' 
ıi olmak üzere bir devlet kuruyo- 81 - 22 Korıfrran.... zum göstermeden mükemmel ça . sacla temiz para bulundur 
ruz. Bu devlet, müteşahhıs fertler ''Amşo\' \ : 1412 

m . - lışabilecektir. Şimdilik darphane mecburiyeti vardır. Bir liralık 
17,.;:; Orl.rı;tro lionscrl - 21 Konsrr kadın ~ l k h 1 kt 

gibi bir ferttir. Hakimdir. Hakimi hazırlıklarını ikmal etmiye uğrat- gıt para ar ço ırpa anma a rsl - :?2,20 ~'lllt'n mu ll<igl - 22,25 Dnrı!I 
yeti millet namına istimal eder.

11 
mıısikt .. ı. maktadır. Bütün bu ha:tırlıklar iki atınmaktadır.,, 

Zaten, bu Fravun, bu üslupta ıuı; ı .<mAu: •:ı1 m. - üç aya kadar bitecek ve paraların Darphane müdürü Fuat bey 
bir hitabede bulunsaydı. Mısırın 111 \"u~osıo:.,· ~:ırl.:ıl:ırı - :o.so \'l~olon~r.l darbına baılanacktır. ayni fikirdedir: Yani bizde, he 
ayanı, alimleri bile bundan bir koll"'l'I tı.:rn ttnrtyo ork~tra~ı - :?:?.!O Şnr- Basılacak gümüş paranın mik- faal bir vaziyete girilmit olmadı 
ıey anlıyamıyacaklardı. ı.rınr - 23

'16 rt1'1• -
2ıı.ıo c;ıı;an hauıarı- tarı (25, 50 ve 100) kuruıluk ol - ğı için, gümü! piyasaıı yoktur. 

2!, 10 Dans pt!il,lnn. (ı 
Firavuna göre vaziyet şudur: mak üzere) 12 milyon liralıktır. naenaleyh gümüt mübayaaaı 1 

ltO:ll\: 411 .2 m. -
Firavun hazretleri her allah gibi rn,ıo llnbrrl<'r _ 20.2o Hnhrrlt>r _ 21 1111• Ayrıca yedi milyon liralık da atlar üzerine tesir yapmamı 
bir allahtır. Mısırın (ve bütün dün h<'rlı•r, ııırıı, - %1,ııo l\lnsl<:ın~ının "Gnm~ı·t- bronz nikel, broıız on s;»araW. ,.. Zaten malive vekaletinin t-lo.a 
yanın halikı, hükümdarıdır. Mülk mo ratl<llf,. opı•rn<:t, ~ohpııt. karılacaktır. Bütün bu ameliye, a- tiği 37 kuruf fiat, satıcı için 
ve ahali onun malıdır. Herkes fi. lakadar zevatın ifadelerine göre, elverişli fiathr. Dünya gümüt pi 

Polis Haberleri ravunun yalnız tebaası değil, ay - en az iki sene sürecektir. yasasına gelince; Franıızlar ıii ...................................... 
ni zamanda kuludur. Mısır hüku - /ki düşman ahbap Paraların Jekil1eri henüz tesbit mÜf frank yapmak kararınday 
meli, Firavunun emirlerini, irade- edilmemi§tir. Bunun için bir mü • lar. GümüJ fiatları birden 
l · · · t• k · · Hürri)·etiebediye tepesinde İs - ··k l · · F k b k erını yerme ge ırme 1çın nas - sabaka açılacak, ressamlardan şe- yu se mtftı. a at u arar 
b tt..... ··t h · k il d ·· pironun gazinosunda bundan üç k ·1· d b' d b" d·' e ıgı mu e ayyız u ar an mu- il istenecektir. Müsabaka şartna- vazgeçı ınce e, ır en tre u 

Ba hakimiyet iki cepheiidir; rekkeptir. Bir fert, nasıl evine, gün evvel rakı içerek sarho§ olan mesi, güzel san'atlar akademisi _ Fuat bey, gümüt para basma 
yari dahili ve haricidir. Dahilidir, tarlasına, elbisesine, cebinin için- Halit ve arkadaşı Sadi silah aila - nin iştirakiyle hazırlanmıt ve ve • pau.mızm iştira kuvvetinin artl 
yani, devlet, kanun ve nizamna _ deki ~~ylere sahipse. Firavun da, ha kavga ederlerken zabıta me • kalete gönderilmiştir. Şartname _ caiını zannetmyior, diyor ki: 

ş 
mcleri, hükumeti ve teşkilatı ile öy!ece ülkeye ve millete malik - murları gelince tabancalarını hıra nin vekaletçe tasdikından sonr• "- Yalnız, 24 milyon liri 
milleti teskil eden bütün unsur . tir. karak hemen kaçmı~lardı. Dün müsabaka açılacaktır. evrakı naktiye ortıu1an k11.ld1rıl1 ~ 
lara kar!ı, cebren, iradetini infaz En kadim heyet' erde bu takad bu iki ahbap yakalanmıştır. Gi.!müş paraların bir tarafında yor ve ona mukabil 12 milyol1 
ederA Yerli, yabancı herkes bu ira- düm ve tecebbürii görmekteyiz. § Koskada Babanoğlu med • "Türkiye cüınhuriycti,, ibaresi, di- karılıvor ki, bu suretle hüku 
dete münkattır. Haricidir, yani, Mülk, padi,ahınd:r. Hatta, kadim resesi ıokağında hava gazı lam - ğer tarafında kuruş ve clup tari- 12 milyon lira'ık borcundan kd ti 
devlet, diğer devletlere kar~ı müs cümhuriyetler bile oligar~ik idi . basına oynamak üzere çıkan Kum hi ba"unaca~<. kcmpozisyonu res • tulmw r

1 
.. · · ~-- ,ı ... ._ ... ı,,: ... 

takildir. Onlara elçi gönderir, on- Atina cümhuriyeti, demokrasisi kapıda çadırcı Ahmet Çelebi cami sam yapacaktır. 
ların elçilerini kabul eder; kendi- bugünki.i manasile bir avam hükfı- sokağında 27 numarada Agop, de Basılacak gümüş ve bronz pa . 
lerile mukaveleler imzalar. Her meli lkğildi. Mesela ahalinin mü· mir kopunca yere düşmüş ve sağ ralL\rm cesametleri şöyle olacak -
devlet, diğerile müsavat hak - him bir kısmı esirdi. O esirlerin ayağından yaral;:ı.nmıştır. Agop tır: 
kına maliktir. Her devlet ise iraptan mahalli yoktu. hastahaneye kaldırılmı§hr . 100 kun•şluk 29 mili.metre kut-
müdafaa ve taarruz harpleri aça· Pek yakın zamanlara değin hü ~ Sabıkalı Hızır köprü üzerin - run dC\, 50 kuruşluk 24 milimetre 
bilir. Arazisinin tamamiyetini is- kümdar, devlette asıldı. Hüküm - de İbrahim Hasan Efendinin ce - • kutrunda, 25 kuru~luk 19 milimct 
ter. Millctda?ların hukukunu, men dar, kuvvetini yal) Ar ahtan; ya; bini knrıştırırken yakalanmıştır • ! re kutrunda, 10 kt~rttl}luk 2S.S mi
faatler ini hariçte sıyanet eder. lı- 2) hanedanını tesis edenden; ya 3 § Bc:;oğlu Kalyoncu çıkmaz so· limctrc kutrunda, 5 kunı!ı)uk 21 
tediği unvanı, bayrağı , armayı kendinden (zatından) alıyor. Me- k"3ında 3 numaralı Dimitrini:1 e . mili,·:ı::lre kutruntla, 1 kur~ş.uk 19 
kullanır. ıel~, Almanya ve Avusturya hü · vinde _ynnmnlda olan ateş parlC\ - ı milimetre kutnmd<\, 10 paralar 18 

fakat diğer devletler de muh _ kümdarları saltanntı bizzat allah- mış, hır kolluk yandıktan sonra milimetre kutrunda. 
tardır: isterlerse bu devleti tamr - tan aldıklarım iddia ederlerdi. Bir sön:lürülmü::ıtür. Dah;lde rJÜmUş toplaıııJ.masının 
lar, istemezlerse tanımazlar. çok paditahların :ıultasına sebep § Maçknda Alman nnmil~ ta - giimi;~ fiat ları üzerinde müessir o-

Dahili ve harici hakimiyetler d~deler~nin devlet ku_ı:~~~rdır. Ab 1 nmm:ş ola.n ~1ust~fn Efendinin lup olm«clığ1, ~ümüş para basma· 
arasında bir fark kaydedilmeli - d~ hıı::nıt nc~en hu!mmdardır? m.--.,lırn:-ına mckçı lbrahim ile 1 nm 'ktıo;n• i hnvatrmıza tesir yapıp 
dir. Dahili hakimiyet, hakikidir. Çunku dedesı Osmnnlı s3.ltnnatı - . Mus~afa arasında alacak mesele - . -- -
Hakimiyetin hududunu devlet nı k~rmt•~tur, ve o, ırsen O srnnn ! sin·lcn bir kav~a b"'şlnmr~ ve ib _ cugu Ethem Tramvay Şirketinin 
Yaın Z k d . t . d H lb k: 1 Beyın makamına r.ccmiştir. Y n · rn ',i-1 Mu~tnfo m b"'sından kii • 1 '1 numaralı otobüsüne atlarken 

ı en ı ayın c er. a u ı . · · • • ·· • 
har• t d 1 t d " w d I , . vuz Sultan Selım, Napolvon Bo - rcklc L' :Tır suret~e yaı·rı 1- .... 1 ~· 1~ ul")~!·c • .: safi aycıüı kırılmı~tır 

ıç e, ev e , ıger ev et erın J 1 • ~· • •w• ·1· • • • "' 0 
Y • 

h k k 
, l .. . napart. Kilvalalı M~h::n~t hli p<'- lbr-'ıi"l ynk?1lrı"1T.ı:. ,.c Mm~t.fa: Ynalı c:oc-:.ık E.tfol hastanesine 

u u una rıayet e mukelleftır. · k d" k 1 · .. 1 • ' 1 · • ç ·· k "" h k k l fa ıse en ı uvYet eı· ne suvene h•~·..,..,.,. •. c kaf,1 ır lmırlır. lia C4ıramı~~ır . 

d
un ~ µ u an c evletleDr ah~las:n · rek hükümdar olmuşlar. I ~ Rn~:· ... ı:l"l~ ochn. iEkelcs;n<le § Samalynda Çmar mahalle -

Romiınyaya gönderile 
malJar 

932 · 933 senelerinde me.nıl 
kctimizden Romanyaya ihraç 
len mal bedellerinin Romanya 
kumeti taraf andan tacirleriot' 
ödenmesine müsaade edilmedi 
hakkında iktısat vekaletine 
müracaat yapılmıştır. 

Bu müracaat üzerine iktııat 
kaleti lıtanbul ticaret oda 
gönderdiği emirde bu huıuıta 
hal tetkikat icrasını bi' dirmi9tit 

Oda dün piyasada Roman>'' 
le ticari ali.kau olan tacirler 
bu husustaki fikirlerini toplaot 
başlamıştır. 

ISTA rt BUL BELEDIY 

Darülbedagi Temsille 
Bu akşam 

saat 21 de lıt~n•uı ltlıdiljlSI 
a musavat mevcuttur. a ı de te T "h" t kk""ll d . ı · d K arı ı e~c u er c, ınce ve ko...-uncu Tcvf ;.;in 6 ynşmdaki ço- sın e cm"r sol:~ğında 88 numa-

baaıına. kar§ı kumanda ettig~i gi - f t f" f ' l · I k b h d 1 · ' l p •• t e S::! l ı '11" er arama ey u c . --- ' ra J evde oturan Zehra Hanım ile ergun 
bi, bir devlet hariçte de sair dev - d" · 

~thirTı·yatl'fs' 

111111111111111 '- ır. vi.-'-: .. c c r' .... ~·m !ıev'ct ' cri tetkik ı kccası koltukçu Yuıuf Efendi ita-
Jetaere kumanda edemez. f k t b ' d t k" ··· ·· d 1 5 P E R D E a a ır e e amu un oğur- c:lch~: ş·"'Ila·i Amrriknnrn bir _ atsi~lik _:üzündcn kavga etmiş -

Hariei hakimiyetten maksat, duğu veyahut §eki ilerini ı~lah et . h~miş devletleri lr.a•Itcre tacın _ Iedır. Agız kavgası el kavgasını \".11.:ııı 1 lcı ri~ llM:•• 

ha~ici i~lerde bir devleti.n hür .\·e j ti ğ i. devl~tlcr görüyoruz. Bunlar dnn avnlclı~ı ,,. ... k=t. yeni na::r.a.ri .. takip etmiş ve Yusuf Efendi Zeh· lk~ı ·li\t·n ~:. c:ric-ı.: 
lll'iiıtakıl olması de.melctır. Bu fık · da ıse o ınce ve fehefi fikirleri, ycl"'rİn r-&lin ve ı, f\~t"" kı;.lı:r ve mu ra Hanımın ~ol kolundan yarala • ·ı urk~·c,c çc\jrcn. 

...il 
111111 ~.• m~bnidlr.ki. birçok . müe'lifler ı nezih gayeleri l\ramak tabiidir. :r.affcr olduklarını };:ayJeclivoruz. mıştır. Yaralı hastaneye kaldı ~tııiha llcdri 

harıct hakımıyet,, tabıri yerine Fikirlerin küıayiş bulduğu de- (Tit•\11mı ,nrı rılmı!lır . Halk Geceıi 

d 

s 

t 

d 
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Denize Göm .. ·.. Aşk 
)J1 ::,._ ııOO~~ Yazan: Nezahat Hasan l 

~nın sık çamlıklarında, be - ı bimi şiddetle yakıyor... ) 
Y\ı l'uvaıında, tenha sahillerinde Kayanın üzerinde ne kadar bek \ 
do~ · ı h " ledim bilmiyorum: Kuzgun .. B. u I 

is hane e ın Islahı 
-~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

. Ra.n bu günef, mavı su arın a-
kı · b' d sadık köpeg-İm ayaklarımın dıbın-lrıı ola.n deniz yıldızını ır an a 

ahpuslar rahat ettirilmeli mi, 
ı.' bi d O d. ı de yatıyor, siyah sular sahile vur-laı•'· r akikada sevdim. nun ız e• &'.

08
Jihittin Adil P. 

C tiırı d d · dukça, Kuzgun kulaklarını diki -
" ~ h e dücen, ba•ı arasın a erın j . 'ld"kl d b k lır çıknilıŞ olma•ı da o kadar zaruri -

onlara ne işler gördürülmeli ? 
~ :ı E f t d Oktay Adlı'ye veka" letı'nce h"'pı"shane - tır. ı ı en s.onra ışa. rı. ıra ı . .. >inıf tçkırıklarım duymamak, dağılan yor. tra 

1 araş ırıyor u. ... dı'r. Kanaatimce, hapishanelerde il h ·ı· kt G 'k 'ne rag- men . · · l tt !ahı için Bırcok hapıshanelenmızde mah -tri'•n ••çlarını okcamamak için, a a yo u.. ecı mesı lerımızın esas ı sure e ıs • k . . 
,.. - :ı- k l kl h l d - · • pu"larımızm en İptidai hıfzıssıh · kadın ve erke ıçın ayn ayrı san-ıu"t to.· .. l·rı·ını' yumdum. Ve karmak 1· .. gene ümitsiz değilim, aranı ar bı'r pı·ogram azır an ıgı ma um- " l b l k 

1 
• 

.. "' ":I' .. h 11 t . f dan ha kaideleriyle karşıla~amıyacak ı at ve iş daire eri u unma azım-~ Çıtı ld O icinde onun yoluna bakarken, boş dur Mute assıs e er aı a ın b d h .. 
yo h ieri çeki im. zaman meç • ~ G' ·k ·· tb'k derecede muzır sıhhi şerait içinde dır. Mahpuslar ura a. em ı er -d b 111 b b . k luktan bir ayak sesi işittim. ıttı - hazırlanan programın ta ı ına . ki . b' , t 
e ir kuvvet enı te rar onun yaşa"ıs,larını görürken "Hapisha - ı de çalrşabılece en ır san a ve ,l di .. } O d k'k k l çe yaklaıı.tı. Kuzgun o kadar hırslı konulacag- 1 şu günlerde, tanırı:mış J l l h 
te .. eri dibine attı. a 

1 
a a .. T nelerimiz ıslaha muhtaç değil - mesleğe hazırlanmış o ur ar, em f bi b' h t idi ki onun zincirlerinden tutma - hukukçularımızdan bazılarının, k . ıf t.lrıde acıyan derin ır mer da~e sam m' uhakkak b'ır hamlede •aldı· l h h dir !,. demek ,hakikati saklamak - de el i~lei·i vücuda getirme sure -7 ı...ı ııı 1 ., hapishanelerimizin ıs a a mu - d k 

1'" . •ıettim. Nihayet onu öy e erın, tan başka bir mana ifade etmez. tile emeklerinin mahsulün en en 
• t. O"! · b' ki racaktı. taç noktaları üzerindeki düşünüş· h l 

1 ın 'e nıukc...,.emetsız ır aş a sev .. Bence hapishaııe' er, ahlaki dilerine meşru bir isse a ır ar ve 
Y .. p di~ k" . . d' ~ b' an Oktay çok yakına geldiği za - terini teshil etmeyi lüzumlu gör - b k h l 

"' ·•

1 

ı l>ıı sevgı ımagımı lr .. noksanları ikmal ettirebilecek kuv bu paranın ir ısmı ma pus arın tu"ıt da, · b 1 man heyecanını benden gizliyeme dük. Dün görüştüğümüz iki zat - k b"l 
1 

. tutuşturdu. Bu ateş, u a ev vette pedagoglar eline verilmeli; iaşe masraflarına az çok te a u ·lı"jt ııe .. ·, h t f dan yaktı di. tan sorduk: Hapishanelerimiz bu- . . . d b'l l . . l b'l'r Dı'g~er 
.. 

/ 
" er ara ım · d 1 • kendilerine her insan ıçın ıcap e- e e 1 me c ıçın ayrı a ı ı . ı A k t ·ı - Y alnrz mısın Aysel? günkü şekilleriyle kcn i crın - k 

tu ~rhk Oktay, a, ına, amamı e den bilgiler ög-retilmeli; konfe - kısmı, hapishaneden çı ·tığı za -
t b'l d Dedi. den beklenen faydaları temin edi-:ııt lrıindi. Onu sevdiğimi ı İyor u. ranslarla mahpusların ah'aki nok· man kendisine küçük bir sermaye 

!l !<' Y l b' k - Evet Oktay yalnızım .. Fakat yorlar mı?. Hapishanelerimizin 'd 
l nız dütündüğü ır no ta var .. I sanları tamiı· olunmalı; cürüm iş- olabilmek için hapishane ı are -P'. d yanımda müthiş bir silahım vaı-. tenkit ettiğiniz cihetleri nere eri - k ı· 
•: Muvakkar. lemek kabiliyeti aksi amillerle since mahpus namına biri tiri ır. O h d. _ Kim?. dir?. Başka memleketlerde ha - ' k 

1 
· • 

nun sevgisinden şüp e e ıyor, 1 B d karşılas.tınlarak cemiyetin bil'er Muasır garp memle et erının k k ı - · Kuzgun. pishane teşkilatı nasıldır. iz e 
1 '' anç kalbi huna bir tür Ü inan- l zavallı ferdi o'an mahpuslar, birer çoğunda hapishane teşki atı ya, ~ - Seni çok beklettim, değil mi ansıl 0~ malıdır?. Mahpus ar, cü - h '· f 

l.Yordu, Oktay tekrar ediyor, yal b 1 d insan olarak hapishaneden çıka - ve suçun nev'i itibariyle mu te . ı 
~l Aysel, fakat affet... rümlerine göre, ayrı mı u un u - k 

1 
l B' · ·ı rıyor; · rılmalıdır. Bu bahis, bir hukukçu· ısım ara ayrı mıştır. ır canı 1 e l Gecenin siyah sularını, tenha sa rulmalıdır?. Şimdiki vazıyet ne • b' 

- Söyle Aysel diyor.. Söy e, _ b" l b' 'f l dan ziyade doktorlarla içtimai küçük bir kabahat işle.miş ır ~ kk . d • ·ı · 1 hilin bir köşesinden seyrederken dir? Eger oy e ır tasnı yapı - ' k h d . d b l d l 
Uva arı sevmıyonun egı mı· · · b 'b' h 1 d ilimler mütehassıslarının ala a - ma pus ayni aıre e u un uru -..,. her 1'kı'mı"z de memnun deg~ildik. amı•sa u ne gı ı ma zur ar o d 1 

ckrar et. m T ' 1 M h l t dar olacağı bir keyfiyettir. Bunun- matlığı gibi, küçükler de ayrı a-B Aşkı siyah suların hafif dalgaları ğurmuştur a pus ar ne sure - d b k 
en tek,ar ediyorum. J 1 • 1' l d 1 1 LJ · h j la beraber ne olursa olsun, hapis· irede bulundurulur. Bun an aı a 

A .1 'd S üzerinde yaşamayı tercih ediyo • e ça ıstırı ma ı ır ar.. • apıs a k l k I d · • h rtık tamamı.e mesu uz. a - k~ı- d 1 k l 1 te eza manası bulunmadıkça, onu birço meme et er e ııyası ma -tl h k l ruz. Sular sevgimizi bir kat daha ne teş ı atın a ca ışaca o an ar .. ·ı b' d 
ta \ etimize hiç bir ııüp e atı mı - 'b' f h ·. b l l d 1 bir hapishane saymak doğru ola - puslar tamamen mustakı ır a-

Yor. Onu övle <:r:lgm bir askla se .. fazlalaştınyor. Birbirimize daha ne gı ı evsa ı aız. u unma ıl ırd. .maz. Fertlerin aile ve cemiyet ireyi işgal eder:er, Almanyada 
Vi 'k. 1 •• • • •• cok bağlıyordu. O sular üzerinde Ayrıca muhtelıf zaman ar a . . . d k . l · t 

e'! Yorum ı. sevr •gımı, onu ınıan - ~ . . " . . . . : . .. k hayatı düzelmedikçe hapıshanele- ve Macarıstan a va tıy e zıyare 
''"dan hatta" 1.uı·u bı'r yapraktan, dolaşmak ıçın Sevgı,, hızı beklı - ve muhtelıf vesılelerlc muna aşa . . . k .. k"k ·-· b b" .. k ha _ 

' K h ri bırer otel halıne getırme , cur· ve tet ı ettıgım azı uyu Çok d. - . . I rd bile 1 yordu. Fakat Cezmi kaptan var • edilen çok mühim bir nokta usu- . . h l . b d t k' l _ 
sev ıgım mavı su a an . . . . .. _ k mü azaltmaktan fazla, ınsanların pıs ane erın u tarz a eş 1 e kı k ken motöre binmek manasızdı. sundaki fıkırlerını de ogrenme b' . 

1 
. k d'ld·~· . .. d" 

i amyorum: B' d h'l' b I ki . . ırçoğunu cürüm ış emıye sev e - ı ıgını gor um. 
O d d k 'k l ır en sa ı ın, oş u arını sert ıstedık· · h d k 

- n an ayrı geçen a ı a a - · deceği için, fertlerin hususi haya - Hemen her hapıs ı-ne e un • tl-d . . . . · d bir ayak sesi doldurdu, gittikçe M h l ekmekten ma l · 
utC ... a ıçın, acın erıyor um. - a pus ara - tını tanzim etmedikçe ve refaha duracılık, küçük mensucat, e ı~ -

B k ~C . k t . ·1 yaklaşıyordu. d k k d ·1 elı' mi l l 
•. it 'l u a §am ezmı a.p an ıyı eş - a a sıca yeme e ven m - yükseltmedikçe yalnız hapisha - feri, marangozluk gibi atö ye er 
ın ~· l'nit, Sevginin makinelerini yağ • Gezmi kaptan yanımıza geldi: dir?. Hapishanelerin tam konfor - nelerle uğraşmayı şahsan doğru vardır. Burada mahpuslar muay -

larken bulduk. O zaman her iki .. - Çocuklar dedi, haydi motör- lu oluşu ve sıcak yemek verişi sa· bulmam. yen saatlerde çalıştırılır ve kendi-
~iz de titredik, Cezmi kaptanın le geziniz, fa.kat uzaklara açılma- bıkalı erbabını cürüm işlemiye Mahpusların iaşe meselesine leri müstahsıl hale getirilir. Bun -
'l'ileşmeıile Oktayın da motörü yınız. teşvik etmez mi?· Yani bu gibiler gelince; maddi ve manevi kudret- dan başka hapishanelerde okuyup 
lcrketmesi lazımdı. Ayrılık hisleri Az kalam sevinçten onun elini rahata ve sıcak yemeğe kavuş - leri insan muamelesine layık gö - yazma bilmiyenlere dersler veril -
l'qhumu e:ttJi. Bir an içinde her iki- öpecektik. mak için cürüm işlemeyi ve hapis- reı·ek sıhhatlerini bozmıyacak de- diği gibi manevi varlıklarını yük • 
tniıinde gönlünde hıçkıran niyaz- Artık 0 geceden sonra Oktayla haneye girmeyi cana minnet mi recede doyurmak, cemiyetin şüp - seltmek için kendilerine ahlaki na 
la.rı ihtiyar kaptan hemen sezdi. hemen, hemen her akşam buluşu- bilirler?. Kimsesi hulunmıyan hesiz vazifesidir. Fakat bu vazi - sihatler de yapılır. Bizde hapis -

rl' - Gelin çocuklar diyordu. Size yor, s~yah suların nihayetsizlikle ... mahkumlar ceza müddetlerinin fe, hapishaneleri miskin ocağı hanelerin bir an evvel ıslahı, za • 
lrıotörün her ~eyini hazırladım. rine açılıyor, Marmaranm koynun nihayetine kadar (3, 5 hatta 18 haline getirecek bir dereceyi bul- ten yeni ceza ve muhakemeleri u-
Şirndi sular üzerinde bir ku§ gibi da mes'ut saatler ya~ıyorduk. aene) kuru ekmekle mi yaşamalı- mamalıdır. En salim yol, mahpus- sulü kanununun hükümleri ica -

llsacakunız. '°"':.mı ııuı dır?. Bu şerait içinde müddetini lara çalıs.ma ufku açmak ve ken - bındandır. Eskı' tela"kkı'lere göre tttllttlll1111UllllllU1lllfftllflN111H'111fftTillltfJllllJlın~fllUUlıtnt411UBJıl•llHttf11ttl•UltıJlllftnl 

Bu sözler a~kımıza bir ümit sun. k b · · doldurup sağ ve salim çıkan gö - di hayatlarını kendilerine kazan · en ag-ır bir suçu i'liyen caninin .ı " Büyü ayram zçın .. 1 d y T 

~u, Oktay: ru müş mü ür?. emek vereme - dırmayı gaye ittihaz et.mektir. yanıbaşında ,henüz yeni ve küçük 
- Cezmi kaptan gezintimize iş- Ermenilerin hazırlığı mek usulünden ne fayda bekleni - Bugünkü şartlar altında hapse- bir suç işlemiş, henüz ruhunda fe-

tirak etmez miıin? diyordu. Cümhuriyet bayramının müs • yor?· Böyle bir usul yabancı mem dilen şahısları ıslah edilmiş far - nalık teessüs etmemiş bir kimse • 
İhtiyar kaptan batını salladı: tesna bir şekilde tes'idi hakkında leket hapishanelerinden hangile - zederek cemiyetin ortasına atmak, nin beraber bulundurulmasında 
- Ben gelip tene yapacağım?. Rum patrikhanesi cismani mec - rinde tatbik olunuyor?. cemiyeti daha büyük tehlikeye bir mahzur görülmüyordu. Bu su -

Si:ı gezip eğleniniz. !isi tarafından hazırlanan bir ta - Kenan ömer .Beye göre sokmaktan başka bir mana ifade retle, bu ikinci suç'u, cani ile bir-
rıl' Se\'gi Oktay ve ben mavi sular mim bütün kilise heyetlerine gön- Sabık adliye müsteşar:armdan etmez.,, likte vakit geçiriyor, ondan adeta 
e Gl:erinde ba~. ba§ayız. Şimdi nere- derilmİftir. Kenan Ömer beyin, bütün bu su- Muslihittin beye göre cinayet dersi alıyor ve hapishane-
~ }~ ve hangi iatikamete doğru gide Bu tamimde Cümhuriyet yıl al1erimize verdiği cevap işte: Kıymetli hukukçularımızdan den cıkınca ıslahı hal etmiş de -

!.'.eğim izi düfünüyoruz. Büyük A • dönümünde bütün mekteplerin ve _ Her içtimai müessesenin Muslihiddin Adil bey de diyor ki: ğil, bilakis daha ağır .suçları i~le-
q~Ya doğru yol alıyoruz. kiHselerin parlak bir surette do • dev adımları ile terakkiye doğru "- Hapishanelerimizin, ken - miye miisteit bir hale geliyordu. 
b' Büyük Aada arkasında tenha natı!ması için komisyonlar tefkil yürüdüğü bir zamanda, eski za _ dilerinden bek'enen faydaları ta- Yeni kanunların hedefi, mah • 
ır ıahil bizi kucaklıyor, orada gü olunması istenmektedir. manlardan devren alman hapisha- mamiyle temin edebil.meleri için, kumları inletmek değil, cemiyetin 

ile, ıurup edinciye kadar baş, ba.. O gün kiliselerde kurbanlar ke- nelerin ıslaha muhtaç olup olma- asri ihtiyaçlara göre ıslahı zaru _ herhangi bir sebep'e kaybettiği 
fa kalıyoruz, ne derin, hayaller ya silecek, fakirlere dağıtılacaktır. dığını düşünmek bile fazladır. ridir. Zaten devletçe de bu lüzum bu zavallıları mümkün olduğu ça-
:~.Yoruz. Akşama kadar sular üs - § Kumkapı mıntakasınki mek - Hapishanenin, bir tecziye veya İş· takdir edilmiş, memleketin muh . relerle tekrar namuslu bir insan 
\.inde kaldık.... tep müdürleri içtima ederek bay- kence yeri olmaktan çok bir ter - telif mıntakalarında asri ihtiyaç - gibi cemiyete iade etmiye çalı, • 
~ıhtıma geldiğimiz zaman, Cez ramda yapılacak şenlikleri görüt- biye yuvası olması her medeni in- ları karşıhyacak hapishaneler ya - maktır. Bilhassa genç mahkumla· ii kaptan bizi karşıladı. O akşam müşlerdir. sanın arzu ettiği bir şeydir. Vak - pılması kararlaşmıştır. n, ruhlarını ıslah ederek cemiye-

. •n ıonra Sevgi, Cezmi kaptanın Bir karara göre Cümhuriyet tiyle, on sene devam eden müfet- Bir kimseyi cezalandırmaktan te kazandırmak lazımdır. 
'<!~resine geçmişti. Şimdi Oktayla bayramının ilk günü akşamı Bez- tişlik zamanımda, memleketimi - maksat, onu istikbalde gene ce - Memleketimizin her tarafında 
keceleri sahilde buluşacaktık. Bu ciyan metkebi salonunda Türk, zin yüzlerce hapishanesini gezmiş .miyete yarar bir hale getirmek ol- büyük suçlar için hapiahanele • 
~'-tarı verdikten sonra ayrıldık.. Rum Ermeni, Bulgar mektepleri- ve görmüştüm. Bunların bilaistis · duğuna göre, hapishaneler bir ne- re lüzum olmasa gerektir. 

f ~ l'teıi gün ak§ama kadar seven nin iştirakiyle büyük bir müsa -1 na hiçbiri kendisinden beklenilen vi ıslahhane clmak lazımdır. Bin Hem ihtiyaca hem mas· 
~lbirne bir teıelli sunarak, gece. mere verilecek ve talebeler biribi- içtimai faydayı temin edebilecek türlü sebepler altında, yahut ce - rafa uygun olarak mem'eketin i 

i~ }'ı bekledim. Yemekten sonra a • rini kutlulayacaktır . kabiliyette değildiler. Bugiin de halet dolayısiyle bir suç işliyen münasip noktalarında tedricen 
''iı indim. Dadıma dışarı cıka _ böyle bir tahavvülün mevcut ol - kimsenin ceza'andırılması ve su· beş on büyük hapishane açmak ve 
~'iırnı bildirdim. Sahile indiğim Memleketimizdeki hay- madığını kuvvetle zannediyorum. çun mahiyetine göre bir müddet mahkumları suçlarına göre bura -
~'-ıtıan, tek, tük ı!ıklara doğru uza vanların sayısı Birçok yerlerde mahpu:ıJ ve mev - şahsi hürriyetinin kaldırılması ve larda toplamak doğru olabilir. 
i t.n gölgeler, yüksek kayalar birer Yapı;an bir istatistiğe göre kuflar bir arada bulunur. Birc:ok suçun mahiyetine göre bir müd - Başka memleketlerde bu tarz la • 

-~•e.n 'eklini andırıyordu. Gece - memleketimizde 11,762.000 adet yerlerde çocuklar en aZf;m deje - det şahsi hürriyetinin kaldırılma - kip edilmiştir. Mesela Macaris -
.,..

1

ll. bu derin sükuneti i;inde yal koyun 4,869,000 sığır, 8, 777,000 nere insanların yanma ahlır; on - sı r.e kadar lüzumlu ise, mahpus - tanda büyi::~ ağır hapsi istilzam 
,';

1•1• rağmen korku nedir bunu kıl keçi, 3,955,000 tiftik, 883,000 ların menfi leoirled altm•la. ah . luk müddetini ikmalden sonra ha- eden >uç fai'Ieri ve kürek mahkıiml' 
~~ - lıi11etmiyordum. Yalnız onu e:fek, 481,000 at, 80,000 deve, 40 lakları ela ha berbat ve l<endi'eri yatını namuskarane kazanabile - farı. için memlekette yalnız birkarf ~ 

....... ır •n evvel görmek arzuları kal - bin katır mevcuttur. ce:miyete daha muzır bir hale ge - cek bir vaziyette hapi,shaneden hapıshane tesis edil.mi,tir.,, ..-
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Mtf.<.ruo 

--

Dayı, mektubun ağtrca.. üstüne bir pul daha 
yapışflracağım. 

- O zaman daha ağırlaşır ya .• 

'11111111 nııııırııııııu ı ı ı ııııı 1111ııııı111111ııı11111111111111 ı ı rııı .11111111111111111111 11ıııır111111ıllllffım11111111ıııııı11ttı1111rııflf mııh111111ıı1ft1111ı11ıı 111 ı ı ıı '' 

8 Tahlilin Neticesi 
ıııııı 111111ııııııııııu111111ııııııııııu111111ıııııı 

Komisyoncu Recai Bey gece ya
rısına doğru iniltiler içinde kıvra
narak karısını uyandırdı: 

- Aman çabuk bir doktor! F e
na halde rahatsızım bu istırabı, 

bir iki saat daha çekmeğe artık 
tahammülüm kalmadı. Ne yapıp 
yapın beni bu dertten kurtann. 

Doktor geldi, kum sancısı diye 
idrar tahliline lüzum gösterdi. 

Recai Bey şikayette bulundu: 
- Aman doktorcuğum, harare

tim pek fazla! Adeta içimin yan -
dığını hissediyorum. 

Doktor hanımefendiye döne .. 
rek: 

- Bol bol portakal şerbeti ve -
rirsiniz. Harareti kestiği gibi. ayni 
zamanda idrar da söktürür. Ben -
deniz öbürgün akşam üzeri tekrar 
gelir görürüm. Her halde o güne 
kadar da tahlil yapılmış olur. Hiç 
merak etmeyiniz, bir kaç gün için 
de tamamile geçer. 

İki gün sonra doktor gene gel -
di, hastayı görünce: 

- Nasılsınız? Renginizi bugün 
daha iyi buldum. İnşallah bir iki 
güne kadar tamamile iyileşirsiniz. 
Bu sancılar belki de bir Ü§Ütme ne 
ticeıidir. 

Hanımefendiye dönerek: 
- Raporu görebilir miyim efen 

dim? 

Ve raporu eline alır almaz dok
torun gözleri hayretten büyüdü. 
Telaşla: 

- Aman derhal portakal şerhe 
tini kesiniz; beyefendi de şeker 
hastalığı da var. Maamafih endi -
şeyi mucip olacak derecede değil. 
Perhize dikkat edilecek olursa i -
kinci bir tahlilde öyle ümit ede • 
rim ki şekerin derhal azaldığını 
göreceğiz. 

O sırada Nesrin elinde bir tep • 
ıi ile içeri girdi. Doktor daha ev • 
vel gitmeğe hazırlanmış iken şer -
betin hatırı için tekrar oturdu. Bar 
dağı ağzına götürür götürmez bo
ğulurcasına öksürmeğe başladı. 
Hem öksürüyor hem de lakırdı ye 
tiştirmiye çalı§ıyordu. 

- Bu müz'iç sinir öksürüğüm a
ra aıra böyle bila sebep tutar. Ve 
bir iki saat devamı beni çok rahat 
ıız eder. 

. içinden de ayrıca söyleniyordu. 
- Bu yaşa geldim daha bu tür

lüıil baııma gelmemişti. Sersem 
h budala insanlar tahlile portakal 

ıııııı1111111ııııııııııı1111111ıııııııııı111111111ıııı 

suyunu göndermiş idrarı da kırıs
tal bardaklar için şerbet niyetine 
ikrama kalkışmışlar. 

Bu sırada portakal şerbetini i -
çen hanımefendi de öksürerek 
müthiş bir hiddetle dışarı fırladı. 

Doktor artık duramadı. Ev hal -
kı arasında kopacak olan kavga .. 
ya şahit olmadan hemen çıkıp 
gitti. 

~ 1ıı111111111ıııııı ııı111111rııııııııı111111111ııııııııı111111111ıırıııııııı11111ııııı• 1 · 

Bir hakim ve bir 
kaçakçı 

M. Conston Nevyork tehri ha • 
kimlerindendi. Bir gün mahkeme
ye girdi, aırayla birçok maznunla• 
rı muhakeme ve mahkum etti. 
Sonra öğle yemeğini yedi ve kana
pesine uzanarak uykuya daldı. 

Rüyasında o gün mahkum ettiği 

içki kaçakçılarını bir tabur halin .. 
de gördü. Onlarla mücadele eder· 
ken kapı vuruldu, mübaşir içeriye 
girerek: 

- Efendim, M. Hopfild gelmiş, 
sizi gö~mek istiyor. 

Hakim hemen kanapeden fır · 
ladı, sevinerek misafirini kabul et· 
ti. Elini sıkarak: 

- Sizi gelmiyeceksiniz sanı • 
yordum. 

- Nasıl gelmem hakim efendi.. 
İş iştir. İşte siparişleriniz .. 

Ve koltuğunun altındaki pake
ti açarak: 

- Beş şişe viski, üç §i§e Jarap, 
bunlar da cin .. 

- Ala ... Acaba ne kadar bor • 
cum var size?. 

- Şaraplar 12 dolar, viski 3 
dolar .. Hepsine biraz za.m yapmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

- Peki amma sebep ne azi • 
. 7 
zım .. 

Kaçakçı nevmit bir eda ile: 

- Ben de bu zammı yapmak 

istemezdim amma, ne yaparsınız 

hakim efendi, daha bu sabah or -
taklarımdan birine 200 dolar ceza 
verdiniz, tabii bunu telafi etmek 
lazı.m. 

Sırdaş! 
- Haberin var mı, Mukbile ha

mile. 

- Kimden olduğunu biliyorum. 

- Aman öyleyse kendisine ıöy-
le, çünkü çok merakta. 

Bir gezinti 
S. izzet uzun süren bir hasta • 

lıktan yeni kalkmıştı. Onun ölümü 
birçok def al ar şayi olduğu, hemen 

herkes S. İzzetin öteki dünyayı 
boylamak üzere olduğunu işittiği 

için yolda kar~ısma çıkan alacak -
lı ·ardan birisi dona kalmış, yolu -
nu keserek: 

- Vay sen ağ mısın?. Ben seni 
öteki dünyada sanıyordum. 

- Oradayım amma, hava iyi ol 
duğu için izin alıp §Öyle bir çık -

tım. On dakika soma geriye dön
mek mecburiyetindeyim, allaha ı:ı
marladık. 

11ıı11111111ıııııııııııı11111111ırııııııııı11111ıııııı 
- Geçen akşam yemekte pek aptal aptal oturdu"'' 

annen ne dedi ? 
Bir nutuk bir köpek - Birşey demedi, o seni her vakıt öyle bilir.. t 

Belçika meclisi me b •usanın da ' 1 ııı11111ııııııı11ıııuıııtıllllllllllı111111t1Hllllllltı111111ıııııınııı1111111ıılllllllll111111ıııııırııı111ıııııırırııııııııı111111ıııııııııııı1111ııııııııtlllll!J11111J f 
hararetli bir bütçe müzakeresi ya-

pılırken meb'usların arasına nasıl

sa bir köpek girmişş, tam maliye 

nazırı nutkunu irat ettiği sırada 

arada bir ulumıya başlamış. 

Hademe patırtı yapmamak için 
köpeği araştıramamış ve nutkun 

sonuna kadar köpek ulumasını tek 
rar etmiş, durmuş. 

Ertesi gün gazeteler nazırın 

nutkundan bahsederlerken: 

"Bu nutuk muhtelif sıralarda 

arada bir acı seslerle kesilmiştir.,, 
diye yazmışlar. 

Allah imdat eylesin! 
Çingenenin biri, bir gün barı -

nacak yer bulamamıf; deniz kıyı-

sında rastladığı balık ağlarınmal

tına girmiş ve ağın deliğinden par 

mağını dışarı çıkararak: 

- Allah imdat eylesin açıkta 
kalan fakir fıkaraya !. demiş. 

.• 1ıııııııııııı11ııııııııımııı11 11111 ııııııınııı 1 ııııııııııııııııı 111111 ııııııııııı 1 ,, 

Haol Cemile ile Suat arasın• 
da seçlmsizJlk vardı, ayrılacak
lardı?,, 

- ~uat bir pırlanta yü:r.ük aldı 
ve aralarında anlafamama:r.hk ol
madığı anla,ıldı. 

Şundan Bundan 
ııııı11111111ıı1111111ıı111111rıııııııuıı1111ııırı111 

Çalınan eşek 

ıırıııı111111ııı1111ııı111 111ıııııııııı1111 11111uııır d 

B
. ,l' 
ır zaman meselesı s 

Bir köylünün eşeği kaybolmuş· Reis suçluya dedi ki: 
tu. Kendi köyünde kaybolsa bu- - Cürmün pek büyüktür. 
labiliı-di. Fakat bu yabancı köy- Suç'u ayağa kalktı: 
de eşeği ahırdan kimin aldığını - Bilirim reis bey ama, ded 
bir türlü bulaf!lıyordu. Tehditten bana karşı İnsaflı olacağınızı &l 

başka çare yoktu. Köyün meyda- marım. Çünkü ikimiz için de ş 
nında haykırdı: nı zamanda karar çıkmı§lı. OnLI 

- Hey köylü; bizim eşeği kim hatırı var elbet ... 
aldıysa elimden bir kaza çıkma - Reis hayret etti: 
dan hemen getirsin. Yoksa rah - _ Ne kararı?. 
met'i babamın yaptığını ben de ya G { 

h - eçen sefer ben ilk de 
parım a .... h .. J ıı. 

K .. ı·· d b t hd' el ma kum olduğum zam.-n ~;z r- il oy u araaın a u e •l ar. - • • .~-:1 . .' 

h 1 ld 
_. l h -ınanKttneum reıa1q;mc Layın oJ"lS' 

a yayı ı ve eşeg1 ça an emen t 
h k k 

.. 1.. mut unuz .. 
ayvam yularından tutara oy u-

ye getirdi. Sonra merakla sor· 
dular: 

- Baban ne yaptı idi?. 
- Ne yapacak, e~eğini çalmış-

lar, o da semeri sırtlayınca köyü
ne dönmüş. 

Bekle bakalım ! 
Davitbir gün kumaş tüccarı 

lıağın dükkanına girer. Şuradan 
buradan konuşurlarken Davit gö
zünün ucuyla kumaşlardan birini 
seçer, lsağa der ki: . 

- Mösyö lsak.. Buyün benim 
isim yunum.. Bana şu kumaf ı he
diye etmez misin?. 

lsak güler, ellerini uğuşturur: 
- Demek buyun isim yunun 

oyle mi mösyö Davit ! Ben şu ku • 
maşı hediye edinceye kadar allah 
sana omürler versin. 

-----
Göğüs tarafı 

d 
Hayım Efendi nasılsa o gii; d 

bir lokantada yemek yemeğe le' d 
rar vermişti. Sirkecinin en küçiJ ~ 
lokantasını buldu. Listeye baktl! ltı 
Tavuk 25 kuruş. 'b· 

Tavuk yemeği cöze nlclı. 
gün hovardalığı üstünde idi. 
kat garsona: 

- Kuzum, dedi, bana bir tıt 

vuk getir. Fakat çok istemem. 51 

de göğsünden bir parça .. 

Göğüs geldi. Hayim Efendi 1' 
göğüs parçasını iki parça ekmeklf 
yedi, doyar gibi o~du... kcı1~ 
kendine: 

- Yeter!.. 

• •
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Dedi. Garsondan hesap istedi 
İçinden yalnız bir göğüs için oı1 
beş kuruştan fazla istenmiyeceğİ 
ni hesap etmişti. Garson: 

- 105 kuruş deyince baydacl~ 

- Zavalh dostum, karını kaybettiğin i4)in ne kadar 
müteessirsin •• 

-- Bahusus tam ahtmıya başladığım bir s1rada ••• 

tı: 

- Neden?. Diye sordu. 

- Çünkü dört porsiyonda bİ' 
porsiyona göğüs koyuyoruz. Dö~ : 
porsiyon 100 kuruş, 5 te ekKlle~ ~ 
105 kuruş .... 

Adnaııın isteği 
ı, 

Küçük Adnanın dogw dugw u gil' 
İti nün yıl dönümii idi. Annesi oıı~ 
di 

karşısına aldı: 

- Söyle bakayım Adnan, dedi• ; 
yarın senin yıl döni.imündür. sı· 
na ne yapayı.m?. Ne istiyorsuJl1• 

Adnan bir az düşündü, sonrıJ: 

- Anne, dedi.. Bana fındı1'11 11 

bir çikolata al. Sonra Nihadı ~-· 
ğır, ben yerken o baksın. Soıt'1 !U1 
da ona beni sinemaya götüreceği ~ 
ni söyle. 



Dün zevkli bir maç daha seyrettik 

Macar ·;~hi~iiti····;····3·· .. f~~~;ı;·;hçe: O 
Macar muhteliti dünkü oyunile "Viner spor,, ismi altında 
gördüğümüz teşekkülden daha 

>:ıa.~eıin top dün usta ayaklarda, 
d it gördüğümüz güzel maçlar -

üstün hissini verdi 

l~ biriıini daha verdi. 

3 lçın, F enerhahçe aleyhine 

"":-- ? bitmit olmasına rağmen 
~ırcılerin yarıdan fazlası ıtad 

l>ııından çıkarken gene heye -
, ~lı Ve ustalıklı bir maç daha 

iOtdij ~.. . . d gu ıçın memnun ur. 
Maçın tafsilatına giriımezden 

?"el İ§aret edelim ki, Macar pro
.. ~Yonellerinden mürekkep oldu • 
t\I .. l ho •oy eni!en bu takım, Macar fut 

hı hakkında bir fikir verebile -
~tk derecede kuvvetli bir takım • 
"•t \te tnuhtelif hususiyetleri dola-

' Jl•ile v· . . 1 d 'Si ıner ıpor u.mı a tın a, ge-
Çerı cuına sahada gördüğümüz te-

kkülden daha üstün sayılabilir. 
Vinerspor, &§ağı yukarı 

l'rıı klübe mensup uzuvlardan ku 
lduğu için aralarındaki bağ da· 

" a. ahenkdardı. Bu takımda ise, 
k11nı kuran uzuvların başka baş
takrmJara mensup olması dola

taile aralarındaki bağ belki daha 
•ıkı ve kombinezon daha az a-

~ tnkdar hissini veriyor. Fakat hu 
Pl~ .. ınukahil takım; takım içinde 
~J'J,~gulnuyan "§ahıiyet,, ]eriyle der 
J{l\~} ve daha ç.ok t ebarüz ediyor. 

1lha11a nıuhacim hatları en kü-
~~k fırsatta kaleye şüt ;ağdıran 
'tti oyunculardan mürekkep. 
d Sonra bu takım, bize iyi bir mü 

ii d \fiin ne demek olduğu hakkında 
}<il d' tüzel bir fikir verdi. Halkın 
iİ trhal kendisine "Arap,, ismini 
tı )ttdiği esmer delikanlının (ıol 
~Udafi) top tututları, kesitleri ve 
Q~~ h . lln bu hareketleri en ra at 

f ıı ~~tlerle ifadeye muktedir oluşu 
'or··1 ll ecek şeydi. 

8 MaCjın tafslUHı 

~ ~il&, mutat merasimden ıonra, 
,~al Halim Beyin idareıi altın

haıladı. 
Jt ~ t:~er takımı, kaleden itibaren 

1~ l'le kurulmu§tu: 
t liuıanıettin - Yaıar, Fadıl -
._~"at, Fikret, Esat - Niyazi, Re 

' Zeki, Muzaffer, Şaban. 
d ~acarlar, ilk dakikalarda bir -
lii~hire hakimiyeti ele alır gibi gö 
tıkl\diiler.. Bir ıayı tehlikeıi atlat-

) bj ·· Fakat üç dört dakika ıonra 
~ ~ de bir akın yaptık. Zekiden 
f~~~ff.ere giden top, Muzafferin 

\i tle kaleyi aştı. 

~Onuncu dakikada Fener aleyhi 
d'1~eriJen bir "firikik,, i ıol mü -
k,1 •le~ otuz metreden bir ıütle 
çj'tt.' dıreklerimizin kenarından ge 
lt'k:~ek seyircilerde ilk hayret ve 
~ ır hislerini uyandırdı. 

l,t '<:arlar da, biz de en çok açık
~ İlib \>aaıtası ile it görüyoruz. Bu 

dil' arla. oyun çok süratli devam e
'sı~r On beıinci dakikada ıol 
)'~I arının. sağla çektiği uzak ve 
~•t ;tna. hır tüt Fener kaleıinin 

1 a lt~ğinden ıürtünerek geçti. 
~'}>~tun ıeyirciler, daha müte -
''.\~ıç; .. her 1ütün arkasından bir 

li'.: Yukseliyor. 
·· "••ınett · · · · · b · ~~lii J>lo • •; ıyı oynıyor, anı rı 
~Qıd nJon e atlattı. Bunun ar -
~ arı Zekinin bir ıütü •• 

Macar muhteliti merasim esnasında 

Yirmi betin~i dakikada ıol açık 
larının bir şandelini Hüsam yaka
lıyarak bir kaç metre ileriye fır -
lattı. Fakat geride bulunan ıağ 

içleri yetişerek topu Fener kalesi
ne soktu: llk gol. 

Macarlar, bu dakikalarda iyi -
den iyiye hakim oyniyorlar. Bi • 
zim arada bir yaptığımız ileri ha
reketi en çok Reşadın ayağında 

Niyazi, Şaban, Zeki, Muzaffer, 
Sedat. 

Bu tertip müessir olmamamkla 
beraber bu hattı daha işlek bir 
vaziyete soktu. Ve devrede, umu
mi tahmin hilafınci. Fener bahçe 
daha canlı ve daha vaziyete ha -
kitn göründü. Bununla beraber 
müessir olamıyorduk. Baılan -
gıç Muzafferin, bilmem kaçın -

Macar sol müdafii "Bira,, nın gUzel bir keaişi 

bozuluyordu. cı defa topu tekrar kale üs -
Otuzuncu dakikada Muzafferin tünden a§ırmasiyle açıldı. Arka -

uzan bir şütünü kalecileri kaoçuk- aından uzun bir pas alan Zeki tek 
tan bir vücut gibi yerde ve iki başına koşarak topu sürdü, şutu 
büklüm bir vaziyette tuttu. Arka- yandan gitti. 
ımdan bir hücum daha atlattık.. Topun bir kaç saniye içinde ka
Arkaıından Zeki acele yüzünden leden kaleye gittiği geldiği olu -
bir İayı fırsatı kaçırdı. Fakat a- ı yordu. lki kalede her an için 
ııl yüzde yüz fırsatı kaçırmak ge- gol tehlikesiyle kartılaşıyordu. 
ne Reşada nasip oldu. j Sağ içlerinin bir şutunu Hüsa -

Z k. · t ı ki b' ·ı 
1 

mettin ancak kornerde atabildi , e ının us a ı ı ır pası ı e 
IOld M k 1 · 'k' t On sekizinci dakikada aleyhimize an acar a eınne ı ı me re 
kadar sokulmuştuk. Bu vaziyette bir firikik verildi. Kale dire -
topu ayağına alan Reşat küçük ği gene yıldırma benziyen bir fU -
bir hareketle topu kaleye sokabi _ tu geri tepti. Arkasından bir 
lirdi, yapamadı, kaçırdı. korner gene sağ için bir şutu: i

Devre sonuna doğru kalemiz 
üst üste tehlike atlatmıya baş· adı. 
Bir aralık direk bile bir gol kur -
tardı. Bir aralık ta ıağ içleri Ya-

farı atlıyarak kaleciyle karşı kar
fıya kalmaıma rağmen şütünü tut
tura.madı. Arkasından gene aynı 
oyuncunun bir fırsat daha kaçır -
dığını gördük. Devre bitti. 

ikinci devre 
ikinci devrede Reşat takımdan 

çıkarıldı ve mühacim hattı §U ter
tibi aldı: 

kinci gol. 
Buna bir hücumla mukabele et· 

tik. Muzafferin uzak fakat gü· 
zel ve ani bir şutunu kalecileri an 
cak bir yumrukla çelebildi. Dev 
re ortasına doğru Macarlarda eski 
hız ve istek kalmamış görünüyor -
du. Top beş on dakika onların 
sahasında dolaştı. 

Ve bu tazyik devresinde sırasiy 
le Şaban, Muzaffer, gene Şahan 

üç fırsat i'açırclıiar. Sedadın 
güzel ortalamaları acele bir şutla 
havalanıyor ve yahut Macar sol 

1933-

Taksim stadında yapılan maçlar ..... -.......................................................................................... .. 

Beşiktaş 2-Galatasara y 1 
Süleymaniye O - Vefa O 
Dün Taksim stadında muhtelif ı daha heyecanlı oldu ve Beıiktaş 

maçlar yapıldı. Bunların en bir sayı daha yaparak devreleri 
mühimmi Galatasarayla Betiktaşı yarmışar saatten oynanan bu ma • 
karşılaştıran hususi maçtı. Beşik çı 2 - 1 kazandı. 
taş takımı kaleci hariç tam kadro· Beşiktaştan aydıldığı rivayet e· 
siyle oynadı. Galatasaray ta - dilen Hakkı, dün gene takımında 
kmunda ise hasta olan Burhanın ve yerindeydi. Bu görüş bizi mem 
yerine ikinci takımdan Osman oy nun etti. Galatasaray takımında 
nıyorc{u. takımında Danyal ile F azd muvaf 

Sonra takımda bir yenilik yapıl fakıyetli bir oyun gösterdiler. 

mış, Rasih merkez muavin, Nihat Vefa - Süleymaniye 
iıe merkez mühacim mevkiine ge
tirilmişti. Rasihin oldukça mu
vaffak olmasına rağmen Nihat 
hiç te muvaffak olamadı. Sene -

lerce merkez muavin oynıyan Ni
hadın merkez mühacimlikte mu -
vaffak olmaması da tabiiydi. Maç 

Beşiktaş lehine hafif bir fark gös
termesine rağmen Beşiktaşın da a 
ra 11ra rakibinin oyununa kapıl • 
dığı oluyordu. Birinci devre 

Vefa ile Süleymaniye arasında 
yapılan maç ise hiç sayı vermeden 
beraberlikle bitti. Süleymani
yeyi dün geçen senekinden daha 
ilerlemiş bulduk, memnun olduk. 

Bundan başka Şişli ile Pera 
sert ve çok heyecanlı bir maç yap 
tılar. Peranın bir sayı ile ve ga
libiyetiyle biten bu maçı, Galata
saray antrenörü Mister Sidney i
dare etti. 

Atinada ikinci müsaba
kalar bugün yapılıyor 

Atina, 6 (Hususi) - Yarın (bu 
gün) balkan oyunlarının ikincisi 
yapılacak. Yapılacak numaralar, 
200 sürat, 400 manialı, 5000 mu 
kavemet koıuları ile, Balkan bay
rak koşusu ve Yunan usulü disk 
atma ve tek adını atlamadır .. 

Bizden 200 de semih ile Meh -
met Ali veya Raif, 400 de Ziya, 
Sami, tek adımda Tevfik, muka
vemette Mehmet, Yunan usulü 

diskte Veysi veya selim müsaba· 
kalara girecektir. 

Balkan bayrak müsabakasına 
gelince; henüz nasıl bir takımla 

gireceğimiz tesbit edilmiş değil
dir. 

Bu müsabakalardan 200 de ka· 
zanmamız ihtimali vardır telakki 
ediliyor. Diğerlerinde de puvan 
almamıza imkan vardır. 

Ateş- Güneş klübü idare heyetini seçti 
Galatasaraydan ayrılan grup reisliğe Bolu mebusu Cevat Abbaı 

tarafından kurulmasına çalışılan ikinci reisliğe Kemal Salih, umu
yeni klüp mensupları dün toplana mi katipliğe Sadun Galip, vezne
rak "Ateş - Güneı,, ismini ver - darlığa Şadan Beyler seçilmişler. 
dikleri klübün idare heyetini seç- dir. 
mişlerdir. "Ateş - Güneş,, klübüne mu. 

Toplantı çok hararetli olmuş, vaff akiyet temenni ediyoruz. 

müdafii Bironun usta müdahelesi
le geri gidiyordu. 

Devrenin bitmesine altı dakika 
kala Macarlar tekrar hakimiyeti 
ele aldılar ve tam kırkıncı dakika 
da üçüncü gollerini attılar. 

Arkasından merkez mühacimle
ri bir fırsat daha kaçırdı ve maç 
bitti. 

J(. J(. "" 

Dünkü maçta, Zekinin daha iyi 
ve daha güzel idareleri olmasına 
rağmen F enertaknnı geçen cuma. 
kinden daha iyi değildi. lki ta -

kım arasındaki klas farkı, zaman 
zaman kaybolmakla beraber, za
man zaman da bariz surette görü
lüyordu. 

Yaşarın, Esadın ve Hüsamet
tinin muvaff akiyetleri Fener kale
sini daha fazla sayıdan korudular. 

Macar muhtelitini yarın F e -
ner - Beşiktaı mulıteiiti karşısın 
da göreceğiz • 

A. S. 

Alpullu takımı Ergene 
spora galip geldi 

Alpullu, 6 (Hususi) - Alpullu 
şeker fabrikasının Alpullu sopr 
takı.mı ile Uzun köprünün Ergene 

spor klübü arasında fabrika sta • 
dında bugün gayet heyecanlı bir 
maç yapılmıştır. 

Kırk1areli valisi Faik Beyle re
fikası, fabrika müdürü Şefik Bey, 
Babaeski kaymakamı Seracettin 

Beyle ora ahalisi ve fabrika men· 
sup]arı maçı seyretmişlerdir. 

Alpullu spor faik bir oyunla sı
fıra karşı bir sayı ile maçı kazan• 
mıştır. Ergene spor çok kuvvetli 
bir takrmdır. Ve Trakya şampiyo 

nudur. Alpullu spor bugünün ha
tırası olarak Ergene spora bir ku· 
pa hediye etmiştir. 

Alpullu klübünün tekemmü • 
ttinde reis Şefik ve ikinci reis dok· 

tor Şükrü Fazıl Beyler çok müeı 
sir olmuşlardır. 
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Dört senelik esaretten kur- Hikaye 
. . .. . . . ~ 

• 1,: ... • ~ ~ 
' . . t. ... . . 

.. !• • ,. . . . . . ' . . 

tuluşun yıl dönümü Be 1k1 
Yazan : lzzeioğlıt 

Tavsiye eden doktora ıordLI: 
- Bu genç kimdir?. 

<Bat taralı ı inci 11:ıyıtnmrzd > bütün resmi dairelerini i~gal edil 
Taksi1nde zafer abidesi karşısı- miş, ve şehri ürkütücü bir tedhiş 

na Beyoğlu belediyesi taraf mdan ile çevrilmiş gördü. 
çok güzel bir tribün yapılmı,tı.. Büşmanlar bu hareketleriyle a
GÜi'el Türk bayrakları ve zafer j sırlandanberi gaye edindikleri 
~ası def~e .. dalları ile tezyin e- \ Türkiyenin inkısam ve inhilal ini 
ehlen bu trıbunde İstanbulun as - temin edilmiş sanıyorlardı. Hırs 
keri ve mülki ileri gelen1eri, lstan- ve gururdan kararmış cözleriyle 
l:i;ıla ilk giren kumandan ve bu - bir şey ı.:ö ı·~niyecek hale gelen 
günkü üçüncü kolordu kumandanı mağrur müstevliler bilmiyorlardı 
Şükrü Naili Paşa ile İstanbul vali- ki biz yasamak membamm ölüm -
ıi v': belediye reisi Muhittin, Halk de olduğ~nu bilen bir milletiz. 
~katı idare heyeti reisi Cevdet Onun içindir ki bütün o felô. -
Kerim, vali muavini Ali Rıza, ketler karşısında kendi vicdanın
belediye reisi muavini Hamit, Be· dan gönül ve iman kaynağından 
y'Pilu Jcaymakamı Sedat, Üskü - kuv~et alan milletimiz az zaman
dar1kaymakamı İzzettin, kolordu da her milletin bir gününe bile 
e~~nı v.ili.yet erkanı ve fırka ida- gıpta ettiği ve her gün dünya için 
re heyetı azaları bulunuyorlardı. bir mana ifade eden Türk istiklal 

R~smi geçide iştirak edecek, as· mücadelesini kurdu. İ§te lstanbul 
~eri .ve mülki kıtal~rın ucu Ta_k • kurtuluşu olan altı te~rinievvel o 
ıım meydanına gelınce Harbıye azametli tarihin şanlı sayıfaların· 
muzikası abidenin karşısında mev dan biri oldu. 
ki " a1dı. Ve tiz bir dikkat boru -
aundan sonra abidenin önüne di • 
kilen direkteki Türk s:ıncağı açıl
dı. 

Y c bu güzel sancak dalgalanır· 
ken Harbiye muzikası istiklal mnr 
tını çalmağa başladı. Bundan son
ra 1stanbul velisi ve belediye rei· 
si Muhittin ve muavinleri Beyler 
tarafından İstanbul vilayet ve be
lediyesi namına abideye· büyük bir 
çelenk kondu. 

Hazırlanmış olan yüksek kürsü
ye İstanbul halkı,. namına Halk fır
ııaisı idare heyeti rei;i Cevdet Ke-
at -. • .. .....,.. • 
rım Bey gelerek ~u nutku söyledi: 

Hem~ehriler;_ 

Bugün vilayetimizin am on se-,.... . ....... 
ne evvel, dört senelik esaret ha -
yatından kurl~luşnun yıl"tdönümü-,_ ....,. -
n~(klıt~uluyoruz. 

Milli hayatta mühim hadiseler 
vardır. Millet hayatında bunların ..... 
değerini vermek lazımdır. Çünkü 
onlar milleti mütemadiyen taze -
leyen yeni nesiller için ışıktır, kuv 
vettir, kitaptır. Altı teşrinievvel 

değeri bu kadar yüksek günlerden 
ve hadisele;den biridir . 

Biz, bugün, inkılapçı Türk cüm 
huriyetinin- bir cüz'ü olarak bir 
vilayetin kurtuluşunu kutlulıyo -
ruz. 

Biz bugün bu meydanda o tarih 
yaprağını okumak için toplandık. 

Muhterem hemşehriler; pek i.la 
hatırlarız ki lstanbul 13 teşriniev
velde başlıyan ve 16 mart hare -
ketiyle: büsbütün şiddetlenen o 
zülmün dehşeti altında tam dört 
sene inledi. 

Bu hdka bugün taaavvur ve ih 
timalin haricinde görülecek en a -
ğır ve şeni esir muamelesi tatbik 
edildi. lzzetinefsimizi kırmak, 
bizi büıbütün yıldırmak için ka -
dm, erkek, ihtiyar, genç her fer -
dimize her türlü fenalığı tat -
bik

0

e kalkı~ışlardı. 
Dal\a büyük acılar duyduk . 

Biz bir ta
0

rafta böylece kanayan, 
sızlıyan kalbimizi tutmuş oğu • 
nurken diğer tarafta iğfal edilmiş 
bazı vatandat hiyanetiyle karıı -
latmış ve milletin mukaddes mü -
cadeleıini doğmadan öldürmek 
için padişah ve halife adlı bir bed 
bahtı bütün kadrolariyle düıman 

saflarında va kadrolarında gör • 
müştük. 

Gurur ve iftiharla bir daha 
ifade ederiz ki düımanların bu 
suretle başlıyan ve dört senede 
işgal edebildikleri vatan parçala
rını biz bir hızla ve dört ayda kur· 
tardık. 

man kordonlarını delerek sana 
kavuşmak iç.in sana ko,tu. 

Genç kızlarımız odalarına ka -
pandı, sana yollamak için çamaşır 
dikti, ihtiyar analar tam dört se -
ne elini tanrisından indirmeden 
sana dua elti. 

Operatör Naf İz bey o gün çok 
düşünceliydi. Beynine bir kurt 
dü~mü~tü, bütün damarlarını ke -
miriyordu. Asistanları , hastayı u -
yuturlarken o, yan gözle bakıyor
du. 

Büyük milletin büyük 
sen bu emniyet ve itimada 
olduğunu gösterdin .. 

ordusu Hasta dik burunlu, mavi gözlü, 
layık ince cludaklı, ince bıyıklı bir genç· 

1 
ti. Doktor Nafiz bey bu simayı ta

cihan nıyordu. Evet, bu yüzü, gözü rsı -26 ağustos gecesi bütün 
uyurken yalnız sen uyanıktın. O 
gece dünya karanlığı içinde tek 
şule vardı. O şule o gece Af -
yon dağlarında, derelerinde top -
larmı yerle~tirmek, kıt'alarına yol 
göstermek için senin tutu~turdu -
ğun çıra ışığı idi. 

O çıra ııığı yirmi altı ağustos 

gününü yarattı ve aydınlattı, o çı
ra ışığı gaflet ve hırstan kör ol -
muş gözleri açtı. Yirmi altı ağus
tos sabahı Afyon dağlarından bir 
sel gibi taştın. Ak-lenize dayan • 
dm, Merice vardın, dört seneye 
mukabil dört aya varmadan eıir 
vatan parçalarını kurtardın, bize 
de altı teşrinievveli verdin. Büyük 

baş kumandan; bu millet içinden 
ve dı§ından hiyanet hançerleri sap 
lanarak dünya düşmanlığı karşı -
sında yapyalnız, devletaiz ve leş • 
kilatsız kaldığı gün baıına sen 
geçtin. Sen iJaret verdin, bu 

heykelin tanzir ettiği gibi bu mil
let bili.tereddüt senin peıine dü! -
tü, o senden kuvvet aldı, sen on • 
dan kuvvet aldın , bi;ylece bir va-

rıyordu. 

... Kloroform verildi. Hasta ar· 
tık kımıldamıyordu. Cansız gibi 
amc:liyat masası üzerinde yatıyor· 
du. 

Nafiz bey düşünüyordu: 
- Ben bu yüzü tanıyorum .. . 

Bu genci gördüm .. 
Ve ameliyat masasına yak'aşır 

ken buldu: 
- Tamam, bu yüı benim yü -

--:lim ... 
haykıracaktı. 

Bu öyle ani oldu ki, az kalsın 
haykıracaktı. 

Şimdi anlıyordu. İnsan kendi 
yüzünü derhal kavrıyamaz. Biri -
ni görünce: "A, ne kadar falanca
ya veya filanca.ya benziyor,, der. 
Fakat: "A!. bu ne kadar bana ben 
ziyor.,, diyemez. Bu genç. de tıpkr, 
amma tıpkı tıpkı kendisiydi. 

Nafiz bey hastanın solgun yÜ· 
zünc doğru iğildi. Bnktı ve sandı 
ki bir aynaya bakıyor.. Burnu, 
dik burnu, ince dudakları, bıyık
ları, mavi gözleri ... Aynen kendi -
siydi ... 

- Bir senedir ben tedavi cd 
yorum. Genç bir ressnm, kiıl1 1' 
yok. Öksüz. 

- Ya!. .. 
Nafiz bey ı:enc hastl\nın yiit 

ne baktı. 

25 yaşında bir gençti. 
25 3ene evli dütündü. 
25 sene evvel, kendisi u~' 

çapkındı. Bütün lstanbulun f 
kadınlariyle dii~üp kalkmışh. 

A§kı, sevdası, nihayet üc aY 1 

rerdi. Üç ay sonra sevdiği kad~ 
dan ayrılır, bc~ka birin: severd1 

Kimbilir, belki de .. 

Nafiz bey kımı" dnmndan hl'' 
tanın ba~ında duruyordu. 

Doktor, asistanlar. hr.sta ·bJ 
kıcılar ona hayretle bnkıyor)ard 
Böyle bir dadikada bu durgutl 
luk neydi? .. 

Doktor usulca Nnfiz beye Y" 
l;ış~ı, koluna do!;undu: 

- Htl.ydi azizim. 
Titredi, rloğrulc!u, uy~rndı: 
- Affedersiniz .. 

Neşter tene dokundu. 
Ameliyat haşlıyordu . Birde" 

bire bir kan fışkırdı.. Sonra k• 
bol bol akmıv<t ba~lach ... Hastan 
c.ını ~idiyordu .. Kaz;\ .. 

tan kurtarıldı, bu yeni devlet ku - Gençliği eözlerinin önüne gel 
ruldu. Yeni bir tarih yapıldı. On- di. 
dan aonra açtığın inkılap ve itila 

BoKuk feryat"ar. Telaş. Mil 
gö:ılü, ince dud"klı. rlik burun 
çehre dnlr. fazln soldu. sarardı 
Ve bir c1 al a renklcnmedi , ölm~ 
tü. 

hareketi tıpkı Afyond~n lzmire 
giriş gibi sür'atle ilerliyor. Bu 
millet o gün olduğu gibi, bugünde 
senindir, yarında senin olacaktır. 

Onun için Muıtaf a Kemalin ol
maktan büyük şeref yoktur, bu 
nesil şeref verdiğin bu meydan -

larda bundan sonra düıman kıt'a· 
larına tüfek çattırmıyacak, Türk 
sancağından başka bayrak açtır • 
mıyacaktır. 

Sözlerimi bitirirken esarete ilk 
düşen o esaretten en aon kurtulan 
latanbullularm Büyük Gaziye, 
büyük orduya, istiklal har -

Operatör Nafiz bev elinde öl 
Evet, bu gene onun genclifii - nin oğlu olup olmaCJıgını anlrya 

~ .,. .<, '' r " 1\ -. P. 
nin ayniydi. madı ... Kimbilir? ... Be'ki de oğl 

Nafiz bey. ne§teri elinde, dal - idi.. Ve kimbilir, belki de bu dl 
gın duruyordu. ~ünccy'e elleri titremisti de ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••:•••••••••••,i' 
orta mektebi talebeleri de alkışlar Avusturya ile aramızdaU 
arasında kolordu kumandanını ve mukaveleye göre 
İstanbul valisini ıelam ·adılar. 

Kadıköy kız orta mektebi lale- Avusturya ile memleketimiz f 
besi kırmızı çaket ve beyaz etekli rasında yapılan ticaret mukavele 
elbiseleri ile alkışlandı... Bilhaı- si mucibince memleketimizden lf 
sa bu mektep talebesinin taşıdığı mc':llleketlere gönderi'ecek mail" 
vatanın ve lstanbu ·un kurtuluşu - ra takdiri kıymet yapılması jel.'. 

nu gösteren temsili tabloda Gazi- etmektedir. Vekalet bu işle uğrll 
yi ve vatan kurtuluşunu gören mak üzere lıtanbulda bir komi• 
halk bu mektep talebesini ,iddetle yon te§kil etmişti. Bilahare bu J(fı 

O gün bu aziz memleketi işcal 
edenler yıkmak istedikleri bir im 
paratorluğun merkezinde yerleş -
mişlerdi. O gün, köhne bir dev
let hayatında eıir bir paytaht olan 
bu ıehir, bugün yeni kudretli ve 
milliyetperve; Türk devletinin ta· 
ze ve kuvvetli bir vilayeti bulun
maktadır. 

Biz İstanbullular ne kadar bah- binin bütün kahra111anları -
alkışladılar. · 1 miıyon lağvedilerek işi ticaret 

Bundan sonra İstanbul esnafla- dası idare heyetine verilmitti· Sc 
rı resmi geçide iştirak ettiler ve takas talimatnamesi mucibince 
Taksimde meraıime bu suretle ni- işin takas komıyonu tarafındı 
hayet verildi. yapı1~ası lazım gelmektedir. fı 

Vatandaşlar; bugüzel ve büyük - -. toplantı veıilesiyle bugüne tekad -
düm eden s~;elere dönmek ve 
b":igünlere k~ymet verdiren ıstırap-

il' .. 

lı bir kaç günü hatırlatmak iste -
rım. 

O günlerden biri 13 teşrinisani
dir. B~ tehi.:' h";ılkı o gün uyan
dığı zaman Çanakkalede Türk ce
ladet ve· şehanieti önünde mağlup 
ol~uş "düşman donanması, açılan 

'""" .. 
boğazdan geçerek saltanat sara -- , .., 
ymın önüne yığılmış gördü. .. 

Muhtelif cephelerde Türk kah-
ramanlığı karşısında yıllarca ça -
kıl!Dıf, k°iılmı§ düşman ordularım 
hilafet ve aaltanat sarayının etra-.-
fında ordugah kurmuş gördü. 

Hat;rlatmak istediğim günler -
ien ikinciıi de 16 marttır. Bu 
ı·enir flaikı o ıabah sokağa çıktı -

~ tr .. 

R't vakit her köşe başını kesilmiş, 
bı ... 

tiyarız esaretten hürriyete kavuı
tuğumuz, ölümden hayata çıktı -
ğımız o günün onuncu yıl dönü -
münü kutlularken bu milletin u -
lusu dünyanın en büyük adamı, is· 
tiklal ordusunun baş kumandanı 

olan Gazi Mustafa Kemal bu an -
da bir kaç yüz metre yanımızda 

lstanbulun aziz misafiri bulunu -
yor. 

Tarihten evvel var olan Türk 
milletini tarihten sonra da yaşa -
yacak kadar irade ve hayatiyet 
veren o büyük Türke buradan bir 
daha İstanbul halkının tazimini, 
şükranını haykırıyorum. 

Büyük ordu, omuzlarında asır
ların şeref ve namusunu taııyan 

büyük ordu ... 

Biz o günlerin ıstırabı ve karan 
lıkları içindeyken Anadoluda bir 
güneş doğdu. O güneş bütün va -
tanı ışıttı. Karanlık içinde bize 
nur ,.gösterdi. Biz hikaye etti -
ğim hayattan sana döndük. Ge· 
ce gündüz, knr, yağmur demedik 
düşman nöbetçilerinin eli altında
ki cephanelikleri boşaltıp sana 
yolladık, imla\n bulanlarımız düı-

na sonıuz minnetleı:imi arze· 
der ve şehitlerimizi hürmetle yad
eylerim. 

Daima toplu, daima bir, daima 
ileri .• 

Cie~it resmi 

Meydana büyük bir ses büyült -
me makinesi konduğu için mey • 
danı kaplıyan büyük halk kütlesi 
Cevdet Kerim Beyin nutkunu çok 
iyi dinliyor ve mütemadiyen al -
kıılarla kesiyordu. 

Resmi geçide başlandı 
Sırası ile Harbiye, Kuleli, Mal

tepe, askeri liseleri ile askeri kıta
lar, piyade, ağır makineli, süvari 
mızraklı, topçu kıtaları çok mun· 
lazam bir yürüyü~le kolordu ku -
mandanını selP::nlıyarak geçtiler, 
ve çok alkışla!1dılar . 

Bundan sonra Galatasaray, İs -
tan bul lisesi, istiklal lisesi, Davut 
paşa orta mektebinin izcileri eeç
ti!er. 

İstanbul kız lse&i, Selçuk hatun 
kız sanat mektebi, Darüuefaka, 
Gazi Osmanpafa, Gelenbevi orta 
mektebi talebeleri ile Kadıköy kız 

öğleden sonra 

İııtanbul valisi ve be' ediye reisi 
ile vilayet ve belediye erkanı, ,e
hir meclisi azaları, muhtelif cemi
yetler murahhuları öğleden son -
ra kolordu dairesine giderek lstan 
bulu kurtaran büyük ordu mümes
sil'erine İstanbul halkının tazim -
lerini bildirmi§lerdir. 

Akşam ve gece 
Dün akşam Halkcvinin Alay 

köşkündeki şubesinde Halkevi a -
zalarma hususi bir temsil veril -
mi~tir~ 

lstanbulun kurtulu§u münasebe
tiyle İstanbul elektrikle tenvir 
edilmiştir. Halkevi tarafından da 
geceleyin sabaha kadar devam et
mek üzere bir balo verilmiştir. 

Baloda kolordu, İstanbul vila -
yeti erkanı ile §ehrin ileri gelen
leri, tanınmış zevat ve Halkevi a
zaları aileleri ile birlikte bulun -
mu§lar ve çok neıeli bir gece ge· 
çirmit }erdir. 

kat iktısat veka'etinden gelen b 
emirde takdiri kıymet işinin h 
lanbul ticaret odası idare J.eyt 
tarafından lctkl;i bild;rilmi~tir. 

' lngUtere geni bir gcnıt 
yaptırmıya başladı! 

Londra, 6 (A.A) - Bahri> 
Nezareti yiyecek ve cephane t•!1 

yan gemileri korumak itinde kıJI 
)anılacak te!< direkli v:.ni bir kU 
çük hMp gemisi yapıİmaıı için b~ 
mukavele İr.ızalnndıfmı bildirtı' 
tir. 

· 1933 yılına ait deniz in~"'t 
programında yer bulan gemiler' 
den yalnız bu küçük semi yapıl' 
caktır. 

F ransada Almanlar 
Paris, 6 (A.A.) - M. Pol So 

kur ve Şotl":: F ranıaya relen ,Al
man milliyetçileri meselesi haklı' 
da görü§mü~lerdir. 



Suikasta Uğrıgan Adam 

M. Dolfus'un kabinesi 
boyu kadar kısa değil 

; 

,ı iktidar mevkiine nasıl geçti ve nasıl 
•' ~Ücadelelerle bu mevkii tutuyor 

v· .. , 'Ya.na, 29 (Uta - Pres) - A-
~alurya Başvekili Dr. Engelbert 
h·ollfuu son sene zarfında. bütün 
d 1.ıkfunet kuvvetini eline alarak a
ı.ctka. diktatör kesilmis ve Hitleri 

detten kuduruyor, bazıları hayret
ten baka kalıyor, ve yolun nereye 
varacağını keşfeden bazıları da el 
de fırsat varken Dollfus~a yanaşa
rak istifade koparmağa uğraşıyor

du. Dollfussla en önce alay eden 
matbuat yavaş yavaş sesini çıkar
mamağa ba~ladı. Çünkü terl cüce 

Kadın yüzünden arka
daşını ustura ile yaı aladı 

Mudurnu - Kadın ve sarhoş • 
luk yüzünden bir cinayet olmuş 
bir adam ağır surette yaralanmış-

cJ "' l' # 

: lf b •de batlamı~tır. Dr. Dollfussun 
~ u •urctlc hareket etmesine sebep 

l>'rl · 
1 f aınentonun son sene zarfında 

· t\'kaı·d k k h" b" · ~ı k a e arışara ıç ır ı§ çı " herkesi korkutmu~tu. Dollfuss par 
di rrı'tarnayacak bir hale gelmiş ol - lamentonun reyile iş görmcğe mec 

~dır. bur kaldığı müddetce gayet soğuk 
k'· llfussdan evvel iktidar mev • ı kanlılıkla hareket e~mis ve işi ta .. 

ııt 11nde b l B h k b' . . . u unan uresc a mesı- lie bırnkmıstır Tuhaftır ki lali de 
tıırı ı 932 . d s l d . . 
bı senesı yazın a osya e Dollfussa daima yaver çıkmıştır. 

' 
0
kratlar ile, milliyetçi ve Alman D lif b' k "h" k ~ ta . . o uss ır ço mu ım arar -

r h ıltıhak taraftarı fırkaların hü 1 ·ı · k l • t l tu l ar ven ır en par amen oya ge • 
ti lll :ırı kauısmda tutunamaya - ı · ı d · · ı · · tak · . - mıyor ve ge se e ıçtıma ara ıştı -

1 
ıstıfaya mecbur kaldığı hatır- . ~ . 

lrd.. l k . A 1 rak ctmıyordu. Buna ragmen ı~Jer 
t< 1• ... o sa gere tır. vusturya par . . . 

mışlır. 

Yaralanan adam Ağa Mehmet, 
isminde birisidir. 
Ağa Mehmet, lbrahim, Mustafa 

ve Mehmet isimli üç arkadaşı ile 
bir eğlenti tertip etmiş, bu eğlenti 
e:masında da kadını kıskanmak 

yüzünden bir kavga çıkmıştır. 
Kavgn neticesinde lbrahim us· 

tura ile Ağa Melımedin üzerine 
hücum elmiş, bof!azından ve kar -
nmdan derin surette kesmiştir . 
Gerek İbrahim, gerek arkadaşları 
ve kadın yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. Ağa Meh -
met hastaneye kaldırılmıştır. Fa
kat yaraları ümit:.iz denecek ka
dar ağırdır. 

'tne l d h ' . l 1 tıkırmda gıdıyor ve Dollfusa daı .. 
b . n osun a ıç te yenı o mayan .. ,. . . . 
ll ta . "f . b .. · ·ı · · ı . ma cuz 1 hır faıkıyetle kazanıyor- lstanbulspor ı·ııtbolcuları , ... rz ıstı aya ıc ar guru tu erı - 1 • • • •• 

tıırı rne 1 k t b"' .. k 1 : du. Rıvayet ederler kı hır gun ar- -r.rabzona gı•ttı·ler 
d' m e e e uyu zarar ar Yer • 1 d l D lif .. k .. · · .1. • 

k lğine §Üphe yoktur. Çünkü her dca a]ş ar~ ~ kusa 0 gun u ~çtkı~a Trabzon, 5 - lstanbulspor klü-
lbi . . . a c cserıyetı azanmasma ım an 

nenm an-;ak hır sene kndnr ıc· l d ~ .. 1. k k d. . . bü gençleri buraya geldiler. Ken-
tay h '·k· . . o ma ıgmı soy ıyere en ısını le d 

tı t u umet edıp bır !ene sonra, . .. .. . . ileri vapurda mınlaka ve spor te-
~Ckill"k k k h ·ı t . laşa dusurmek ıstemışler. Dollfuss 1 k··ıı , ı · apma ırsı e epınen # şe.< u . eri reisi, spor arkanı tara-
ltıeb'usların hücumu karşısında gülerek adam sen de; bir kaç mu - fmdan karşılandılar. 
:evkiini başkr..sma bırakarak çe _ hatif meb'usun hastalanmıyacağı Gençleri binlerce ki~i sahilde, 

h'.~tnesi halkın parlamentoya olan ne malum; göreceksiniz ki ben ge ve caddelerde alkışladılar. Misa. 
d lıtrnct ve itimadını çok sarsıyor- ne kaz:ınacağım demiş ve hakika" firlerimiz, haklarında gösterilen 

1 
U, ten de kazanmı~. Lozan İstikraz tezahiirattan çok miite:ıahhis ol -

D B mukavelenamesinin ikinci kıraa - dular. 
~ r. uresch'i mevkiinden dü-

!Üren sağ ve sol cenahın ittifakı tinde Dollfuss icap eden ekseriye- lstanbulspor yarın Trabzon 
t ~lmuıtu. Halbuki $8.ğ ve sol cenah ti kazanamıyacağını sezerek; ken- şampiyonu i!e ilk maçı, pazar gti 

"-d a b' · · · d ' b ' l" f k di fırkasına mensup olup hasta ya nü de ikincisini yapacaktır. l ırı ırıne ış ı ıyen u a -
~ lt demekt" B ~ f k tan meb'usları sedyelerle meclise Mıntaka spor kongresi bir çok 
·ı ı. una ragmen itti a -
t ~de'- ·ı el · · h·ı netirterek reylerini istimal ettir .. ihtilaflara sebebı'yet vcrdigv i ı"çin . oı m erının ı ~meti gayet ha- b 

•ıttir. Sol cenah yani so;yal de .. miş ve böylece davayı kaz~nmış- vilayetçe fesİ1edildi. Fesih kararı 
~okr ti r· •av h d tır. · üzerine ür klüp mıntaka heyetin· . a a ı ... g cena ın yar ımı :c 

•le haşa geçtikten sonra muarı7.la- Düşmanları ~ekiliyor den ayrıldılar. 
l"ıtıı t l" b "l ki · Haftaya yeni kongre toplana -epe ıye ı ece erme güveni - Nihayet 3 Mart 1933 günü gayet 
l'orlar. Halbuki sağ cenahtakiler acayip bir hadise oldu. Sosyal de- caktır. 

'~~ili nasyonal sosyalistler de ayni mokrat fırkasına mensup bulunan Gümriik tarifesi 
llYayı görüyorlar idi. İşte geçen 1 meclis reisi D. Kari Renner ehem- Ankara, 5 - GümrUk müşavi -
~ne Avusturyamn böyle karma • miyetsiz bir me~eleden dolayı hid rinin .mütalaası üzerine gümrük 

- lf tı! olduğu bir zamanda Dr. Dol· detlenerek istifa etti; onun arka .. kanunu ve usullerinde bazı tebed· 
k l.ııs uzun bit· mücadeleden !onra smdan (Grossdeutsch - Alman - düller ve tadiller yapı'rnası takar· 

I' \binesini te~kil etmiş ve bir tek yaya iltihak taraftarı) fırkasına rür etmiş lir. 
ty f· 1 ·ı ı· · · · d k · d k'ld" Bu teb dd" ' "t · l d ~ .. z a 1 e mec ısın ılıma mı a mensup olan ikinci reıs e çe ı ı. e u a emprıme er e, 
\lltna.gwa muvaff k 1 t Ch · ı· h l f k tarifede ve beyannamenin fieklin-a o muş u. rıst ıc sosya ır asma mensup ~ 

de olacaktı.-. Usuller behemehal 
Boyu gibi kısa olan üçüncü reis de çekilince par -

basitleştirilecektir. 
J\iir ··k D lif (D lif lamento reissiz kaldı ve kendiliğin b %u o ussun o uuun J b [ d · f / 

b
bl'u b". kt d l .. " k .. ) den kapandı. lşte o gün yani par - ne O U a ljUmUr aCl ar 

ıı çocu an a cuçu tur 1 b l 8 d 1 · 
il ttıuv ff k l. b" ki .. 

1
· ' lamentonun kendiliğinden dağılı .. ne o u - ura a <ı yumurta -

d·· a a ıye ı ır ço arını gu ' 1 b. · k t l b 
\iı-?tıüıt. h k k b. . ı şı 3 Mart günü Dollfuss parlamen- er ar ır şır e yapmış ar ve u 

tıı' :ı- ve er es onun a ınesı - 1 d b b" ti b " ld 1 b tı hay t d b "b' 
1 

.•.. k l ı lo an üyük ır sevinçle çıkmıştı. sure e ır e en ça ışmıya aş -
"'L a 1 a oyu gı ı <uçu o a- l l d O d l · b" b ~t{ttr, dcmcgw e ba!lla t B Başvekil ne yapaacğmı kararla~tır amış ar 1

• rta a ııç ır se ep 
ttıı· :- mış ı. aşve • b l b' yokken bu şirket bozulmuştur. 
\;; 1'tt 'Vaziyeti hakikaten pek güç .. mış u unuyor; ve ır k. av. ga mey-
" }l - d I k b k b Şimdi yumurtacılar ayrı ayn 

ı • .' lltlamento içtimalarında fır _ aru o ma tan aş a ır ışe yara-
ıt"Cll çalışmaktadırlar. Şirketin bozul· 
".. ık kavgaları azami bir radde mıyan parlamentodan çıkarak (12 ""' ması her halde yumurtn tüccar -
"ıl Varrnı!l ve matbuat çıg-ırından Novemberring) caddesi üzerinde 1 ~ ıt :ı arının zararına olacaktrr. 
hlı~ra.k birib~rine atıp tutmağa başYekilet dairesine koştuğu gün- · 
~İt. llrnı§h. Bır taraftan dahili va - den beri Avusturya için yeni bir Izmirde ehli hayvan sergisi 
"~t L·· l k d · b 1 l İzmir, 6 (A.A.) - Ehli hayvan 

dj ~ uoy e arma karış olurken evır aş amı~ o uyor. 

Konya belediye reisi Şevki Beyin be
lediye işleri l1akkındaki izahatı 

Konya belediye reisi Şevki Bey, J yaz mevsiminden evvel şehre ge -
ton gün!crde memleketinin bele - tirilecektir. Henüz bir şirketle mu 
diye işlerini takip etmek üzere An kıwcle aktcdilmemi~tir. l~ müna • 
lmraya gidip ge)rni~, Konyaya dön ! kasa safhasındadır. 

düğü zaman şu bcyanatt~ hulun - ı M b h · t 'k l d"l k ı ez a a ınrna ı ı -ma e ı me 
muştur: ·· d" B"lh # b"h 1 uzere• ır. ı ass:ı zc ı !la onu • 

- Ankaraya belediyeye ait ba-1 b" · c·· h · t . . . . . . . . . I nun ır ay sor.ra ynnı um urıye 
zı ışlerın takıbı ıçın gıtmıstım. Du b d k.. t · 1 k . . . . . ~ ı ilyramın a uşa resmı yapı aca 
hulıye resmınm lagvmdan sonra t H t• • • T · · 

ır. eye ı umumıye~ı eHmısl\ • 
be!edyede husule gelen mali vazi- · f d t b"t # • 1 

nı 7.ar ın a amamen ı mı§ o a • 
yet hak!uncla Dahiliye Vekaletine • k il l b'l kt' ca.- v~ u anı a ı ece ır. 

müracaatla izahatta bulundum. 
Milli Müdafaa Vekaletilye bele - istasyon caddesine şimdiye ka
diye arasında bl\zı emvali gayri dar ihzar edilmiş olan yüz bin a • 
menkule satışı vardı. Bunları ta - det parke taşının hemen iki i.iç gün 
kip ettim. Şehre ı::etirilecek Tutlu sonra iclarei hususiyece emaneten 
suyunun isalesine muktazi boru .. döşeme ameliyesine ba~lattmla -
Jar hakkında Nafia Vekaleti sular cakhr. Belediyece ta~ ihzarına te .. 
müdüriyeti umumiyesile temasa şehbüs edilmiştir. 
gelerk tetkikatta bulundum. Mali vaziyet dolayısile bu ıene 

Yeni gelecek Tutlu suyu 13,5 belediyece yeni bir ~ey yapılmasr 
kilometre mesafede bulunan Tut - muta~avver değildir. Elde bir su 
lu membaı suyudur. Memleketin işi vardır. Bu ~ene ilkbaharda bu • 
su ihtiyacına kafidir. Evsaf itiba- nu ikmal edeceğiz. Yollarda, kal
rile Çayır bağı suyunun aynidir. clırımlarda, lağımlarda icap edf'n 
Bunn ilkbcı.hardcı. başlanacalc ve tamiratı y~pacağız. 

Amele Duran, karısın+ 
öldürmüş? • • 

nıçın 

Kocası kaçan kadın yalnız }{alınca 
başkasile yaşamıya başlamış ve .. 

Adanada Reşat Bey mahallesin j evi gözetlemiş, nk~amdan .aonra 
de bir cinayet olmuş, bir kadının odun getirmiye giden yeni kocaaı 
ölümü ile .neticele~miştir,. Vak'a - Hüseyin evden çıkar çıkmaz kap* 
nın sebebı ve tafsılatı şudur: yı çalmışhr. 

Adanada oturan amele Adıya - lçe ·d b l h' b' . . ı e u unan ve ıç ır !ey -
man Dut nahıyesınden Molla Ha - den hah · 1 M .. · k ~ • erı o mıyan ustenıre a • 
san ogullanndan Mustafa oglu Du Pl'' l acl w k"t k d k 
ran, Müstenire isminde ve tahmi .. 

J • ıgı va ·ı -arşısm a oca • 
sını görmüş, şaşırıp kalmıştır. Ka-

nen yirmi beş yaşlarında bir ka - dının bu şaşkınlığı arasında kıs -
dınla nikahlı ve evlidir. 

Geçenlerde her ne sebepten ise 
araları açrlmış, Duran tıavuşarak 
köylere çalışmıya gitmiştir. Yiire
ğir mmtakasında Beyköylü Meh -
met Ağanın yanına da dutnıa dur
muıjhır. Şehirde kalan kadın bazı 
erkeklerle düşüp kalkmıya bcşla. 
mış ve bunların içinden Hüseyin 

bu lrndını Reşat Bey mahallesinde 
ki evine almıştır. 

Bu \'aziyeti habt-r alf\n Duran 
nikahı altında bulunan Müstenirc 
ye adam akıllı kızmış ve köyden 
!fChrc gelcrc1< hadınrn bulunclui: >.ı 

kançlıktan gözü dönen Duran bı • 
çağını çekmiş, Müstenireyi muhte

lif yerlerinden bıçakladıktan son • 
ra sokağa çıkarak kanlı bıçağı ka 
pı önüne bırakıp kaçmıştır. 

Vak'adan zabıta haberdar ol -
muş bir taraftan Duran aranırken 
diğer taraftan ağır yarnlı bir hııl • 
de yere dü~en kadın hastaneye 
kaldırılmıştır. Bilhassa göbeğinde 
ki yaraların ağırlığından dolayı 

kadın h;;.stancdc vefat etmiştir. 

Cinayet faili Duran aranmakta
dır. 

aer t f d sergisi Burnovada ziraat mekle • 
de•. ara tan a iktisadi hayat a- Dr. Dollfussun o günden beri LI } 

b 
~ ca k" · d 

1 
k A d h binde merasimle nçılmışhr. Ser - rıem ızrsız, he1n katil Bursa valisinin teftişleri 

()"} ~ çe ışıyor u. ştc Dollfuss gere vualuryanm a ili ve ikti- -
ı. .1 e hı h ·· · . d · ı· l k h giye 250 hayvan oetirilmic:tir. Ha· J 't B ] lf\J...._ r ercumerç ıçcrısinde hii- sa i mesaı mi 1al; ve gere se a - 0 

- z:nı , - ağçeşme mahallesin Gem ik, - Bursa velisi Gemlik 
t .... ileti ı· 1 1 kem heyeti hayvanları tetkik d b" · 1 Q'k e ıne a ır a maz boyuna rici siyasetini tatbik için ne gibi c ır cınayet o muştur. ve Orhangazidc yaptığı teftitleri 

tl'ıad k d f ve derecelerini tesbit etmiştir. ~e • an en ine sine itimat et- vasıtalara müracaat ettiği herkes- h l Bağçeşme mahallesinde Demir- bitirmiştir. Vali bey bu teftişleri 
•ınj b.l · Kaz~nan hayvanlarm sa İpe • t~ b~ ı mış ve en sert tedbirle - çe malumdur. Avusturyanın bu .. ci Ömcrin baiiına üzüm ralmak esnasında köy yolları, köy poıta 

~ ... , v k rine ikramiyeler verilecektir. Ser- - ~ l 
VolJf urma tan çekinmemiftir. gür.kü vaziyeti ise şudur: Dr. Dol- İçin T evfik ve Hasan isminde iki defter eri v~ köy mektepleri ile 
.ı usa l gİ bugün ziyaretçilere tahsis edil- k k d ~,k. un par amento karşısın - lfuss bütün kuvveti avucunda top- adam girmi,tir. Çırak Ahmet bun ço ya ın an alakldar olmut , 
ı ı "az· . d mi~tir. Akaşmn kapanacaktır . :ı - k l l 1 lf~ tn ~Yetı a ela gülünçtü. Çiin lamı~ ve buna mukabil bi.itün mes' ları görerek ustasına söylemis . öy ü er e ayrı ayrı görüşerek 
~-t ca bir tek rey fa iki yet le iti.. uliyeti de sırtına almı~tır. Dollfuss çı, hırstiyan , bir Alman Avustur'-'a D · · o.. d T f" ~ · • k dertlerini dinlemi~tir. \'e k - - J emırcı mer e ev ıgı ya a- . .. .. .. A • 

~l.l. bu e se.riyet kazanabiliyor - Avusturyanın istiklal ve hürriyeti 1 sının istikla" lini i r.tı"yoruz. l k - · · · · ı Maarıf muduru Fakır Bey de 
0 

_ ıyara yaptıgı ışın ıyı o mıyaca- , 
t~~ t na ragmen Dollfuss bu bir ni müdafaa etmek azmindedir. Ve Şimdiye kadar bütün i ~ l erindc ğını, bir daha böyle başkalarının 

1 

mekte~ıerdc teftişlerde bulunmuş 
'-" j::.:aikiyete dayanarak (Lo - bu maksatla hükumet otoritesini taliin Dr. Dollfussa ne kadar yar.. malım\ el uzatmamasını söyle - ve yenı açılacak yatı mektepleri 
~~ c! "ı raz mukavelcnamesi) ni kuvvetlendirmek ister. Bizzat ken dım ettiği düşiinülürse bu adam _ mi~tir. için tedbirler almı~tır. 
ı>a.rı: 11 tTr ço'fc mülıim Tcararları disi bir nutkunda diyor ki: Biz A- caihzın müst .. kbel mak•atlaı·ın"' B d f h ld · ı· t d l ~---------"ltı _ .. " ... un an cna a e ıçer ıyen ın an yara ıyarak öldürmü,tür. 
~iıl~. entodan geçirirken kimse vusturyalıların ne istediğini artık da varabileceğinde tüphe oluna - Tevfik, derhal Ahrnedin Tevfik k<'lçmış, Hasan yakalan •. 

ıvor; bilakis bir çokları hicl. herkes görmü§ ve anlamı~tır. Halk maz. mıstır. 
--~~--~-----_..--



Kızını çok seviyordu, cesedini çaldı 
ve dört sene seyretti ! 

Al11ıanyanın en büyük filosofuna göre 

!insanın hedefi, vahşi ha 
vanlar gibi muharebedi Odanın kapısı 

cesedi ve 
kokı11us bir açıldığı zaman artık 

yanında bangerin naşi 
~ 

görüldü 
kız 

istikbalde insanlar b3y e hareket edecekler 

Atinadan bildirilen fU . esrarlı, 
ve hini faciayı aynen okuyucula -
nmıza veriyoruz: 

Bundan dört sene evvel Atina
Nn meıhur mezar soyucularından 
Vaail Spiro Yunanistanın en zen· 
ııin bangerlerinden birinin kızı o
lan Minika Vogasarinin ö!ümü • 
nün tam dördüncü yılını bitirdiği 
gün, bangerin garip bir surette ö
lümü mezar soyguncusunun ne su 
retle telef olduğunu meydana çı -
kardı. 

Yani Vogaaari Atina Halk ban 
kasının mühim erki.nındandı. Kı • 
zı Minikayı çok severdi. Ve bütün 
ıiyini, güzel bir genç kız olan Mi
nikaya servet toplamak için sar -
federdi. Maamaf ih genç kız baba 
ıının bütün muhabbetine, ve ihti -
mamına rağmen günden güne sa -

rardı, aoldu. Günün birinde henüz 
on sekiz yaşında iken veremden 
öldü. Bangerin dostları hetbaht ba 
hanın kızını ne kadar sevdiğini bi
lirlerdi. Yeisle kendini öldürme • 
ıinden herkeı korktu. Öyle bir şey 
yapmasa bile artık i~i gücü hıra -
karak inzivaya çekilmesi bekleni
yordu. Fakat hadise bambaıka bir 
tekil aldı. 

Kızın gömülmesi merasiminde 
b'llunanlar rum adeti üzere açık 
kı'ılarına takılmıt olan kıymettar 
bilezikleri parmaklarındaki el • 
maa yüzükleri görüyorlardı. Sivil 
elbiıo giyen polisler halka karı, -
mıılardı. Bunlar Spironun bu mü
cevherleri hıra la ıeyrettiğini far • 
kettiler .. Dini merasimden . sonra 
cena.ze 13 üncü yolda 863 numa -
ralı aile mezarlığına kondu. Bura 
aı yeni yapılmıı küçük bir oda i -
di. Bangerin zenginliğine ve kızı • 

#lll aev.mesine rağmen böyle adi 
"bir lahte kızının tabutunu koydur 
matl herkeıi hayrete dütürdü. Ce 
na~ konduktan sonra Vogasari o
dacfiın kapısını bir gümüt anah -
tarla kilitledi ve tenlik eseri kal • 
ma!Jllf olan evine döndü. 

trteai sabah mezarlık bekçisi 
Vogaaarilerin makbereıi yanında 
Vasili Spironun cesedini gördü. 
Kapının üzerindeki bazı çizgiler 
kilidih açılmıf olduğunu gösteri -
yordu. Poliı hemen bangere tele
fon etti! O da bizzat geleceğini 

bildirdi. Banger geldiği zaman 
kapıyı bizzat açarak içeri girdi lah 
ti dolaftı ve tekrar dıtarı çıkarak 
bir leye dokunulmamıt olduğunu 
söyledi. 

Poliıler bizzat girip görmek is
ted1~r. Fakat banger mezara. gir
meıftelerini rica etti. Kendisi ta -
nınmıı bir adam olduğundan ve 
son derece ıneyuı göründüğünden 
zabıta. ısrar etmedi. Yalnız cenaze 
ile ~lmaaları daha İyi muhafaza 
ettirilmesi rica edildi. 

O da, evveli. mezara bir de • 
mir kapı yaptırdı. Daha. ıonra 

methaline kalın bir duvar ördür -
dü .. 

ger orada karısı ve o vakit sekiz du. Tabutun iç inde Minikanm ce , Bugünkü Avrupanın en tes irli b ir araya gelen innnlardı. Ktıb 
ya§rnda kadar olan oğlu ile yalnız 1 sedi m avi at lasta n bir yat~k üze· ı m uharrir erinden biri, Osvald enin kadınlan ve çocukları t2l 

yaııyordu. Otuz ısenedenberi aile- rine yatırılmış ve tefessüh elmig Spen glerdir. Onun en büyük ese - miyle hürdüler ve bir sürü gibi 
nin hiz.metinde bu!unan bir ihti • bir h a lele duruyordu. ri olan "Garbın inhitatı ,, adını ta - ğildiler. O za:man bu insanlar ,e 
yar kadından başka bütün hiz - :;. :t- :f. şır. Kendisi bu eser inde, cihanın gaverdiler. Kendi lı:uvvetlerine 
metçileri savmıştı. Mütecessisler Diğer tahta b;r tabutta ise han umumi tarihini yazmakla kalmı - venen, kimseye itimat etmiye1' 
bir takım garibeler farkettiler ger in r'aaşı elleri göğsüne kavuş • yarak cihan taı ihinin man:ısını kılıcının hakkını toplıyan insl'~ 
Her gece nufı'eylden sonra saat turulmuş ve başı k12.1 tnrnfma çev- da iza :.. eder. dılar. Bıçaklarını, hasrmları1' 

birle bir buçuk arasında ikinci ka- ri lmiş olduğu h:ı lde duruyord u. Ona göre, medeniyetler, uzvi- göğ~iine ımpladıklan zaman sa 
tın pencereleri mavimtrak bir ziya Meselenin esrarı hallccli miş yeller gibidir. Herbirinin bir yaşa hoş olur· ardı . Kan l<olrnıu, ol 

ile ı,ıldıyordu. Bu ziya kapalı ke- bulunuyordu. Kızını son derece se ma devresi vudır. Me deniyetler rap iniltileri on?ara zevk verit 
penklerin arasından süzülüyordu. ven ve ondan ayrılmak istemiyen d e doğar, biiyl.ir, olgunlaşır, ihti . Astl i nsanltı.r, bunlardır.,, 
Meraklılar gittikçe çoğaldı. Gü - baba cesedini dört senedir evinde yarlar ve ölür. Ölümlerine manı Speng!er, yeni eserinde bu 
nün birinde bir komşu bir fener saklamakta idi. Defin gecesi yal - olmak imka n dahilinde deği" dir. kirlerini biraz daha izah ve ırıü 
direğine tırmanarak içeri baktı. nız başına mezarlığa gitmiş Mini- Bugünkü meden;yet de öle-:ek- faa ediyor. 
gördüğü ıeyden dona kaldı. Mini- kanın cesedini bir yorgana sara • tir ve ölmek üzeredir. Bugünkü Alman 

mütefekkirine 
kanın babası, anası ve erkek kar- rak eve getirmişti. Karısına kısa - m edeniyetin do;Turdui!'u. ycti~tir _ 
d · b ' b d d D ~ • re son ilci asır zarfıl'I 

l 
eııb ır ta utun önün e urmuş - ca kızının cesedinden ayrılmıya - diğ i insan, onun inkişaf ettirdiği insanlığın yaptığı bütün 
ar ir papaaın idaresinde ölüler cağını, cer..azeyi çıkararak bir hır- hükumet J'.ckillcri zeval bulacah:, 

d k 1 d A 
~ timai faaliyetler, bir kıy.111 

uasını o U!'Cr ar ı. yin bitince sızla karşılaştığını hırsızın korku· yerine diktatörlükler, yahut listcı _ 
h , ti haiz değildir. On dokuzıı 

en oppa fokıstrot ar çahnmıya sundan yere dü~erek öldüğünü ha dm ckndi tabirivle "Sezarlıklar,, 
b J asrın liberal hareket' eri birer ı 
a!ladı. Arada iniltiler duyuluyor her ver,mişti. tiireyecektir ! 

d aftı . Bolşeviklik berbat bir !e. 
u. Az sonra bangerin evine bü - Spengler bu kanaatini ispat i- dir. Fakat scrmavedarhk da ıl 
Bunları görenler hemen zabı - yu"k bı·r •andık Jd' H k b. J ., ge ı. er -es ır çin birçok misal" er irat eder. Bel- d 

taya haber vererek yapılan ""'cra- . t ld ~ d. d erecede fenadır. Dünyada be 
nu pıyano aşını ıgını zanne ıyor u. ki bu misallerin çoğu kabule değ · ırkları müdafaaya layık bir mil 

sime nihayet verilmesini istediler. Halbuki sandıktaki billur tabut - f 
F k 

mcz, kaat hepsi de ayrı ayrı; ze- let vana 0 da Almany .. dır. Er 
a at zabıta söylenenleri dediko - tu. O güne kadar Minikanm cese- k n 

d 
a inceliğinin bütün hünerleriyle, yakında bir harp vukubula 

u addettiğinden, namus ve şerefi di genç kızın odasına kilitlenmiş- k 'h 
ı arı a zenginliğinin bütün yaldız Çünku" 1·nsan vah"-ı· bı'r 11ayv"J1 

i e tanınmr .. bir aileyi taciz etmek tı' Hı.zmetçı'ler· h · l 'f "" 
T • ın epsı savu muş - larıyle işlenmiş, orta kafalıların Ö d k 

istemedi. 1ı bu suretle kapatıldı. tu. Meseleyi küçük erkek çocuk • nÜl'!lÜ'Z e i senelerde bütün '/. 
D mukavemet edemiyeceği bir hale yıf h isler, aciz mefku4 reler •t 

ört ıene müddetle banger ev- tan saklamı~lardı. Çocuk bir gün ""' 
1 getiri'mi~tir. bu'acak. Bir tak1ım ku'" ltu··rıe 

ve ki ihtimam ve intizamı ile ça • büyük odada neler olduğunu gör-
lıth. Maamafih rründen güne kuv- Spengler bu eserinden sonra, maskesi altında gizli kalan ip 

o mek için iğne ile kapı deliğinde "kat'i seneler,, adlı yeni bir eser 
vetten düşüyordu. Geçenlerde Mi- tıkanmış o'an kağıdı çıkardı. Man 
nikanın ölümünün dördüncü senei yazmıya başladı ve bunun ilk kıs -
d 

zarayı görünce korkarak o kadar mmı neşretti. Kendisi bu eserinde-
evriyesi idi. Bunu aileden ba~ka bagwırdı ki, kendisini de olan vak-

k . h de, "insan ve makine devri,, eıe -
ımse atırlamıyordu. Bu gün pa- adan haberdar etmek lSzım geldi . rinde yaptığı gibi insanlar için en 

zara iaabet ediyordu. Banger cu - Teselli bulmaz baba, her akşam mükemmel örneğin vahşi hayvan-
ma günü her vakitki gibi çalıştı. geliyor, cam tabuttakı' kızını sey- l ar olduğunu söylemektedir. Ona 
Cumartesi günü müdür muavinle- rediyor. Sonra parayla tuttuğu bir 
rinden birine telefon ederek mü • göre vah§i hayvanlar "Hiir haya -

h 
ihtiyar papasa dini merasim yap • tın en yüksek nümunesidirler,. in-

im bir şey olmazsa o gün gelmi-
tırıyordu. Merasimden sonra Mi - sanlar da mümkün mertebe onları 

yeceğini bildirdi. Pazar günü ise l k ni mnın fo strot ve tango ~arkıla- taklit etme'idirler. 
birdenbire öldü. Aile doktoru ban d. · · h ı F rını sev ı ğını alır ıyor. onograf 
gerin kalp sektesinden öldüğüne larla kızının sevdiği şarkıları ça _ 
dair hemen bir rapor verdi. Fakat 

lıyordu. 
zabıtanın kulağı evvelden duyduk 

Spengler "Mc.kine ve 
atlı eserinde diyor ki: 

ınsan,. 

"En İptidai insan, bir sırtlan 

gibi, tek başına dolaşırdı. Aileler 
teşekkül ettiği zaman bu teşekkü
lün bağları pek gevşekti. Kabile. 
biribiriyle nasılsa döğüşmiyen ve 

dl\i barbarlıl: bütün zincirleri 
rarak f ı~kıracak kanlı canlı 'f 
bir medeniyet doğacaktır. Bu )' 
alemde, kadın bir arkada~ ,.c 

b ir maş'Jka değild ir, bir ana~ 
İnsanların en büyük zevki harl' 
lacak ve insanlar vahşi hay,·ş 

lar gibi döğü~eceklerdir. Bu ~ 
kil muharebe, insan faa.iyetle 
nin en yiikseğidir. 

Alman filosofunun fikri bıJ 

dur. 

Bugün, onun kadar Alman 
faıma hakim olan bir kimıe 

gibidir. Alman ekseriyeti onurı 
bi düşünüyor,v'e onun izinden 
mek istyor. 

ları ile dolu olduğundan fethi me
yt yapı'masma karar verildi. F et
hi meytte Vogasarinin kalbinin 
sağlam olduğu ve kimyevi madde
lerle uğra?.maktan zehirlendiği 
meydana çıktı. 

Bir müşkülat zuhur etti. Ban -
ger kızının cesedini mumya'atlır
mıştı. Fakat hu mumya iki sene -
den fazla dayanmadı. Ceset te -
feasüh etmiye başladı. O vakit Vo-
gasari kızının cenazesini sağlam 

muhafaza edecek ilaçlar yarmrya 
çalıştı. Her sabah yaptığı ilaçları 

kızın vücuduna ve yüzüne sl.irü -
yordu. Bu merhemler vücudu bir-

ııımr ııı 'ili" ıııı~ı11!~1ı1 jl'.~ 111ımıııırıııwJııı~ ı!ll!~~ı~ıııııııııı!1111:1ı11 :~mmıııı~ ;1ıll!t!ll!1llll:ı m~i1~11 li~lll~~~I 
~ . . 

Bangerin cenazesi için fevkala
de merasim yapılması kararlat -
mt§tı. Madam Vogasari bunu kat
iyyen reddetti. Bu reddinin sebe -
bini söylemiyordu. Fazla ısrar e -
dilince anr.esinin tazyik olunduğu 
nu gören on iki yaşındaki çocuk 
birdenbire: 

- Hayır olamaz. Babamız öl
dükten sor.ra Minika ile ve bizim
le kalmak İstiyordu! .. 

Dedi. Annesi çocuğun bu söz
lerini duyunca ters ters yuzuııe 
baktı. Merasimi kararla,tır.nal< i
çin gelen banka memurları fazla 

az canlı gösteriyordu. 

Zabıta eski simyacıların iş o -
dalarını andırır bir küçük oda bul 
du. Burada ispirto lambası, şişe . 

le.~, knrrıi'er, gül ya~rakları, kü - ı ~-i~ 
kurt parçaları ve seıre duruyor - • '
du. 

Cesedin bozulmaması için kul· 
l cınılan ilaçlıır ynvaş ynvaş ban -
gerin kanını zehirlem işti. Y cis de 
vücudun~ zayıflattı!;n"!cl~n bir -
denbirc ö!dü. 

ısrar etmediler. Fak<lt dı,arı cıkm :t- .y. .y. 

ca meseleyi zabıtaya ~öylediler. Zabıta mndam Vo~as:ariyi bir 
Zabıta bu sefer faaliyete :;-eç.ti. ö!üyü evde alıkoymanın kanuna 
Ban gerin evine ge' erek dul zevce · muhalif olduğunu bi.ip bilme<li -
sini isticvap etmek istediler. Ka • ğini sorunca kadın ded: ki: 

Setanik Bankası 
'resis tar·ihi: 1888 

- Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

idare nzer kF zı IS'/ A i\i Hl J L 
1'ürklyedeld ~ubelerl: 

- 18tanbul ( (İalala ve lstanbul t lzmlr 
~aınsun. Mersin . Adana 
Yunanlslandakl ~ubelerl : 

8cU\nik . 1\ av11hı • Ati na • Pire 

Öı lümum Ea:ı k a muame'. e ' ~ri . Kre;i me'dup 'arı. Cari hesap· 
ı a: ı küşadı. E,J am "'e Tahv. ı at. Kasalar ic1rı. 

dın sadece: - Evet biliyordum. f C!'.kat bu-
Aaıl herkesi hayrete düşü - ~·rip her şeyi görcbilirı;İ n i 7. nu lmbul ettn eseydim l:oc:ım ):en- lVnl~ u bez etıket ımali içın paıar!ıkla "25000,, metre ye~ ~ 

ren fey. Vogasarinin o günden efendiler .. Artık esranmız mey - disini öldürecekti. Kızını her gün Amerıkan bezi satın alınacaktır. fal p 'Nin nürrıune ve ,ntna~ l 
ıonra bir daha kı~ınm mezarını elana r.ıktı.. . yanında cörmek şartiyle yaşamı . yi :. ördi.ı!den sonra paızr ıi!a iştirak etmek iiıere 0

11 7,5 te t 
ziyaret etmemesi ve mezarlığı süs Dedi ve polis memurll'l.rmı dört ya razı o!du. nat ı arını lıamil tn 11 / 1 C/933 çarşanca ~ünü ıut 15 te Ga!al• l 
lemek veya çiçek diktirmek için duvulr pencereleri sılu :Hkı kapa- İ şin en garibi şu ki, bu hareke- Alım ve satım komisyonuna miiracaatları. ıS ı 801 
hiçhir teıebbüste bulunmaması lı biiyük bir odaya gütürc,ii. Du - ti ile cinret:ni cöst::rmiş o!a n Vo- ..................................................................................... • 

ıd 1 b . · d b .• b' 1 ı ı · · ı · 1 d k neti ya'nız kızı mevzuu bahsolun- na çıktı . Minika o··ıc1u·'kte11 • u. var arın ırın e ta ıı ti:·ii., ü.:ten gasnrı l '.!. erınc e son ere::e mu - -
~dt herkes bangerin Jüpiter 1 iki misli rh-.rl'l.1~ y~r>ılmıs bir ı:ı:en'" dim . zeki ve faal b ir arlr.mdı. Ma- ca meydtı.na çıkıyordu. sonra kaleme aldığı vuiyetc' ı 

de bl.itün servetini kızı Mini1' mabedinin harabeleri kartısındaki kız rcsJ!'İ V;t rclı. Re~min altında !iyede, hukuk i§l,.rinde onun ka - Vogasarinin son ve mecnunane 
evini gözlemiye başlamutı. Ban - · mavi bil' urdan bir tabut duruyor- ı dar m;:ı'Cımn~lı adnm yoktu. Cin - , bir harclccti daha bilnh:ire mey ela namına vasiyet etmi~tiı. 



Deniz Yolları işletmesi 
K ACErtTALARI : 
~öy • Köprübaşı Tel. 42362 
Sırkccj Mühürdar zade hanı 

"""""--.... Telefon ; 22740 

Me · ç rsın Arahk Postası 
T, ~~AKKALE vapuru 8 
k trııııevvel Pazar 10 da Sir-

ıı tk~.rfh!amından kalkarak Ça
t ,: •le, lzmir, Küllük, Bod-

'I Ol, Rodoı, Marmaris, Dal-
11~· F tUıiye, Kalkan, Kaş, Fi· 
bı e Ye Antalya'ya Dönüşte 
U~lı~a illveten Kuşadası, Ge· 

0111 ya utrar. (5418) 

AY\'alık Sür'at Postası 
P.fERSin vapuru 8 Teşrini· 

~'•el pazar 17 de idare rıhtı· 
11 ~11dıo kalkar. Gidiş ve dö· 
"U:te Çanakkale, Edremit, Ay-

l de, Dikili, lzmire uğrar. 
~ {5419) 

aradeniz aralık postası 
t CUMHURiYET vapuru 8 

1 ttrinienel Pazar 18 de Ga
Zat, rıhtımından kalkarak 

s:ngulda~~ lnc~o·u, Ay.ıncık, 
b lbsun, Unye, Gireson, Tire· 
0,lu, Görcl~, Trabzon ve Ri

:c Ye Dönüşte bunlara ılave· 
tn Of ve Ordu'ya uğrayacak 
Yalnız Zonguldağa uğramaya· 
Cakhr. (5417) 

I ldaremizin 1 rabzon, Hartın, 
l . 
lllıt, Bandırma, Mudanya, Ka· 

"•b·~ h ıga, Ayvalık, hmir, Mersin 
.atları kahve ocakları 15 Teş· 
~'?iovel ~33 tarihinden 31 
d lnunue•vcl 934 tarihine ka· 
f ar on dört buçuk ay müddet· 
t ve pazarlıkla kiraya verile· 
Ccktir. Pazarlık 15 Teıriniev· 
~el 933 pazar günü ıaa t on 
eşte lcvuım Şefliğinde yapı

lacaktır. Talip olanlarrn şart-
1~meyi görmek üzere 10, 11, 

4
, 13, 14 T cırinicvvcl 933 

g?nleri saat dokuzdan on ye· 

Polis hafiyelerinin kralı ., 

dı b - k r·. uçuga adar levazım ~ef· 
1i•ne ın G racaatları. (5409) Size pek yakında bütün maceralarını anlatacaktır .. 

Bunu güzel,_renkli bir kapak içinde her hafta 
forma forma takip edeceksiniz .. 

····3:··· ··K~······o~···· ........ r. 
:O-:ıunalın ı ı,om''' unu ıl~ııları ~ 1 .. . 

~r·~;i:'·v:··5~1~~-.. -~.G~;~···k~~Y~;;~: 
llnt!an: ı 

. . : . . . . lı 
, ' . 

,. . ' . ., ;"\ .. 
• , • t. ',.: • 

. . 
\'~ ... ' . . . :' . 

.. .. . . ' , . . . . .. . 
. . . 

So~·c~J~ fabrikalar ma.mulatmdan 
OQ\, metre yatak glnflığı bez 

:Palı zarfla münakasaya konmuş- c k v • ı A t • N f ı 
ut. İhalesi 24 / ıo ı 933 sah gü- .!) an }fi ) a ye } a Ja inhisarlar umum müdürlüğünden : 

idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla "5000., kilo yerli tonğa ipi 
satın alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi 2ördükten 

sonra pazarhia iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 
14/10/933 cumartesi günü saat 14 Galatada mübayaa komiıyo-

aant 15 ledir. Taliplerin ,art -

t ltıe ve numuneyi görmek üzere Baş mu·· hendı· slı· g\J ı· nden . 
tt giln ve münakasnya i~tirak için • 

/~ eün ve saatte telkif ve temi- 1 - Çankırı - Kastaıronu yo'.unun 0+000 ile 2+000 kilomet· 
. Srttektuplariy!e Ankarada M. M. releri arasındaki şosa tamiratı esasiycsile imalatı sınaiye inşaatı 
, ~tın alma komisyonuna müra-
'tl\rı. (

3332
) (S

2
S4) ( 16472) lira 42 kuruş bedeli ke~file 17 · 9 · 933 tarihinden itiba-

11- .,. ..,. ren 17 · 10 · 933 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf-
~ M la münakasaya konulmuştur. 

tıı.ı · • V. Satın a1ma komisyo-
tıd~n: 2 - Münakasaya iştirak edecek talipler ruünal,asa umumi 
l' c ı· f b "k 1 ~artlarını tamamen kabul eylemekle beraber evvel emirde bu in-

~~ r ı a rı a ar mamulatından 
'""·000 h k şa_atı başarabilecek iktidarı fenniyede bu ' unduklarına dair ma-bb k metre a i yazlık elbiselik 
"' 1. ı halli nafıa başmühendisliklerindcn vesika almış bulunacaklardır. 

~l.ı Pa ı zarfla münakasaya kon-
bc tl~r. İh,alesi 26 JO 933 perşem 3 - ihale 17 · 10 · 933 tarihine müsadıf sa' ı günü saa t on 

a~·· beşte encümeni vilayette icra kılınacağından talipler yüzde yedi 
!tl't r•U aaat 15 tedir. Talipler 
ij~ 1\1.rne ve nümunesini görmek buçuk teminat akçesile beraber kapalı teklif zarfl a rını ihale sa-

tre he .. ·· ~ ı d atind~n evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 
~ r gun og e en sonra ve 

t tlt.kaaaya İftirak için de 
0 

gün 4 - Teklif zarflara encümeni vi 'ayette ve tat:p!cr huzurunda 
•1.1.tind l kl"f açılarak en muvııfık teklıf sahibine ihale edilecektir. '-t kt en eve te ı ve teminat 

s,~ '1>leriyle Ankarada M. M. v. - 5Fazfa malu:nat almak istiyen talip'erin Çankırı Nafıa 
C\ •ıt alına komisyonuna müra .. Başmühendisli~:ne müracaat eylemeleri ilan o'unur. ( 5082 \ 

ltları. (3333) (5285) ••••••••••1
• 

~d~ .. hv: ;a.~AI~ Ko. dan: 1 Hatıralar ve ti esikalar 
~O.O()o. 1 byacı için kapalı zarfla 
1rtı, · 11.000 kilo vazelin yağı a- Harp kabineler inin isticvabı 
''°.tıı~:ktı.~ ... lhaleıi 18 10 933 çar- Bu eser, mütarekeden sonra, umumi harp mes'u!lcrınin di· 
l~ri Runu saat 11 dedir. istekli var.ıalidek_i isti cvap '. arını, resmi vesikaları ihtiva dmektedir. 

ii ~ tartnarneyi görmek üzere her ' Harp kabine/erinin isficvabında 
._? \'e lllünakasaya itlirak edecek 1 

nuna müracaatları. (5181) 

ilanlar. l 
ıstanbul Belediyesi 

~-------------------Iıf"iye hortumları için lüzumu olan 350 çift rekorun imali 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname 
almak iizere Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakanya 
girmek için de 85 lira 'ık teminat makbuı: veya mektubu ile tek

Jif mektuplarını 9/1019:.B pazartesi günü saat on beşe kadar dai· 
mi encümene vermelidirler. (501 l) 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü il3nları 

l - Konya asarıatika müzesinde kapalı zarf usulile yapıla
cak tam rat ve inşaat 15 · 10 · 933 pazar günü saat on bttte 
Evkaf idaresinde ihale edilecekt ir. 

2 - Şartname sureti Müze Müdürlüğünden alınabilir. 
3 - Mü na kasaya iştirak edecek lcr teklif namelerini tarif ıh 

kanu'l :ye dairesinde imla edecekt ir. 

4 - Ta:ip'erin teminatlarından maada Ticaret odası hüvi
yet vat alrnsı ve Nafia Baş Mühendisli~inden almış oldukları eh-
liyeti fenni)'C vesikaların• ibraz edeceklerdir. 15194) 

inhisarlar umum müdürlüğünden : 
lla t. · . Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf· 

"'"- Yın edılcn gün ve ıaatte tek 1 halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. Pazarlıkla "60000,. adet Likör şişe lerine mahsus mantardan 
-d-:J"lnat mektuplariyte Anka.- •

1 
600 sayıfalık kitap bir lira 1 satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gördiiktcn son-

~lltl · M. V. Sa. Al. Ko. na müra- ı l ı ra pazarlıgv a iştirak edebilmek için 16/ l 0/933 pazartesi aüoü 
lrı Dağıtma yeri VAKiT matbaası • 

· (3320) (51~) ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ saat 14 te ~alatada ~lım,satı~komisyonuna ~ilracaatlan. (5249) 



Ani ve 
kat'i 

tesirli 
Fenaspin Tabletleri 

Baş ve diş ağrıları, nezle ve 
aybaşı sancılarında pek tesirli• 
dir. Her eczanede satılır. 

T~R.KiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.... :.\ 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
ı:2Aı-IAT--~D6R 

Yüksek mektepler mubayaa 
Komisyonu riyasetinden : 

Yüksek Muallim Mektebinin 933 mali yılına ait 8 aylık me
ktılat ve mahrukat ve saire ihtiyacatı T fŞrinievvelin 22 inci pa· 
zar ve 25 inci çarşanba günleri öyleden sonra saat birde bafla
nılmak üzere sıra ile milnakasaları icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnameleri görmek üzere Beyazıtta Kule arka· 
sandaki sara binada kain Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğüne 
ve münakasaya iftirik için ihale günlerinde Fındıklıda Güzel 
San'atlar Akademisinde Yüksek Mektepler MuhasipHği Dairesin
de müteşekkil Mubayaa Komisyonuna müracaatları ve muvakkat 
teminatlarının ihale tarihinden evvel Yüksek Mektepler Muhase· 
be nznesioe yatırmaları lüzumu ilin olunur. (5310) 
22/10/933: t.kmek, Et, Sadeyağ, Şeker, Yumurta, Odun, Man-

~al kömürü, Kok kömürü, Kiriple kömürü. 
25/10/933: Zeytinyağ, Zeytin, Pirinç, Tuz, Beyaz Peynir, Siyah 

ve kırmızı Mercimek, Kuru fasulye, Nohut, Sabun, 
Un, Jrmik, Pirinç unu, Makarna, Şehriye, Sebze. 

( Darüşşaf aka 
Müdürlüğünden: 
Talebe için yaptırılacak 350 çift 

dahili ve o kadar harici kundu -
ra münakasa ile alınacağından 

talip olanların ,artnamesini ve 
muamelerini görmek üzere her 

. gün ve münakasaya iıtirak etmek 
üzere de 9-T etrinievvel-933 
pazartesi günü saat 14 te Nuru -
osmaniye camii mahfelinde Ce • 
miyeti T edrisiye merkezine mü -
racaatları . (5262) 
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inhisarlar umum müdürlüğünden 
Nevi 

Tahta Kapsül 

Gurup 

Mıktarı 

15000 adet 

200 kilo 

Kıskaç Kurşunu 300 ,, 
Nevi ve mıktarları yukarda yatılı malzeme pnarlakla sı 

alınacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten so 
pazarlığa iştirak etmek üzere 14/10/933 cumartesi günü saat 

de Galata'da Alam, Satım komisyonuna müracaatları. (5238) 

İlk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevı 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte ed' 

len TARiH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği 

surette yaıılmıt bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmekted' 

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

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sataş ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Büyük Millet Meclisi idare 
Hey' etinden 

Büyük Millet Meclisi kalôriferlerine lüzumu olan, 250 • 3 
Ton kok k6mUrtı pazarlık auretile -ta• •••••c•ftnden bu könı 

rü vermek isteyenlerin teminat akçesile ve verecekleri kömürU 

evsafı fenniye raporiJe beraber, TeşrinieYvelin On ikinci Perşe 

be günü saat On beıte Büyük Millet Meclisi idare Hey'eti 

müracaatları. (533 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Cıbali fabrikası ıhtiyacı için pazarhkla "30,, kalem ecz• ' 

tıbbiye satın alınacaktır. Taliplerin listeleri gördükten ıonra p 
z:rhğa iıtirik etmok üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 11/10/93 
çarıamba günii saat 14 te Galata' da Alım, Satım 

müracaatları. 

Devlet Demir yolları ilanları '-i ·· 

Lokomotif bakır boru ayı;alarile diğer bakar aksamın kap• ~ 
zarfla münakasası 5/l l/933 pazar günü saat ] S de Ankarad ~· 
idare Merkezinde yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Hayda ı~'1 
paşa veznelerinde beheri beşer liraya satılan şartnamelerde y• t.ıı" 
zılıdır. (5406) 

400 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası 21/10/93 l'ttı 
cua:artesi günü saat 15 de Ankarada idare Merkezinde yapıl•' ~i 
cakhr. Tafsilat Haydarp:ışa ve Ankara veznelerinde beşer Hraf t6 
sahlan şartnamelerde yazılıdır. (5301 ~l~ 

~il 

inhisarlar umum müdürlüğünden ; ' 
Nümune ve şartnamesine tevfikan ve muhtelif pus ve eşkil' 

de ''5737,, adet Eğe mübayaa olunacaktır. 
Tal ıp :erin şartname ve nümuneleri gördükten sonra p:zı:r!r 

ğa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarmı hamilen 11 • 10 · 93j 
çarşamba günü saat 14 de Galata'da Mübayaa Kornisyonuo' 
müracaatları. {5087) 


