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Almanya silô.hlanıyor ! .Ne 
Fransızları~ elinde gizli 

Mutlu, Türküm, diyene •• 
... 

bir dosya varmış .. 
8elç1k, Al A .., 

et man taarruzundan fevkalade korktugu 
için muhtelif tedbirler almaktadır 

Universite merasimle açıldı 

ltadra - D ·ı N • f d 1 f" . bU t~i Al aı Y ews) gaze- I3u askelerin nıs ı crhal har Je so- "Bizim bu imanımızı, bu ahdimizi, bu aşkımızı büyük şe ımıze, yük Mustafa Ke· 
hine rn~n intihabatının Hitler le- kulabilecek bir halde imiş. male iletin. Bizden ona sonsuz sevgi götürün. Son nefesimize kadar ~ahşacağız.,, 

~lıcelenrn · .. . 1 )lzıyor: esı uzerıne şun arı Fmnsızlar hu gizli dosyalarını 

''A. lnı::tny .• 
duğu . • anın sılahlanınakta ol 
d nıı u ı>· ı ı d b" d ır. Bu ' '·" e en ır osya var-
)oı·ı dosyayı Fransızlar saklı 

ar ve a. d 
llıınd ın a sırada tehdit maka 
Yorıa: 0;u ne5redeceklerini söylii 
sı~ıa · u nıcşhur dosya, Fran

lııak~n Almanya dahilinde kullan 
fından °1.?ukJan gizli ajanları tara 
rekk ~onderilen raporlardan mü 

~ı>tır B .\Ir11 • u rapoz·Iara nazaran 
Silah~~:.ar taınaıniyle silahlanarak 
?lav ını Holandada, !skandi 
den· . nıeınickctler.incle ve Baltık 

lZı haavlisincle saklamışlardır. 
"'aBtınclan başka Fransızlar Al 
~ nya , ' 
~ı.ıa nın bugün az çok harbe ha-
ınaı·~n1Iş ~ç milyonluk bir askere 

1 
oldugunu iddia etmetedirler. 

neşredcccklerini mükerreren söy . 
ledikleıi halde şimdiye kadar In -
giltcre buna mani olmuştur. 

Bugünlerde Belçika parlamento 
sunda yapılacak olan müzakereler 
de Alınan - Belçika hududunda 

yeniden bir sıra çelik tahkimat ya
pılması için Belçika ordusuna yedi 
milyon İngiliz liralrk bir tahsisat 

verilmesi istenccektiı·. Belçika A 1-
man t:wnı.ızundan o kadar korku-

yor ki harp halinde kadınları ve 
yaşlı erkekleri bile silah altına a
lebilmesi için Belçika kralına fev 
kalfıdc salahiyet verilmiştir. (Bm
ges) deki silah fab1·ikası istihsala
tını arttırdığı gibi orduya da fazla 
miktarda top veıihnesi karar altı 
na alınmıştır. 

Anıerika, Sovyet hükll
ınetini resmen tanıdı 

A.tılaşma imza edildi, iki taraf yakında 
elçilerini gönderecekler v ••. 

(.\_ ,.ıngton, 18 
~ A.) - M. 
-:;;"telt Aınerika • 
Ue Sovyet Ruıya 
),. __ 1-bii ........ 
~ '"Uunaae -

teaia etf '"" . 
~e )ak ıgını 

~İlle •n~a birbir .. 
det lef ırler gön 
~~~eklerini bil -
~tti~. 

>tt erıkanın Sov 
"f" .Ruıyada ilk 

ıtı M 
'-ili· . W. c. 

Sa ıt olacaktır. 
llıll ~et Ruıya - SoYyet h•rlclye komfmerl il. Lftvfnof ile Amerika 

~'llcl-ıt~llnıaaı hak hariciye nazın M.Hall Vqlagtonda bir 
h... 1 &nlaa mGzakere e•na•ıade "'1!!'tetn -ı-ma, 
~~be &ünü ıaat 23,50 de im -
~ •ttır. 

ğanda, din hürriyeti ve iki taraf 
tebaası için iktisadi casusluk iddi
asiıe yapılması muhtemel takibat 
hakkındadır. 

t~li · ~~zvelt, Litvinof Yoldaşla 
~ eo.&11lf ld ... 
,. • 0 ugu mektupları neş 

1ttır B 
· u ınuhabereler propa - (Devamı G inci aayıfada) 

- Anne, her feyı hakikaten Allah mı yaratıyor? 
- Evet, oğlum. 
- Amcamı damı Allah )aratb ? 
- Tabtf, çocupm. 
- Öyle i•e Allah ba iti bitirdikten sonra ber 

halde gAlmekten kablmıtbr. 

Unlveraltenln açılma mera•lminde bulunanlardan bir kısmı ve Maarif vekili nutkunu •5ylerken 

İstanbul üniversitesi dün saat nuyordu. Merasime tam saat 2,5 riyet hükumetimizin azim ve gay -
l tJ,5 ta büyiik bir merasimle ve Ma da !stiklfıl marşıle başlandı. retine, şeflerimin yorulmak bil -
arif Vekili Hikmet B. tarafından a Bundan sonra .Maarif Vekili mez çalıtmalarına borçluyuz. 
çılmıştır. Hikmet Bey kürsüye çıkarak muh- Yeni kurulan lıtanbul Üniver • 

Merasim saatı gelmeden daha telif yerlerinde alkışlarla kesilen sitesi için hükumet hiç bir feda • 
çok evvel üniversite talebeleri mer şu nutku söylemiştir: karlıktan çekinmemiştir. Dün -
kez binanın avlusunu doldurmuş- Maarif vekilinin nutku yanın en büyük ilimlerinden iıti-
lardı. üniversitenin içerisi ve dı- Arkadatlar: . fade çaresini bulmuştur. En y~ • 
şarısı bayraklarla süslennuş ve da- Şereflerle, ilmi zaferlerle, şanlı ni ve mükemmel tedris vasıtalarını 
vetlılcr jçin yerler hazırlanmıştı.. ke§iflerle, dolu olacağına katiyet - ıs111arlamıştır. Bu kadar büyük 
Davetliler arasın a tı:ınbul Vali le emin olduğum , istikbali parlak bir i~in kısa zamanda kemale ere -
ve belediye reisi Muhiddin Bey, bir yol üzerinde, bugün ilk adımı miyeceğıru, devlet ıılerınde tecrü
Kolordu kumandanı Şükrü Naili atıyoruz, yurdumuzun en büyük beıi olan herkes takdir eder; eğer 
Paşa, bütün üniversite talim he - bilgı evını açıyoruz. bugün bu müeaaesede bir çok ek -
yeti, İstanbul H. Fırkası idare he - Bu muvaff akıyeti, Büyük Rei - sikler varsa, olmaması da imkan • 
yeti reisi Cevdet Kerim Bey hulu - simizin isabetli kararma, Cümhu - <Devamı ı mr_ı sayıtada> 

Prenses Sara 
Irak Kralının halası ya
kında şehrimize geliyor 

Birkaç gün evvel merhum Irak 
kralı Faysalın hemşiresı prenses 
Saranın Irak hariciye memurların .. 
dan Ata Emin beyle nasıl evlendi
ğini ve yeni Irak kralının halasını 
boşatmak için eniıtesine bir emir 
gönderdığmı yazmıttık. Son posta 
ile gelen Londra gazetelermın ver 
diği malumata göre Ata Emin bey 
zevcesini bilfiil boşamış bulunu -
yor. lrakın Londra sefiri Cafer 
pafa, Prenses Sara hanımı lstanbu .. 
la gtirecek, lstanbuldan Ankaraya 
götürecek ve prensesi orada bira -
deri Emir Zeyyit hazretlerının ya• 
nında ikamet edecektir. 

Deyli Ekspres gazetesının ver -
dığı malumata göre Irak hanedanı 
arasında bu mesele üzerinde ihti .. 
laf vardır. Kral Faysal merhumun 
biraderi, sabık Hicaz kralı Ali ile 
Maveraişeria Emiri Şerif Aptul -
lah nikahın feshi lehin.deydiler. 
Bunlar avamdan bir zatın şerif a· 
ilesine mensup bir kadınla evlene
miyeceği kanaatindedirler. 

Irak kralı bu iki amcasının ar
zusuna itaat ederek halasını boşal
mıştır. Fakat Emir Zeyyit Hazret• 
leri bu izdivaca muhalif değıldır. 
Bilakis izdivaç onun muvafakatiy
le vuku bulmuştu. 

Deyli Ekspresin anlatışına gö • 
re ise Zeyyit diğer biraderını iknaa 
çalışacak ve bu suretle çok geçme
den izdivaç yenjlenecektir. 

Bugün affediyorlar! 
Atina, 18 (Hususi) - 6 mart kararnamesinde bu iki nazırın İm· 

darbei hükumetinde alakası olan zaları bulunmıyacaktır. Hava na· 
sivil şahısların affı hakkındaki zm M. Rallis de af kararnamesi 
kararname yarın (Bugün) neşredi- ni imzalamıyacaktır. 
lecektir. Bu hadisenin en mühim Haber aldığımıza göre mütakil 
noktası, kabinenin müstakiller fır ler fırkası reiıi M. Metaksas ile 
kası reisi M. Metaksasın tesir ve 
nüfuzundan kurtulmuş olmasını is
pat etmesidir. Zevahiri kurtar
mak için af aleyhtarı olan ziraat 
nazırı M. T eotokisi bugün Kor 
foya, başvekil muavini M. Sayas 
Yan yaya hareket edeceklerdir. Af 

hükumet fırkasıne mensup müfrit 
mebuslar, maarif nazırı T urkova
silisin istifası meselesi meclisi 
mebusana tebliğ edildiği zaman af 
kararnamesini kurcalamak ve aley• 
hinde bulunmak niyetinde bulunu· 
yorlar. 

İstediklerimiz olmazsa .. 
Bulgar başvekili taleplerimiz kabul edilmezse 

sulhperverliğe dair sözler masaldan ibaret kalır, diyor 

Eulgar bqveklll M. rl'utanof 

Bulgar Ba§vekili M. Muşanof 

Amerikanın en büyük gazetelerin
den biri . olan Christian Science 

Monitor gazetesi muhabirine §U 

beyanatta bulunmuftur: 

"Bulgaristan Balkan Lokarno
sundan hiç bir şey beklemiyor. 
Bulgaristamn sarih hakkı olan bir 

çok talepleri is'af edilmemiştir. E
ğer komşulaıımız bu taleplerimizi 

is'af etmezlerse. misaklara ve 

sulhperverliğe dair olan sözler ma 
saldan ibaret kalır. Yugoslavya, 
Bulgar akalliyetlerine zalimane 
muamele ediyor. Bulgaristan için 
akalliyetler meselesile Akdenize 

mahrec meselesi havti bir mesele-. ~ 

dir. Bunlar halledilmezse, hiç bir 
§CY. olmaz,, 
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Bir nizamname o inada 
• dakt 

Balkan konferansın Deniz yolcularının sıhhi 
emniyeti temin edilecek 

ANKARA, 18 (Hususi) - Ve
killer heyeti; gemilerde yolcula -
rın sıhhi emniyeti hakkında bir ni· 
zamname kabul etmiştir. 

Bu nizamnameye nazaran; ge
milerde yolcuların istirahatım te -
min ıçın bulundurulacak vesaitin 
temiz tutulması, kamara yolcula

Büyük Millet Mecr si, yanan Cevizli 
kôyünün yen.den yapı ması için 

tahsisat ay dı 

y uoa11 
ı murahhaslaru1111a eli 
h · · · fet ~er arıcıye na~ırı z;ya 

tl•" 
Atina, 18 (Ati na njanı;ı) - JııD 

riciye m'zın M. Mnts~ınos ,Bal' 
"Büyiik Brilanya,, otelınde . J1111 

kan konferansı ve Türk heyet.' e. 
·ıerı' 

rahhasası ve Türk gazetccı ·.ıir· 
f . b" ~· verı11h re ınc ır ak~am yemcgı tiltf 

rına mahsus temiz örtülü masalar ANKARA, 18 (A. A.) - B. M., "- CUmhuriyetçi Türkiye"nin 
bulundurulmaııı, böcek ve haşere- meclisi bugün reis vekili Refet Be- birinci şian bu olmalıdır. Birimiz, 
lerin imi\ası, su sarnıçlarının fen- yin riyasetinde toplanmıştır. Cel- 1 hepimiz ıç.ın \ "C hepimiz birimiz 
ni şekilde yapılması, üçüncü mev senin açılışını müteakip dahiliye için,, 
ki yolcularına mahsus yerlere hay vekili Şükrü Kaya Bey söz alarak Demiş, ve bu köy felaketzede· 
van baf:lanmaması, hasta tedavi- Türk milleti cümhuriyetin onuncu !erine yardım etmek ve kış gel
si için yerler, ilaçlar ve tıbbi va- yıldönümünü kutlularken çıkan meden evvel köyü bütün ihtiyaca
sıtalar bulundurulması icap etmek bir yangının bu bayrama bütün tı havi şekilde yeniden yapabil
tedir. l gönüllerile, bütün neşelerile işti - mek için teklif edilen münakale 

rak eden 146 evli Cevizli köyünün: kanunun ruznameye alınmasını 
Be!ediye zabıtasına heme~ ta~~~en denec~k. '"~ette istemiş, bu teklif kabul edilmiş-

d 
. . yaktıgmı solıyerek dcmıştır kı: tir. Kabul edilen bu kanu -

aır bır karar ,._Bu yangında 105 e\' yanlllI!ii na göre 1933 mali senesı 
AI~KARA, 18 (Hususi) _ Po- ve yangını söndürmek için de 12 - müvazenei umumiyeı>ine da -

lis teşkilatı kanununun 32 inci 10 ev yıktırılmıştır. Nüfusça za - hil daire bütçelerinin muhtelif fa. 
maddesinde yapılacak tadilleri Da yiat yoktur. Yangın esnasında sılları arasında 44 bin liralık mü
hiliye encümeni kabul etmiştir. bir kaç kadın, çocuk hafif surette nakale yapılmakta ve bu münalm-

Devletçe lüzum görülen yerler- yaralanmış ve tedavi altına alın - le ile bütçenin 157 inci mesarifi 
de belediye zabıtası vazifelerinin ınışlardır. Bu vakayı haber nlır gayri malhuze tertibine ilave olu· 
devle: !ııta memurlarına veril _ almaz Büyük Reisimiz Gazi Hz. nan tahsisatın lüzum görülecek 
mesine, birleştirilecek olan bu iki köylünün halihatırım sormuş ve mahalle yardım olarak verilmesi 
zabıta hizmetlerinin istilzam ede- icap eden yarclımlaı·ın yapılması hususunda hükumete salahiyet ve

ceği fazla memurlara ait maaş ve 
masrafların hazineden tesviye ve 
bu suretle istihdam edilecek me -
murların develt zabıtası memurla 
rı derecesinde kuvvet ve salahiyeti 
haiz bulunmalarına dair kanun la 
yihası Dahiliye encümenince ka -
bul olunmustur. 

Gayrimübadillere bono 

icin emirler verınistir. Her venle 
J J • 

yardımımıza y~tişen Hilfıliahmer 

de yardımını esirgememiştir. Hi
lfıliahmcr cemiy~tine huzurunuzda 
tc~ekkür etmeyi bir vazife bili-
rım.,, 

rilmektedir. Kanunun diğeı· mad
delerine göre de 1933 senesi büt
çesinin Türk prasınm kıymetini 

koruma kanununun tatbıkı mesa
rif i maddesine 30 bin lira münzam 
tahsisat konulmakta ve gene 1933 
senesi varidat bütçesinin cümhuri
yel merkez bankasından kambiyo 
mürakabe mesarifi karşılığı mad
desindeki 20 bin lira 50 bin liraya 

Devlet demiryollan ve limanlar 
umum müdürlüğü 19::S3 senesi büt
çesinde yüz bin liralık münakale 
yapılması hakkındaki kanunun mü 
zakeresi münasebetile söz söyli
yen bir hatibe cevap veren Nafia 
Vekili Fuat Bey bütçelerde münn
kalelerin bir hata olmadığı ve bü
tün devletlerin mi.ıhasebei umumi-

M P ı davel . apanaslasyu Cia . 11 • . . m s 
arasmclnydı . Kadehını M ~, 
firler şerefine lmldıran M. 

1
.a ıİ • 

. - ·ı T·· k. . ı ymet ı sımos ası ur ıyenın ıu ı 
··p1e~s 

yasct alemi ve matbuat rou et' 
!erini selamlamakla duyduğu ~li. 
nuniyctini bıldırmış ve şunları 1 

ve etmiştir: . . i 
' \ ' . . ı i'.)tınıZ ·- nnanıstam zıya t: te. 

L d 1 1 . . . . bCS ye kanunlarının münakaleyi kabul ı>ma< a menı e.~etıııız 1cın ·1 • • • h"ı::]CI 
ettiğini istenilen münakalenin büt mektc olduğunuz dostluk ı~. ıe 
çenin tanziminde yapılmış bu· ha- nin biillin içtimai smıfla11ı~ ~ıı~~, 
tadan değil, ancak bütçenin kabul rinc ı:~·c~ınan olduğuı~a. sıı:1,

1dt 
ve tasdikinden sonra tahaddüs el- edecegını \"ı..! meınlekctrnııc ' d 
miş va~ı~etlerden ileri geldiğini tinizcle ~aı~ıi~i .. dostl_:~ğ~ı~ .. 1:i~, · söylemıştır. Bu izahatı miitcakıp 1 haberlerını gorurecegınızı uı 

kanun okunarak kabul edılmıştır. ınck ıstemn.,, .. ~-· 
Posta ve telgraf umum müdür- Türk murahhas heyeti rct~:fıit 

san Bey cevap vererek clcw' 
lüğü bütçesinde 329 liralık müna-
kale yapılması hakındaki kanun ki: df' 
müzakere ve habul edilmis.tir. ''- :\1enı lekctinizin <'ski ıııc 1, 

. . . . l I lk · 1 " fı~ı nıyctı )Çlfü c, fa ·an hır rgı ııfı 
Müteakıben Türkiye cümhuri -

yeti ile Yunnniıtan cümhuriyeti n
rasın cla akdedilen ticaret ve scy -
risefain mukavelenamesine bağlı 

ve bu listelerindeki yanlt~lıklarm 
düzeltilmesi hakkındaki kanun ile 

nin bizim hepimiz İ<"in :ınııtıı. 
yolu olduğunu anlaı~ıak cljraY~t; 
p·ös~erdrffine şahit olmakla b~11 • 

yanz. Dtmdan baı::ka meınlcı.~ 
terimizin anla.~ması. 1çın kat'i 

merhalenin M. Çaldiris gihi .' 
tütün ve inhisar kanununun 33 ün him bir devlet adamının hü]\U 

cü maddesinin tefsiri hakkındaki tarafından yapılım~ olduguntı 
mazbatanın ikinci müzakereleri ıneklc tamamen bahtiyarız:. 
yapılarak kabul edilmiş ve pazarle Bütün Türk milleti hall\Jlll 

• ANKARA 18 (Hususi) - Gay-

ri mübadillere dağıtılmak üzere 
yeniden bono çıkarılacağı yolunda 
ki haberler salahiyetli makamlar -
ca tekzip edilmektedir. 

Vekil Bey Hilaliahmerin mem
leketimi:1;in muhtelif yerlerinde 
yangın, hareketiarz, tuğyan gibi 
felaketler karşısında yaptığı yar -
dımları kaydettikten sonra: iblağ olunmaktadır. 

si günü toplanmak üzere içtimaa anlaşmasını tam kıymetilc t,.'I~ 
---~--"' nihay,et verfüniştir. __ ~~-~ :ı;tın.e.ktc... , füılkan hirliai 

Kırıkkale için .• 
ANKARA, 18 (Hususi) - Kı

rıkknlede gittikçe çoğalan fabrika 
lar ve diğer resmi müesseseler ih -
tiyaçlarının tedariki için, müzaye 
de ve münakasa kanunu talimat -
namesine dört ki§iden mürekkep 
bir komisyon teskil edilebileceğine 
dair bir madde ilave olunmuştur. 

Amerikada borsa işleri 
NEVYORK, 18 (A. A.) - Bor 

sa işleri komiteler ve intihap edi -
len memurlarla idare etmek husu • 
sundaki an'anevi siyasetını terket
rn,.ğe karar vermı§tır. Borsa ekse
ı·isi bu komitelerin azası bil~ olmı
yan borsa komisyoncularını bu hu· 
susta fikirler vermeye ve borsa i • 
do.re heyetile muntazaman temas • 
ta bulunmağa davet etmıştır. 

Bir kaza 
ISKENDERIYE, 18 (A. A.) _ 

Meşhur Sakellarides pamuğunu or
taya çıkaran ve 85 yasında bulu • 
nan M. Jean Sakellaridise bir mo -
tosiklet çarpmıttır. 

M. Sakellaridis hastaneye kaldı 
rılmıştır. Vazıyeti tehlikelidir. Kal 
çasmda kırık ve başında yaralar 
vardır. 

Türk- Bulgar Ticaret 
muahedesi 

SOFY A, 17 (Hususi) - Tür • 
kiye ile Bulgaristan arasında akte
dilecek olan yeni ticari, baytari ve 
Klering mukavelelerinin yakında 

imzalanacağı anlaşılmaktndır. 
Bulgar başvekili M. Muşanof, 

Sof ya sefirimiz Tevfik Kamil be • 
yi kabul etmıştır. 

•• 
niversite muvakkat devre 

üç yıl daha uzatılıyor 
ANKARA, 18 (Hususi) - İs

tanbul darülfünununun lağvile ye
rine Üniversite kurulması hakkın
daki kanuna müzeyyel layiha B. 
M. Meclisine verilmiştir. 

Layihanın esbabı mücibesinde 
fU noktalar vardır: 

Bir taraftan Üniversiteye alı -
nan ecnebi profesörlerin muhite 
intibak edebilmelerini, diğer ta -
raftan tedris heyetine giren genç 
unsurların tedrisata alışabilme -
leri ve Türk, ecnebi profesörle -
rin rehberlikleri altında yeti -
şebilmelerini, Bundan başka ye -
ni enistitülerde çalışmanın Üniver 
site tedrisatile bir seviyede gi -
debilmesini temın ıçın muvakkat 
devrenin üç yıl daha uzatılmasına 
lüzum hasıl olmuştur. 

Seminerlerde talebeyi muvaf -
fakıyetle yetiştirinciye kadar ge -
rek profesörlerin, gerek muavin -
ferinin ve gerek asistanların me -
aailerini daimi bir kontröl altında 
bulundurmanın ancak muvakkat 
devrenin uzatılmaıile ve Üniver -
sitenin daha bir kaç yıl Maarif 
Vekaletinin idare ve mürakahesi 
altında bulunmaıile mümkün o -
labileceti anlatılmıttır. 

Layiha tudur: 

"1 - 2252 numaralı kanunun 
beşinci maddesine göre 1 agustos 
933 tarihinden 31 mayıs 934 tari _ 
hine kadar devam edecek olan mu 
vakkat devre 1 haziran 934 tarihin 
den ıtıbaren üç sene daha temdit 
E"dilmiştir. 

2 - Aynı kanunun ikinci mad· 

desinin ikinci fıkrası şu şekilde ta
dil edılmış.hr: "Maarif Vekaleti 
Üniversitenin teşkilatına ait ka -
nun layıhasını en geç 1 nisan 937 
tarihine kadar B. M. Meclisine 
tevdi eyler.,, 

3 - Aynı kanunun altıncı mad
desinin birinci fıkrası mucıbmce; 

maaşlarını 931 senesi darülfünun 
bütçesi kanununun onuncu madde 
ai hükmüne göre alacak olan mü -
derris ve muallimlerle bunların 

muavinlerine 1 haziran 934 tarihin 
den itibaren 1452 numaralı kanun 
hükümlerine göre maaş verilir. 

4 - Aynı kanunun sekizinci 
maddesine şu fıkra ilave edil· 
mi§tİr: "Her ne şekilde olursa ol -
ıun bu ücretler 934 mali senesi ha 
şından itibaren kesilir. 

5 - 2252 numaralı kanunun do 

İngiltere hariciye nazırı 1 
Cenevreye gitti 

Cenevre, 18 (A.A.) - M. Paul 
Boncour yanında M. Mat:.igli bu
lunduğu halele Sör John Sbıon ve 
M. Eden ile aynı zamanda bu sa -
hah Cenevreye gelmiştir. 

M. Poul Boncour ile İngiliz 
mümessilleri arasında daha bu s~
bah bir konuşma yapılması hakkın 
da hiç bir tedbir almmamıJtır. 

Roma hükumetini temsil ede • 
cek hiç bir murahhas bulunmama· 
sından dolayı bugünkü konu~ma
lann hemen hemen sırf Fransız -
İngiliz murahhasları arasında gö
rÜ§melere münhasır kalma11 muh
temeldir. 

kuzuncu maddesi aşağıdaki tekil -
de tadil olunmuştur: 

"Darülfünunun 932 senesi büt
çe kanununda yazılı menbalardan 
933, 934, 935 ve 936 mali seneleri 
zarf mda tahsil edecek varidat her 
sene mezkur senelerin müvazenei 
umumiyesine lahika olarak bir ta • 
raftan "Ünivenite hasılatı,, adile 
açılacak nazım va~idat faslına 

irat, diğer taraftan "Üniversite 
maaş ve ücret ve bilumum masraf
ları,, atlile Maarif bütçesinde açı
lacak nazım masraf far.hnn tahsi
sat kaydolunur. 

Maarif Vekaleti temdit edilen 
muvakkat devre zarfında Üniver
sitenin kadrosunda tadilat yapma
ğa salahiyettardır. 

Kanun neşrinden muteber ola
caktır. 

Avusturya başvekilini 
vuran mahkum oldu 
Vinaya, 18 (A.A.) - Başvekil 

M. Dolfusa silahla taarruz et
mi§ olan Rudolf Dertil, 5 sen.e 
hapse mahkum olr..1uştur . 

Bir demiryo!u kazası 
Kanovre, 18 (A.A.) - Bir sü

rat katarı Stendal civarında birişçi 
trenine çarpmıştır. 10 yaralı var -
dır. lki de kayıp vardır. 

Almanyada komünistler 
Lubeck, 18 (A.A.) - Zabıta 

komünist fırkasının mnhalli bir 
şubesini teşkil etmek tasavvurun· 
da bulunan kırk beş komünisti tev
kif etmiştm. 

sonsuz bir ümitle kabıı l eyle 

Bulgaristand3 
. ,, 

1-!iikfımetin harİc! s1Y ti 
setini, Mectis tasvip et,. 

r.1 
Sofya., 18 (A. A.) - Sobr' ,,-' 

da dün akşam hükumetin ııtıl ıcr .. .,.,,. 
siyaseti hakkında yapılan 111ıı ~· 
relerde biitün fırkalara mensıJP.,ı# 
tiplerin sözleri, Bulgarist• Je' 
milletler cemiyetine istinllt e IJİ' 
ve Yugoılavyadaki Bulgar a1'~jl 
Jetlerinin vaziyetlerini iyile~~ ti"' 
temayül ettiren harici si:Y''; J 
tasvip hususunda umumi ittif' 
duğunu göstermİ§tİr. el~ 

Müzakereler esnasında .,tı' 
ı 11r1 

başvekil M. Çankof, Bu g tıt-' 
nm Neuilly muahedesini~ t;,Jc'' 
tetkikini bile istemediğinı. . il' 
ısadecc alcalliyetlerin hima:Ye

51 dilj 
• tO 

Ege denizinde bir mahreç 15 

ni kaydetmiştir. ___..., 

as• 
Bulgaristanın muhtır sııl, 

S O F Y A, (Hususi) .- "~~ 
gar hariciye nezareti, Roro~JlYoııJ}ı' 
l A • ·ı k .. e bır 
mmelıne \'erı.me uzer 
tıra hazırlamaktadır. ıtt"~· 

Başvekil M. Muşanof bU 
1
,u': 

•• JeJ11 , 
lıra hakkında şunları soY 

1
,11 

· s· d h 1ı11ı , ' - ~ ım i mu tırayı il" 
makla meşgulüz. Bu ınuht•~~ 9"1 

manya ile alakadar olduğuI1l .tt> • ·1 .,., ... - ' 
seleleri havidir. Bu mesaı ıli1't 
da Dobrucndaki Bulgar 1\k~ir·ı' 
lerinden de bnhsedil.mekte 

Barslonda grev r1'1 

J'tJf'~ '11i' 
Barslon, 18 (A.A.) -

111
; 

amelesi, aktettikleri umı.ı ·ıjtıl~ 
" 1 I" içtimada y• .. m sabah gre . "'' 

karar vermişlerdir. u~u.7~&JjıJ" 
bu grevin gayri kanunı 0 

beyan etmiştir. 



!~AR ETLER 

~~~;f f ~"i~~Yetli 
ır tecrübe 

Bu sen 'lk 
Un hey b' e 1 

.. baharda vali Muhit- Rüşvet meselesi tahkikatı devam ediqor 
Q ır cun h' lbtda b' şe ır meclısı salo -
8 ır topl . 

U to!l\ . antıya rıyaset etti. 
• antı kı . 

l'lıJllıı.k • • msesız çocukları kc-
ıc;ın b l d tedbirle . e e ıyenın alacağ ı 
rı tetk'k ln11da b' h 1 cdecektı. Bu içti -

\' ır ay)' .. h 
lltd1 G·· 1 mute assıs zatlar 

Dün sorguya çekilen beş adı 
bir erkek tevkif edildiler 

a 

. uz l f'k' tt1ik, e 1 ırleri nden istifade 

l'aliin kö .. 
tıı:ı, r· Pru altına sokak kena 
ı. ' Unclin v ' 
~lorif ey ah ut T okatliyanın 
d • er ıskaral ·· .. · 
•gı S"ft kl arı ustune salver • 

b' "'-U ara k •rrn etraf arş ı alınacak ted -
01du. N'h •nda epey görüşmeler 
tı • ı ayet o tn ıki nuncu yıl bayra.m ı-

ncı gü .. 
l'\ırdu a ld nu gençleri koruma 
t çı ı B .. t 

Bazı randevu evleri mensupla - / ticede hakkındaki tahkikat kendi -! yapılan Todori Ef. nin esaslı suret· 

rının . kendilerinden rüşvet almdı.. si mevkuf olmıyarak yapıl.mak ü - te sorguya çekilmeleri, düne kal -

ğı yollu iddiaları dolayısıyle işten zere, serbest bıralulmıştı. mıştı. Dün <le bunlaı· sorguya çe • 

el çektirilen ve hakkında tahkikata Rüşvet vermekten haklarında kilmişler, sorguya çekilmeleri geç 

başlanılan Beyoğlu polis merkezi tahkikat yapılan Maryam, diğer vaket kadar sürm\iştür. Neticede 

birinci komiseri Mücip Bey, per- Marya.m, Gülizar, Sabahat, Ele- sorguya çekilenler, tevkif edilmiş 

~embe günü adliye dairesinde geç ni hanımlarla rüşvet verilmesine lerdir. Mesele etrafındaki tahki -

vakte kadar sorguya çekilmiş, ne- 1 vusıta olmaktan hakkında tahkikat kat devam ediyor. 

tvaz1 b' · ugun stanbulda mü 
1tıe ltı ır~ekilde çalısan bir mücs-
\.'· cvcutt K -
1 Uk he ur. urulmasmı bü .. 
d Yet.anla t k' · - · lıtı rn·· a ıp ettıgım bu yar 
tı.._ uesses · · "Qtyj k .esını yakından takip 
k endı · · 1tdiy m ıçın bir borç telak-

0ruın. 

Çlink·· 
'lldtce ub' bu müessese biz~ 
tdttek d _ ır tedbir gibi yardım 
)\ ltııı.hk~gıldır. Bilakis kaybol.mı
k'%ıy um kıymetleri bulup çı • 
l:ıı% h~' onları müspet insan yap-

ı:cın et edecektir. 

Belediyede 

Varidat ve tahsil 
\ Afyon satışı J 

Yugoslavlarla müzakereye! 
bugün tekrar başlıyoruz 

Belediye varıdatmın iyi tahsil 
edilemediği aörülmüş, bazı tah
r.ildar ve me.murlar cezalandırılmış 

Balkan honferansmda bulunan 
tı. Cezalandırılan memurların he-

Yugoslavya murahhası M . Mihalo 
sapları son günlerde tetkik edilmiş. 

viç dün Selanikten ~ehrimize dön
eskisine nazaran Yaridatr daha iyi 

müştlir. M. Mihaloviç, memleke 
topladıkları görülmüştür. Belediye 

timizle Yugoslavya arasında bir-
murakip ve müfettişleri bundan 

liktc yapılacak Af yon satışı mese-
sonra her ay 28 tahsil ~ubesindc 

lesinde Yugoslav murahhası oldu
sıkı teftişler yapacaklardır. 

)' ğu için, dün .~ehrimizc gelir gel -
tJ lıtclun 'Ik Vesikasız işçiler dd l · ı · ~etek b' 1 adımı bizi memnun mez uyuşturucu ma e er ın ıısarı 

'( ır haldedir. Belediye müstahdemin şubesi ile temasa geçmiştir. 
'). lltdlın ın .. d .... d KA vesikasız hizmetçi, gaı son, araba M. Mihaloviç konferansa git -
'-'~it h . u uru o:.tum azım k' 
~- ek·mI"-· . cıları sıkı bir surette ta ıp meden evel inhisar idaresiyle gö • 
'1\arctl'i1İs ·b. ı~ınt sosyal davalara etmektedir. Müstahdemin şubesi- rüşmliş ve Türk- Yugoslav afyon 
'ttıe I · ır tn.sandır. Bunun için ne yazılanlar beş hin kişiyi bu!- satıc. birlig~ İ hakkındaki anlaşma -
ı. tı ık k sJ. y 

~l'IJ 1
- nlarından, karargah.. muştur. Vazıyctleri JÜpheli götü nın esaslarını teklif etmişti. 

ltr ;ıttı~n toplanıp getirilen çocuk - len iki müstahdemin idarehanesi Ancak kendisi Yugoslavya hü -

~~ k ın, Pedagojinin ihtimamiyle kapatılmıştır. kumetinin Balkan konferansında 
)\h ayholanlarımızı kazandırmı - ! Balkan konferansından murahhas olduğu için Selaniğc 

a.,larnııtır H . ı •• . gitmiş ve bu müzakere bir müddet 
· er admam azamı 1 donen murahhaslarımız 1 tehir edilmisti. 

t\uğ;:.anbveı-ın aini şiddetle arzu Selinikte toplanan dördüncü Bal· ı Bugünde~ itibaren hu müzakere 
~ ıı U •• \ • I" 

tli . gun erac ınsamn tt.ıy- kan l<onferansına iştirak eôen mu· lere tekrar başlanacaktır. Yugos • 

Polis haberleri -----·-Parasız yemek .. 
Adapazarlı Nurettin Beşiktaşta 

ahçı Nurinin dükkanına girmiş, ye 

mek yemiş, sonra parasını verme
den gitmek istemiştir. Nurettin ah· 

çınm yakasına yapışması üzerine 
camları kırmış, bağırıp çağırmış, 

neticede yakasını polisin eline ver 

miştir. 

Bir işçi 
n1akineye 

kolunu 
kaptırdı 

Beyoğlunda kurdela sokağında 

doğramacı Alekonun atelycsinde 
çalışan 22 yaşında Pirekobi sol 
kolunu makineye kaptırmış, kolu 

dirseğinden kopmuştur. 

Hanımlar arasında bir 
döğüşme faslı 

Beşiktaşta Valide çeşmesinde 

oturan Fatma Ha.mmla aynı evde 

oturan Halim Ef. n in zevcesi Emi· 
r.e H. bir kedi yüzünden kavga et· 

mi~lerdir. Emine H. Fatma hanı
mı fena halde dövmüştiir. 

SOJIBE1LER .................................. 
Merak bu ya •.• 
Karakolda dayak yiyen ve has

taneye düşen Didar Hanım, belki 
de artık iyileşmiş, evine gitmiştir. 
Fakat bazı vakalar vardır, ki in • 
sanın beynine bir tohum gibi ser
pilir, bu tohumlar yavaş yavaş fi. 
)izlenir, bi.iyür, tomurcuklanır ve 
açılır. İşte buna merak derler. 

Merak bu, insanı her zaman 
birdenbire sarmaz, ağır ağır bü
rür ve bir kere bürüdü mü, teces
süs damarlarını iğnelemeğe başlar. 

lşte, bu Didar Hanımın dayak 
yemesi de beni ağır ağır sardı. İlk 
günü, gazetelerde çıkan resmine 
bakmadım bile, havadisi okuma
dım. Bir kadın karakolda dayak 
yemiş... Hee, bir kere dayak yi· 
yen kadın olsun, ne yapalım, can 
sağlığı... Deyip geçtim. 

Derken efendim dündenberi bu 
vakanın tohumu beynimde filizlen 
di, büyüdü, tomurcuk verdi. Me
rak sardı betli... Evet, merak bu 
ya, bu kadının nasıl dayak yediği· 
ni öğrenmek istedim. Gazeteleri 
açtım . Bu hadisenin maznunu me

mur bey: 
"Ben dövmedim, vurmadım, 

diyor, biri diğerine yumruk sa• 
vurdu, yumruk tesadüf en Didar 
Hanıma geldi ..... ,, 

Hoppala! .. Alınız size bir me • 
rak daha!... Merkezde komiser in 
karşısında dövüşmek cesaretini hu· 
lanlar kimlerdir?... Merak bu ya, 
acaba bu kimseler, kazara Didar 
Hanıma vurdukları için neden ka· 
dından özür dilcmemişlerdir? .• 
"Canım efendim, sana ne?., deme
yin, dedim a, merak bu ... Bir kere 
insanı sardı mı, yakasını bırakmı

yor. Hastaneye gidecek kadar kuv 
vetli bir yumruk yiyen kadının, gö
zü önünde gören komiser hey, aca 
ha ne den halini, hatırını sormn
mış? .. Yoksa bu Didar Hanım deli 
mi?.. Kör mü?.. Kavga eden iki 
kişiden, kazara bir yumruk yediği 
halde, ne diye: 

~~1ıı!~heaıı ki hiçbir yerdekiyle rahhaslanmızın bugün şehrimize lavya ile aramızda bir itilaf hasıl 
!ıf\ııu ~ecek kadar yüksektir. dönmeleri beklenilmektedir. Mu- olursa Türk ve Yugoslav afyonları 

~t}'ı·ı 0
.llun olan memleketlerde rahhaslarımızdan Kocaeli mebusu bir elden satılacaktır. 

1 Ctın • l 1 h·llıır u 1 serserılerın, cemıyete Reşit Saffet Bey stanhula ge miş Maamafih hazırlanan anlaşma 
I 1r tchli~ıurların artması şüphesiz ve dün kendisini ziyaret eden bir esaslarına göre uyuşturucu madde· 
'4 bj edır. Fakat nüfusu az 0 • muharririmize konferans hakkında ler inhisarı ile Yugoslav afyonla
~rı~:ltlll~mlekette tufeylilerin, a - ki izahatı heyetimizin reisi Hasan rmı satmak için lstanhulda bir bü
e,ı~ag erın az nispette de olsa çc- Beyin vermesi daha muvafşk oldu- ro tesis edilecektir. Büronun Türk 

~ıı-ı,l'a: tok korkunç akıbetler ha- ğunu söylemiştir. Ye Yugoslav murahhasları olacak 
~ill b a bir manzaradır. Bunun Balkan Turizm federasyonunun bundan maada bir de idare heyeti 

~t ı~:ba1ların, anaların, fertlerin Selanikte toplanan dördüncü umu bulunacaktır. 

Hl.laA lı·ahmer balosu "Beni komiser dövdu !,, diyor .• 
Yoksa komisere bir garazı mı var?. 

Hilaliahmer balosu 21 kanunu- Merak buya, bir kere sardı. Be

evel 1933 perşembe günü akşamı ni çatlatacak! .. Merkezde, iki kişi 
Per:ıpalas salonlarında verilecek • kavga etmişler, biri yumruk savur 

muş ... Bu vakanm raporu müdüri-
tir. Bir aile toplantısı olan işbu 

yete gelmiş mi? .. Anlaşıhyor, me-
balonun mükemmeliyetini temin raktan ancak tahkikatın sonunda 

t~;,_ ıy e ce · · k mi heyeti umumiye toplantısında ldaı·e heyeti reisi Türk muı·ah -
l ·ıtler b' ınıyctın sırtına yü • 
•ı._ı. 1 ır ·· ·· k b Yugoslavya murahhasları, Roman· hası olacaktır. Müzakereye bugün 

için Dahiliye Vekili Şükrü Kaya kurtulacağım. 

ıır \t Uru a ahatleri birer 
bj~. e kaz h ya ve Bulgaristan murahhaslarının den itibaren başlanacaktır. 
b ı~ i . anç aline koymak he 
il Çın bi da iltihakiyle f edcrasyon merkezi· 

Beyin riyasetinde güzide zevattan 

.müteşekkil heyeti leı-tibiye şimdi -

den istihzaratla bulunmaktadır. 
t tUtt b r vazıfedır. Bu yurt nin istanhuldan Belgrata nakli, 
c~b Unun b' ·· 'd' İlk c ır numunest ır. Reşit Saffet B. in reislikte ibkası 
~d d tn.u"a.ff akıyet verdi. tık 
"'~ l\ ~ır . b nı teklif et.mişlerdir. Reşit Saffet 
f' . ~\ıv frnı eş Çocuğu kazan - Bey reislikten çekilmeği ve mer -
• 
1kırd a fakıyet rakamda değil kezin lstanbulda kalmasını teklif 

lııı l 'dır. O . . 
td uty1ll nun ıçın ben Muhit • etmiştir. Reylerde müsavat hasıl 
b· tt~trı .~bUYaff akıyetini tecrübe olduğundan meselenin mayısta lek 
tr l o lir .1 A ti .'._Yli 

25 
Vt ~yetlcrımızm de rar konu§ulmasma karar verilmiş • 

Ilı h&.tırl çocııgu kurtarabilece - tir. Yugoslavya hükumeti merkez 
atmak istiyorum. ı Belgraôa naklolunduğu ~akdirde 

Sadri Etem masrafı deruhte elmektedır. --

Limanda ----Jntizam lazım 
Deniz ticaret müdüriyeti lstan -

bul limanında işliyen vapurların 

muntazam sefer yapamadıklarını 
ve ilan ellikleri sa.atlarda harekete 

Genç kızlar yurdu 
bugün açılıyor 

Kadınlar birliği tarafından Şeh 

zadehaşmda kurulan genç kızlar 

gelmediklerini görmüştür. Müdür yurdunun açılma merasimi bugün 
lük vapur idarelerine seferlerin saat 12 de yapılacaktır. Açılma 

muntazam yapılmasını bildirmiş· ı merasimine birçok kimseler davet 
tir. edilmiştir. 

Selami izzet 
Hamiş - Merak dedim de hatı

rıma geldi. Bir hafta evel Tokat• 
liyanm karşısındaki pnsajm köşe -
sinde oturan lakcrdacıya, belediye 
zabıtası: "Buradan kalk!,, emrini 
vermişti. Lakerdacı hala yerin • 
de. Merak bu ya, o gün bugündür 
çathyacağım: O adamın, o köşede 

malını satmağa hakkı var mıdır, 
yok mudur? Varsa, neden bir za
bıta memuru onu kaldırmak istedi, 
Yoksa, nasıl oluyor da hala yerin• 
de oturuyor?... S. i. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüyor? 
:::.:-----~--------------- ---~-------- ~----~~- ---~- -----~-----~------------------~~--.... 

,, ---=::::-------~--------_l -----~....._,__ ____ ~--------------
,, ~ ~ı .. 

ı.~dltıt.. .ı& bir W.nıdıkZ'ı la lcahı • - o, brn stnr.t w·mtcnı, namusum i11rri· 

ne sör. \ 'erdim, dedi. iz. buııa ne der ini.c; T 

ı--------------------~-------------1 

Dehri Ef. - • • • • • • • • • • • • • • • • Şwıu nııl:ıdım 1.1! .. " 

• •• Bu ndnmdn n:ımu ''lır. 1~.ıknt h t'r 

hııldc lrı~ m ti 3 oktur. Ç'itııklı k13 mcti ols:ı~ dı 

namusu lı z.erfne ı;oz. de 'l'rmf 1..dJ •• 
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Yerli mahsulümüzü 
korumak için 

Memleketimiz mahsullerinin 
sürümünü arttırmak maksadiyle 
balık günü, patates günü, ve bir 
de zeytin ve zeytinyağı günü yapıl .. 
ması istenilmektedir. 

Bilhassa balıkçılar cemiyeti se
nenin muayyen bir gününün balık 
günü yapılmasına karar ver.miş ve 
bu hususta da alakadar makamlar· 
da teşebbüsalta bulunmuştur. Ada 
pazarındaki patates zürraı ve ta -
cirleri de aynı şekilde hareket et
mişlerdir. 

Dün de zeytin ve zeytinyağı ta• 
cirleri böyle bir günün yapılması 
için teşebbüste bulunmağa karar 
vermişlerdir. 

Öğrendiğimize göre tacirler İs
tanbul ticaret odasına müracaat e
derek senenin muayyen gününde 
ve yalnız zeytin ve zeytinyağlı ye
mek yenmesini istiyeceklerdir. 

Çıkarılmasına müsaade 
edilmiyen kömür 

1lrtısat vekaleti sabık müfetti§
lerin.den Fazıl Bey na.mında bir za 
tın delaletiyle Vitol firmasına ve -
rilen ve Vanderze firmasına sa
tılan 6 bin ton kömürün gümrükten 
çıkarılması için muamelesi bitiril
mişti. 

Fakat ortaya bir sui istimal ha
disesi çıktığından bu kömürlerin 
ihracı menedilmişti. 

Vanderze idaresi gümruge 
müracaatla kömürlerin çıkarılma .. 
sına müsaade verilmesini istemit -
tir. 

Gümrük idaresi de bu vazıyet 

üzerine vekalete müracat ederek 
bu kömürlerin çıkarılmasına müsa
ade verilip verilmeyeceğini sormu§ 
tur. 

Vekaletten gelen emirde kö -
mürlerin çıkarılmasına müsaade ve 
riln~emesi bildirilmİ§tir. 

Fındıkcıhk tahsili İCjİn 

Gireson vilayeti fındıkçılık tah
sili için ziraat fen memurlarından 
Hakkı Mahir Beyi ltalyaya gönder 
mişHr. 

Istanbul mıntakasının 
iktısadi vaziyeti 

Jktısat vekili Celal Beye veril
mek üzere İstanbul mıntakasının 

iktısadi vazıyetini gösteren bir ra .. 
por hazırlanmıştır. 

Bu raporda muhtelif ticari, zi. 
rai ve sanayi vazıyetler müspet ra
ka."!llara istinat ederek gösteril
mektedir. 

Bu rapora göre son haf ta içinde 
yalnız yumurta vazıyeti geçen ayla 
ra nazaran biraz düşkünlük göster 
mektedir. Maamafih Almanyanın 
kontenjana fazla yumurta koyması 
üzerine bu düşkünlüğün daha fazla 
olmıyacağı fikri ileriye sürülmek -

( c o N o N H A s E ~ LE~ ı ) Kitap 
1 

Tiyatro ve ~nema binalarında ara"' Hırsızlığı· 
k ı b d ıd Semih L··tr 8eyin ~ naca yeni şart ar tes it e i i sunau h:rsız ~ir~:~ 

Sühulet kütüphan.esı 1 
bir 

mih Lfüfi Bey, mühı.'!Jl . 
Bazı tiyatro ve sinemalara bele- ı çok kayıtlar konmuştur. Bu kayıt 1 ıtı ... " .;n ı ki sene zarfında kargir::! 

diyece gösterilen tadilatı yapmala lara göre, sinema oynadığı müd- çevrileceklerdir. 1.000 den fazla 
rı için verilen son mühlet le bitmiş- detçe sinemanın sahip veya müdü- seyirci alan sinemaların k.ıpıları 

tir. Birkaç güne kadar yeniden rü muhakkak orada bulunacaktır . muhakkak surette muhtelif umu .. 
bir teftiş yapılarak tadilatın yapı.. Yeniden açılacak bir sinemanın mi caddelere açılacaktır. 1000 
lıp yapılmadığı kontrol edilecektir. işe başlıyabilmesi için belediye den az seyirci alan sinema binala-
Beyoğlundaki sinemaların hemen merkez fen heyetinin ait olduğu rınm vazıyeti gerek esas, gerek leh 

hepsi belediyenin emirlerini yerle- şubesinden talimatname hükümle like çıkış kapıları en az on metre 
rine getirmitlerdir. Yangın karşı.. rine uygun olduğuna dair bir rapor geni~liğinde bir caddeye açılacak. 
ııında binadan çabuk çıkılması için alması şarttır. Sinemanın sahip tır. 
arka ve yan kapılar derhal açılır veya müdürü elinde vesikası bulu-

h 1 d Seyircilerin çıkmasına yarıyan 
bir hale getirilmiştir. Sinemanın nan e e iyenin salahiyetli memu- ve bina içinde bulunan koridor la-
işlediği müddet zarfında arka ve runa sinemanın her tarafını göste 

recektir. Ve her iki sene de bir si- vanında ve duvarlarında ne için 
yan kapılara l<ilit vurulmıyacaktır. l l d 1 k b l k nema tetkik ve muayene edilecek- o ursa o sun e i u unmıyaca .. 

Diğer taraftan belediye zabıta- tir. tır. Seyircilerin oturm;sma mah -
sı talimatnamesinin son kuamları- Sinemaların ahşap olmaları ya sus mahallerle koridorların tavan

na tiyatro ve sinemalarla umumi saktır. Ahşap sinemalar tali.mat - lan yanmaz bir tarzda yapılmış o
eğlence yerleri hakkında yeni bir namenin meriyete girdiği tarihten lacaktır. 

Adliye haberleri: 

On sabıkalı bir adam 
Tarifelerde tenzilat 

fayda veriyor 

. . . S 'h Liıtfı 
gecırmıstır. cmı n• 

~ • 5'1 
Çar~ıkapıdaki kitap depo 

sız sirmiş ve biribirind~.11 ekk., 
sekiz büyük odadan Jtl~ ot' 
ağzına kadar dolu olan etPr 

1 ,, 1 • 
men yarı yarıya boşa lP1 

k·ı·tıerle nun kapısı büyük ı ı _,. 
• • uSlll" 

keroce kapalı olduğu ıçın ~-
man hırsızlı ğın farkına h 

b• " mışhr. Evclki gece sıı. da 
deposunun arkasında sırtı? 
ile giren bir adam, bekçint~ 
dikkatini celbetmiş, ~e~Ç~e 
durdurmuş ve küfenin ıçtllb&J 
yığın kitapları görünce 
kime ait olduğunu sorııuıt: f 

- Bilmem bu küfeYI , 
buldum! .. 

Cevabını almıştır. :Su } 
.. . b k . her• ı 

vazıyet uzerıne e çı, .-
)ayıp karakola götürmütl'1~~i 
kat neticesinde bu adaP11111 

daşı daha olduğu, depo!"~ 
tara ftaki demir parmaklı8'1 

tarafından şimendifer ücı·etlerinde girdikle ri ve uzunca bi~ ~-~ 
Adliyedeki dokuzuncu ihtisas 1 sı neticesinde jandarma Hasanın ber'ı geceleı· ı· oradan cYırıP ı: 

Türkiye Turing klübüne gelen 
istatistiklere göre; Jtalya hükumeti 

yapılmış olan tenzilat büyük fay - o ,. 
mahkemesinde dün Yanyalı arna- ölümüne sebep olmaktan suçlu ola- dalar temin etmiştir. boşaltmağa başladıkları ~e 
vut Cavidin esrar ve cigara kağıdı rak muhakemesine karar verilen h " ı• 

G b d l rı ariçte biriktirip sonr 
bulundurmaktan muhakemesi gö.. klişeci Alaettin Beyin muhakeme- eçen sene aşın a yapı an ten l l 

ı zilat Romadan geçen trenlerde yüz rı an aşı mıştır. bi 
rülmü~tür. sine dün öğleden sonra stanbul ü~ llk yakalanan adamın I 

Davaya göre, Şehremininde cüncü ceza mahkemesinde başlana de 7o, Milanodan geçen trenlerde çalıştıkları söylediği arkadıf 
S d S kt yüzde 50 derecesinde idi. On ay-

aray mey anında nlıpazan ye - ca 1• dan birisi daha tutulmuştur, 
rinde seyyar zerzevatçılık eden Salon çok kalabalıktı. Mevkuf lık bir tecrübeden sonra bu tenzi- cü hırsız aranmaktadır· 
C 'd' ·· ·· d k' d ı b l AlA · B · k'l' k' latın İtalya ıtimendiferlerinin umu- 1 ııtl avı ın onun e ı zerzevat o u se. u unan aettın eyın ve ı ı es ı "' Liitfi Bey çalınan kitap l\r 
petin içinde birkaç defter cigara ağır ceza reisi ve temyiz azası Sah mi varidatı yüzde 83 nisbetinde ğerinin binlerce lira kıYstl 
kağıdı ve ceketinin astarı arasında ri Bey, mahkemeye geldi. Celse arttığı anlaşılmıştır. Bunun sebebi olduğunu ifade etmiştir. JJıı 
bir miktar esrar bulunmuş. Bu (1-Ia açılınca, mevkuf bulunan Alaet - ucuzluk dolayısiyle ltalyaya fazla ların nerede biriktirildiiİ·~ 
lep) markalı cigara kağıtları, 1165 tin Beyin rahatsızlandığı için gele- seyyah gelmesidir. satıldığı araştırılmaktadır·~ 
yaprak tutuyormu"-. . ~ . d _t l k' l kl e~ :ı mıyccegıne air KÖOae.-il•n Tapor •nımn•ıuwın11111•111111ım111111111111111m•11111111 nı111uııı11nn11Mnıll ıı ıınııım 11 1 ar, ıtao arJ Saltı arı 

Cavit, mahkemede sol'guya çe- okundu. bahriye mütekaidi olduğunu, şimdi birisin i göstermi~lerdir. , 
kilirken sabıkası bulunup bulunma Bunun üzerine, muhakeme, mevzuu bahis gazetenin neşriyat kancının ifadesi de alınmıf. 
dığı yolundaki sorguya şu cevabı teşrinisaninin 25 inci günü saat on müdürü bulunduğunu, TC\phane ~ Zabıta tahkikata ehe 
verdi: dörde bırakıldı. de Defterdar yokuşunda (Panora.. devam etmektedir. Seınih 

- Tam on tane var. Fakat ka ) b' l d Beyin çalınan kitapların•"1 .. 10 Seneye mahkum edildi ma apartmanının ır numara ı a r 

çakçılıktan değ il , sirkatten! iresinde oturduğunu anlatmıştır. zamanda meydana çıkarı 
- Peki, esrar ve cigara kağıdı 

işine ne diyeceksin? 

- Esrar, satın alclığnn eski ce 
ketin cebinde vamuş. Benim habe 
rim yoktu. Polisler, meydana çı
knrmc:a hen de şasıp kaldım. Ciga 
ra kağrtlal'lna gelince, bunları u . 
fak bir paket halinde olarak, yol -
dan geçen tanımadığım birisi seııe 
tc attı. Arkasından polis N'iyazi 
Ef. geldi, beni yakaladı. 

- Ne diye bunları sepete atan 
adamı yakala.madı da seni yakala .. 
dı? 

- Efendim, bu :N'iyazi Ef. ö
tedcnberi heni tanır. Eskiden be -
lediyc memurluğu etti. O zaman 
8erginin yol üzerinıJe ~ıkıntı yaptı 

Bir müddet evel Pendikte Ala 
ettin isminde bir kayıkçıyı öldür -
mekten suçlu kayıkçı Meto Mehme 

din muhakemesi, dün İstanbul a
ğır ceza mahkemesinde neticelen-
miştir. 

Meto Mehmet, kavga dolayısiy 
le tehevvüre kapılarak öldürmek. 
ten on beş sene ağır hapse mah

kum edilmiş, bu müddetin beş se
nesi af kanunu dolayısiylc indiril -
miş, on seneye mahkum kalmıştır. 

Yakışık almıyacak 
neşriyat davası 

"Ünyon,, sigorta şirketinin di
rektoru M. Antuvan Piyos tara -
f ından "iktısadi hafla,. ve "Ticaret 

D ümit ediyoruz. A 
avacı vekili, davayı teşr ih ----------~· · 

etmiş, İrfan Bey, kendisinin cc- A · 1 k · · ysf sıslan ı ıçın 
zalandırılmasını icap ettirecek suç • 

meselesı ·1 mahiyetinde bir cey yazmadıuını · re 
-.ı 0 Dün tıp talebe cemiyetı . 

söylemiştir. Vekili, müvekkilinin .,. bıt 
ruzan Beyin riyaset ettigı . 

on gündür Mecidiye köyünde bir 

tanıdığının evinde misafir olarcı.k 

kaldığını, onun için mahke.meyc 

gelemediğini ve hakkındaki müzek 

kerenin infaz edilemediğini ileri 

sürerek, Mecidiye köyünde kaldı
ğı sırada gripten rahatsız bulundu-

ğuna dair doktor Kenan Hasan B. 

tarafından verilen bir rapor gös

termiş, tevkif kararının geri alın
masını istemiştir. 

Müddeiumumi, geriye alınma 
isteğine iştirak etmiş, mahkeme 

üniversitede maarif vekih l 
Beyi ziyaret etmiştir. 'f~, 
vekil beyle yeni çıkan -~.1 •• 
talimatna:mesi hakkında 1°, 
ve bu husustaki düsünce "'e .. ~ . · ı I"'"' 
rmı anlatmtşlardır. Vekı 

1 
karaya gider gitmez bu ıııe l . t•" meşgul olacağım ve ası• a 
yaş kaydının kaldmlına5111 

sut edeceğini söylemiştir· 
• - J<CI 

Kaptanlık ve ça~ . . 1 
Deniz ticaret ıniidılrısıı> 

kaptanlık ve çarkcılık yaP ıı 
tedir. 

ğı ıne:::c lesinclen ağız kavgası yap- gazetesi,, neşriyat müdürü irfan B. 
mrştık. Ondan dolayı benden pek aleyhine açılan davaya dün on 

Takas müddeti hoşlanmaz! . dörtte İstanbul üçüncü ceza mah. 

T k - Yoldan geçen hır adamın cj.. kemesinde bakılmıştır. 

heyeti bu hususu kısacn müzakere 
et.miş ve neticede reis Hikmet Bey, 

. l . . d b~. ·...-tih• 
tıyen er ıçın ün ıı· ıu• 1' 
mıştır . Muvaffak olanlar

3
eti 

lık ve çarkçılık chliyetrıalfl a as muamelesi hakkındaki A _ I k h 1. tevkif kararının geriye alındığını 
. k gara kagıt arını pa ·et a ınde ola- M A p · h kk yem ararnameye göre takas müd. . .. .. . w • ntuvan ıyos , a ında bildirmiştir. 

deti 20 t . . 'd b' . 1 rak senın onundekı sepele attı~ını silsile halinde yakışık almıyacal< 
e§rınısanı e ıtecektır. Ta .. 1 

kasın uzatıldığına veya uzatılaca- goren ~ar mı· . . neşriyatta bulunulduğu kaydıyle 
ğına dair hiç bir haber mevcut ol.. - btrafta duran on kışı... açlığı bu davada, 50.000 lira taz-
madığmdan İstanbul gümrük ida- - Kim bunlar? .minat ve ayrıca İrfan Beyin ceza 
resi yarından itibaren nasıl muame - Hepsi esnaf... Zerzevatçı fi- kanunundaki maddeye göre ceza .. 
le yapılacağım vekaletten sormuş- lan... landırılması isteğinde bulunmak -
tur. - Söyle isimlerini! tadır. 

İrfan Bey serbest bırakılmış, mu 
hakeme, davacı tarafından müle• 

akip yazılardan dolayı açılan iki 
dava dosyasının da müddeiumumi 

likten getirtilmesi için, 23 teşrini 
sani saat on bire bırakılmıştır. 

Sürp Agop davası 

l Neticede muhakeme tahkikat Mahkeme, ilk muhakeme celse 
Türk - Yunan dostluk cemi· k b · · · · · 

t
- _ _ h _ . . yapara za ıt tutanlarla ısı.mlerı sınc gelmıyen İrfan Bev hakkında Sürp Agop r:ıezarlıaı yüzünden 

ye ı reısı şe rımıze gehyor verilen m"'d f h' 1 · · - k 1 'h · . . 0 

u a aa şa ıt erının çagı- çı arı an ı zar müzekkeresı ıdaz 1 belediye ile ermeni patrikhanesi a-
Türk - Yunan dostluk cemiye- rılma11 için kaldı. Ve hakim Refik 1 edilmediğinden kendisinin tevki- ! . d k d · hk 

· · · M J · M k'" · b' k Be c 'd' k'f . . ' ıasın a çr an ava temyız ma e 
tı reısı . orJ er urıs ır ac y, avı ı tev ı ettı. fine karar vermiıtti İrfan Bey dün · d 'kh · d 

.. • • • :ı- • , .mesın e patrı anenm ava aça. 
gune kadar memleketımıze gelecek Ala"eddı"n Beyı"n muha- muhakemesi için adliyeye gelmis y kt d k d'l · . .. . . . . .. mıyacagı no asın an na ze ı mış 

tır. M. Merkurıs şehrımızde ve k tevkıf kararı polisçe orada infaz t' B d 24 t · · ' d .. emesi kaldı ı. u avaya etrınıaanı e u -
Ankara da Türk - Yunan doıtluğu edilmiştir .. ·· h k l hk · d b k . · çuncu u u < ma emcsın e a ı· 

hakkında ıki konferans verecektir. Zencirli Kuyuda otomobil kaza Hüviyeti sorulan irfan Bey, lacaktır. 

lecektir. .......... 
·····•··················•·········· r ~ Askeri daveti~ •.•.•• ııı 
: ·••·•••• ili ···········••······•············•· ·ııd Kadıköy askerlik şube•'lb 

İhtiyat baytar yüıb•f1 

Efendi oğlu 304 doğurnlılb&lıcl',-. 
Şevki Ef. (328 - 2) Jsta~&ai" 
hemcr. hariçte ise' bulıJ~ ı' 
kerlik şubesi veya askerı tı· 

••• ~- J vasıtasiyle ~ubeyc mur ifl" 
.. 'k ubc• Usküdar askcrlı t ıeıİ 
.. k ·ske 
Usküdar Salaca 1 

0,t 
tan so!rnğını ikametgah ~ıııi 

··ısı• olan ihtiya~ ~üvari mıı ~!&' 
'n Cp ' 

kayıt numaralı HüscY.' f,f· 1'1 

doğumlu Mehmet şefık 
beye müracaati. 
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•• ~~1~6 ~:~da,~-aat birde Anten ~~Brid_1~rşd~e.ne kyuarlaag~ı:aac::' :::ng:;::.i- Dr. Bahaeif in ~akir bey f eşki/fif llll 
d gı hm . .JOkak kapısın - y• 
an, tellalın sesi işitiliyordu. - Ciltli, kenarları yaldızlı bir oldukça ı•nkı•şaf ettı•rmı•ştı• 

d ~Po.rtırr.a.,, bir çok meraklılarla cilt Manon Lesko. tık sayfaya bir 
1
' rnuşt~. şeyler de yazılmış. On frank. 
Si.iı · . . . ~ · l'k b' l ~e zarafet ıptılasının orada Uzunca bir sessız ı ten sonra ır 

Opladıg'"ı b'"t" .. 1 . • b l 
k. u un numune erını e - ses: 

1 de ir' · · .... k. d d" ~•n ıçın ıgrendikleri kolay - - On i ı, e ı. 
ta eğ} · · ' O b d d" ka cnmenın çaresini bulan bu - n e' e ım. . . 

.. dınlarla, ömürlerinde yakından Neye? Bunu ben ele hılmıyor • 
mıyecekleri hayatlarını, bu dum. Belki de ılk say a a ır şey-gore · ı · f d b' 

ıatı~ı bahane ederek bir kere daha ler yazılı olduğu için dedim. 
Yakından görmek fırsatını kaza - Tellal tekrar etti: 
nan 'k b' ., Yı.ı s ~k muhit kadınlarından - On beş. 
ır kaçı, asıl maksatlarını gizliye- llk pey süren, fazla altınlrnası-

l'ek, gözden geçiriyorlardı. nı istemediğini gösteren bir sesle: 

h.Madarn la düşes dö F .... asri fa- - Otuz, dedi. 
•
1Jeleri111izin en hazin bir cnmuze· Tutuşmuştuk. 

cı olan matmazel A ... ile dirsek dir Onun sesini taklit ederek: 
&eğe duruyor· madam la markiz - Otuz beş, c!edim. d .. ,. ' 0 

• ..... zama.nımı:::.ın en tanınmış - Kırk. 
en sık şuhu, kocasına ihanet eden - Elli. 
~adam D · .. d' Altmıı:: 
t 

.... nm mutema ıyen ar - - ~· 

ltdı'"g b" 1 k y·· ı ır eçyayı alıp a mama ta - uz. 
~ereddüt ediyordu i varidatını b~.. Eğer gösteriş yapmak istesey -
M sarfctrncdiği halde Paristeyken, dim, muvaffak olacaktım. Bu art -
. adritte çok para sarfettiği, Mad- tırma üzerine derin bir sessizlik ol 
~•.lteyken, Pm·isle bol para sarfetti du. Herkes, bu kitabı musırrcn al
gı söylenen dük d' Y ... ara sıra da mak istiyenin kim olduğunu anla
C\nl~ttıklarını yazan ve yazdıkları- mak için ona bakıyorlardı. 
~ 1tnza koyan en ispiritüel hikaye Son sözü söyleyişimden rakibim 
<:ılerimizdeıı madam M ... le konu. vaziyeti kavradı. Bana, bu kitaba 
!\ırk.en, T ony'nin kendisine sattığı değerinin on mislini verdirmekten 
~~ Parasını gene kendi verdiği iki başka bir şeye yaramıyacak olan 
d U~iik fiİYah at koşulu arabasiyle, mücadelesinden vaz geçti, eğildi. 

ak'ill" Pembeler veya maviler giye Filvaki biraz geç kalmııtı ama, ke· 
re dolaşl\n Şanzelizenin güzel mali nezaketle: 
/\rı·anc151 adam dö ... e birbi~ - Size bırakıyorum , dedi. 
bınc gö~ ediyorlardı i ve nihayet ki- ~a~lj~ kiwşedcm ses çıkmadığın 
laa.~ tnuhit kadınlarının cihaz para dan kitap benim üstümde kaldı. 
b'rıle elde ettikleri muvaffakıyetin izzeti nefsimin dayanacağı, fa -
dır lllislini sırf meharetiyle elde e • kat kesemin hayli hnpalanacağı 
c~n \'e diğer kadınların, sevişerek başka bir İnada kapılmaktan kork 
d c ettiklerinin üç mislini elde e • tu3um için, ismimi yazdırdım, ki -
b~n lrıatmazel R ... soğuğa rağmen, tabı ayırttım ve indim. Herhalde, 
,. ır kaç şey almak için gelmisti, en arttırma sahnesini görenlere derin ... z .. ~ 

Joze çarpan da 0 değildi, bir düşünce verdiğime kaniim; her 
ttı kuyanları bıktırmnktan kork _ yerde on, on beş franga alabilece-
1· aaa.k, bir arada bulunmalarına nim bir kitaba ne diye yüz frank 
•Cndil ' d d'... k} d ttı · erı e şaşan 0 salona toplan ver ıgıme şaşaca ar ır. 

di~.' daha bir çok isimler sayabilir Bir saat sonra adam gönderip 
kitabı aldırdım .. 

k )' alnız §unu söyliyelim, ki her -

ll::.
1
ç;k neıeli idi ve orada bulu -

tı h a ın Pek çoğu öleni tamdıkla
~·· alde, hatırlıyamıyorlarmıs gibi .. or·· .. . 

t..ınuyorlardı. 

lv 
801 hol gülüyorlardı, tellal, avaz 
lz baw 

llın .. .. gırıyordu. Satış masaları -
"'h onun de bir alay esnaf, işlerini 
~et lt ra~at görebilmek için, boş 

~ •eıaızl' w • • dı. 8 ıgı lemıne uğraşıyorlar-

bir 't u kadar mütenevvi, gürültülü 
Eı 0 Pluluk görülmüş şey değildi. 
&.fırnı ·· .. 

Ver~ .. .~n~me eğerek, bu hüzün 
tiilt·· aurultuye karıştım. Bu gü -
1 u hazindi .. k" b' h GJc r, çun u ıçare ma -
l.. lln can d..... d uor·l ver ıgı o anın yanında 

ç lrı öd . d' 
ldtı-k ensın ıye eşyaları sa -
t,t\ ~n Yapılıyordu. Ben, almak -

İlk sayfasında, mürekkeple ve i
yi bir yazı ile, kitabı hediye edenin 
şu ithafı vardı: 

'IJı•ı•nnıı rnr J 

Dilsizler mektebi 
Dilsizler cemiyeti dilsizlere 

mahsus olarak açmaya karar verdi 
ği mektep ıçın 42 talip vardır. 

Mektep leyli olup leyliler için 
300, nehariler için 150 lira istendi .. 
ğ.inden açılması mümkün olmıya -
caktır. Çünkü bu parayı verebile .. 
cek ancak üç talebe vardır. 

Onun içindir ki, fikir suya düş
müştür. Dilsizler şimdi sıhhat ve .. 
kaletine müracaat ederek yardım 

istemek fıkrındedirler. 

d zıyade .. k . . 
tn gorme ıçın geldiğim -

d~~.~~::kl:ları~ y~züne bakıyor- Kanalizasyon projeleri 
bıt ~ e':.ya, umıt etmedikleri Gümü§suyunda akan lağımların 
ltkı,;meti bulu11ca, ağızlan ku - o havalide umumi sıhhati tehdit et-

~' ına varıyordu. tiğinedn bahisle bazı şikayetler vu 
"''llluıl · fuh.. u adamlar; 0 kadının kubulmuştur. 
:ıUnu · • 

~Un""' \ahsmar etmisler onun yü Gerek bu, gerek Dolapdere, Ka .. 
cıen YÜ d . ' 

>'at1111 z e yüz kazanmışlar, ha sımpaşa taraflarında açıkta akan 
t") n son ,:ıe · • "d 1 d k b l ı ~ ta! . rnını o eme emirle - lağım ar an vu u ulan şikayet er 
t• d •IJ:- etmişler o"t·· " d rog"almaktadır. -. l h" • umun en son :ı-
>'iiz k urrn~te l~yık hesaplarının 
., ızartıcı k d'l . . . '"lnj t . re ı erının yemısle-

op:arna.. J • • ~ 
Eı•t,· ga ge mışlerdı. 

cak '-.••eler, 'allar, eımaslar sasıla-
ll!,. cab kt - ~ 

u ukla satılıyordu. Hiç 

Selediye bu lağımları kapat -
mak ve buralarda muntazam mec· 
ralar yapmak için kanalizasyon 
şirketine bir proje yaptırmıştır. 

Bu projeler Berlinden gelmiştir. 

Süphesız o anlarda bir hadise 
çıkar.mak Rusların hiç işine gelmi· 
yordu. 

Bununla beraber, bu müsademe 
civardaki köy halkını fena halde 
telaşa düşürmüştü. Çünkü müsade
mede Rus askerlerıne huduttaki 
Rus ahali de iltihak eyliyerek sü
rülen koyunları geri almıya kalkış 
tıklan gibi Rusların müsademede 
mitralyöz kullandıkları Ye hatta 
(Yeniköy) le (Handere) tarafla -
rmdan birçok top sedaları da işitil
dığı bildirılmıştı. Om.ın için gerek 
(Kötek), gerekse sair hududa ci
var kariyelerden ahali hanelerini 
kaçırmıya başlamış ve bu hal de 
o esnada harmanların tehirini mu
cip olmuştu. İdris bey çetesının 
yaptığı bu tecavüze bir mana vere
.miyen (Kötek) nahiye müdürü, bu 
gibi haller devam edecek olursa 
bunların birçok fenalıklara sebe .. 
biyel vereceği tabii olduğu hakkın 
da Erzurnm vilayetinin nazarı dik
katını celbederek hükumetin buna 
karşı ne vazıyet-alması lazımgele
ceğini vilayetten sormıya mecbur 
kalmıştı. 

Vilayete ~aki olan bu müracaat 
ispat ediyordu ki, teşkilatı mahsu
sa daima gizli tutuluyor ve çeteleri 
idare edenler bu işi kendi bıldıkle· 
ri gibi yürüterek hududumuzd:ıki 

mülkiye memurlarını bile vazıyet
ten habeı·dar etmıyorlardı. 

Yukarda bahsettığımız İdris B. 
çetesinden maada (Kötek) civarın 
da vukua gelen müsademe esna • 
sında Sabit bey kumandasında on 
altı kişilik bir çete (Batum) ve 
(Şavşet taraflarında, Eimr Aslan 
bey kumandasında bulunan otuz 
kişilik bir çete (Pernek) ıstıkamet 
lerinde, Maksut kaptanın kuman -
dasmdaki bir çete (Olti) havalisin 
de ve Ali pehlivanın idaresinde on 
altı kışılık diğer bir çete de San .. 
kamışla Batum arasındaki hatlar -
da ifayı vazife etmek üzere Rus 
arazisi dahilinde bulunuyordu . 

Mülkiye memurları gibi hudut 
kıtaatı dahi çetelerin mevcudiye • 
tinden haberdar edılmedığı için 
(Kötek) te bulunan Hilmi Bey 
yukarda bahsettiğimiz mektubunu 
doktoı· Bahaettin Şakir beye gön -
derdikten sonra fena halde sıkıştı 
ğı için Erzurum telgraf ve posta 
başmüdürü İhsan bey vasıtasıyle 
doktor Baha beye: 

"Hudut üzerinde serbestii hare• 
katımız için hudut taburunun teş -
kilatımızdan haberdar edilmesi, 
mealinde mahrem bir telgrafname 
çekmeye mecbur olmuştu. 

Eylul 1330 senesi iptidalarmda 
doktor Bnhattin Şakir bey teşkila· 
tını oldukça inki~af ellırmıştı. Ma
iyetindeki zevattan Hilmi bey, Ba-

ha beyin yaverliğine tayin edilen 
Şakir Niyazi beyle birlikte (Kö -
tek) te, Halil bey isminde bir zat 
(Narman) da, doktor Fuat bey 
(Karakilise) de ve Necati bey de 
(Beyazıt) t~ çalışıyorlardt. 

Bu zatlar bulundukları mahal• 

lerde çetelerını teşkil ve teslih et -
tikten sonra Rusya ve lran içer)e .. 
rine sevkettiklerı &ibi mütemadi -

yen casuslar istihdam ederek Rus- ' cıyla l.:ı_ • ..ı. ber o uçurumd<in aşağı• 
ların gerek Kafkasya, gerek~e 1 - ( :a yuvarl~narak feci bir surette 
randaki hareketlerını ve faalıyetle oleceklerdı. 
rini öğrenmeye çalışıyorlardı. Emir Araba bu suretle birkaç dakika 
Aslan bey otuz kışılık çetesiyle kadar şimşek cüretiyle iler-
(Pernek) havalisine çıkmışken o - ledikten ve arabacının da 
mm doktor Fuat beyle birlikte atlarına hakim olamıyacağı an· 
(Karakilise) ye gitmesi muvafık laşıldıktan sonra Fuat ve As
görüldüğünden geri çağrılmıştı. lan beyler kendilerini arabadan a• 

Doktor Fuat bey ağustos niha _ şağı atmıya karar vermişlerdi. Ne 
yetlerine doğru Erzurum dan ( Ka- olursa olsun, önlerindeki felaketle
rakilise) ye hareket eylemıştı. Ma- rin en ehveni buydu. Onun için iki 
İyetindeki ada.mlarıyle iki üç araba arkadaş bir anda kendilerım ara • 
olmuşlardı. Fakat Erzurumdan bir hadan taşların üzerine atıvermış -
az uzaklaşınca (Deveboynu) deni· lerdi. 
l k · k E 'r Aslan Fuat ve Aslan beyler atlama• en yo uşu mer en, mı 

beyle beraber rakip oldukları ara- I nın hızıyla birkaç saniye taşlıklar 
b ti b al Skin Olma 

1 
üzerinde yuvarlandıktan sonra bay 

anın a arı ara aya •~ • 
d ~ d ·· k k bayı bu"tün om bir halde oldukları ·yerde yatıp 
ıgın an ,ur ere ara 1 o 

·· t• ı k - ··ru"'klemeg-e ı kalmışlardı. Kendilerile beraber sura ıy e yo uş aşagı su ı 

başlamışlardır. (Deveboynu) deni- yola çıkan diğer arkadaşları olduk 
len yokuş çok taşlık olduğundan ça geri kaldıklarından ° es~ada 
.. ti 'l l" b her an dev kendilerme yardım edecek kıımse sura e ı er ıyen ara a .. 

rilmek tehlikesine maruz bulunu - yoktu. 
Nihayet, birakç dakıka sonra ev yordu. 

Devrilmese bile biraz ilerisi uçu
rum olduğundan her halde Fuat ve 
Emir Aslan beyler araba ve araba-

vela doktor Fuat Bey kendisine 

gelmişti. 

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

Amerika Sovyet hükii .. 
metini resmen tanıdı 
(Ua~ tanıtı ı inci a:ıyıtamıuı:ıı 1 temsil etmek iddiasında bulunan 

Sovyet Rusya Siberya seferin- veya bu hükumeti zorla devirmek 
den dolayı her türlü met~libatta ı niyetinde bulunan hiç bir teşekkü
bulunmaktan vaz geçmege razı lün Sovyet Rusya topraklarında 

olmuştur. mevcudiyetine, ve gayesi Ameri -
Bundan başka M. Ruzvelt ile kadaki siyasi ve içtimai nizamı 

Litvinof Y oldaşm müştereken yap zorla bozmak olan her hangi bir 
tıklan beyanatta şunlar söylen • teşekkülün Sovyet topraklarında 
mektedir: ikametine müsaade etmiyeceğini 

''Göıi1şleriınizi birbirimize hil- temin etmiştir. 
dirchkü~n sonra bugün yaptığımız M. Ruzvelt de, Amerikanın Sov
anlaşmalarda bütUn metaliha t, yet Rusyaya karşı ayni siyaseti ta • 
borçlar hakkında muallakta bulu- kip edeceğini kabul etmiştir. 
nan meselelerin halli için U::-uller Siberya meselesi 
tespit edilmiştir. Ve bunlar bu h 1 (A A A Vaş İngton, 8 . .) - -
meselelerin s~ri ve memnuniyet merikanın vaktile Siberyaya mü-
Yerici neticelere eıınesini iimit et- dahalesi dolayısile Sovyetlcr birli
tirccek ınahiyettediı·.,, ği hükumetinin ilerı sürdüğü ıstek-

Litvinof Yoldaş yeni müzakere- lerden vazgeçmesının Amerikanın 
lerde bulunmak üzere Vaşington- Arkangelsk' e müdahalesinden ö • 
da bir müddet daha kalacaktır. 

Yeni sefir M, Buillit Rusya me
seleleri üzerinde ihtisas sahibi hır 
şahsiyettir. Bundan bir kaç sene 
evvel Sovyet rejimini bilhassa tet
kik etmiştir. 

Sovyetlerin taahhütleri 

Vaşhington, 18 (A. A.) - M. 
Ruzvelt ile Litvinof Yoldaş arasın 
da teati edilen notalar neşredilmiş 
tir. Litvinof Yoldaş, Sovyet Rus
ya siyasetinin Amerikanın kendi 
mukadderatını kendisi tayin el· 

mek hakkına dikkatle hürmetkar 
olacağını, Amerikanın veya müs
temlikelerinin işlerine hiç bir şe
kilde karışmıyacağını, Amerika 
arazisinin zorlanmasına veya A -
merika siyasi bünyesinin zorla de -
ğiştirilmesine matuf ve bilvasıta 

olsun, doğrudan doğruya olsun hü 
kumetin kontrölü altında olan me-
murlar tarafından hiç bir propa -
ganda yapmıyacağı ve Va§İngton 

hükumetinden gayri Amerikayı 

türü dermeyan edilen taleplere §a-
mil olmadığı, Sovyetler birliğinin 
bu husustaki isteklerinde ısrar 
gösterdği açıkça bildirilmektedir. 
Henüz hatırlardadır kı Amerikalı
lar 1918 senesinde Vladivostoka 
7000 asker çıkarmışlardı. Bu ha
reketten maksat burada bulunan 
Alman esirlerinin tekrar müttefik
lere karşı sevkedilmek için yeni
den silahlanmalarına mani olmak
tı. Bununla beraber bu sefer he
yetinin kumandanı beyaz ve kır

mızı Ruslar arasında çıkması muh 
temel ihtilaflarda tam bir taraflık 
muhafaza etmek için emir almıştı. 
Bu emre umumiyet üzere riayet 
gösterilmişti. 

Halbuki Arkangelsk' e çıkarı • 
lan 4700 kişilik sefer heyeti Sov -
yellere karşı açılan mücadeleye 
faal bir sur·tte iştirak etmişti. Bu 
mücadeleye iştirak neticesinde A -
merikalılar 200 ölü ve üç yüz ya • 
rnlı bırakmışlardı. 



(ıs~ taralı ı lncl sa3 ılıınu~da) 

sızdır. Bunların uzun zaman geç· 
meden mütemadi ve müstemir bir 
r.lah faaliyetile izale edileceğinde 
şüphe yoktur. 

larm cümlesine milletin ve hükume gençliğin en bilgili tabakasını teş• 
tin gözlerinin Üzerlerinde ve gö • kil ediyorlar. 
nüllerinin beraberlerinde olduğu - Bu emniyet çok ağırdır, bunu 
nu söylemek isterim. Derin vuku bilmelisiniz. . 
fu ince zekası büyük kabiliyet ve ı Bilmeli ve öğrenmelısınız, kı 
m~temadi gayretiyle bu müessese· Türk vatanı ile Türk Cümhuriyeti Türk milletinin, ve onu idare e· 

denlerin, Milli mücadelenin başla
rında, dağınık ve zayıf kuvvetler 

le işe atılıp, nasıl az zamanda bü
tün dünyaya karşı kurtuluş pilanı
nı tatbik edebilecek devlet teşki -

litı ve büyük bir ordu meydana 
çıkardıklarını hatırlıyanlar, dük 
kan senayiinden nasıl seri adımlar 
la en son isimleri tatbik eden bü -
yük fabrika senayiine her gün geç 

mekte olduklarını görenler, hiç 
şüphe etmezler, ki bu millet, ilim 

sahasında da aynı sürat ve aynı 
muvaffakiyetle ilerileyecektir. Si -

ze ve bütün millete hükumet na -
mına temin edebilirim ki Üniver -
sitede de "yarın,, daima "bugün,, 
den iyi olacaktır. 

Bilgiye ehemmiyetin en 
büyük delili 

Cümhuriyetin bilgiye ne dere -
ce ehemmiyet verdiğinin en büyük 
delili bu muazzam müesseseye, 

devlet varidatının her sene yüzde 
birine yakın bir meblağın tahsisi -

ne karar verilmesıdır; bu hal hü -
kumetımızın memleketin yakın a -
tideki inkişafından ne derece emin 
olduğunu da gösterir; zira böyle 

bir emniyet beslemeseydi 
böyle bir işe girişmezdi. 

elbet 

Bu emniyeti, yalnız Türk hüku -
rnetı değıl, bu bılgı evınde çalış -
mak için bir çok memleketten, se -
ve seve, ve ekserisi daimi surette 

burada yerleşmek için, koşan dün
yanın büyük alimlerinden kalala

balık bir zümre de göstermiştir. 
Bunların arasında yurtlarını ter -
l<edenler bulunmakla beraber, hiç 
bir iztirar karşısında olmamaları -
na rağmen garbın en ünlü Üni -

versitelerinde, en ünlü kürsüleri 
bırakıp buraya yerleşmeğe gelen -
ler de çoktur. Bu hareket Türk 
milletine, Türk idaresine, onun 
kıymet bilme hasletlerine, misa -
fırperverlığıne, ve hunların hepsi -
nin fevkinde olmak üzere, onun 
parlak ve büyük atisine karşı bes -

lenilen derin itimat ve inanın, en 
güze) nışanesidir. Hem kendi gör-

gü ve duygumuz, hem haricin tak
diri, hulasa her şey bize bundan 

sonra bu millet için artık daima 
" yarın,, nın "bugün,, den iyi ola -
cağını söylüyor. 

Büyük şefimizin dediği gibi "ne 
mutlu Türküm diyene 

il' 

of· '" '" 

Her tür1ü takdirin fevkinde ilim 
ve tecrübeleriyle buraya gelen ve 

memleketimizi dünyanın diğer yer 
lerine tercih eden bilgin misafirle

rimize bundun dolayı teşekkür et .. 
meği bir vazıf e bilirim. Gene ilim 
sahası:ı.da, fakat başka yerlerde 
hizmet etı:ıek üzere, yerlerini on

lara bırakmış olmakla be.·aber, 

misafirlerimize karşı, onların da 
takdir ve minnetini celbedecek su

rette her türlü arkadaşlık ve dost· 

h k l fh l d d . Unutmamalı ve u -nin ütün uru ma sa a arın a aynı şey ır. 

büyük hizmetler ifa etmiş olan pro nutturmamalısınız, ki saltanat, es
fesör Malş cenaplarına da burada ki ruh ve eski zihniyet, vatanı üç 
teşekkürlerimizi takdimi bir borç asırdan fazla bir zaman, felaket -
bilirim. ten felakete sürükleyip, korkunç 

"f. 'f. lf. bir uçurumun derinliklerine f nlat -
Bu müessesede okuyacak olan tıklan sonra, 920 denberi filen ve 

ve okumağa hazırlanan gençler: 1923 denberi hem filen, hem de res 
Milletimizin müstakbel yüklerinin men mevcut olan Cümhuriyet, onu 

büyük bir kısmını, siz, omuzları
nızda taşıyacaksınız; bu milletin 
birçok sahalarda başları olacaksı
nız bunu düşünerek hazırlanın. 

tlerliyeceğimiz yolda emniyetle 
ve şaşırmadan yürüyebilmemiz 
için gözlerimizi bazı bazı geçmişin 
derinlıklarıne daldırmak faydalı 

olur. 
Biz, ilk medeniyetleri kuranla

rın torunlarıyız, bundan i.iç dört 
yüz sene eveline kadar medeniyet 
sahasında her türlü yenilikler dai .. 

ma bizlerden, Orta Asyadan dün 
yanın her tarafına dağılan Türk 
Brakisefallerden çıkmıştır. 

Fara biler, lbni Sinalar, Biruni
ler, Uluğ Beylerhep bizim ırkımız 
dandırlar. Uluğ Bey Zeyicleri adı-
nı taşıyan, ve on altıcı asrın sonuna 
Kadar bütün dünyaca en doğru F e

likiyat cetveli addelilip kullanılan 
eserin hazırlanmasında en büyük 
hizmeti olan Ali Kuşçu ve Bursalı 
Kandı zade, bundan dört asır, ya 
ni on iki on üç batın kadar evel §U 

rada, yanımızda Fatih medresele-
rinde, bizim büyük babalarımıza 
ders okutuyorlardı. 

O vakitler en müterakki ziraat, 
en mükemmel sanat, en derin ilim 
bizde idi. 

Sonra koyu bir taassup, kor
kunç bir irtica, ruh ve fikri her 
şeyi ezdi, yaktı, kavurdu, yurdu 
muzda, övünülebilecek yegane 
şeyler mazilerdekinden ibaret kal 
dı; karanlıklar içinde siyasi, aske
ri, ilmi, iktısadiı her şeye şamil 

bir iniş başladı, asırlarca durduru 
lamadı. 

Yurdumuz harebezara döndü, 
o yurt ki üzerinde, dört - be~ bin 
sene eveline ait Eti yazılarına gö • 
re ezelden beri anaya ana, bahaya 
ata denilmektedir. 

Bundan on beş sene evel bizim 
için milli ölümün tahakkuk etmek 
üzere olduğuna dünyada herkes, 
ve bizden birçokları kanidiler. Fa
kat damarlarımızdaki asil kan bu-

na müsaade etmedi. Millet kendi 
içinden dünyanın on asırda bir bile 
çıkaramadığı bir dahiyi çıkardı. 

Onun idaresi altında mahvolmuş 
zannedilen Türklük, dostluk ve 
ittifakı en ziyade aranılan bir mev 
cudiyet oldu. Dahilde mukaddera 
tına hakim olarak her sahada ha -
yat verici bir inkişafa mazhar ol • 

du, mazinin bütün bağları, iktısa 
di hayatımızı boğan bütün kapitü

lasyonlar, içti.mai ve ilmi hayatı .. 
mızı boğan taassup ve irticai ruh, 
hep birden parçalandı ve bu mil 
let layık olduğu parlak istikbale 

bugün gördüğümüz alemin gıbta -
sını celbeden zirveye, on üç sene 
gibi kısa bir zamanda çıkarmıştır. 

Bu his genç nesillerin ruhuna 
ne kadar derin surette girerse cüm 
huriyet o kadar sağlam, yani va -
tan o kadar yüksek ve kuvvetli o -
lur. 

İnkılap tarihi kürsüsünü bunun 
için kurduk. 

Orada gençlerimiz, her şey kay 
bolmuş zannolunurken neler yapı -
Jabileceğini; başta deha, halkta 
azim ve inan olur.ca ne harikalar 
husule gelebileceğini, daima ve 
taze taze görüp, karakter ve seci -
yelerini mütemadiyen yükseltmek 
fırsatını bulacaklardır. 

Gençler; hiç biriniz, hiç bir va -
kıt unutmamalısınız ki insani in -
ıan yapan, insan kümelermı md -
let yapan, milletleri ve onları leş -
kil eden fertleri şerefle ve insan -
casına yaşatan en mühim amil ka -
rakterdir, seciyedir. Vatanın ve 
milJetin yükselmesi bu hasletin 
gençlikle yüka.elnıcainc baglıaır. 

Münevver gençler: 

Bu millet, sizde aleme itimat 
telkin eden doğruluk ve fedakar -
lığın, insanı insanlığın da üstü -
ne çıkaran f eragatinef is ve kanaat 
karlığın en parlak nümunelerini 
görmek İster; keza vatan, ve va -
tan demek olan cümhuriyet aşkı -
nın, onu korumak için lazım olan 
bedeni ve medeni cesaretin birer 
timsali olmanızı bekler. Siz bu 
hasletlere sahip olmakla büyiik o
luraunuz; bunlara malık olduğunu 
zu da her fırsatta ispat edeceksi -
niz, bunda hiç şüphe ctrne:n. 

Hiç bir vakıt eski kötülüklerin 
geri gelmesine, irtica ruhunun can 
lanmasına müsaade etmiyeceğiniz
den ve bu hususta mütemadi bir le 
yakkuz halinde bulunacağınızdan 
memleket emindir. 

Bu hasletlere malikiyetten sonra 
gençlerimizden beklediğimiz şey 

hakkıle hılgı sahıbı olmak ıçm bü
tün gayretlerini sarfetmektir. 

İkmal edilince burası dünyanın 
en mühim bilgi evlerinden biri o -

lacaktır. ve şimdiden Garp ale -
minden elli altmış kadar talebe ne 

gibi şartlarla burada okuyabilecek 
lerini sormaktadırlar. Bu mües -

seseden hakkile istifade etmek siz 
ler ve ettirmek bizler için milli 

luk eseri göstermiş olan arkadaşla kavuşturan yol üzerinde serbest 
rımıza da aynı surette teşekkürü yürümeye hatta koşmağa koyuldu. 

hır borçtur; ne siz, ne biz bunda 
kusur etmiyeceğiz, sizler uzak -
)ardan getirdiğimiz aJimlerin mem 

Jeketlerındeki gençler kadar yük -
sek bir ilmi seviyeye çıkacaksınız .. 
Bu mertebeye yükselmeniz esaslı 

ve şaşmıyacak olan bir gaye -
mizdir, buna bir - iki - üç ni -
hayet dört senede behemehal va -

bir vecibe bilirim. Rektör Neşet Türk gençleri; 

Ömer Bf. başta akli ve bedeni Bize hu yolu açan, bütün hu 
bütün kabiliyetlerini bu müessese 

1

, eseri sizlere, Türk gençliğine ema 
uğruna sarfa hazırlanan ardakaş - net etti; heni burada dinli yenler o 

racağız; varamazsak bütün emek -
lerimiz heder olmuş demektir. Mil 
letimiz hunu affetmez ve etmeme-

a 
lidir. 

Göz kamaştırıcı mazımız bize 
istikbalde her türlü ümitleri bes -
}emek hakkını verir. Türk genç -
Jiğince herkesin, her milletin se -
viyesine arişmek ve onu geçmek 
tabii görülmelidir. 

J 
. . k kllbı' 

tedrisatını takıp edebılece .w.01;ı lıyet ve malumata malik ettıgı ,.j , 

l. 1 . . . tlup se zaman, ıse erımızı ma ··!Jt 
. . l d tecrıı yeye getırmış1 ora ar a ıtıl 

ve tetkıke müstenıt çalışına ta~dt 
k jlerı 

kökleştirmiş, onları anca bİ. 
milletin guzidelerını teşkıl edehsİl 

1 1 ta lecek kahılıyette o an ara tı~ 
Memlekete faydah bilgi etmiş oluruz. Ondan sonra a~· ııı 
Burada, memleket için faideli l bu zll 

her ne sebeple olursa o sun ıı,ll gfö-düg~ ümüz bilginin ne olduğunu k b 1 d 101•Y 
reye girmek a ı ıyetm e o . jP 

izah etmeliyim. ları ve yahut tabii meyiUerıflıı· 
Faydalı bilgi, ferdin kıymetini kendilerini başka yollara göt~rc, 

· · d h · · ıcı artıran ve onu cemaat ıçın a a leri yaratılış veya meyıllerı , 
müfit bir uzuv yapan bilgidir. Ma-

1 
hın~ göre memleket için ciddi .sıl 

arif uğrunda bunca fedakarlığa rette müfit olacakları istikaırıct!ef 
·il · l · · · cııı' katlanan mı et ve onun ış erını ı - de tahsillerini ikmale, yanı · 

d h .. kA · · M ııer areye memur u umet ıçın, a - ve adetleri çağaltılacak ve usu . . 
"f · · · l k t' 'hf e~ arı sıyasetmı mem e e ın 1 ıyaç- yenileştirilecek olan meslek J11 

larına göre sevk ve idare etmek teplerine sevketmiş oluruz. , , 
hem bir hak, hem de bir vazıfedir. Bu sayede hem memleketin ıÇ 
G l · · d l"l · slıı' e~ç erımız aras~n " ta 1 ~rı. sa - timai muvazenesi sağlam e~·f\·.se) 
yesınde bu fedakarlıktan 1stıfade üzerine kurulmuş, hem de yuk .. 
d ] · · d b t ·ı· el' e en er ıçın e, una seve seve a- ilim sahasında, inkişaf kabı ıY . 

baiyet bir borçtur. nı haiz olan gençlerimiz için, hıl. 
Keza iktisadi şartların müsa - dutsuz hır ınkışaf ufku açıiınıŞ 0:, 

desi dahilinde her zeka ve kabili - lur. Türkteki inkişaf kabilh'el~ 
yetm ınkışaf ına meydan vermek, nin sonsuzluğuna ise muazzam ıı 
aynı zamanda da ilim sahasında himiz delildir. . 

herkesin zeka ve kabiliyetile mü - Burada, mühim bir noktaY" 1. ' 

tenasip yollarda yürümesini temin şaret etmeliyim; bu ela Garbın b: 
etmek, millet ve hükumet için bir yük hars lisanlarından hiç olıtı' ( 
hak ve bir vazıfedir. Camianın sa birine ciddi suretle vukufun 

ıı· içtimai sıhhatı ancak bu suretle ko hemmiyetidir. Bu vukuf her geı 
11 runabilir. Cemaat için ifası za - cin ilim ve tetebbü sahasını 50 

ruri, ifa edebilenler için de çok derece genişletir. ' , 

faideli binlerce işi ıfa edebılecek Garbın en müterakki meml~, 
kımse bulunmaz, veya onları ec - ketlerinde dahi bir iki ecnebi lı 
nebiler ifa ederken, binlerce ki - sanının bilinmesı mecburi ~."'~ 
şinin meşbu yollarda çabalayıp Türk gençliği, bilhassa buguJ1 
cemaat için fazla birer uzuv ola - devrede bundan katiyen müstai 
... ı, ,..-k:---:..---ı_ -l!...:....l:.- 1uucuııc:u., uuruıı"1:1urvc-ı ıı a 

Jçlerinden belki bir Farabi, bir lb- besine bu lisanlardan birini öğr'\', 
ni Sina, bir Biruni çıkması müm - meyi mecburi kılmamız bundı\1'1 
kün bınlerce çocuk tahsılsız inki - dır. , 

şaf imkanından mahrum durur - Bu ite çok ehemmiyet vermelt, 
ken, binlerce ehliyetsizin, biti - rini, bütün gençlerimize cıpdıyel 
remiyecekleri mekteplere girmesi, le tavsiye ederim. 
bin bir iltimi\s ve rica ıle sınıf geç Münevver Türk gençleri: , 
meğı:: v~ şahad~tname almağa ça - Milletin, Cümhurıyct hükiiffl~.~ 
lışmast. l'>ndan sonra da esasen tinin ve büyük Reisimizin bUtil. 

·ıet" meşbu iş saha!r1.rma girip gene bin dikkatleri, en kalbi temennı .. 
b ·1 · · ·1 d ~ f' h' l · ·· · · dedıt· ir ı tıma.; ve nc.a ı c yere ınmege en müş ık ıs erı uzerını:z: , 

ff k 1 '}l •· d ) • t" U .. Jlıe uğraşması, ve ınuvn a o ama - Mı i muca e enın en çe ın g ·ri 
yınca onları yetiştiıeı1 camia için rinde, başlıca emellerinden bl, 
de bir yük ve kan~rklık unsuru ol - Maarif Vekaletine geçmek oidıJ i 

d F k b 1 . 1 B.. ..k Gllı' ma&ı ne acı !!'f"Y ir. a at, un - ğunu söy emış o an uyu , 
dan daha acı b'r ~<y vardır; o da karakter zeka; kabiliyet ve çıt, 
değersiz, zekadan ve çalışma ka - Jıskanlığ: ile Türlüğe hizmet ed:,, 

• • ı;JP ı bili yetinden mah\ um unsurların, bilecek her gencin candan a) ~ 
bu suretle ınekteplE"rde çoğalıp sa- kuvvetli yardımcısı, yoruJJ11Zl" 
dece kalabalıklarının husule getir- bilmez bir araştırıcısıdır. oıı~e 
diği ağırlıkla ders seviyesini ken- emrile size her gün daha ziYıJ ~i 
di seviyeleri dere:-E>sine düşürme- tekemmül ettirilecek hir .. h~~gi ş~r" 
leı-i ve akalliyette kalan kabiliyetli kurduk, dünyanın en buyuk ·ıe 

1 b k b 1 f 1 d ıı· 1 . d'k. ti ta.e enm, a ı ıy< . erı erece - }erinden mua ım er getır 1 ' ıl' 
sinde yiiksek bir lert··ir.e mazhar her türlü inkişaf amillerinı tefflde 
olmalarına mani olmalarıdır. Her- ıçın uğraşıyoruz. Bundan ıstıfa 

1
, 

kes bilir ki yüz yarı alim, bir tam etmeyi biliniz. Çalışınız, in•~" 
alimin yerını tutamaz. yete ve Türklüğe hizmet edi111\ı.ı 

Maatteessüf her yerde bu gibi Uzun alkışlar arasında biteJl ı~t 
yollara sapmak için tabii hır te - nutuktan sonra hazır hulu~all o· 
mayül vardır. Fakat her hükfönet hep h ir ağızdan cümhuriyetın ,·e 
için bu meyille mücadele etmek ve nuncu yıl marşmr söylemişle0 11

e! 
zaman zaman kendi maarif usul ve kürsüye çıkan Rektör Neş'~t ı~di!· 
tarzlarını yoklayıp bu gibi tehlike Beyin nutkunu rlinlcını~;89(if 
ihtimallerini bertaraf etmeğe ça - Rektör Neş'et Ömer Iley ı cö, 
hşmak esaslı bir vazıfedır. Bu Vekili Hikmet Beyin nutkun'1 
vazıfenın ıfasmdan dolayı kopa - va hen demiştir ki: .,f 

1 . ··:ııe' cak fırtınalara, alevlenecek hiddet I tteşet ömer Beyın so dil" 
lere, topla~ac~k kinlere göğüs ger I Vekil Beyefendi, muhtereJJl 
mek vatanı hır borçtur. r leyiciler: .. eti' 

Bu işte, hu büyük müessesenin, I Büyük kurtarıcı ve yol g~st de' 
hükumete yardımcı olmasını ve u- ı cimiz Gazi Hazretlerinin ~ş~ıı ,ıİ' 
mumi maarif siyastimizin doğru hasından doğan İstanbul Unı~e ~fr 
i,Iemesi için bir nazim vazifesini tesi, bugün ilk tedris yılına ~~iıt' 
görmesini bekliyoruz. yor. Membketin kültür tarıd,,) 

. 1 • 1 . 11 inci 11nyıftı Buraya gırccek genç erı, onun < >e"ıımı 
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yaratıcı 

Sinan 
Eserleri için : " Bu kul yapısı değildir ,, 

dedirten san'atkarın hissiyatı 
8ir cünıl 'l . .. . 

trıar· . e 1 e; Sınan Turk mı• 
tsıne · b .. t .. 'h 

ba., i ... d .... '. u un cı anın önünde 
de b g ıgı ebedi eserleri aayeain -

eynelnıil ı b' trııst e ır na.m kazandır • 
l' lt,. 

Sinan K . . 
köYÜnd ayaerıde Cırlavuk 
ğan y e hayat ıürmüı olan Do -
na- udauf ağazade Abdülmennan 

"'1n a b' " ır ağanın oğludur. 
ıa:vuz S l' 

f irın e ım zamanında dev • 
b'U} e Çocuklarıyle beraber latan -

a geld' A 
Ya .. 1

• t meydanındaki ıara• 
gonderıldı. 

da O~a.da kıymetli ustalar yanın -
t " ça 1ttırıld1. Askeri terbiye de 
Oaterılnııştı. 

ttın~a~dıran ıef erine o da i§tirak 
ttı. Bu m .. b 1 l . ~a . . unase et e ran mı • 

tıaınin h . dan .. usuaıyetlenm yakın -
ha Rordü, tanıdı. 2 sene sonraki 1490 - 1588 KOCA Sil~Art 
ı tpt~ de a · · ·ı 11:a.! l rap tarzı mımarıaı e 
"i: !.1 aştı. Orada Kahireye kadar 
""tuy·· 
det unce orada kaldıkları müd .. 

Çe f' 
ta.ını ıravunların muhteıem eh -
tctk'ka.rını, araplann ince san'ahnı 

gördüğü tanıdığı eserlerden alma 
değil, kendi saf menbalarından al• 
dığı ilham ve yaratıcı muhayyilesi
aayeainde vücuda getırmıştır. 

Eserleri özdür, zariftir, artistik· 
1 etti. 
0 tir ... 

h nun f'll' 'b' · · E b' ·1· 1 · b l Und ız gı ı narın artıst ru - ene ı a ım erı ı e onun eser-
balar ~bu görüıler çok derin inti - lerı karıısında (bu kul yapısı değil 
Bel •ra.'knııftı. Kanuni devrinde dir. Allah gökten indırdı.) dedir • 
tre i~atta "e Rados önlerinde ordu ten ulu aan'atkar Sinan 966 da Sü-

::r t&tnd L ", \.. k • d 
ıan e ımlundu. Oralarda da Bi leymaniyenin ,uir öşecığin e gö • 
a.t111'' Roın~ ve kadim Yunan san• müldü. 

1 tanıdı.. 
Oah 

Qlld' . a. sonra Muhaç seferinde 
ının 'f l lahtl zarı saray arıyle altın 

S atından mütehaaai oldu. 

til'\d on iştirak ettığı Bağdat ıefe -
f1111 e .. Kene ıan'atkar gözüyle etra. 
bina~uıdü. Bağdadın c:a.milerini, 
~"n trı~ı, medreselerini uzun, u -

etkık etti. 

d,b8~ ~oca yeniçeri canla, baıka 
h"ı1.1"' ırçok askeri vazifelerde de 
leti nrnuştu. San'atım orada 

0

gös .. 
1 Yorlar t ·· d tri .. · uzumun a taı köprü -

}'ukaeltiveriyordu. 
'Su .. 

•~tı' gosterdığı gayret ve değerli 
lGtf~tı sayesindedir ki sadrazam 
~i. \r Paşa tarafından takdir edil 
ltv,. e hassa mimarlığına terfi için 

l\oa.?~ ~lundu. Hassa mimarı olan 
llt e ınan hundan ıonra san' atı• 
1\a.~~e~le~ını etrafa döktü, durdu. 
l~tak ~ Sınana ilk büyük cami o -
~"lld ehzade camiini yaptırdı . 
liirb lan sonra camiler ,medreseler, 

e er · 

Menteşeli 

Gençler Uludağda 
Türk dağcılık ve kış sporları 

klübü mensuplarından birkaç spor 
cu genç Cümhuriyet bayramı tati -
linden istifade ederek Bursaya git 
mitlerdir. Seyahat çok faydalı 

olmut ve gençler yüksek bir ya -
maçta bayrak çekme merasımı 

yapmıtlardır. 

Gönül, bütün gençlerimizin fır
sat buldukça dağ aporlarile meş

gul olmalarını istiyor. 

İngilterede yeni bir mektep 
lngilterede bir gündelik gazete, 

diğer mekteplerin temin edemedi
ği bir muvaff akıyeti başarmağa 

giriıti. Tedrisatı bütün yıl süre
cek bir mektep açacak. 

Mektep, aşağı yukarı herkesin 
deyam edebileceği bir mahiyette 
olacak ve hocalarını, daha ziya-

1 Yeni temsil 1 [..,~~~~Ge~n~çl~er~le~B~a~şb~aş~a~~~~ 
Cümhuriyet Gençler R d d k } • • 

mahfeli neler hazırlıyor? a yo a onser erını 
Cü.mhuriyet gençler mahfili genç 

lik şubesi bu sene en yeni tarz e- d·nıedı·g""' ı·nı·z genç 
serleri oynamak fikrindedir. Bu J •• 
eserler de bilhassa Rusya, Alman
ya, Fransa sahnelerinde gösterilen 
en yeni sahne kaideleri tatbik olu
nacaktır. 

Bu eserler arasında mücteba Sala
hattinin (İç yüzümüz) , Ali Zühtü• 
nün (Bu sefer de kontak etti), A
sım. Raşidin (Sırnaşıklar) ve Baha 
Hulusinin ( Asılzadeler ) pİ• 

yesleri vardır. Muvaff akiyet dile -
rız. 

,1--------------, Edebiyat 

Son Zeybek 
l\.imblll r nr rdcdir ds.ğlıırın be) i 

Dlı!!mlyor artık hiç l!!ml dillere 

Öı.lcdJJ' bir J;"CCC §8.nlı zeyl>E'ğl 

Çıldd• hr p g izlice 18!1 ız l'llcro 

Bir vahın n~kınm ıtanlı oynaşr 

Otların üı.tünn kurdu bağda'j ı 

B ir kızıl hı•ykl'le ben:r.lyor başı 

eiiıılerl da ldr hep çamlı beller e 

Şimdi mor ccpkı>nl bir ııolul< boşa 

Juplamı, başta. hiç kalmamış o;ı·n 

Bir ~·anık türkliyr. M'S Vl'rl'n l<ay·a 

Zcyb<>j\'ln aşlunr yaydı yı>Urro !. 

G<irılllnhn, göğıolıniln ıı;llr lniltl'<I 

Ça[:lıyan b ir ımdıır ~oşdnnır bl7l 

t s lt>dik oynadı "°" defa <li7.i 

Kalk:ırul< hız ik çarı>tı ]l'rlt>rc! .. 

Tarihin <ıl'Jlrrl bir uwn drrl\ 

l ' llliscllr dağlu rıı ıııım: rllcrt1 

~n vatan u·~ twği dtiştii l>l r l<rrı> 

&ldırıp kt•ııdlni attr scllcr r.l 

Kadık&y ı 

H. Adnan 

de hayati tecrübesi olan kimsele;:
den seçmekte olduklarını ilan edi
yorlar. 

Mektebin diğer İngiliz resmi 
mekteplerinden birinci ayrılığı, 

hemen bu muallim meselesi üze
rindedir. Mektebi açacak olan 
"Deyli Ekspres,, gazetesi "bir çok 
mekteplerimizde İlmen kudretli 
hocalarımız olduğu halde bunların 
hayatla, hakiki hayatla münase
betleri maalesef o kadar sıkı de
ğildir. Bu yüzden talebenin o 
kadar müstefit olmaması ihtimali 
mevcuttur,, demektedir. 

Mektep yakında açılıyor. 

Siret Bey "Havayen Kitar,, ı nasıl öğrendiğini, 
neler yapmak istediğini anlabyor 

- Üç senedenberi Kompozis • 
yona çalışıyorum. Sekiz kadar e -

ser yazdım. Memleketimizin en 
orijinal ve hakıki sanatkarların -

dan bestekarımız Cemal Reşit Be
yin eserlerini çok sever ve takdir 

ederim. Muhlis Sabahattin Bey 
' de şayanı takdir eserler vermiştir .• 

Genç kompozitörlerimizden Necip 
Celal Bey de; istikbalin parlak 

bestekarlarından olacağma .kuv .. 
vetle ümitvarım, henüz genç ya • 

şında bize birkaç kıymetli eser ver
miştir. 

Siret Bey 
- Allo allo, değerli karilerim, 

burası V AKIT yurdu. Şimdi size 
İstanbul radyosunda bir çok defa
lar konserini dinlediğiniz Hava
yen Kitar Siret Beyden bahsedece
ğim. 

Değerli karilerim; Havayen Ki .. 
tar Siret Beyi cümhuriyet gençler 
mahfelinde gördüm; yüzünün ha
reketlerile · Don Joje Mujikaya 

pek benziyen Siret Beyle konuş

tum: 
- Musikiye olan hevesiniz ne 

zaman başladı? 
- Musiki, beni pek küçük bir 

yaşta iken cezbetmişti. 922 sene -
sinde Havayen Kitarı ilk defa i· 
işttiğim zaman musıkıye olem he -
vesım daha fazla artmıştı. H enüz 
teammüm etmiş olmıyan bu aleti 
öğrenmek için Nevyorkta alaka -
dar mekteplerle muhabereye baş -
lamıştım. 928 de Nevyorka git -
tim, "U. S. School of Music,, den 
diploma aldıktan sonra Nevyork 
Havayen konservatüvarına gir
dim, ve kısa bir müddet zarfında 
onu da ikmal ettim. 

Hava.yen Kitar ilk defa Hava• 
yen adalarında 1880 senesinde Jo
zef Kekuku isminde birisi tarafın -
dan çalınmıştı. Amerikalılar da 
bunu daha fazla ıslah ederek bu -
günkü şekle koymuşlardır. 

- Şimdiye kadar ne gibi eser -
ler verdiniz, ve hangi bestekarları 
beğeniyorsunuz? 

- Memleketimiz.de yeni başlı • 
yan operet salgını hakkındaki fik -
riniz? 

- Gayem kendimi tamamile 
musikiye hasretmek değildir, çün-

kü bu yolda yürüyen maruf dünya 
sanatkarlarının hayatlarındaki acı 

hatıralar buna mani oluyor. Müs
tait bir musikişınası yalnız bu yol• 

da yürütecek kuvvet cemiyetin 
takdir kabiliyeti olacağını söyleme 

den geçemiyeceğim. Fakat mu -
siki gayem için b ir vasıta olabilir. 

Yaşamanın en kuvetlı alametı e -
serdir. Eser, bırakmadan top • 

raklaşan insan cemiyete karşı va • 
zıfesini yapmamış demektir. Ben .. 

ce en büyük eser kafalarda ve gö • 
nüllerde bırakılan eserlerdir ki bu 

nu tabiat yaşatır. Ne mutlu bana 
hu vazıfemi yapabilirsem ....... 

Melih rtazmi 

Ziya Beyin konferansı 
Üsküdar Amerikan kız lisesi ta

rafından davet edilen konservatu• 

var müdürü Yusuf Ziya Bey, dün 
bu mektepte bir konferans vererek 

folklor araştırmaları için Anadolu
da yaptığı seyahatleri, yörükler 

arasında geçirdiği günleri, yörük .. 

)erin hayatını, adetlerini ve yörük 

)erden toplanılmış orijinal hikaye
leri anlatmıştır. 

Mühim bir kısmı hayvanlara ait 

olan bu eğlenceli öz Türk hikaye. 

leri, La F onten hikayelerinin bir 
çoklanndan güzeldir. 

t,t\b l ınıaaıyle metgul oldu. la-
<>dtt u a •u Yollarını hediye eden de r. 

Att~f.~e Süleymaniyeyi kurtlu. 
"'aı-...... 0 retının en uç noktaıma 

Gençlik ne idi, ne 
Ziya Beyin konferansı büyük 

bir zevk ve alaka ile dinlenilmiş • 
tir. 

. ·••ıştı G"kl 
'l'ırı, tn • 0 ere uzanan mabetle-
b. edreaeler' b" "k b' l ltı- ... ın uyu ına arın 

l'ogu o 1 
ll~tıi nun e inden çıkmııtı. Ka 
b· Zanıan d d'w ) . . 

it !a.h ın a ıger erıne f uk 
r eser d h .. d . . ı. ~d· a avucu a getırmıı. 

ırned S 1· . 
!ında . e e ımıye .. Bunu 84 ya 
~al et~?!aya haşladı. 7 senede ik -

l. 

itte s· 
~etiyle ~~an bu eserleriyle, hat • 
'&.tt'at gozler kamaıtıran Türk 
• k ını en .. k k 
• 1 a.rd y Yu se mertebesine 
•etti"i ı .. ukarda hayatın.dan bah -
,._. g tnız •an' tk" k . 
·:·ı~al'f kı ~ ar oca Sınanın 
lıkted· Ylnetı eserlerindeki yerli l -•r. Ya . d .....____ nı olaıtığı yerlerde 

Gençlik dün burada terbiye edilirdi : 
Bir eski ilk mektep ! .. 

1 

Bugün burada terbiye ediliyor: Yeni 
bir ilk mektep 

Gençler Tem aşa 
grupunda 

İstanbul genç temaşa grupu ta

rafından 23 ikinciteşrin perşembe 
günü akşamile cüma günü gündüz 
Sultanahmette yeni salonlarında 

bir müsamere verilecektir. Bu mü
samerede 3 perdelik "Kör,, piyesi

le "Çapan oğlu,, isimli 1 perdelik 
komedi temsil edilecektir. 

Perde aralarında Mahfilin cazı 
tarafından muhtelif parçalar çalı~ 

nacaktır. Gençlere muvaffakıyet
ler temenni ederiz. 
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KEÇECi ZADE 

Lüleburgazda hayat 
nasıl geçer ? 

Pazar 
19 T.sani 

1 Şaban 

20 ~ izzet Fuat Paşaall Pazartesi 
T .sani 

2 Şaban 

HA1/RALARI 
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GUn doğu'o 6,52 6,50 
GDn 1 ııtışı 16,49 16.49 
Sabah namazı 6,50 fi,Sll 

Oğlc namazı 11,59 ı 1,5!.l 

Sineklerden el'aman!-Alış veriş
Mahsul - Hava ve su - Yollar 

ltindl namazı 
.o\k~am camızı 

Yatsı namazı 
Sınıfınızı sairleri kadar 14,32 14,34 

16,48 16,4Ç 

kuvvetli bulamadım ! 
18,24 ]8,2 5 

lmsalı: ı\09 5,07 
Yılı n geçen günleri 319 ~.?O 

Yılı n kalan .. 47 46 

'-~---------------------------_J 
ISTAN BUL BELEDiYESi 

Şehir Tiyatrosu Temsilleri 

Bu akşam 

saat 21 de 

Pergünt 
Yazan : Henrik 

"'' 111111111111111 

111...111 

1111IJ111 
ibsen. Besteliyen : E. Grie2 
Türkçeye çeviren: Seniha Bedri 

Halk gecesi 
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Nizamiye, süvari, behriyelilerin 
hep ayrı ayn geçtiler. Vilhelm hep 
sıni kontröl etti. Çok memnun 
görünüyordu. 

Malik olduğumuz askeri kıymet 
çok hoşuna gitmişti. Nitekim bu
nun böyle olduğunu o akşam ye -
mekten soma işittiğimiz beyana -
tından anladık. 

Maatteessüf en az takdir ettiği 
sı.ivari sınıfı oldu. O zamanlar şık 
elbiselere, pahalı leç.hizala rağmen 

_ sı.ivarimiz yok mesabesindeydi. 
•,.--~~~~~~~~-~---· .. -,il Hünkara ve etrafındakilere ha -

LUleburgazda Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü 
bayramında toprak alma merasimi 

1 B Ü R S A 1 kılırsa, mızraklı alay, Ertuğrol a -

il[Hiıaların da yı l dız işareti olanlar Uzer- layı fevkaladeydi. Halbuki o da 
terinde 18 11 ci teşrin muamele olanl :ı.r- kıyafetler, takımlar, yani hep işin 

I dır.] Rakamlar kapanış fiyatları nı gösteri~ yaldız tarafıydı: 

Lüleburgaz - Mevsim sonba - dan ciddi teşebbüsat ve te§kilata 
liar olduğu lhalde buradaki sinek - çok ihtiyaç vardır! 

Bunu Kayser gibi ciddi bir sü -
!===="=u=k=u=t==(S:;.::a::;;::t::.:ı:::ş==)===: ı ı vari de ilk nazarda derhal anla -

~5. - ı * Londra 653, -· * \'!yana * Madrlt 
il Be rlio 

ferin hücumları hayret edilecek Ahş veriş 18, -

51. -

mııtı. * Nevyork 130, -

* Paris 169. -
bir haldedir. Lokanta, kahvehane 
ve berber gibi kapalı yerlerde otur

manın imkanı yoktur. Sebebini 
sordum: (Memleket gübreler için
dedir. Havalar da serinlemi§tİr. O 

O gece bana hitap ederek şu 
Evvelleri civardaki kaza ve na - * Varşora 2+, -· il<adarcık söylemişti: 

• Bad:ıpc~te :ıo, -
hiyelerden zahireler buraya getiri- * llükreş !! I, ~o - Sınıfınızı sairleri kadar kuv-

* MllAoo 224, -
* Brüksel 118, -

* Atina 24, 50 

lirken §İmdi kırk para fazlasına zı • Ccncm !i~4. - * Belgrac 56• - vetli bulamadım ... 
d k h * Sof,·a 9ıı, -· • Yokohama 43, - l d ' A N raat bankaları alıyor iyere er- * A~stcrdam 54, _ * Altın 926, _ Filhakıka öy ey ı.. mma.. ; 

kes malını Tekirdağına götürmek- • l'rag ı s:~ - * l>lccldiye :iS. - yapayım .. 
te Ve buraya kimse ug"ramamakta- 1 * .s~·tÇo ."_e _h_okımler -54

• - • fhnknoc !!
26

' - Gene askerin ciddiyetini, kabili-nun için sinekler içeriye doluyor - . _ _ 
larj dediler. Sözüm yabana beni dır. Şimendifer idaresinin tarifele (kap. sa. 16) J yeti, ters resmi geçıtte yüzümüzü 
bir lokantaya davet ettiler. Sinek- rinde tenzilat yapmaması da bu ha * ı.ondra 684,~0 • StoL:holm 2.83 - güldürmüftü. 
ten ve sinek koğmaktan yemeğe le sebep olmaktadır. Eğer burada * Ncvyorl: o.71250 * Viya na 4,'l325 Kayserin beyanatından sonra 

da bir mübayaa merkezi yapılmış • Paıls 12.06 • flladri t s.x ı - Hamit te bu işe çok sevinmişti. O meydan kalmıyordu! Sonra bu 8§- * MllAno s.96- * Berlln ı .9720 b 
olsa ve demiryolu idaresi de nak- • kadar şevı"p.m1•ti k,i.

1
.. Deri.al ir d kk A 1 k d · k * Rrül;scl 3.3~·- • Vnrşovn 4,19SO ~" -ı 'f' çı Ü an arı 0 

a ar pıs ve 
0 

a- liye ücretlerini indirmiş olsa hem l -. Atını.. st.29H • nudııpcştc l\.57~"' çok mül~imler, kolağaları pa a ol~ 
da?) mülevves ki burada oturup ta halkın Tekirdağına kadar gitmesi- * Cenevre 2.43i5·- • Btikrcş 79,0~75 du .. Nişan']~~ tev~ih ,~d'iİdf.'" 

o·· * Sofya 64,932!i * Bclgrat :ı4.5!!<5 
yemek yiyenlere pek açırım. oşe- ne hacet kalmaz ve hem de burada * ı\msterdanı ı.mo • Yokohama 9.49- O geceki iltifatları hiç unuta -
m'eler <lelik de§İk, her tarafı ça. • az çok bir alış veriş kapısı açılmış • r,.g ıs.as- • Moskoc. ıosBSj~ mam .. 

mur ve su içinde ! Üzüm ve tabak- olurdu... -- ·-- -- E 5- H -A M _ _ __ Abdülhamit önüne gelene bir 
lar şarıl şarıl orta yerde yıkanıyor Mahsulat ---- - - ~ 

1 

nişan takıyor, aklına geleni terfi 
ı iş Bankası !).55 Terkos 2i, 15 ve sular insanın üstüne sıçrıyor . k ettiriyordu 

Lüleburgaz toprakları ço verim Anadolu 25.80 • Çimento a,. ı ı .ss · 
El yıkıyacak yere h iç yaklaşmağa B I h • Reji 3,so ünyon Dey. 20,Qo Bu esnada açık göz olanlar, ya-li ve çok bereketlidir. aş ıca ma p 

gelmez! Zira: O kadar iğrençtir. sır. Hayrl)c 15• Şark Oc~. ı.so ni ileri gelen saray adamları mü -sulatı buğday ve pancardır. Zahire Tramvay 48,50 Ralya 2.20 
Jfeden bu sineklerle mücadele piyasası çok kırık olduğundan u. Sigorta 11,40 Şark m. ecza 2,35 temadiyen kendi adamlarını ileri -

kimsenin aklına gelmiyor? Dünya halk bir derecey kadar pancardan O om°.'1.tı ~n.- Telefon __ 13·- ye sürerek terfilerini imzalatıyor -
da akreple yılan insanlar için ne istifade edebilmektedirler. Bugün istikrazlar tahviller !ardı. Bu işler imparatorun bile 
derecelerde t ehlikeli iseler bu si - ·b l b 1 ~==~-:;..;..._.....;~----==-=--=.;;;.- ..;-,,ıı nazarı dikkatini celbetmişti. mısır ve arpa gı i a ıcı u amıyan _ , 
nek1er onlardan bin beterdirler. Yı 1933 da. ist. IJ7.SO Elektrik ı 

zahireler de vardır. Mısır 30 para- il 1sti lı: raz.lda. 53,S.l Tramvay 51,30 , 

ya ve arpa da bir kuruşa düşmüş - • Sark O.yol 2,35 * Ergani 91 R-· ·.~ ı 
f), l\1uvah. ~2.3750 Rıhtım 

İmperatorun Istanbuldaki 
hayalı .• . 

lan ·ve akrep insanlara pek az ve 
bel~ de h iç bir zarar vermedikle -
ri halde ayak ve ağızlarında mil -
yonlarla m ikrop taşıyan bu mahlu 

tür! Buğday iıe 100 parayadır. Bu Gümrukler 2.35 • Anadolu ı -44401 
na sebep Ziraat Bankasının zahire 1928 Mü. A. 4,ı-o • .Anadolu il 44,40 İmparator her ıabah aynı sa -
yi burada almamasıdır. na~dat. 9.- *" l\llimcssı ı 50•85...J atte pek erken kalkardı Bu hal bi -

kat her gün binlerce insanları aşı
la1t11tktadırlar. Binaenaleyh herkes 

Hava ve su ..._ -- --~-;;;.;,;;;;;;;:..,..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiOiôiiiiiiiiiiiiiiiilll• j zim heyeti tertibiye ile müstahde-

bu sinekleri zehirli hayvanlardan 
daJyı mühlik addederek daimi bir 
mücadeleye girişmeleri icap eder. 

Kasabanın havası biraz rütubetlin- .,l~I -~ R A D Y O 
dir. Suyu 3 kilometre uzakta J I 
dökme borularla 927 de asri ve 

1 
mini hiç te memnun etmemişi. 

_ T enbelliğe alışmış olan bizim ze 

Hayat nasıl geçiyor? 

Buradaki hayat pek yeknesak -
tır. ;sunu ancak senede b ir kaç de
fa ıelen bayram şenlikleri ve balo 

eğlenceleri deği§tİrmektedir. Ba -
yağı günlerde halkın yegane meş
guliyeti iskambil ve tavladır. ln -

fenni bir surette getirilmiştir ve 

günde 90 ton su alınmaktadır. 
Mikyası ma derecesi her ne kadar 
(14) ise de şehre gelinciye kadar 

hiç bir şeyle ve ha tta hava ile de te 
ması oh!ladığından çok temizdir. 
Bu suya 17 bin lira sarfedilmiştir. 

Bugün 
A ~KARA: -

12,SO - JS,SO gmıııofon. 18 - 18,45 or

ı,~.stra. 18,45 - 20 alaturka Kaz. 20 :ajans. 

VlYA..'IJA: 6HJ.l m. -
u,o:; lcoııscr. JS,10 - l ö,10 konser. 16,SO 

od:l nıuı.llilsi . 18 Jrnııser. :n konser. 23,10 

l<onscr, 

HUUAPEŞTE: 6S0.5 m. -
Yollar 

sanlar boş zamanlarını öldürmek LüleburgRzdan vilayet merkezı- 238,l li ıconser. 
16,40 kon r. 20,80 lcon !'r. 2 1,80 konser. 

için acaba başka vasıtalar bula _ ne iki istikametten şose vardır. BUKru~ş. !91.2 m. -

mazlar mı? Mesela: Sporlarla işti Bunlardan Pınarhisar istikameti 18 konser. 20 ıcon er. 2 1 f!CS konseri. 21,%0 

gal etmek, kitap ve gazete oku _ çok :mükemmeldir. Babaeski üze _ 01·kcııtrn. 22 konser. 

mak, ıkonferanslar vermek temsil - rinden giden diğer ~ose ise biraz \'AıtŞO\'A: ı412 m. -
l t t • t k 'k' l :r lG,20 orl•estrn. l0,40 pluk. 20,50 hant er er ıp e me 1 musı ıye ça ış • hozukçadır. İstanbul cihetine kııım 

k l 'J 'ı' muslld. 28,255 elan hn,ıılnrı. ma , eliş erı e uğraşmak herhalde yol yoktur. Her ne kadar yazın iş -
i UELGUAD: 431 m. -

vat muhterem imparatorun erken 
kalkmasına kızıyorlardı. 

Halbuki eldeki proğrama göre 
bütün işler öğleden sonraydı. 

İmparator ise erkenden kalkı -
yor; boş zamanlarını kendi eğlen 
celerine hasrediyordu. 

Bu zamanlarda en ziyade iltifa
ta nail olan bendim. Resmi prog
ramın haricinde her sabah beni a
lır ve bir spor kıyafetile parka a 
tılır. Yaya olarak idman yapar. 
Yahut göllerden birinde sandalda 
dümeni eline alır, ben de küreğe 

otururdum. 
Kolu biraz aksak olduğu için çok 

kürek çekemezdi. 

• bir tel' 
maneviyesidir. Bu manevı r d• 

• d 0 şpO biye de hır spor ur. . . O bii • 
hükümdarların kuvetıdır. . et• 

b. d . b' hürrıY yük müste ıt erın ır ..,, • 
· · ce ,-perverdi. Onun lerbıyesın 

kuliyet makbuliyetti. dedi 
Bir sabah bana sandalda 

ki: kbit 
- Ben size garip görünece 1,rı .. ı· . . B f ranııZ 

şey soy ıyeyım mı. en 

severım. d• 
B d .. ·· e dikk• un an sonra yuzum 

baktı ve ilave etti. h~ 
- Tarihin her dönümünde def 

kuhayata müstahak olan ıniJle isli 
· ve 1 hakkında bazı esrarengız Jı• , 

anların geldiğini, çalar saatler ef 
ber verir. l~te bunları ıefdi 1' 
bilmeli. Diğer müstahak oJOSI 
lan da istisna etmelidir.,, i' 

Almanya lmparatoru Vilh~I~ 
müthiş bir sporcu, kuvvetli bit le' 

"yl•' key olduğunu her zaman ıo.-"' 
di. Bu sözlere, bilhassa ikinC~ şer 
taya hıç inanmazdım. Filvaki~ 
linde;v-ken kendısını gayet I' 
bir fayton içinde yalnız ba!ıot ~ 
2erken görmüştüm. Fakat bu V; 
tam bir malumat vermemıtt•· tJlf', 
taki, İstanbula geldi, her ıeY 111_ 
dana çıktı. Ben bile kendi keO, 
(Süvariyim .. atı severim) d ~
onu gördükten sonra bu sözleP"" 
den adeta utanmıya batladıdl'~ 

"Xayzerin stanliula gelCI~ 
üçüncü günüydü. O günkü P ~ 
mt imparator bizzat kendısı t J 
etmek istedi. Fakat çızdığı :J:. 
ramı görünce ağzım açık ~ 
Böyle bir gezıntıyı bir gün ft 
eminim k1 lstanbulu zaptedell 
tih Mehmet bile yapamaınıftJt•,,, 

Bu gezmtıyı, daha doğ~~·" ~f' 
yahati bugünkü vazıyete go ... ~ 

kalade görmiyenler olur: Ç .tııY 
bugünkü vesaiti nakliyenın b 
da otomobil gelmektedir. o~ 

O 1 b ·1· . bl zaman ar, otomo ı ın •. ,-
kuvvetli şekilde istifade ~d.ıl ,.1' 
dığı çağlardaydı. Bunun ıçıJld o' . e 
batımız yalnız beygir üzerıo 
lacaktı. ç" 

Yıldız, Beylerbeyi sar•Y'f:yiiP'. 
lıca, Bakırköy, Y edikule, d,. ı' 
motörle Dolmabahçe ve Yıl ı 
det. .. ~., 

Bu hududu bir kere göl"~·~' 
önüne getirirseniz benim 111" tıl'it 
ğa etmedığıme siz de kanaat 

1 

olursunuz. . » 1t-

ı tebh• ' mparntorun emrını ~ 

tikten sonra derhal hazırlıi;ırd...,-
t.~m. Etrafa ha~erler sa~Jattı~ 
Usküdarda beygırler hal 11 
Oradan da diğer mıntakalarl ~ 
damlar gönderdim. VelhaJI tO,..., 
ter içinde erkenden inıpat• 

, 
yanma gittim. ~ 

- Hareket emrınızı ~dedi"'" 
ruz ... İmparator hazre~Ierı l ı-tlbJ 

Hareketı.mız esnasında f 'ıı 14"', 
da bulunan Almanlardan ° ,Jif' büyük bir fazi et olur. Bizler ken- lernek kabı'l ı'•e de yag"murlu rnev· 

0 
JG,15 operet. 20.40 kem an. 2 1,30 opem. 

dimizi kahve !köşelerinden ne za- simlerde trenden baıka vasıta ibu-
22

,
45 1

,
0 11 

er. 23 konser. 28,fi5 mus iki. 

man kurtaracağız? Bir insana ne lunamaz. noMA: HU m. _ 

Ondan sonra islediği 
yapar. Fakat yorulmak 
spordan usanmazdı. 

"a ~e sporları be paşa, fon Dergolç. pil'I f 
bilmez, zevat vardı. 1'adat ff 

kadar ayıptır ki gece gündüz kah- Kaymakam gidiyor ı.ı kon er. 18 1.:on er. 21,45 ıconscr. 23 

velerde dama ve tavla ile vakit ge- Bura kaymakamı Kütahyamn da ns bcstelrrı. 2ı son haberler. 

tinin. Bu bal artık b izlerde b ir ip- Emet kazasına tahvil edilmiş oldu rAıcls : 828.2 m. -

tfPl f.aftr.i alını§ müzmin bir hasta-! ğundnn yerine Olti kaymakamı Re 21 tspan;,ot hıl\ tılan. 22 ptaı~. 2 2.30 Fcy-

lık olmuştur. Bu fena a~eti deği§ - ı fik Bey gelecektir • donun "Çıp1tııc dutu ııı:ıı.. ı ıınıı ıı:owcdısı. 
tirmek için Halk Fırkası tarafın • Ragıp Kemla 23,SO lrnıı ııer. 2 1.so son hatwrıer .• 

Bu sıralarda ve ikameti müdde· 
tince; benim son derece Fransız 

muhibbi olduğumu bildiği halde 
"bana iltifat eder ve daima Fran -
sızları methüsena ederdi. 

i şte bu hal de o idmanın ciheti 

Dolma bahçe sarayın• . 111~ 
tonlarla gittik. Oradan ~~. ~~ 
Beylerbeyi sarayına g~ dl ,-., 
de impara .. vr mütemadıY. -•"' 
seyrediyor ve yamndak• , 
fikirlermı söylüyordu. , ...... "'1 

(f>C 
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Affediİip hapisaneden [0 DÜNY ~ H~~~RLERI 
~~~.arıl~nla~_ın_vaziyeti 14 Çocuklu şu aileye bakınız 

den urnet konag~ ın ·· ·· d ~ h"l l k · 
•• 

lJ kçerk b" ın onun .. yaz ıgımız veç ı e mem e etın 
..... en ır dost ld ."'"0 ıaına d a rasge im. muhtelif mahallerinde muayyen i~ .. 

llıh n anberi · 
.. ~:Yet bulnıu . 1 ~ arıyormuş, !erde kullanmış olsaydı, hapisten 

llludUri.inij . 1· Şımdı zat işlerı 1 çıkanlardan büyük bir kısmının ar 
~·rı n ısteclii!i 'k l 1 · 'illaki ., vesı a arı ha- zusuna muhalif bir harekette bu -

,, . a ıtne§gulm .. D d" k' . .. 
- lıt'd uş. c ı ı: l lunulmamı§ ve o zaman tam ış go-

Almanyada hayret 
ve takdirle karşı

lanan bir aile 
ta~ 1 amı vcrd' F k · 

l\J kağ ti ım. a at hır rülmüş olurdu. 
~ar\crni h~· ar hcksıkmı~. Şehadet- Halbuki ~imdi, tahliye edildik -
)t k ' U&nü al , k . . . : .. .. 
• adar çal .. ~ arn amı, ~:mdı lerındenben hen uz on beş gun geç.· 
rılkl hiınıet ~§h.gım yerlerden aldı- medcn, bir takımlnrmm, gerek iti
~t\ınu Ve d esıkalarını, sıhhat ra yat ve gerek zarnret yüzünden ken 
lıyOtla.r. lkiah~ bilmem. neleri is· dilerini gene zindana sevkcttire· 
~· lien·· h gundcnberı ko~uyo - cek hareketlere tevcuül · etmeye 

uz ep · . Bun .. sını toplıyabadım,,. başladıklarınr işitiyoruz. 
de u soylıyer k d - . 

il ayrıldı .•. c oslum ben .. Yukarda yazdıgım şeyler yem 
ı. ' gıtlı . d'" .. ··ı .. h' b' d t t "latbaa · yenı uşunu muş, ıç ır yer e a -

ltttltri k Ya. geldığım zaman ga - bik edılmcmis olan fıkırler değil • 
dikkati:· urken bir haber nazarı clir. Her me,;leketin bu gibi sabr
'tbttil 

1 
celbetti. Bayram mü na- kalı lara ıs la hı nef setmelerine im

~l e umu • f ıııkaı nu a lan istifade eden 
d L I tnahp f • •ııa h . us aı·dan beş tanesı 
~ l apıaha <l 
t ltal ne en çıkmadan ev -

ltt arın da b. . k 
l't ha . ır şır ·et aktetmi! 

'~ ~ .. Pıaten kurtulur kurtul .. 
)•ı ogaziçind K d"ll"d b' "ll)"r e an ı ı e ır 
ltı' 10Ynı 1 ~ltr uş ar, yakayı ele ver -

nen"~ gene hap~e tıkılmışlar !. 
'-di;f unu okuyunca biraz evvet' 
bı.1 .. etr ... 
~İçi .ıgım dostumun iş bul .. 
li' n bın ....... k··ı· .. d d t" ttrrı ... u§ u at ıçın e te a-
ıııi. C}'e r l "fll\iha ::ra ıştığı şehadetname, 
ııı,tun l 'Varakası ve saire ile bu 
ıtı· tuluk h d' . . tıııas b a ısesı arasında hır 
lııt ~,;. et buldum. Kendi kendi .. 

" ırn ki: 
ı._ birçok 
°tt"11.. l Yerlerde namusuyla ça
~ ı o an b' 
\, l'ıttıak . . ır adam hayalını ka • 
'~uk ıçın Yeni bir işe girerken 
!(~· veaıkaJ d "k" b 

t,··°'en k"· .. ar te arı ıne mec ur 
"!'.~ t'" 1 .~çuk, büyük, ftğır, hafif 
~lık1~t u cürümlerden dol yı hap 
~Irk 0

1 
"e bu yüzden mazileri ka 

\ıL 0 an b . "lrltta ıa ıkalılar hapisten 
'! blllab;.•onra kendılerme nasıl 
!-l't L.

1
1 ırler?. Islahı hal etmiş ol

ıf 0ı e · · 

kan vermek için kurduğu müessese 
ler vardır. Bizim ceza kanunu da 
böyle tesisatın vücuda getırılme5i
ni teemmül elmıştır. Onun için 
cümhuriyet idaresının bu gibi nok
sanlarımızı da yakın zamanda ik
::nal edeceğıne şüphemiz yoktur. 
Cümhuriyet bayramının ilk gunu 
Ankaradaki merasim esnasında ya 
pılacak daha çok i~lerımız olduğu
nu en büyüğümüzün ağzından işit .. 
medik mi?. 

Dedikoducu 

Bir çörekçi çırağı 
karısını yaraladı 

Adanada bir cinayet olmuş, 

Mükrimin adında bir çörekçi çıra
ğı, kendisini eve kabul etmiyen ka 
rm Ayşeyi bıçakla sağ böğründen 

ağır 5urette yaralıyarak kaçmıştır. 
Carih Hasan oğlu Mükrimin 

çörekçi Sabri Ef. nin yanında çı .. 
raktır. Sabahları çörek satmakta 
ve Ayşe adında bir kadınla evli bu
lunmaktadır. Kendisi hastalıklı .. ı~ ''il 1•tıkbalde namuskahane 

)t t tette Ya b"l k . . dır, geceleri idrarını zaptedeme -
:ı:ıeı_, şıya 1 mc ıçın nere-
b • 11UrabT l ? yip yatağına işediği söylenmekte· Qu 'b ı ır er •• 

~ aı il . dir. Kadıncag~ iZ bu halden bık-
' erı ,ne kadar isteseler, 

~. l<adar mış, usanmış ve nihayet bu bela-
. '~?ıç azmetseler bütün 
~I ~ k kapılarını kendileri dan kurlulmak için boşanma dava-
tf 'Pal 1 sı açmıştır. Dava istidası polise 

ltıd ı o duğunu gördük .. 
'ıı~ı>..t)l Çarnaçar gene hırsızlık havale edilmiş ve kadının ifadesi 
ı.. "14?1.. l ' 1 "'~! '-U uk k a ınmı~tır. 
"1~. ~klerj ' (Yan esıcılık gibi eski Mükri.min bu halden fena hal-
'bı.ıt k ne !) geri dönmeye 

.... ŞUl>t ~lnıazlar mı?. 
'il~ rıesıı .. h . b 

~lleb . ' cum urıyet ayramı 

~~l>tq etıyle, yüzlerce, binlerce 
-~'k u Umumi aftan istifade et-
a~~tl Rayet dog~r d"" .. ··ı .. 
~ latb· u uşunu muş, 
~'t b ık edılmış bir fikirdi. 

-~ Q u fik" b" . ~i lh, il ~r tat ık eclılırken hır 
1 'lctı S k ersı de düşünüleı·ek ha .. 
h')JUtla

1 atakların kendderme ko
l ~l,ttı.,, "e belki hiç bir suretle iş 
11l• ~'lCak) 't'ak arı nazarı dikkate a .. 
"~t'iJ çıkanlara b"" b'" ·· b · 1 'be us utunser estı 
~t· . le " 1 k tlıı ~ . e on ar, ceza müddet -
ılit, tı ola · }· I dt ıc n yevmıyeler muka .. 

, r;,I ı,t't i oy Yolları, şoseler, demir
ı ~ı lltasınd k 1 il) lltd , a u lanılsaydı na • 
''1 u. Bu "b·. 

~,k t1'ıi.iteahhi;]ı '. ın_şaatla ımeşgul 
ı. 'll'p· erımızle anlatıla -
"'t 1•ten k ~· 4' "'r"l çı anlar onların ya • 

ı ~ ı •e v l h . . 
~ U ttı·· d e ıa a ı nefsettıklerı-
~~t~tiy~ ~et Zarfında hüsnü hare 
~il" e 1s1>at 1 l · q U h I ey eyen ere bırer 

ı 1 
'' İdı' a bve hizmet varakaları ve 

'tf ıa k 
'-

1~t a"detı ahların eski meslek • 
~ l'ı~i bo le bermutat umumi a -
~t· 2..tnal 
·tı, g . arının kısmen olsun 

\ llll ittçılemez miydi?. 
l.•ikı~ •Çın kurulacak k"' '"k b" '11 at ç k uçu ır 
~ 1ttlerı~ 

1 
acak olan mevkufları 

ti e ve s • 1 
~~ "d,11 tas . an at arına göre ev-
b,neı d nıf ederek onları ha . 

er en t ı· es ım alıp yukarda 

de müteessir olmuş, kafayı tütsü
lemiş ve doğru hergünkü evine git 
miştir. Fakat kabul edilmediğini 
görünce zorla içeriye girmiş ve e .. 
lindeki bıçağı Ayşenin sağ böğrü
ne adam akıllı saplayıp onu kanlar 
içinde yere serdikten sonra kaçmış 
tır. 

Ciğerine kadar yara alan ve 
hayah tehlikede bulunan Ayşe, te~ 
davi edilmek üzere derhal memle-
ket hastanesine kaldırılmış ve ka • 
çan cani de ehemmiyetle aranmağa 
başlanmı~tır. 

Kastamonuda bir 
cinayet oldu 

Kastamonu da T a~köprü yolu 
üzerindeki Batak köyünde bir ci -
nayet olmuştur. 

Kastamonudan Molla Hasanın 

oğlu Batak köyiinde bir düğüne 

giderken beş kişinin kurduğu bir 
ki~iyle miiıacleme etmiş, beşini de 
yaralamı~, kendisi de yaralanmıJ· 
tır. Hadisenin sebebi bir hizmet -
kar meselesidir. Molla Hasanın 
oğlunun yaraladığı Hafız ağa 

hastanede ölmüştür. Kamil hasta 
pusuya düşmüş, pusuyu kuran beş 
nede tedavi altındadır. Adliye tah 
kikata deva metmektedir . 

Resimde gördüğünüz on altı baş 

aynı aile efra<lıdırlar. Zevcesiyle 

beraber sofranın ortasında ve ço

cuklarının arasında oturan adam 

küçük bir adliye memurudur. On 

dört çocuğu olmuş ve bu çocukları 

zevcesiyle beraber mükemmel şe

rait altında büyütmiye ve yetişlir

.miye muvaffak olmu~lardır. işin 

dikkat ve alakayı daha çok çehen 

tarafı, bu resmi basan Alman 

mecmuasının bu on dört çocuklu 

ailenin maaştan ba§ka varidatı ol

madığını işaret et.~esidir. Tasarruf 1 Almanyada gıpta ve takdirle karşı 
idare ve feragatın bu suretle bir r lanmıştır. 
özlüğünü teşkil eden bu aile bütün Alman mecmuası, Alman hü -

kiimetinin çok çocuklu ailelere yar 
dım etmek ta&avvurunda olduğunu 
da yazısına ilave ediyor. 

Maymun - insan devrine ait 
mühim keşifler 

PEKİN. - Müdekkik alimler .. içtimamda bir nutuk söyliyen dok- ğara bulmıya ve hu mağara içinde 
den profesör Davidson Blakm Çin tor Blak Çu ku ticn civarında, çok çok kıymetli eşya ve kemiklerin 
de yaptığı keşifler neticesinde insa eski devirlere ait yepyeni keşiflere bulunduğunu, bunları arasında 

nın 2 milyon senelık tekamülünü muvaffak olduklarını, bu suretle insan iııkeletlerile hayvnn iskeletle 

takibe imkan hasıl olduğu haber insan tekamülünün her merhalesi .. rine tesadüf edıldığmı ilave eb1iş
veriliyor. Bu tekamül silsilesi may ni takibe imkan hasıl olduğunu söy tir. 
mundan başlıyarak kablettarihi 
devirlerdeki in.sana kadar varmak ledi. Yeni hafriyat sayesinde daha 
tadır. Doktor Blak Çin alimlerinden mühim şeyler keşfolunacağı tah • 

Çin jeoloji cemiyetmm senelik doktor Pei ve doktor Pien brr ma - min edilmcktedır. 

Yeni Ra yiştag azası kimlerdir ? 
Alman milleti son intihabatta 

reylerin yüzde doksan dördünü 
Hitlere verdikten sonra yeni Rayş 
tağ azası 661 kişiden mürekkep o
lacaktır. Şimdiye kadar toplanan 
Alman parl5.mentolarında bir çok 
kadın ve erkek yahudi aıaya tesa
düf edildiği halde bu defaki meb .. 
usların cümlesi halis Almandır. 

uslardan oldukça farklıdır. Yeni 
meb'uslar arasın1aki vasati yaş o -
tuzla kırk beş arasındadır. En yaş
lı meb'us eski Alman jenerallerin
den (Litzmann) dır ve 83 ya~ın -

dadır. En gen_ç meb'uslar yirmi al

tı yaşında olan ( von Sclıirach) ve 

28 yaşında olan (Ludin) dir. 

larr, yüz kadarı nasyonal sosyalist 
fırkası teşkilatının rnensuplarıı. 40 
kadarı yüksek, orta ve küçük me .. 

murlnr ,seksen kadarı çiftçi ve zi

raat eshabı, kırk kadarı amele sı

nıf r, iki yüz kadarı muhtelif san • 

atlar erbftbı ve kırk kadarı da işçi• 

dir. Diğer meb'uslar Almanyada 

Yeni ,mcb'uslar yaş itibariyle 661 meb'uslan elli kadarı Al - bulunan birçok cemiyetlerin men-

şımd~ye kadar intihap edilen meb- manyanın bugünkü hükumet adam suplarıdır. 

Amerikada müthiş bir tayyare kazası 
NEVYORK, - Nevyorka kom

şu olan (Brooklin) !Chrinde pazar 

günü müthi§ bir tayyare kazası ol

mu~tur. 

hepten dolayı şehrm üzerinden j Ierdir. Ağır surette yaralanmıı o • 
geçmekteyken yüksek irtifada uça lan tayyarecinin hayatı tehlikede -

mıyarak ağaçlara, kilisenin damı - dir. 

Genç bir tayyareci tarafından 

idare edilmekte olan ve ıçmde üç 

na ve bir elektı·ik teline sürtünme
ye başlamıştır. Nihayet daha ziya
de alçalmış ve bir evin damına da 
çarparak ateşler içinde caddenin 

Tayyareye binen yolcular balo 

eğlencesinden avdet ediyorlar ve 

binmiş oldukları tayyareyle şehrin 

de yolcu bulunan bir tayyare şim- ortasına düşmütşür. tayyare meydanına doğru uçuyor -

diye kadar anlaşılamıyan bir se .. Y olcularm üçü de derhal ölmüş larrnış. 

bir kuvvet oluyor 
Almanya "Alman modası ımış. 

devlet müessesesi,, namı altında Yapılan hesaplara nazaran nor
bir enstitü vücude getirilmiştir. Bu mal zamanlarda moda sanayiinin 

enstitü Almanyada yalnız Alman istihsal kıymeti dört, dört buçuk 
modasmm muteber olması ıçm milyar liradır. Bu yekun umum 

çalışacaktır. Çünkü .modanın son maden kömürü istihsaliı.tından üç 
zamanlarda biiyük bir ehemmiyet defa ve makine sanayiinin istihsa .. 
kesbe~tiği ve bir milletin iktısadi )atından iki b~çuk defa daha fazla 
hayatında büyük bir devlet kadar dır. Moda sanayinin aylık ihraca
mühim bir rol oynadığı nazarı dik-' ~: on iki buçuk milyon liradır. 
kate alınarak, moda için harice Yeni bir "lktısadi büyük c.lcv .. 
para gitmesini menetmek lazım let,, şeklini alan moda i~lerinde en 

ziyade istifade eden iki 
vardır ki bunlardan birisi 

merkez 
kadın 

modası merkezi olan Paris, diğeri 

erkek modası merkezi olan Lond
radır. 

Almanlar, kendilerinin de mo
da yaratmağa muktedir olacakla -
rım ileri sürerek milletin moda için 

harice par:ı vermemesini istemek• 
tedir. Alman modasını yaratacak 
olan anasırı yetiştirmek için moda 
mektepleri açıLmı~tır. 
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O gi\n, akşam üatü rıhtımdan 1 profili, gözlüksüz hali, sesi ... Mu -
kalkan Pake vapurunda şüpheli ' hakkak o idi. 
bir Rum tevKif edildi. Parmak ı'z - p k' ·· l l - e ı, oy e o sun .•. 
leri karıılaştırrldı. Hademeye göı- Mercan Alinin traşı daha evvel 

DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Cuma pazardan başka günlerde 
sabahları (9 - 11) Beyoğlu -
Taksim - Altın bakkal numara 2 
Telefon: 42519 öğ'eden sonra saat 
(6 - 2,5) İstanbul Divanyolu nu· 
mara 118 Telefon: 22398 perşem
be günleri sabahleyin Beyoğlunda 
ki kı~hk ikametgahında fukara 
meccanen. 

terildi. Katil bu idi: Dimitro.... bitti. Kapıdan çıkınca kalabalıkta Beyoğlu üçüncü sulh hukuk ha-

Dimitro İatanbulda Sakız ağacın bekledi. Sakallı, gözlüklii, kelli fel ldmliğ inden: 
da doğmuş bir Rum iken Yunaniı- li Mösyö berberden çıktıktan son- ı - Dako Lutros Ef. ile Ati na 
tana gitmiş, orada tahsilini bitir - ra bir hayli etrafına bakındı, potin De:ıilla Ham.mm mutasarrıf olduk 
miş, fakat daha ziyade kasa hırsız lerini boyatmıya girdi. Dükkanla - i nrı 4000 lira kıymeti muhammene 
lığı öğrenmişti. Bu mahirane sirka rın öniincle eşynya bakar gibi ya - li, Beyoğlunda Hüseyin ağa ma -
ti hazırladığı zaman kimsenin işe parak takip olunup ~lunmadığını 1 h:ılles inde Çakmak sokağında 7 
akıl erdiremiyeceğinden emin, pa- anlamıya çalıştı. Emın olduktan numaralı ve altında bir bap dükka 
aaportunu çıkarmış, iki gün sonra- sonra yürüdü. Yenicami kemer ini nı müştemi l (4) katlı ve 8 odadan 
ki v:-.pura. atlayıp ıavuşmayı karar geçerek Altmkcmer mağazasına ibaret kargir hanenin tamamı şü -
laştırmıştı. girdi. yuun izalesi zımnında açık arttır -

Üstiinde 200 llra bulundu. Baş - On, on beş dakika sonra Mercan maya vazedildiğinden 19/ 12 933 
ka parası olmadığını söylüyordu. Ali dükkandan içeriye giriyordu. tari hine müsadif salı günü saat 15 

On beş seneye mahkum edildi. Memurlardan birine sordu: ten 16 ya kadar Beyoğlu sulh mah 
Hapishaneye atıldı. Fakat bu cin - Leonida efendi nerededir? kemesinde bilmüzayede satılacak-
oğlu c;ini hapishanede bir seneden - İçeride c~n~ında... lır. 
fazla yatmadı. Bol para yiyordu. Mercan Ali yedi sekiz basa - Arttırma bedeli muhammen kıy 
Dişlerini tedavi ettirmek, midesine mak merdiveni çıkarak basık ta - metin yüzde yetmiş beşini bulursa, 
baktırmak bahanelerile bir jandar vanlı, fakat mükellef döşeli bir o - o gün ihale edilecektir. Bulmadığı 

d d b . t b'll takdirde en son arttıranın taahhü-ma yanın a ara n ır o omo ı e daya girdi. Leonida Efendi üstü 
dışarı çıkıyordu ve bir gün kaçtı. camlı masasının baıında ve kalın 

Nasıl kaçtığım anlamak güç ol hesap def terleri arasında cm:n ve 
madı. Jandarma otomobille Be - müsterih çalı§ıyordu: 
yoğluna çıktıklarını, fakat Beyoğ
lunda kendini kaybettiğini, gözle
rini Zincirlikuyu karakolunda aç -
tığını söylüyordu. Şoför: 

- Ben ne bileyim yahu!. .. Bak
tım ki arkadan "çek şoför, biraz 
hava alalım!,, dediniz. Ben de açıl 
dım. Ama Zincirlikuyunun ilerisin 
de herifçi oğlu "dur, dedi. Jandar
maya bir fenalık geldi, hemen ıu 

bulalım,, durdum, su aramak üze -
re açıldım . Döndüğüm zaman he -
rif savuşmuş. 

J ~ anlaşılıyordu. Jandarmayı bir 
koku ile bayıltmış, sonra ıavuşmuş 
tu. Dimitro bir daha ele geçmedi. 

- Bunjur Leonida namı diğer 
Dimitro ... 

Sesini işitince birden kalemi, 
defterleri bırakıp başını çevirdi. 

Mercan Ali, karşısındaki koltu
ğa kurulmuş, oturuyor, gülüyor -
du: 

- Vallahi, Dimitrocuğum, eğer 
kulağındaki et parçasını görmesey 

dim ben bile şüpheye düşecektim. 
Halbuki dü9ün, lam bir aene burun 

buruna koyun koyuna ömür sür -
dük. 

Leonida için kurtulu§ imkanı 

kalmamıştı. Pek az daha mukave
met etti. Karşısındaki kendisinden 
daha pişkin ve daha emin idi: 

dü baki kalmak üzere, ikinci art -
tırma 15 inci gününe tesadüf eden 

4 1 934 pazartesi günü saat 15 ten 
16 ya kadar icra olunacak ve en 
çok arttıranın üstünde bırakılacak-
tır. 

2 -Tarihi ihaleye kadar vergi, 
vakıf icaresi ve belediye resmi hb 
sedarlara, dellaliye müşteriye ait
tir. 

3 - Arttırmıya iştirak edecek .. 
ler kıy.meli muhammenenin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat ak
çesi veya milli bir bankanın temi· 
nat mektubunu getirmeleri ~arttır. 

4 - Arttırma bedeli tarihi iha

leden 5 gün zarf mda mahkeme ka - .. -.-..-----
sauna tediye edilecektir. Aksi tak 
dirde ihale fesh ve farkı fiat ve za 

rar ve ziyan ve faiz bili hüküm 
kendisinden tahsil edilecektir. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas 
kanununun 126 ıncı maddesine tev 
fikan, gayri mcnlfolün üzerindeki 
İpotek sahibi alacaklılar ile diğer 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

lstanbul Evkaf Müdürlüğü 

Şehremininde Denizaptal, tramvay cad· 

desinde 340 · 298 No Dükkan. 

Bahçekapıda dördüncü vakıfhanm zemıo 

katında 8 - 1 No. Mağaza 

Beyaııt tramvay caddes:nde Simkrşhane 

altında 101 · 95 No. Dükkan 

Beyoğ u Hüseyinağa, Y enişch irde 58 No. 

dükkin ve üstünde oda 

Mercanda, Tığcı 'arda 92 

Zindankapıda Ahıçelcbi, 

mazında 8 No. dü~kan 

No. düUan 

Euğda> cı çık-

ilAnları 
. ,rı 

M"'ddeti ıc 
u f 

934 Mayı• g• 
. kad•' 

sıne 

935 m•Y'1 
,, 

,, 
9J5 ,, 

,, 
" 

,, 

" 
" " ,, 

" 
,, 

,, 
7 - · Boğa1içinde Büyükderc cacdrs:nde 54 

f'\o. dükkan 
" 

,, 

8 Çal. makçılarda Valide hanında birinci 

kemerde 9 No oda 

9 - Zindankapıda Ahıçelcbi mahallesinde 

Yarım han iiıt katında 5 No. oda 

" 

" 

" 

ıt ,, 

,, ,, 

" ,, 1 O - Kasımpaşada Camiikebir maballuinde 

Türabi baba sokağında 7 No. ahır. 

Ba'ada muharrer emlak hizalarında gösterilen m udd~t::r 
kiraya vcri ' eceğinden mü1ayedeye vazolunmuştur. 'falı;aı 
4 - 12 · 933 pazartesi günü saat on beşt kada Evkaf MO ıBl 
ğünde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (62 

Deniz Levazım Satınalma , 
Komisyonund~~1: 

5000 metre Efrat elbiseliği şayağı Pazarlıhla münakasa••·-~ 
750 metre Efrat kaputluğu şayağı Teşrin:sani • 1933 çarf' 

günü saat 14 de. ~( 

Taahhüdünü ifa edemiycn müteahhit nam ve hen.hına ',l 
da mık tarı yazılı kum aşlar pazarlıkla a~macağından şartrı• 

1
1 

rini görmek isteyenlerin her gün ve itasına tal ip o Jacakl•~~~ 
pazarlık gün ve sAatinde muvakkat teminat makbuzlarile ~t 
te Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna ~ 
caatları. ~ 

Devlet Demir yollara ilanla:;!.1 

20 - 11 - 933 ten itibaren 15, 16, 31, 33, 35, No. Ju b,,ııt 
katarlarınıo tarifesi berveçhi ati değiştirilmiştir. 810 

15 No lu katarın Pendikten H. 7. ı 8 H. Paşaya M. ·1 ~ 
16 No lu katarın H. Paşadan H. 8,10 Pendiğe M. 1 6•1~ 
3 l No. lu katarın Pendikten H. 15,09 H. Paşaya M. 16's' 
33 No. lu katarın Pendi:<ten H. 16,03 H. Paşaya M. 1 6·0,ı 
35 No. lu katarın Pend kten H. 17, 13 H. Paşaya M 18~n) 

. '63"' Faz'a tafsilat için istasyonlara müracaat. ' 

Ancak ayni sene hapishaneden 
müddetini bitirip çıkan yankesici 
Mercan Ali üç ay sonra bir gün kı
lığı kıyafeti düzmüş, ağzında bir 
sigara, elinde bir gazete köprü ba
şında traş olmıya bir yere girmiş -
ti, 

- Bu gözlükle bu sakal seni a -
dam akıllı deği~tirmiş. Hele kalıp, 

kıyafet, lüstrin papuç, ipek kravat, 

çevirme yaka ... Diyecek yok. Ama 
Dimitro bu mağaza öyle Hacı F et· 
hullah Efendinin 20 bin lirasile 

alakadarların gayri menkul üzerin -------- - ------------------

Berber yüzünün sağ tarafını traş 
etmek üzere başını bir ~araf a çevi
rince yanı başında traş olan bir a -

dam gözüne çarptı. Gözlüklü, kır 
saçlı ve sakallı olan bu adamın sol 
kulağının üstündeki meme yani et 
parçasını göstererek berber: 

- Gene alıvereyim mi? 

Diye soruyordu. Adam elindeki 
Rumca gazeteyi okumaya hazırla
na.;ak: 

- Hele saçlarımı düzelt te son· 
ra ... 

Cevabını verdi. Saçları kesilir -
ken gözlüğünü çıkarttı. Gazetesini 
okumaya daldı. O zaman Mercan 
Ali kemali emniyetle: 

- Ulan Dimitro ! Diye seslen _ 
di. 

Glzeteye dalmış olan zat birden 
başını çevirdi. Mercan Ali ile göz 
göze geldiler. Bir saniye tereddüt 
etti. Sonra: 

- Kimi çağırıyorsunuz? 
sordu. Mercan At: güldü: 

Diye 

- Haydi be! ... Kimi olacak se
ni ... İyi dikkat et bakalım, tanıma
dın mı? 

- Hayır ... Yanılıyorsunuz. Be -
nim adım Dimitro değildir. 

Mercan Alinin hiç şüphesi yok -
tu. Kulağının üstündeki şu et beni, 

deki haklarlını, hususiyle faiz ve o • L S ) 
çevrilecek iş değil. Yeni bir voli masrafa dair olan iddialarının is.. enız eVaZlffi atına ma , 
çevirdin galiba... patı için tarihi ilandan tibaren 20 K • d8J1 1 

Leonida kalktı, aralık kapıyı sı- gün zarfında evrakı müsbiteleriyle OffilSYOilUO f 

ıı"' kıca kapadı. Bütün vücudundan birlikte satış memuruna müracaat 410370 ki' o Ekmek: Kapa'ı zarfla mUnakasası: 1J/i<ifl11
4 
1 

soğuk ürpermder geçiyordu. etmelidir. Aksi takdirde hakları vel/ ı 933 pazartesi günü 58at
9
!; f 

Y rırını saatlik bir münakaşadan tapu siciliyle sabit olmıyanlar 69110 k'l E ı A ı 11 K t/1 7 J6 ı o <me.c : çıK müna kasası: / anunuevve. 14 "" 
sonra anla~tılcu·. Leonida her ay satış bedelinin paylaşmasından ha- l 

zartesi günü s•• 11ı' Mercan Aliye 50 papel verecekti. riç kalırlar. ı/ ı. ull 1 
39475 kilo Sığır eti: Kapalı zarfla mün11kasası: l 1/".-rıı5 ıl 

Mercan Ali bir daha dükkana a _ 6 - Şartname mahkeme divar..- 380 t .il 
6 kilo Kuzu eti: ve!/1933 pazartesi glfoü sa• . İf 

yak atmıyacak, bu parayı alabil _ hanesinde herkesin göı-ebiieceği e•' 
mek İçin hiç bir yerde Dimitro - bir yere asılmıştır. Fazla tafsilat htanbul ve Heybeliada Deniz Efrat ve talebt.sinin iaf·11od'O 
dan, Leonidadan balısetmiyecek _ almak istiyenlcrin 933 18 nun-ıara yukarda c'rs ve mı'·darı yaıılı Erzak müna l•asaya konaldUi ,~~ 6'' . ti. ile haşkitabete müracaatları ilan şartnameleri görmek isleyenlerin her gün ve mezkür 1'•"-

Fakat Mercan Aliye bu mukave olunur. (9304) itasına tal'p o aca 1darın da müoa1usa gün ve saatlerinde ,.,,r 
1 

~,ı~ 

leyi tatbik ettirmek kabil olmadı. - 0
'" "'.._ ............ mnnı.mnıımmmma ....... -.. ... ".-·.....,,.·--11

'" p:ışada Deniz Leva11m Satına'ma Komisyonuna JPU 
1
98IJ 

50 1. ld w .. •• h f 1 sen et. Basıma musallat oldun __ ı_:~ı_:_____________________ 16~/, ırayı a ıgı gunun a • · · ~ 

tasında Leonidanın evine dam- Böyle yaşamaktansa delikte çürü- J1 f 

ladı. Ertr.si aya mahsuben on, yir - mek daha hayırlıdır. Ömiir törpü- Akay işletmesi rnüdüri yetinde .J, 

mi lira çekmeğe başladı. Aradan sü.... yı..-" 
D. 20 T . · · 9~3 t • ·· ·· d · 'b f-1. tı' bir sene geçtikten sonra aylığı yüz ıye söyleniyordu. O zaman · r~rınısanı · .., p4zar ' sı ~unun en ıtı aren ·ftf 

lirayı geçiyordu. Fakat Leonicla o- A!i Kemali sükunetle ayağa kalka Kadıköy· Acia '.ar • Anado 'u ve Ya'ova hatlarında lof tar• 
nun dükkana gelmemesi için buna rak: bik o 'unacaktır. (63491 
d K b k Yeni tarife iskele1ere ası'mıştır. 

a razı idi. Ancak artık Mercan A- - ızma e ·uzum, gideriz. 
li 300, 500 liradan balı~elmeğe, şicl Biz de başımızın çaresine bakarız, 
detli ihtiyacı olduğunu, kumarda bunda kızacak ne var anam ha -

borca girdiğini, parasızlıktan ge - bam .... 
ne deliğe tıkılması ihtimali bulun- Diyerek kctp ıyn dofrru yürürken 

duğunu ileri sürerek taleplerini ar Leonid& bunuJ~ zımnındaki tchdi
tırmaya başlayınca sabrı lmlmı - di anlı) or, yolunu kesiyor : 'On lira 1 

yor, çıldıracak gibi oluyor, baem - dan başlıynrak yirmiye elliye çıkı-
1 

yor: yordu. Mercan Ali: 1 

- Cehennem ol.. Ne halt eder - ır>ı·vanıı rnrı 

,,.....,. Yeni çıktı ~--,ı.Bl!!ll!lllP!--~~ 
Cinayet ve Ceza J Göz Dokt0~~~t~ 

Rus ıhtılilcilerinde, Süleyman Şıı.,,,ıı 
Dastayevski'nin (Bab~aı:; ~nkara. t~~ 

Haydar Rifat Beyin No. 60 Telefort· 
tercümesi 

Şafak Kütüphanesi, 75 kuru" 



< Uao taro.ı t o 
d ıncı eayıiııda) j imansızlığa atalete sevkeden bir 

e unutulma b' .. l ' 
kü . . z ır gun o an bugün- amil değil, bilakis yapmağa mec-

lllerasım · ı.. 
ter · M e rıyaset ·ouyuran muh bur olduğumuz milli vazıfe husu-

eın anrif VekT . H'k t 
Beyef d' 1 ımız 1 me sunda en büyük fedakarlıkla çalış-

en ıye gerek b IAt fi l · ·· · da d ' u u u arın- mağa mecbuı· eden hır muşevvık -
d~lar:!:yı, gerek ~enim ve arka· tir. Milli ülküden kuvvet alan 
}.... l" hakkında ıbzal buyurduk Türk ruhu hic bir müskül karsı -
... • utufkar .. ' ~ · 3' 

tük 60zlerden dolayı sında bir an bile sarsılamaz. ln -
ranlarımız d . B" "k 

Ş f. ı arze erım. uyu . · · b.. "k ·1· 
e ın ııaı:.- • . kılap Türkıyesının en uyu ı ım 

b ı- ı-... az ve yanılmaz bır JSa - · ı k b" ··k 
et ve -kar ti . . ~. . . ve kültür merkezı o ara uyu 

tye e çızdıgı ıstıkamette ~ ~ u·· . . 
lrıuvaff ak fedakarlıklarla kurdugu mversı -
Yiir.. ıyetten muvaffakıyete . memleketin kendinden 
İç' uhy~n, ve müesseseyi kurmak temız, 

k.ın ıç bir maddi fcdakarlıl«•.n çe neler bekledığını pek ıyı bmyor. 
1nrniy C Orta zaman zihniyetinin asırlarca ,., en ümhuriyet hükumeti -

"'n ın h atalete mahkum bıraktığı Türk di-l' I u terem Vekili emin olabi -
ıt er ki .. 

t' • muessesemiz memleke -
ın kend' · d ' 

1 ısın en beklediği vazıfe -cr1 Ilı 
bür· uvaff akiyetle başarmak için 

un kuvvetile cahşncak ve bu 
ıurctıe kend· . • .. l ·ı b" "k rn·· ısıne gos erı en uyu 
.. uzaheret ve itimada layık oldu -
Cunu ısp 1 a lan geri durmıyacaktır. 

İJinı aıık h k'k "tk·· ·· .. y :r ının a ı at u usunun 
.. arattığı derin bir t\amimiyet ha -
YC\ı • ' 
t 

1 ıçınde, daha şimdiden sıkı bir 
eırik· . 

'I'ijrk 1 lnesaıye koyulmuş olan 
l'ı ~: ecnebi bütün arkadaşla -

rn, Dn· 't · · b h" b " ıversı cmızın a ıs u -
"Utdu'" le gunuz parlak istikbali hak -
•nda a · . k . A la Ynı ıştıya ı, aynı ımanı 

•a ''1~aktadırlar. Türk milleti in 
) n •gın en büyük kabiliyetleri -
y:~Ücehhez olduğu gibi, Türk 
İn u da en insani fikirlerin, en 

ıani "lk"l . . t u u erın temız havası 
eneff·· 

d' ua edilen bir inkılp ve iman 
IYarıdır· il k .. h . . dar . . ' on yı ı cum urıyet ı -

lık ~aı~ın yarattığı bu büyük var -
ıa on~nde bütün dünyanın nasıl 
•o Ygı de, sevgi ile iyildjğini su 
T,..11 iÜnleı-de haklı bir gurur tle 

mağmı. Türk zekasını Türke layık 
bil' şekilde inkişaf ettirmek, işlet
mek miislakil bir varlık haline , 
getrmek için, ilmin en son usul
lerini, tekniğin en son terakkile
rini kendimize mal etmek mecbu

ryetindeyiz. Saltanat devrinin 
Maarif müesseseleri, Garp ilmini 
ve Garp zihniyetini iktibas ıddıa-

sıncla bulunduğu zamanlarda bile, 
kör bir ezbercilikten, anlaşılma

mış bir mütercimlikten ileri gide-

memiş, daha açık tabir ile, orta za
man zihniyetinden kurtulamamış -
h. Nasıl maddi istiklaline sahip de 

ğilse, manevi istiklaline de sahip 
değildi. Hakıki ılım ıle bayağı 

bir ilim komisyonculuğu arasında

ki tezat anlaşılmazsa, ilmin haya
tı, ehemmiyeti elbette idra\t edile
mez. Geniş ve tam ıınanasiyle ilim, 
yalnız ve maddi ve müspet ilimler 
değil, kültür ilimleri de, bir millet 

ve temiz bir şekilde vermek, inkı -
lap gençliğinin ruhunda daima ya
şıyan bu kudreti inkişaf ettirmek 
Üniversitemizin mukaddes bir va
zıfesid ir. Cümhuriy~: ve inkılap 
ülküsüne her zaman candan bağlı 
olan Türk gençliği, milli inkılap 

tarihi kürsüsünde bu aail hıslerme 
hakıki hır miıkes ve yüksek bir il -
ham menbaı bulacaktır. 

Ü niveraite gençleri.. 

Şimdi sizlere Jıitap ediyorum. 
Hayatınızın en güzel ve en feyizli 
çağlarını, büyük inkılabımızın 

yarattığı saf bir ülkü havası için -
de, memleketin maddeten ve ma -
nen her gün daha yükseldiğini gö 
rerek yaşıyorsunuz. Milletin bu 
yeni Üniversiteyi kurmak için bu 

kadaı· büyük fedakarlıklara kat -
(anması, yalnız sizin içindir. Çün -
kü, millet kendi çocuklarını dün -
yanın en ileri milletlerinin çocuk -

larmdan geri değil, ileri görmek 
ıslıyor.. Ve bu, Türk mılletr tçın, 
hem bir hak ve hem bir vazıfedir. 
Büyük eseri olan Cümhuriycti size 

emanet eden, sevgili Reisimizin bu 
yüksek itimadına karşı, ona her 
suretle layık olduğunuzu, Üniver -
sitedeki fedakar rnesainizle ıspat 
edeceğinizden cmınım. Başka 

milletlerin gençleri kadar çalış -
mak, onların s~viyelerine ulaş -
mak sizler için çok küçük bir ga -
yedir; siz onlardan çok fa1:la ça -

lışmak ~e daha yüksek seviyelere 
çıkmakla mükellefsiniz. Bunları 
söylerken, sizden beklediğimiz 

bu vazıfenin ne kadar ağır oldu -
ğunu hissetmiyor değilim; fakat 

aOtdUk G . • • . • . 
fek k ' azısının sevgısıle hır 
ile . alp olarnk çarpan, onun gü -
do ~1 altında daima ileriye, güzele, 

için bir ziynet değildir; en hayati 

hi ihtiyaç, hır zarurettır. u a
kikatın anlaşılması bize ancak 

Oldu. düşiinünüz ki, sizler, bütün in -Cümhuriyet devrinde nasip 
sanlık tarihinde daima harikalar 

&ruya, . . d v k ve ıyıye ogru koşan hak 
.J:~dan ve ve kuvvetinden emin ol
~ ... gu .. 
, •çın başka milletlere karşı 
nc:\k d 

)j · oslluk ve hayrrhahlrk bes -
-~~n ~uhteşem birlik, bu saf ve 
b' T urk birliği karşısında temiz 
ır ın , 

da san kalbınm sevgı ve saygı -
~arı başka hır şey duymasına ım -
t.. ra olarnaz · Bizimle müşterek 
"lC&a' .... 1 
'e'V 

1 ıg eri t-akkındaki sa vletimizi 
~, e seve kabul ederek yurdumu -

Relen b 4 

• • f' 1 b d ~erit T u azız mııa ır er, u e -
&tıl ; ırn adamları, elbet bu duy -
)tır~r a ınütehassıs idiler; • şimdi, 
b,v umuzda esen inkılp ve iman 
ı .... al~ını teneff üa ettikten, Türk 

'"••Ç ı'". . 
&örcıuZının Yüksek kabılıyetlerını 

İşte bütün inkılaplarımız gibi yeni 
Üniversite de bunun bir neticesi -
dir; ve işte bunun içindır kı bütün 
inkılapları kendi ellerine bıraka -

cağımız Türk gençliği, yeni Üni -
vcrsitede, inkılaba layık yep yeni 
bir zihniyetle, ilmin ve yüksek tek-

niğin en yeni usullerinı tamamıle 
kavramış. müstakil çalışmağa -;e 

müstakıl diişünmeğe alışmış ola -
rak yetişecektir. 

Yeni Üniversitemiz, Türk g~nç-
liğine ilmin en son usullerim aşı -
lamakla vazıfesini tamalamış sa
yılamaz. Milli hayat için hatta 
ilimden daha mühim bir unsur var 
dır ki, Üniversitemiz l<endi çatısı 
altında yetişen gençlere her şeyden 
evvel onu nefhetmekle mükellef -)ot.. d ten sonra, bu asil ülkü 

"ra a b' · 
•ti d 121mle candan teşriki me tir. Milli seciye, yüzlerce asır -

e ecekl · . . v 

&eraç]·... . erı ve yarınki Türk lık haşmetli bir mazının yarattıgı 
'tijrL ıgını Yetiştirmek için diğer bu seciye, bu Türk seciyesi, başlı 
t ~ Prof .. ı · 
oır eaor erı gıbı en vıcdani başına bir çok muvaffakıyetlerin 

ıe'Vk v 
saı.~a k e en samımi bır ımanla amili, bir çok fazıletlerin yaratı -
.ı • ca ları k b'" . 1 ~'ha . pe ta udır. Bunun cısı o muştur. 
l'tıekı !Undiden başladığım söyle - Ancak bu seciyeye malik olan 

Ve lllesudum. insanlardır ki, milli hayat için ha -
hitab eki il. Beyefendi, pek kıymetli kıki bir kuvvet olabilirler. Türk 

e erınd .. ı 
~e d" e, genç Üniversitemi - tarihinde milli ahlak anane erinin 

\ı§en b" "k 
tek ~ I uyu vazıfelerı, gidile -

o un rer l'kl . . 
' 1 elze ;r ın 1 erını, varılma -
betle t ~1?edeflcri büyük hır rsa -
1Un a ka ıl ve ızah buyul'dular. Bü 

· r adaşl 
>'ıllı ki b. arım namına arzede -
Yiik \' ' ıze emanet edilen bu bü -
her.- ': !erefli vazıfenm b "t·· 

·"'tnıyef . u un e -
duYı.ıy ını, kutsiyetini candan 

hakim olduğu zaman!arı, milleti -
mizin şevket ve kuclret zamanları 
olarak görüyoruz: Çünki.i bu ah -
lak, daima giizeli, iyiyi, coğm -

yu arıyan bir ahlaktır; fedakar -
lığı, fera.gatı, yurt ve millet sev -
gisini en yüksek derecesine çıka -
ran bir ahlaktır; rv'illi vahdetin 

Y oruz. Fak t • . 
ltta. hi . a • ıçhmai ha - muazzam ahengi karşısında ~ahsi 

!'ef· . ç bır vazıfe yokt k' h 1 k d b' hl& k H" ı lltsn . • ur ı şe - ars arı yo e en ı:· a a tır. ıç 
ttı ~etınde 1· . 
asın b· mesu ıyetı de ol - bir teolojik esasa dayanmıyan, 

l>!~ı ' Qız hale · "kb 1 
"~l{te11 d'.... . ve ıstı c.:e karşı daima layık bir mahiyette kalan 
d ıgınıız bu ~ ı · . 
e derinde • agır mesu ıyetı bu eski Türk ahlakını ve onun ya -

bu n-ıcs . n hıssediyoruz. Lakin 
1 
rattığı milli Türk seciyesini bu -

ulıyc~ korku~.u bı'zı' 
v vehme, günkii ve yarınki nesillere en saf 

yaratmış bir milletin ç.ocuklarısı -
mz. Siz Türk çocuklarısınız. Gazi 
çocuklarısınız ..... 

Nes'et Ömer Bevin nutkunu da-
J ~ 

kikalarca süren allnşlar takip etti. 
Bundan sonra Trp fakültesi tale -
besinden Rüknettin Bey kür~iiyc 
çıktı \'C biiti.in Ün i \'C'I"Rite tak hcl~ri 
namına şu sözleri sCiyledi: 

Talebe namma 

Çok saygı dcğ·er Vekil Beyefen 
di, aziz rektöıi.imi.iz, kıymetli ho
calarmıız, arkadaşlar; 

Sevinçli bir gün; şerefi \"t! zevkı 
biitiin bir ömitr değecek bir aat 
yaş1yo111z.Dlinyada ileri gidişin bir 
remzi olan 'riirk inkılabı hugün bir 
bilgi evini açıyor. Siyasi, içtimai 
inkılfıplarrnı en sağır kulaklara 
duyurnn cm kör gözlere gösteren 
vaı·lıklr milletimiz bugün bilgide 
yeni bir ilt:rleyiş ınm·afakıyetı 
göstel'iyor .. 

Gazi çocuklan; hugünü yaşadı
ğından bahtiyardır. Ve omın hu 
zcvkı doyulmaz bir aşktır. .Muh
terem Vekil Beyefendi bunırdu
lar: "Ü zerinize düşen yük ti~ ağır
lığını tahmin etmiyor değilim,, 

Bu yüksek te\·eccühl~l'ine te
~ekkür etmekle beraber ilave ct
m~k ve Jıaykırrııak isterim ki: Bn 
bize hiç bir zaman bir yük değil -
dir. Ilu bir \·aziferlir .. Biz bu va -
zifenin fışıklarıyız. Biz bu Yazi -
foye tapıyoruz. Damarlarımız -
daki her zerre kan. hücrelerimizin 
her kö~esi bu imanla doludur. Kal 
bimiz yalnrz bu Ulküyle çarpıyor. 

Ulkülü Türkiye, Bü:, ilk yarın ... 
Bugünkü Türk g-ençliğfoin varaca
ğı ilk hedeftir. 

On yıllık bir yapıcılık devresini 

• 
asım dı 

mühürliyen Cüınhuriyet hükCımc -1 yarını da onun sözüyJc biz yarata
ti; ikinci on beş yıllık d0vre~ine 1 cağız. 
girerken genç azimle, genç bilişle On yılın şenlikleri günUnde O 
en yeni usullerle tarihi ve an 'an evi bunu haykırdı: ''Milletimizi diin -
varlığını bütün dünyaya tanı taca - ya milletled ki.ilti.irle;·inin f e\·kmc 
ğım diişi.inüyor. Dn olacaktrr. Bu - çıkaracağız.,, 
nu, bu ink1lfı.p bilgi evi doğuracak Evc>t, çıkaracağız. Hep beı aher 
ve biz başaracağız. haykll'alım arkadaşlar: çıkaraca • 

Ahdediyoruz. ğız. ( Çıkaı acağız s<.>sl~ri) 
Yemin edivoruz. Başımızda hu şef, kürsüJerimiz-

G ene Vekil Bc~yefendi buyurdu- ele bu değerli, yüksek hocalarımız 
Iar: bulundukça mu\'affakı,retimiz yüz 

"Biz ilk medeniveti kuranların de yüzdür. Muvaffakıyet muhak -
torunlarıyız. Rund;n üç dört yiiz kaktır. 
sene cvvdine kadaı· medeniyet sa- 1 · 'c mes'ut gün: ne şerefli daki -
hasında her türlü yenilikle1· hizlPr- lrnlar yaşıyoruz. 
den, Orta Asyadan doğ·ardr,, Aziz \1ekiJ Beyef~ndi; size bü -

Ce\'ap \'Criyorum \"C diyorum tün t'niversitc arkadaşla11ın na • 
ki: ınma yalvarıyorum. 

Aradaki karanhk günleri unu· Bizim bu imanımızı, bu andı • 
tuyoruz. Bundan sonra da bütün 1 mızı, hu aşkımızı Büyük Şefimize, 
biliş, görÜô, çiziş ve düşünüş kud- Büyük !\fustafa J<emal'e iletin. 
reti küçük Asyadan ve bu bilgi e- Bizden ona sonsuz saygı ve sevgi 
vinden doğacaktır. götürün. 

Aziz rektörümüz söyl~diler: Çalışacağız, çalışacağız, son ne-
" Gazi istikbali gize emanet etti. fosimize kadar çalışacağız. 

Bu emanet çok ağırdır.,, Ben de onun gibi; b0n de bizim 
Çok doğru .. Fakat hu ne şerefli gibi: ben de hepimiz gibi haykırı

emanet ve hiz Türk ı:rençliği bu P - yonun: 
maneti sağlam omuzlanmıza yük - Ne mutlu "Türküm,, diyene!.. 
lenince bu bize ne karlar hafif ge-
lecek. Biz Türk çocuklarıyız. Bu -
nu velev hayat pahasına obnn ba 
şarınak bize engin bir tat verir. 

Mustafa Kemal bizden biridir 
ve hizim en biiyüğümlizdiil'. O da 

Bundan sonra merasim bitmiş 

ve davetliler Üniversite merasim 
salonunda hazırlanan büfede ızaz 

edilmişlerdir. 

Vekil Bey gidi31or 

Türk gencidir. Maarif Vekili Hikmet Bey bu 
Bize en hüyiik bugiinü o yarattı. akşam Ankaraya hareket edecek

İlnıe, kültüre dayanacak büyük tir. 

iç bir şey en ger· 
durmamalıyız ! 

M. Baldvin Edimburg'ta nutuk söyledi 
LONDRA, 18 (A. A.) - Dün 

Edimburgda söyledığı bir nutukta 
M. Baldvin ezcümle demıŞtrr ki: 

"Karşımıza dikilen ve silahları 
bırakma konferansına yol açmak 
üzre ortadan kaldırılması icap e .. 
den siyasi güçlüklerden birçok him 
se korktu. 

Halbuki heprmızın bugün, bu 
müşkülleri ortadan kaldırmaya ça 
lı~.mamız lazımdır. Gazetelerin yaz 

dıkları gibi Almanyanm eksikliği 
ve ltalyanın vazıyeli hakiki siyasi 
müşkiillerdir. Vazifemiz bu müş • 
külleri yenmek ve silahlan tahdit 

için biı· mukavele yapmak olan işi
mize başlamak üzere hiçbır ~eyden 
geri durmnmaktır. 

M. Baldvin askeri stoklar sipa • 
rişi ve yeniden mühim.mat imalatı 
hakkında yanlış haberler neşrede • 

rek halkı korkutmak mal·sadile ya 
pılan matbuat propagandasının a
leyhinde bulunduktan soma şunla 
rı ilave etmıştır: 

"Uzun senelerdenberi g<.'_rbt 
Avrupada emniyetin esasını te:;kil 
elmiş olan bir muahede var ve bu 
muahedeye iman sayesinde silah • 
ları bırakma kon'-eransını bugün 
getırmış olduğu.muz no!~taya kadar 
getirmek kabil oldu. 

Sulbü, ne taahhütlerımızın bi • 
rer kağıt parçası olduğunu aleme 
ilan ederek, ne de yaptığımızdan 
daha fazla ıilahlarımızı azaltarak 
elde edecek değılız. İngiltere de, 
her ne pahasına olursa olsun ken
dilerine hükumeti ele geçirmek va 

zifesının verildiğini zanneder g:bı 
görünmelerin te~ebbüı;lerine ma • 
ni olmak lazımdır. Serbest bir mil
lete diktatörlük yapabilecek lrndar 
bilgili ve iyi bir adamın lngilterede 
mevcut olduğunu zannetmiyorum. 

Fransada bütçe meselesi 
PARlS, 18 (A. A.) -- Havasa. 

jansından: 

Meb'uı;nn medısı maliye encü -
meninde M. Bonnet, hazinenin der 
hal bütçe muvazenesinin tesisini 
icap ettiren, vazıyetını anlattı. 

M. Bonne bilhassa A.merikada
ki para muamelatı karşısında iti .. 
madm korunması lüzumunu göster 
di ve hnzinemn 1934 senesi için 
ihtiyacım 17 milyar olarak tahmin 
etti . 

Şimdiki halde lıazinenın elinde 
mevcut olan bonoların tazelenme -
si hissedilir derecede bugünkü a • 
hengi muhafaza ettiği takdirde ha 
ziııe n:evcudu tama::nen kafi ge • 
lecektir. 

M. Bonnc Amerika tarafından 
yapılan altın mübayaası • 
nın filen dul'muş olduğunu ve bu 
zayıf miktarın Fransa bankası üze
rine chemmiyeth bir tesiri olmıya .. 
cağını söylcmış ve sözlerini şöyle 
bitirmiştir: 

"Eğer bütçe tevzin ve böylece 
hazinenin vazıyetı uzun aylar için 
temin edilirse hıçbır para müşkülü 
olmıyacaktır. 

Nazır, kalkınma projesinin ilk 
kısmı olarak mali encümenden bu 
kararın alınmasını istemiştir. 
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Vapurculuk 

Türk Anonim Şirketi 

İstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon : 22925 
işletme müdiriyeıi : Tel 22921 

Karadeniz Yolu 
Sadık Zade vapuru 19 

teşrinisani pazar günü saat 
18 de Galata rıhtımından Ri
ze'ye . gidecektir. Gidişte Zon· 
guldak, Inebolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Giruon, 
Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rize dönüşte Of iskelelerine 
uğrayarak avdet edecektir. 

İstanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesi 
mukarrer tiftik fanela 23 - 11 -
933 tarihine müsadif perşembe gÜ• 

nü saat 12 den itibaren Beyoğlu 

İstiklal caddesi 152 numaralı ma
ğaza içerisinde satılacağından ta .. 
(iplerin makam ve mahalli mezkur
da hazır bulunacak memura müra 
caatları lüzumu ilan olunur. 

(9303) - . ' , . -. . ~ ~· .. 
. . . .. ...... .. - . .. .. - ... - , . .... ~· .... ' -

Kiralık 
ODALAR 

Ankara caddesinde 
matbaamız ittisalinde 

Orhan Bey hanında 
kiralık odalar 

Talip vardır. 

olanlar VAKiT 
idaresine müra
caat edebilirler. 

. . - •. · ~· .. ~-- ..... -r:"\~ .. !·'; ••. - •. 
. . .. . : . 

İstanbul dördüncü icra memur
luğundan: Beyoğlunda Hüseyin 
ağa mahallesinde eski Cehennem 
yeni dernek sokağında kain 14 
No: lu hanenin sahibi Kostantin 
Nanocololis Efendiye: 

İstanbul ikinci mıntaka iskan 
müdürlüğü :taraf mdan muta 30 -
9 - 933 tarihli derkenar mucibin· 
ce size iade edıleceği anlaşılan 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalle
sinde eski Cehennem yeni Dernek 
sokağında 14 No: lu hanede Sad
ber hanım tarafına 1118 lira 80 
kuruşluk tamirat icra edildiği 
cihetle mezkur tamirat bedelinin 
temini istifası içın ıcra ve ıflas ka
nununun 257 inci maddesi muci -
bınce haneyı mezkurun ihtiyaten 
tahtı hacze alınmasına lst. asliye 
Dördüncü hukuk mahkemesince 
6 - 11 - 933 tarihinde karar ve -
rilmiş ve dairemıze tevdı edılmış 
ve ikametgahınızın meçhuliyeti do 
layisile ilanen tebliğine karar ve _ 
rildiğinden haczi ıh•ıyatı maka _ 
mına kaim olmak üzere :tebHğ 

0 
_ 

lunur. (9295) 

İitanbul üçüncü icra. mcmurlu -
ğundan: 

Satılmasına karar verilen Alr.
gon •marka .Pedal makinesi 20 
teşrinisani 933 pazartesi günü saat 
9 - 1 O da Cağaloğlunda Y ereba -
tan caddesi Holivut matbaasında 

birinci açık arttırma suretiyle sn -
tılacağından talip olanların mez .. 
kur gttn ve saatta mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaatla -
rı ilan olunur. (9307) 

t. 

Tl:.:J R K iVE 

Z:IQAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiR.iKTiREN 
RA~T-i;.Oi;Q 

........................................................................................... .....-... .... 
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111! Büyük Tayyare Piyangosu i.1 .. l.1·. Oksijen 
~m 16. ıncı tertip 2. inci keşide 
llil 77 Kanunuevvel 1933 dedir illi T es İsa tı 

münakasa suretile ihalesinin icra 
edileceği evvelce ilan edilmit olan 
yukardaki tesisatın şartnamesinde 

bazı tadilat dolayrsiyle ihalesinin 

~füBu keşidede ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık m~ 1s - ı - 934 tarihinde saat t4 te 

~mikramige ve 20.000 liralık bir mükô./ at vardır. ~m icra edileceği alikadaranın malu-

tllııı.. ............................................... -·····r..:a:""···--··· .. ······................... ~ mu olmak üzere ilan olunu~:627411 ~i:mmmmmm.::::mmm:mm:m:m===.--==mmmmmmmmmmlllll" 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 
satınalma komisyonundan: 

10000 Kilo Kuru üzüm 

Muhtelif kimya 
malzemesi: 

Yukarıdaki malzeme kapalı 

zar,, suretiyle 20/ 1/ 934 tarihinde 
:ıaat 14 te ihalesi icra edilecektir. 

Deniz Yolları IJletınesi 
ACENT ALARI: 

l(araköy Köprübaşı Tel. 42362 Sirkeci 

.\lübürdar zadC' ham; Telefon 22740 

lzmir Sür'at ve lskenderiye 

Postası 

lzmir vapuru 21 ikinci teş· 
bt uı· rin sah 11 de Galata rı ıı:n 

P. Is· 
dan kalkarak Iımir, ıre. 

4
) 

keoderiye'ye gider. (637 

Ayvalık ikinci Aralık Postası 
Mersin vapuru 20 ikinci teş· 

rin pazartesi 17 de idare rıh· 
ı'b lu hmından kalkarak Ge ı 0 ' 

Çanakkale, Küçükkuyu, Altıll 
Oluk, Edremit. Burhaniye, A~: 
Yalağa gidecek ve dönece 
tir. 16375) 

Doğru lzmir Sür'at Postaıı. 
·k·ııc• Ankara vapuru '.lO ı ı 

teşrin pazartesi 16 da Gal~· 
ta rıbhmmdan kalkarak dog· 
ru lzmir' e gidecek ve döoe· 
cektir. (6:S76) 

Karadeniz Birinci Aralık Post• 

Karadeniz vapuru 21 teıri• 
nisani sah 18 de Galata rıh• 
tımmdan kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, f at• 
sa, Gireson. Vakfıkebir, Trab· 
zon, Rize,ye dönüşte bunlara.. 
ilaveten Sürmene, Ordu'ya uğ· 
rar. (6377) 

Mudanya postaları cuma, pa"' 
zar, sah günleri yapılacaktır·. 
Bandırma postaları cumarte•1• 

pazartesi, Perşembe günleri 
yapılacaktır. Bu batta "AdoaDtf 

vapuru tahsis edilmiştir. 
Bartın postaları pazartesi, per"' 
şembe günleri yapılacektıt• 
Perşembe postaları gidiş .,, 
dönüşte Akçaşehire uğrıy• 

caktır. 
Kcu iga po t ın her ç• 
şamba Bandırma vapuru kal 
kar. (6283) 

lstabul asliye mahkemesi İl 
rinci hukuk dairesinden : Bed 

Hakuy oğlu Mecit efendi ta~ 
fından verilerek !:elanik bank~ 
Samsun şubesinden Tokatlı ı• 
Faik Bey emrine tediye olundl 

için lstanbulda SeJanik bank 
merkezine 8534/ 11292 No. lu 

4 · 5 - 933 tarih ile keşide edil 
ve müddaaleyb Fahri bey tır 
fıodan müsted'i Faik bey erori 
ciro edilen 668 lira 40 kur d 
havi bir kıt'a çekin zayi ol 
ğundan babsile iptali talep ed' 
miş o~duğu cihetle mez~ ur • 
net her kimin yedinde ise k• 
beş gün zarfmda mabke~eM 
ibru edilmesi ve aksi takdır. 
mahkemece mezkur senedin 

1 

taline karar verilebileceği tic~r j 
kanununun 638 inci ınad e 
kükmüne tevfikan ilin olunu

8
ri) 

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

Pendik 
Belediyesinden; 

··nrk'" 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda mıktarı ve nev'i yazılı 

crza!an aleni münakasası 4/ birinci kioun I 933 paz:ırtesi günü 
saat 14 te lzmitte kumandanlık Satınalma kon~ 'syonunda icra 
cc.!i!ccek~ir. 

Şartname sureti musaddakası komisyonundan ve Istanbulda 
Deniz Levazımı Sahnalma komisyonu rei~liğinden alınabilir. Ta· 
!iplerin °ô 7.5 nisbetiode teminata ~uvakkate akçelerile komis · 

Belediyemi:.:ce açık rnu . »' 
Taliplerin şartname için her gün usuliyle bir buçuk tonluk yel1

1
J';I' 

öğleden sonra münakasaya girmek I·amyonet satın alrnacaktır·)'r"d• 
için de o gün teminat ve "Teklifat,, meti muhammenesi 1800 1 ·tıid' 
ile müracaatları. (6351) 9/ 11/ 933 ten 29/ 11 933 tarıii.,r 
-:-----:=-------------------~-== kadar yirmi cün müddetle ~ .,.,.,, 

rona müracaatlara ilan olunur. t62'20J 

lstanbul Belediyesi ilanları 

Belediye Riyasetioden: Eyüp Rami civarm-:la zuhur edecek 

yangınlara karşı teşkil edilen Rami itfaiye müfrezesi 31, 10, 933 

tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Bu mıntakada vukubula
cak yanğmın 22711 No. lu telefona haber verilmesi ilan o'u· 
nur. (6371) 

Dr lllSı\:\ SA~II kaııaya konmuştur. Talip 0 ıı , 
1 Tifo ve Paratifo Aşısı H yüzde 7,5 teminatı rr.uvakl<~t~"--

1 
Tifo ve l'aratifo hastalıklarına tutul 1 çesiyle birlikte 29/ 11 / 933 çalr Ji 

m::ıınak için tc5iri çok k:ıt'i muafiyeti ba günü saat 14 te Pendik be c ii 
pek emin bir asıdır Ecza depolannda .ı . • d d · 4 cu··rnene J1l •• • :ıaıresın e armı en . t10 
bulunur. 19.'l~ll • • rneY• " 

caat ey!em~1e:1, ~artna 

• hlbl: &IEHl\IET ASOI 

Ne~rlyaı l\IUdürü: Relik Ahmet 

V A K 1 T HatbanSJ - lstaobuJ 

. . nlet 
mek ve fazla izahat ıstı ye ··r~ 

1 
gün ~elediye. ~.i!"'setine r:ıı~G 
edebıleceklerı ııan olunur. 


