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Büyük Gazi dün mecliste dedi ki: ·Geçen on devirlerin tarihi karşısında cümhuriyetin \ ~ 
sene gelecek devirler için bir başlangıçtan _; bu on senesi eşi göriilmiyen bir diriliş ve (~ 
başka bir şev demidir, bununla beraber eski .:'i göz kamaştırıcı bir ileri atılış abidesidir. !/=;; 
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Dün Büyük Millet Meclisinde Şehir Meclisinin Açılışı 

Milletin müdafaa vasıta ve kuvvetle-Büq;i.k baqramda halkın 
rine hususi ehemmiyet atfetmesi 
lüzumunu söylemek vazifem izdir 

Mernleketi
lllize gelen 
ecnebi rical 

Ankara ı (A A. ) , . 
ı· ·. :-- B. M. mec
ısının .. .. . .. 

t. uçuncu ıc . 
ıın .. 

a devresi acıl -
ınış R . . .. .. 
li... \Cısıcumhur 

hk. aşağıdaki yı l _ 
nutuklarını i

rdat buyuınıuşlar -
i t: 

B M ı · · . · · mec ısı • 
nın h tnu terem i\ -
~ilsı , 

B M ı· · I\' · • mec ıaı • 
ın clördu" .. d .. . ncu ev 

•esı · nın .. .. .. 
to I uçuncu 

P anına yılını 

Harici, dahili 
iktısadi va-

ziyetimiz 
luca, gözden ge 
çirdi. Ve ger -
çekten sevin -
meğe ve öğün -
meğe hakkı ol -
duğunu gördü • 

Arkadaılar , 
Geçen on ıe· 

ne ,gelecek de -
virler için, bir 
baş lan gıç tan 
hatka bir şey 

değildir. Bu -

açıyoru M' t' ın . ılle - ,. 
ının h ~ .............................. ..-....... ....ı-.. ... .-. ................... m= kili ~ . terem ve • 

nunla beraber 
eski devirlerin 
tarihi kartı -
sında cümhu -
riyetin, bu on 

erını d . 
sa erın 

1 Ygılar ve sevgi -
erle 1• se amlarım. 

Buse .. h · · " I ne cum urıyetın onuncu 
.r ı ınl l l l d k tut u amakla bahtiyar ol-

on 

Oç cihı evel bGyGk Ga:r.lnJn anGnde mGdafaa v .. ıta ve kuvvetlerimizden senesi, eti gö 
bir kı•mıaın seçftl (Ortadaki yuvarlak CIUlnlnMecll• kn,.n.Gade bir rHmldlr) rülmiyen bir 

harla doldurdu. Cümhuriyetin fe- diriliş ve göz kamattırıcı, bir ileri 

yizleri ülkenin her bucağında atılı! abidesidir . 
Muhterem millet vekilleri, 

canlandırıldı. Millet, geçen k l.l • Milletimizin gösterdiği taş -
111 

sevinçler, gönüllerimizi ifti- senelik cümhuriyet eserlerini, top- (Den.mı ıo ıınco uyıtada) 
---------~-------~------....................... ________ ~------~------

Bu toplanma yılında, milletin 

Kudüsteki muharebe 
Y alıudilerin akınına karşı Araplann 
akını 100 yaralı ve 20 ölüye sebep oldu 

Gazi Hz. nin 
hediyeleri 

Ankara, 1 (A.A.) - Gazi Hz. 
onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
Halkevlerine, Fırka vilayet idare 
heyetlerine imzalanmış birer fotoğ 
rafilerini hediye buyurmuşlardır. 

şuurunu takdir 
Taksimdeki tezyinatın bir kısmı kalacak; Bayramda 
dehşetli kar eden elektrik şirketinden hayır işlerine 

yardım etmesi istenecek 

DGnkii Şeblr meclf•lnla 

Şehir meclisi üçüncü içtima 
devresi saat 3,30 da, belediye reisi 
Muhiddin Beyin bir nutkuyla a· 
çılmııtır. Muhiddin Bey bu nut· 
kunda cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönmünün, halkın görülmemiş te· 
zahüratı günlerinin f erdasmda 
meclisin 3 üncü içtimaının açılışı • 
nı çok ıerefli bulduğunu söylemiş 
ve sözlerini şöyle bitrmiştir: 
"- Halkımızın gösterdiği iti -

mat içinde vazifenizi bu sene de 
muvaffakıyetle başaracağınıza 

şüphem yoktur.,, 
Nutku müteakip riyaset divanı 

İntihabına geçilmiş Refik Ahmet 
ve İsmail Sıtkı Beyler reyleri tas· 
nife memur edilmiştir. 

açıht meraalm111den .. 

l•tanbul o mütblt nümaylıleriae 
r•tmen poll•fn müdabalealnl icap 
ettlrecekblr ,uanu:dukta bulunmadı 

İntihap bittikten sonra Etem lz· . 
zet Beyin bir takriri okunmuştur. 

Etem İzzet Bey bu takririnde 

=========~--=-== Neticede birinci reis vekilliğine 

cümhuriyet bayramı münasebe -

tiyle Taksimde yapılan büyük 

çağlıyanla abidenin etrafındaki 

elektrik tezyinatının muhafazası .. 

nı istemitşir. Makam da bu 

Kudii• camllömer önünde nGmayJ,çl Araplar 

tun o 
t\ld" S, 31 (Hususi) - varmış ve Yafada yapılan nüma-

uıe d 1 ltıekt evam ' surette ve gel- yiıte yirmi kişi ölmüş, birçok diğer 
e olan h d' h . ~e .. ı· a ya u ı mu acırlerinin, kimseler yaralanmıştır.. Yarala-

1 4'rapl .. · d 
dıi; . . ar uzerın e uyandır- nanların miktarı 100 kadar tahmin 

"ı ıtıra~ h k . 
are etı aon haddine ediliyor. (Uc\'Umı u wıcu ~ı)ılııda) 

Umumi Harpte 

Teşkilatı 
Mahsusa 

falAt Pqa ( ÖHlmAaden az evel ) 

Vesikalara, şifreli telgraflara 
istinat eden bu tarihi tefrikaya 
başladık.. 

t BusGn 5 inci aayıfamıscla ) 

Sadettin Ferit ikinci reis vekilliği· 
ne Necip, katipliklere Ali Rıza, Sa 
di, Abdülkadir Ziya, Etem İz
zet Beyler seçilmişlerdir. ( Oc\•nmı il lnd ... 'lyıfnd:ıl 

t Lebl•taada bir kadın beş çocuk dogurmaı 1 Caz.eteler J 

Doktor - Baba•ın• haber verdiniz mi? 
Kadm - Verdim, hemen koı bir kere daha aay l decll. 



ır 

Hazine borçları 
affediliyor 

Ankara, 1 (Hususi) - Cümhu· 

riyetin on-.mcu yıl dönümü müna· 

sebetiyb, hazineye ait bazı borç • 

ların, affı hakkındaki layiha B. 

M. meclisine verilmi§tir. Vaktin 

müse.adesi.zliği dolayısiyle bay -

ramdan evvel çıkarılamıyan bu la 

yiha.nın esaslarına göre; ölen ka -

ra, deniz, hava ve jandarma zabit 

Dün B. M. Meclisinde 
Gazi Hz.nin nutuklarından sonra 

riyaset divanı azası · seçildi 
Tekrar Reis seçilen Kazım Paşa Hz.nin nutku 

Mareşal 
Hindenburg 

Reisicümhur Hz.ne bİtdi 

l
tebrik mektubu gönder. 

Ankara, 1 (A.A.) - Cüınh11'~: 
yetimizin onuncu yıl clönürniİ kıJ 
lulama merasiminde hazır bul~: 
mak üzere şehrimize ge'miş 0 ' 

rJ•· Almanyanın Ankara sefiri her h' 
dolni bugün Bcrline dönmüş .,e 
riciye vekili T cvfik Rüstü Beyit• 

ı h
• . . e vt' 

:.-cfirler, sefaretler ve arıcıy ')• 
kaleti erkanı tarafından teşyi edı 

ve atkeri memur, küçük zabitlerin 

29 Teşrinievvel 1933 tarihine ka -

mi~tir. 
Ankara, ı .. <A.A.) - Reisicüm-ı Kazım Paşa Hz. nin nutku / Aziz ;:ırkadaşlarım, ~ıı 

Her Nadolni, 29 birinci te~ • 
hur Hz. bugun saat 14 te B. M. B M M riyasetine intihabı 1 B .. .ft'h . 'k u•v• . f ,111•· 
Meclisinin dördüncü ictima devre· .:t ·k .. Ka P H t- ugukn l ı ~r.a zı r.~ .~g1m1z mu~ günii B. M. meclisinde sü eı)· ,~ 

dar geçmi~ müddet zarfında as- ~ nı mu ea ıp azım ş. z. şu nu vaff a ıyetlerın en buyuk şeref 1 1 
tebriklerinden sonra hususi 0 ar 

'f l . d il sinin iiçüncü İçtima 5enesini aç - 1 · · ı ı· 1 k ' keri vazı e erın en müteve it o - - ~u ırat etmış ere ır: feyiz ve saadet yollarını gösteren Reisicümhur Hz. tarafından '. 
1 ·ı· d h ·1· mıştır. tıll 
an ve eytam, aramı m en la sı ı Milli iradenin bir tek mümeui- milli rehberimiz Gazi Mustafa Ke- · bul edildiği sırada cümhurİYe. le 

Bu açılma merasi.minde hazır 1 
lazım gelen borçlar af edilecek · b l l li olan yüksek meclisin hakkımda- mal Hz. ne aittir. (Bravo sesleri onuncu yıl dönümü münasebeti u unacak samiin için ayrı mı§ o - . 
tir. l l k k d h h ki itimat ve teveccühünün deva - 11ürekli ve şiddetli alkıı:lar) asıl e- Alman reisicümhuru mare~al f.Jıll' an yer er ço er en en ınca ınç 'f -

Bw kanunla af edilecek olan di· el olmuş bulunuyordu. yer bulamı miyle müftehirim. Bugün dördün seı- onundur (Alkışlar) Ulu reisi - denburg hazretleri tarafmd"n Gş' 
ğer borçlar şunlardır: yan çok kalabalık bir takım samiin cü B. M. Meclisinin üçüncü içti- mize candan merbutiyet ve hür.met zi H7.. ne gönderilen bir name ;ıe 

Yukarıda yazılı muvazzaf, ih
tiyat ve mütekait zabitan ve aske-

de Gazi Hz. nin nutuklarını kori- ma senesi başlıyor. Allah muvaf- lerimi tekrar ederim. (Brova ses - kendisinin vedanamesini takdiıt' 
dorlarda dinlemişlerdir. Sefirler fakıyet versin sesleri,, bundan üç leri alkışlar). Yeni girdiğimiz bu elmi~tir. 
ve sefaretler erkanı bu açılış res - gün evel cümhuriyetin onuncu yıl içtima senesi içinde de göstcı·ecc ------------ri memurların ve küçük zabitlerle 

efradın 29 Teşrinievvel 1933 ta - minde tamamen hazır bulunuyor- dönümünü sevinçle kutıu1adık. l "Gazı· ve Duce ,, ğiniz gayret ve faa iyetle millet 
rihine kadar askeri hizmetleri es- )ardı. Bu münasebetle birinci, ikinci, \'e memleketimiz için çok iyi neti-

Ceneral Voroıı.ilof hazretleriyle ·· ·· ·· B M Meclı'sı'nı'n vatan nasında, tayinat ve yem kanununa ~ uçuncu · · - celer elde edileceğine emin o1arak 
refakatlerindeki Sovyet heyeti ve perverane mesaisini §Ükranla ya - h 

tevfikan, istihkak harici yapılan işe başlıyorum ve epinizi derin 
refikaları Hanımefendiler Reisi- cletmeyi bir vazıfe addediyorum. 1 l l 1 ( k ı ) sarfiyattan dolayı olan borçları ; saygı ar a se am anm Al ış ar . 
cü.mhur Hz.. ne mahsus locada hu· "Bravo sesleri, §İddetli alkıtlar,, . 

1337 senesinde Ankaramn tahli - lunuyorlardı. c H F ka eclı" rupu 
O meclisler kendi içtima devrele - • • ır Si m g 

yeıinde zabitan ailelerinin nakli S t b' b kt R · · ·· h 

Vnrşova, 1 (A.A.) - Milliyet' 
" Ab . ebıı• µervcr ,, gazelesı, m 

S k. . " D G . ı.ııı· trons ının uce ve azı,, 

vanlı bir makalesini neşretrnitti;· 
Stronski, bu makalesinde ezciiıtl e 
diyor ki: 

aa ır uç.u a eısıcum ur rinde milli emellerin tahakkuku toplandı 
için verilen avanslar; harp za - Hz. meclisi teşrif buyurmuşlar ve k 

için icap eden kanunları çıkarma "Gazi ve Mussolini, tahak"11~ 
Ankara, 1 ( A.A.) - C. H. ettirdikleri istikrar muvaffakıYt' manlarında ve milli mücadele es meclisin önünde biriken kalabalık 

ta ve kararlan vermekte hiç le - F ırkaıı meclis grupu idare 
reisliğinden: 

naamda zabitan ailelerine veril -

mi§ olan siparişler; harp zama -

mrtia- esmanı bilahare tahsil olun· 
mak üzere verilmiş ayniyattan mü 

teve.Bit borçlar; milli mücadele 
esnasında fstanbulda milli hüku-

mete mensup gruplar tarafından 

verilen avanslar; milli hükumetin 

te~kili sıralarında Anadoluya ge -

çen zabitlerden bazılarının aile -

leritıe veya velilerine lstanbuldaki 

kıt'alar tarafından verilmiş olan 

mezuniyet müddetlerine ait maaş· 
lar harp ganaiminden harp ya -

dig3.rı olarak kumandanlar tara -

frnd~n hediye edilen hayvan ve 

halk tarafından alkı~lanmış, muzİ· 
ka istiklal marşını çalmış, bir as
keri kıta resmi selamı ifa etmiştir. 

Saat tam ikide meclis reis veki
li Esat B. riyaset kürsüsünü işgal 

ederek yoklama yapılacağını bil
dirmiıtir. 

Yapılan yoklama neticesinde 
reis, Esat Bey, mecliste ekseriyet 
bulunduğu anla~ıldığmı ve Reisi -
cümhur Hz. nin nutuklarını irat 
buyuracaklarını söylemiş ve Reisi
cümhur Hz. içtima salonunu teşrif 
buyurmuşlardır. 

Mebuslar ve bütün samiin Reisi 
cümhur Hz. riyaset mevkiini İ§gal 
cdinciye kadar ayakta ve sürekli 
alkışlarla karşılamıştır. 

saii"e; ayniyat ve yem kanunu mu Reisicümhur Hz. nutuklarını 
cibim:e efrada verilen erzakm he- irat buyurdukları müddetçe bu al
sap hatalarından mütevellit içti -

hat hataları ile, vezinle miktar 

f arklarmdan hasıl olan açıklar -

dan mütevellit borçlar; harp ve 

dahili harekatı askeriye ilcasiyle 

vesaik tanzim ve ibraz edilmeme • 
sinden dolayı suc unsurlarını ih • 

kışlar sık sık devam etmiştir. Hari
ci siyasete taalluk eden ve bilhassa 
Sovyet heyetinin memleketimizi 
ziyaretleri ve iki millet arasındaki 
samimi dostluğa lalluk eden kısım 
ları ise si.irekli ve şiddetli bir su -
rette alkışlanmıştır. 

Nutuklarını irat buyurduktan 
liva eden muamelelerden müte • sonra kürsüyü terkederken bütün 
ve!lit hnzine zararları müstesna ol meclis Gazi Hz. ni sürekli ve şid -
malt üz.ere mukavelenamelerin det alkışlar ve yaşa sadalariyle 
akit ve tatbikinde vukua getirilen~ selamlamıştır. 

yanlışlıklardan ileri gelen borclar. Bundan sonra meclis riyaseti 

Biı sayılan borçlar ve kan~nun intihabına geçilmiştir. 
neşri tarihine kadar diğer fasıl Riyaset divanı intihabı 
ve maddelere ait hizmetlere sarf 

ve P,;timal ve bütçeye mahsup edil 
mi§ borçlar afolunacaktır. 

Bu borçlardan kanunun neşri 

tarihine kadar tahsil edilmiş olan· 
]arı iade edilmiyecektir. 

Divanı muhasebat reisliği 

reddüt göstermiyerek bugünkü 

mesut inkişafatı temin etmitlerdir. 
(Alkı~lar). 

Bu üç meclis memleketin yüksek 
menfaatlerini herıeyden üstün tu
tarak milli ve vicdani vazıf elerini 
hakkiyle yaptılar. Dördüncü B. 
Millet Meclisi de o me~kür mesai
ri aynı şekilde devam ettirmekle 
bu yeni verimli devrin §e~efli mü
essisleri içinde bulunmaktadır. 

(Alkışlar) 

Harp senelerinden sonra feda
kar ordumuzun kazandığı muzaf
feriyeti her zaman minnetle an
mak borcumuzdur. (Bravo sesleri, 
alkışlar) muzafferi yetin neticesin
cie aktedilen Lozan muahedename 
siyle milletimiz sulhu salah dev -
resine girdi. (Alkışlar) cümhuri
yetin ilaniyle de yeni Türkiye dev
leti tam bir ~ekilde teessüs etti. 
On senedenberi memleketimizde 

1:.asarılan işlerin, yapılan iyilik
1
e

rin. degerini anlamnk için ondan 
evelki vazıyetle bugünü göz önüne 

getirmek kafidir. 

Muhterem arkadaşlar, 

insanların dah;:ı ilk devirlerin

de bile milli dehasıyle yarattığı 

medeniyet eserlerini cihan tarihi -

nin sayfalarına tevdi eden büyük 
Türk milletinin tekamülüne mani 
olan sebepler B. M. M. tarafın 

dan verilen ve hükümetçe isabetle 
tatbik olunan kararlarla ortadan 

kaldırılarak yükselme yol -
ları bütün genişliğiyle açılmıştır. 

(Alkı§lar) milletimiz bu yollar 

üzerinde büyük kabiliyet ve hayret 
verici bir hızla ilerlemektedir. 

Dahili icraat ve ıslahat müvazi 

Meclis riyaseti ve reis vekillik
leriyle idare amirlikler divan ki.tip 
tikleri intihabatı yapılmıştır. Tas -

nifiara neticesinde meclis riyase
tine 265 reyle Kazım Paşa Hz. nin 
intihap edildiği bildirildi ve sürek 

li alkışlarla karşılandı. Reis vekil

liklerine Esat, (Bursa), Hasan 
(Trabzon), Refet (Bursa) Beyle • 

Ankara, 1 (Hususi) - Divanı -0larak harici siyasetimize de tabii 
rın~ idare amirliklerine lrfan (Mar 

Muhasebat reisliğine Devlet Şu- vüsat ve inki~afı vermiştir. 
din), Halit (Bayazıt), Mehmet 

rası azasından Saffet Beyin tayini 

muhtemel görülmektedir. 

Akhis_arda tütün satışı 
Akhisar, 1 (Hususi) - Tütün 

Ali (Artvin), Beylerin, divan ka -
lipliklerine de Haydar Rüştü (De

nizli), Ziya Gevher (Çanakkale), 
Avni Yozgat, Ali (Rize), Refik 
(Konka), Hamdi (Mersin), Beyler 

Bunun fay dalı tesirlerini memnu

niyetle görmekteyiz. Vücude ge -

tirilen bütün büyük işlerde necıp 

milleti.mizin yüksek evsaf ve akit 
seliminin başlıca amil olduğu dai

(Bravo aes-piyaaaaı açıldı. Azami fiat 85 ku 1 seçilmi§lerdir. Meclis önümüzde- nıa hatırda tutmalıyız 
?"ustur. ki perşembe günü toplanacaktır. leri, alkı~lar) • 

heyeti e • 
tiyle ve büyük eserlerle iftihar 

C. H. Fırkası grupu bugün öğ -
leden evel umumi reis vekili İsmet 

d b ·1 k ~ •k' f . 80 e ı ece yegane ı ı şc tır. 

bakım, hu iki sefi biribirne yak't.J
1
' 

• f 
tırmakta iae de eser'.erinde esa• 

Paşanın riyasetinde içtima ederek ayrılık vardır. Gazi, 19 uncu 11t zO 
öğlc~e~ s~nra a~ılacak ~lan B.~. l im.: l -aıııu Avı up~;,ıuu J ~~Jcıf"11": 
Mcchaı reıa ve rıyaset dıvanı nam- ı istiyor. Halbukı Mussolını, bııll 
zetlerini ve meclis fırka grupu reis dan ayrılmnğa çalışıyor.,, 
vekillklerin intihap etli. 

Fırka umumi riyaset dıvanınca 
meclis reisliğine namzet gösterilen 

Balıkesir mebusu Kazım Paşa ve 
fırka meclis grupu reis vekillikleri

ne Afyon mebusu Ali Beyle Tekir-

ciağ mebusu Cemil Beyler mütte -
fikan intihap olunmuştur. 

Müteakiben yeniden intihap o
lunan reis vekili Ali Beyin riya~e -

lnde içtimaa devam edilerek mec
iia riyaset divanını teşkil eden 

reis vekilliklerine Trabzon mebu -

su Hasan ve Bursa mebusu Ref el 

ve Esat Beyle-r, idare amirlikleri
ne Mardin mebusu irfan Ferit,, Ba 

yazıt mebusu Halit, Artvin meb
usu Mehmet Ali Beyler ve katip -

liklerine Çanakkale mebusu Ziya 
Gevher, Rize mebusu Ali, Yozgat 
mebusu Ayni ve Mersin mebusu 

Hamdi ve Denizli mebusu haydar 

Rü§tÜ ve Konya mebusu Refik Bey 

Jer namzet intihap olunmuşlardır. 

Diğer bir içtimada da meclis 
fırka grupu idare heyeti azaları in 
tihap olunacaktır. 

Uydurma bir haber 
Atina, 1 (Atina ajansı) - Sof

ya gazetelerinden Pladnanın Ro· 
dop pomaklarının Türklerle Yu -
nanlıların teşvikiyle isyan cttikle· 
rine dair olarak neşretmiJ olduğu 
haber, asıl ve esastan aridir. 

1ayinler 
Ar.kara, 1 (Hususi) - Nallıhan 

kaymakamı Nebil Bey Seyhan vila 
yeti hukuk işleri müdürlüğüne la -

yin edilmiş, Tekrdiai tapu müdü· 
ı ü Faiz Bey vekalet emrine alın

mıştır. 

Kazım Paşa Hz.nin 
teşekkürleri 

rd•' Ankara, 1 (A.A.) - B. M. . 
• • • • a .. h\Jrı· 
hsı rem Kazım Paşa Hz. cu.m 

yelin onuncu yıl dönümü münatt; 
betiyle resmi ve hususi makatı'' 
ve müessesatla birçok zevat u~r" ~ 

b ·ktere fından almış oldukları te rı 

k . k- nsıı. 
ayrı ayrı cevap verme ım a i 

'kfet lığı <lolayısıyle karşılıklı tebrı 

" nin iblağma Anadolu ajansını 1' 
sit buyurmuşİardır. 

Maliye vekili iş başırıJ~ 
··d. 

Ankara, 1 (A.A.) - Bir mıı J'I 
• tPI 

dettenberi Avrupada .. · tedavı 

mekte olan maliye vekili Mu•t~~ 
Abdülhalik Bey ıehrimize •" , 

. b .. 'f . ba"la etmış ve ugun vazı esme ,. 
mıştır. 

Belediyeler bankası 
idare meclisi aza/arıl' 

pi' 

Ankara, 1 (Hususi) - Bel~ ti· 
yeler bankası idare meclisi. re~,. 
ğine sabık mebuslardan Salıh d,ıı 
hit, azalıklara sabık mebuslar lifi 
S · H" · B M Mec amı, useyın, · · ıer 

sabık evrak müdürü Nusret BeY dl 
ve banka umumi müdürlüğü_n~ iti 
dahiliye vekaleti muhasebecıtı 
Beyler L~yin olunmuşlardır. f1İ' 

lsa Beyden münhal kalan dıJ (e 

liye muhasebeciliğine de a~liyefJt" 
kaleli muhasibi Rıza T evfık 
. . d'' . ht etdil'• yın tayın e ı mesı mu eın 

Tayyareci Lindberg " 
,.re 

Paris, 1 (A.A.) - TayY I , 
··ı e Lindbergle kansının bugün ° 

1
,tt 

den sonra Paristcn ayrılırı" 
muhtemeldir. 
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~ Devlet ve Meclı·s ~: r 

M.Nadolni 
S b k Al f

. Bütün teşekküllerle birli~ 

Malül gaziler 

~ r= Hiıalarında yı ldız i ~areti olanlar uzer -
= [ lerinde 1 il ci te~rin muamele olanlar· 

imııu ıı~ımı lllı ılllUl. 11111 42 ııııınııı ınınnııııuııınııııııı 11111 llllllRllllllllil Muharriri : Celll l'furi ııımııııi dı r.1 Rakamlar kapanış fiyatla rın ıı~ösrerir 
a ı man se ı· · · · b' · · ışını ıtırıyor 

E.eski, pek eski devirlerin mec
lislerı, devlet ve memleketin mer -
kezı olmak itibarile yalnız bir ıeh
rın vatandaşlarından mürekkepti. 
Mese la Hazreti Muhammedin ir -
tihali üzerine halife seçilmesi içın 
toplanan meclise, zannı.mda yanıl

mıyorsam, o zamanki bütün müs
lüman alemi değil, yalnız Mekke
dekiler ve onların da ileri gelenle
ri İ!tırak etmışlerdi. Büyük bir a 
razide sakin bir milletın mümessil
lerinin ilk toplanışı ise mehazlan
na göre, Frank diyarında olmuş -
tur. Toplananlar ha~lar ,reislerdi. 
Halk bu mütehayyizlerİ kendi ve
kıl ve meb'usları addederdi. Böy
lelikle kralın etrafında bir efendi
ler meclısı teşekkül etti (Seniors), 
B~ de küçük mütehayyizlerin da
irooi vardı (Minores) ki bazan o
nun fikrine de müracaat olunurdu. 
Fakat çokluk bu daireye ve hür 
adamlar gürubur.a yalnız kararla
rı bildirmekle iktifa edilirdi. Mes
leki temsil pek erkenden İngiliz 
a leminde mükemmel bir şekil aldi. 
Bu meseleye bir fasıl tahsis edi -
yoruz. O faslın dikkatle okunma -
s ı insana parlamentoların icadı 

hakkında mazbut bir fikir verir. 
Atağıda (ordre) veyahut (etat) 

ıtlak olunan halk tabakalarından 

bahsediyoruz. Bunlann, yani a -
sılzadelerin, ruhanilerin, avamın 
toplanışları parlamento sistemi -
nin doğacağını teb§ir ediyordu. 
Bununla beraber o heyetlerle bu 
giinkü meclisler arasında fark bü
yüktür. Vaktile halk muhtelif ta -
bakalara ayrılmıştı. Orta devirler
de yalnız asılzadelerle ruhanileri 
davet ederlerdi. 

Ava.m, çağrılmazdı. Avamın i
raptan mahalli yoktu. Halbuki bu 
gün milletlerin vahdeti vardır. 

Yeni usule göre bütün millet tem -
sil edilir. Eskiden bazı büyük kim
seler bir intihaba hacet kalmadan 

mG.clisin azası ıdıler. Bazı lonca ve 
darülfünunlar da öyle. Halbuki 
asrımızda usul külliyen değişmiş -
tir. Şehirlerm meb'usları ve lon -
calarm mümessilleri müvekkille -
ri nden e.mir ve talimat alırlardı. 

Yeni usulde bu emir ve talimat büs 
bütül'l mülgadır. Müntehip, meb'u
sa emir vermez. Hatta onu azlede 
mez. Müntehibin vazifesi intihap -
Ja sonuna gelir. Meb'usun vazife -
sıni vicdanı tayin etmektedir. Eı

ki~ her tabaka ayrı ayrı rey ve
rirdi. Lehistan meclisinde azadan 
velev biri muhalif olsa teklif ka -
nuniyet iktisap edemezdi (Libe -
rum veto) . 

Teni usule göre meclislerde ha
kim ekseriyettir. Eskiden meb'us
lar müvekkillerine karJı mes'ul i -

dile; ve onlardan ücret alırlardı. 

Şinadi meb'uslar vicdanlarına, va
tana karşı mesuldürler ve ücretle
rini hazine verir. Vaktile her taba-

inim inim inlerken - laakal keh
ke~anlarda gezerler. İnsaf ede
lim, böyle bir edebiyat görülmüş 
şey midir ve bu edebiyat, bu nokta
dan müdafaa edilebilir mi? 

l~te Hüseyin Cahit Beye, bugün 
lük bunları soruyoruz, çünkü bu 
nok'taların müdafaasını kafi gör
medik. Cahit Bey, "Bütün gençli
ğini , idealini, kalbini,, verdiği ede 
biyatın nıüdafaasmı yapmak ister
ken, onu bir daha yere vurmuı 
oldu. 

Selami izzet 

k k 1 
l'f ukut (Satış) 

a endi menfaatlermı devletin ·- - · ~ 
menfaatine takdim ederdi. Bu gün 

11 

• Loodra 
• ,\'evvorlı; 

mukaddem olan devletin menfaa - • Parı, 
tıdır. Bazan devletın menfaatı ile • !\l itano 

bir tabakanın menfaatı tesadüm e- : ~:~;~et 
debilir. Mesela: Amelenin menfa- • Ccncrn 

ati çiftçilerinkinden ayrılır. Me * fohıı C - * An ~tt rdaın 
lis ise bu münakatada ancak mem ,• Praıı 

6tı ~r - · 
143, -

ı;o -
224, --
l P:!, -
24 50 

!-!?.\ -
..:! 5, 50 
~5. -
ı~o. -

• \'hana 
* l\ladrit 
* Rerlin 
* Vaı şova 
• Rutlapeşt~ 
• Bülreş 
• Rclı:ra ı 
• Yıııohama 
* Altı n 
• Medtliye 

:!~, - ı 
ıs. -
Jet, -

2..ı, - • 
. ıo. -
~:l . - 

:-6. -
48, -

9~;, -
:i7, -

leketın menfaatini gö.zetir ve bel- ı • Sıot ho' m .;9, - • B~ nL.not ~34 - 1 

ki bir tabakanın hukukunu feda e- [ __ Çe_k~e~ -~~p. _.5i.!.-._ 16) J 
der. 

rinin vedaı 
Almanyanm Moskova sefirl iği· 

ne tayinedilmit olan sabık Anka· 
ra sefiri Her Nadolni, Berlinden 

tayyare ile Ankataya giderek 
cümhuriyet bayramı merasiminde 

hükumeti namına bulunduktan 
ve reisicümhur Hazretlerine arzı 

veda ettikten sonra dört tayyare 
ile şehrimize dönmüştür. 

Her Nadolni dün Perapalas ole· 
linde bir kabul resmi tertip et -
miş ve Alman kolonisini kabul et
miştir. Sabık sefir bu sabah tay • 
yareyle Berline gidecektir. 

biat merasimleri olurdu. Osmanlı - Hattı hareketimiz gayet 
aleminde cülus eden paditah, ken- umuma taalluk edecek bir kararı sarihtir. Biz her veçhile hüs -
disinden evvelkinin muahedelerinı veremez. Hakikatte meclisler ida- nü gayret göstermeğe hazırız . Şu 
yeni muahedelerle tazelettirmek reye, hükumete iştirak etmezler. şartla ki silahlarda; bize de diğer 
adetti. Şimdi devlete tabiiyet bır Yalnız idareyi, hükumeti muraka- devletlerle mutlak bir müsavat 
tarta muallak değildir.. be, tenkit, teftiş ederler. Meclisler, gösterilsin?. 

Vaktile halk tabakaları müsta- filen, resen idareye muktedir de -
kil kuvvetler halinde münakaıa ve ğildirler. Çünkü faaliyetleri daimi 
pazarlık ederlerdi. Aralarında ve mütemerkiz olmaktan uzaktır. 
harp olurdu. Her tabaka asker bes Lakin itiraf edelim ki, meclislerın 
lerdi. Yeni devlet bu farkları red- murakabe kabiliyetleri fazladır. 
deder. Devlet vahittir. Ordusu ve Demek ki meclisler hükumete 
kumandanı da birdir. Eski halk ta- ve memurlara emir, tenbihat vere
bakaları nadiren kanun tanzimı- mezler. Bizde, ilk mecliste hükü _ 
ne karıtırlardı. Tabakalar hüküm- metle murakabe girift olmuştu. 
darla birlikte, yahut mütevaziyen Meclis icraya doğrudan doğruya 
hükumet ederlerdi. Hükümdara karışıyordu. Hükumete emirler ve 
cebren müıtetarlar verirlerdi ve rildi. Emir mahiyetinde, yani mec 
birçok hususlarda son kararı ken - lısin kararına iktıran etmı§ temen
dileri muhafaza etmek kaide idi. ni takrirleri vekillere tebliğ olu-

y eni devlet, hükumeti meclis· nuyordu. 
lerden ayrı tutar. Ekseriyetle mec- İcra vekilleri müşterekenn meı 
lisler murakıptır, hükumet etmez - ul deği!diler. Kendi hatıralarıma 
ler. Meclislerın çok yerde asıl işı müracaat ediyorum. İstiklal har -

- Almanyayı gizlice silahlan • 
makla itham ediyorlar?. 

- Alma~ya acaba kime karşı 
sılahlanıyor?. Bunlar hep aleyhi -
mize yapılan propağandalardır. 

Bilhassa Versay muahedesi ista -
tokosunu muhafaza etmek isteyen 

lerin çıkardığı aleyhtar şayialar -
dır. Silahlarını azaltmakta sami -
mi olmıyanlar, bizim silahlandığı· 
mızı ileriye sürmektedirler.. Bu 
propagandalara ehemmiyet ver -
mek lazımdır.,, 

Yeni Alman sefiri M. Rosen -
berg bu ay içinde şehrimize gele -
cektir. 

1 ST A N BU L BELEDiYESi 
tefri, yani kanun yapmaktır. bmda muhalif meb'uslardan bir • 

Lonca -.e halk tabakalarının kaçı henüz hazırlık tamam değil _ Darülbedagi 'Temsilleri 
amme hukukları da, hususi hakla- ken taarruz hususunda acele edi - Bu akşam 
rı da mevcuttur. Halbuki modern yorlardı. Fakat hazırlık tamam ol- saat 21 de 
parlamentoların h~~ları da, vazi- duktan sonra ise, aynı zatlar taar- PergÜnt 
feleri de amme hukukuna girer. ruz kabiliyetını haiz olmadığımızı 

Yazan: Henrik 
~ "' ıt. işrap etmekteydiler. Eğer Gazi 

ibseo. Beatele-
Te,rii heyet, meclis, parlimen- Mustafa Kemalin zati kudreti ol-

d l
. yen: E. Grieg 

to milleti temsil eder ,milletin te"- masay ı mec ısin teşkilatındaki bu 

"' 111111111111111 

111...111 

nnnm 
,. ·ı 'b 11 1 ürkçeye çe-

kilatıdır. Şu "tetrii,, kelimesi pek ı.tı as mi eti muhakkak bir fela-
k ki

. b viren : Seniha Bedri. 5 perde 
yerinde deg~ ildir. ete sürü ıye ilird i. UMUMA 

Meclisler acaba sadece teşrii Büyük Millet Meclisin.in bu ip- ııııuıııııuııım•Nııııınd1111uıı111111ııııııııınıııu•wııınuııımıııoıı111ııını•nı•uııı•ıuı1111111111 

midirler?. Kuvvetlerinin ayrı ol - tdai şekli kalktı. Dübedih kuv _ de, teşri de, icra da dahildir. 
duğundan bahsedilen F rantız dev- vetlerin tcfrikma mı gidildi?. Şu sağlam fikri teşkilat kanunu 
letinde meseli işler naaıl cereyan Biraz evvel demiştik ki bu na- 5 inci madde ile lesbit ediyor: 
ediyor?. Evet! zahirde hükumetle zariye de çürüktür. Evet, teşkila _ "Teşri salahiyeti ve icra kudreti 
meclis, teJri ile icr• ayrıdrr. fakat tın üçüncü maddesine iman ede _ Büyük Millet meclisinde tecelli ve 
icra reisini (Cümhur reisi) meclis rız. Hakimiyet kayıtsız, şartsız temerküz eder.,, 
intihap etmektedir. Vekıllerı (Hü- milletındır. (Teceı:i) ve (temerküz) keli -

kuAmet) ı· l l b meleri manalıdır. mec ıs erın temayü üne a Fakat 14 milyona yakın Türk ( Devamı \ ' l\r) 

Ankara Malul Gaziler cemiyt • 
tinden: 

lstanbulda açmış 

şubemizden başka Buna, Kon)'• 
1 

Edirne, İzmir, Mersin Malul ce • 

miyetleriyle tam bir birlik yapıl • 
mıştır. Diğer teşekküllerle de bit' 
lik işi bugünlerde bitecektir. 

Yalnız İstanbul Harp maluller; 
cemiyeti idare heyeti birliğe tar• 

lar görünmüyor. Buna mukabil J!
tanbulda bulunan malul arkadaf 

larımız tarafından hararetli t• • 
raftarlık ve mutabakat mektupl•' 
rı almaktayız. 

Heyeti idarenin yerinde · o)rııt' 
yan bumuhalefetini de lstanbol ' 

da teşkil etmek üzere bulundoi"' 

muz bir mmtaka merkeziyle bef ' 
taraf etmek mecburiyetindeyiz • 

Birleşme işi biter bitmez ıneftİ' 
me bakılmaksızın Arikarada uııııı· 
mi bir içtima yapılacaktır • 

Kama ve odunla parçala'" 

nan zavallı köylü 
lznik kazasının Boyalıca J<Ô ' 

yünden Molla oğlu Abdullah •'' ' 
ha tekerleğ i almak üzere 1ndôl 
pazarına gitmiş, aynı pazara P'' 
lates satmak üzere geleıt SüleY ~ 
mania araba iti üzerinde pazarhi

8 

girişmiştir. Süleyman arabaJ1111 

on sekiz liraya satmıya razı olp1Uf• 
Abdullah ile paranın bir kıarrı•"'1 

peşin v~rmek, diğer kısmını Abdııl 
la.hın köyünde almak üzere anlıf' 
mı,tır . Bundan sonra yola çıkın'' 
lar ve bu esnada paraaına göz eh ' 
ken Abdullahı yok etmeyi düşüne" 
Süleyman kama ve odunla biç3rt 
adamı parça parça ederek batk11 

bir köyde patateslerini satmağa le" 
yulmuftur. Fakat tahkikat, bir 13 

bıkalı olan Süleymanın yaptığı bıl 
<.anavarlığı meydana çıkararak >'' 
kalanmasıy le neticelenmiştir. 

Mevlfıdfı nebevi 
Pederimiz Nemlizade Hamdi 

Efendi ruhuna ithaf olunmak üıe· 
re T eşrin isaninin 3 üncü cuma g~· 
nü namazı müteakip Ortaköy c;J ' 

mii şerifinde mevludu nebevi 1'f' 
raat ettirileceğinden arzu eden ib' 
vam dinin teşrifleri rica olunur• 

~g Merhumun mahtunıl•rf 
~~' (9365) 

r 1 
TAKVİM 
Perşembe Cuoı-
2 T.sani 3 T.sani 

12 Recep 13 Recep 
Guo dcı~u~u 6, 19 ,,,~~· 

G lıo ı ausı J:',21 17.15 

Sabab nama1J ;:,,50 ;;.sv 
Uglc nanıaıı 11,!l!J ı ı.:ıs 
~ indı oanıazı 14,:-8 14,56 
:\~ş:ım namaıı l i',2 1 11.1/1 

\'aısı nanıuı 18,5J l!,50 
lm~a~ 4.3'1 4 • .41 

\'ılın ~eçen ;:u nlerı 30~ ;ıo« 

Yılın kalan .. tı'l tıl 

L _, 
karak cümhur reisi tayın eder. bir meydanda toplanıp bu haki -
Meclisler, istedıklen vakit bükii - miyeti kullanamaz. Doğruadn doğ 
meti murakabe ve iskat ederler. lm ruya hakimiyetin idaresi muhaldir. , Bu akfam S A R A Y (Eski G!orya) da 
di her ıkı kuvvet arasındaki farkı O halde?. Teşkilatın 4 üncü .mad _ B i N i K i N C i G E C E 
h 1 k 

.. t·· (YIKILAN SALT ANA T) 
u ma guç ur. desine bakalım: "Türkiye Büyük M l b. h k .k Muhtt~ern ,aı k ~ara\ lan ııın goz kama~tırıcı dekorları içinde cer.:\ an eden nıll ' 

a um ır a ı attır: Birçok Millet Meclisi milletin yegane ha - :ızıam bir :ışk, ihtiras ve şehrct filmidir. 

azadan mürekkep meclısler karar kiki mümessili olup millet namı _ 1 V A N M O S J O U K 1 rt E 
vermeğe kabiliyetlidirler. Lakin r.a hakkı hakimiyeti istimal eder.,, TA n 1 A F E DO R ve O AST O l'f M OD OT 
icra bir zatın itidir. Umumi noktai nazar: meclis tarafından tcm!'il edilmiştir. Bu şa)ant haHct Fransızca sözlü filim bütün ~ehlf' 

B
. k l b l k h··k· t d · ıı . k halk ı tarafından görülecek ' e takdirle:: alkıc;lanacaktı ı· ;__; 
ır a a a ı • u ume e e - mı etın üçülmüşüdür. Meclis her ~ I • ~ llveten : FOX JURNAL (9387) 

me-z.. Bir tek kiti İse ken.di ba!ına hakkı haizdir. Her hak tabiri için-



VAgrın Edebi Tefrikası : 19 
2 2.nci tetrin l 'J3:1~ 

U MUM/ H A R PtE 
KISKANÇ Teşkilitı Mahsusa ) ~ 1 

' ; ı 11 , ıll •ı 'I 1 11 ı (•' ~ 

ı. 1 
1 •lı 1 1 t' 

Aciz b' h'dd d ır ı et beni boğuyor -
u..ANefea alamıyordum. 

Jorcl nkta .~u~Uf: salona bakı -
lci \Un, Göalerımın önüne can çe 
ıı:Dler geliyordu. Hastalarım ve 
k.ır. lane habralanm benden inti -

~lıyorJardı. Ölümle pençele -
:. 1\izler . gör~yordum. Riyakar 
..,.: fer11zletıyor, kemik oyuk -
laıa kaçıyordu. Y ılıtarak konu -
.&aL .. ~iıaların dudaklan kuruyup 
-...ıliJordu. 

~ Şifınanları, beyin hümmasın
r ~ &l;ı..Jcen, uzun boylu kadınla
~ lletirde yatarken ıörüyor -
llllı. 

Jaeti Hepaine bakıyordum. Kimi ta -
lcten, kimi ka'pten can çekiti -

Jordu. 

Sen, cijerlerini kus! 

S... iilıerden kıvran! 
4-an ne pzel ! 

F.ercti ile Behire bana döndüler: 

- Neden aülüyoraun. 

IGl~•ncliıni tutamıyordum, hala 
1lJordum. 

tt - Hiç, hiç ... Aklıma tuhaf bir 
).tfldi de ... 

el k.eltuklardan fısdblar duyul -
11: 

-Sua! ... 
8-tuıc. 

• • • L!! ••at ya•q aklıma kendi ö
"!lllll\lllı ıelmiye batladı. 

,..__ ~Jabm, kayalar ve çakıllar a
~, liiaumau bir nehir sihi a
"9 •idiyordu .•• Köpürüyor, dalıa-

aharı or ... Ama ne yap
Dta~u u ac 

~İçin akıyor. 
1 ~eleri hazan uyku kaçar, bek ._ .. 

hat ~lar. Sayarsınız. · 
- 8ir ik' ·· , ı, uç ••• 

Bu kadar ıeç mi olmuf? ..,:er seferinde, ııçnyarak uya -
'ti -: Ben de ıayardım, ama ıa -

d .. d, 1eneleri .. 

JW; Jlfındayım?. 
ti,~ dokuz, kırk, kırk bir .. lh
-.·~laabıım ! .. Genç addedilebili
~11iıra? ... UJ111Daya gayret ediyo -

• lllaJcinaı&. 
Ya iliiraem? Ji• • 

'el '~im dottlanma telefon 
~· Mea!eıktaılarım, ıabah 
1~1arını ederlerken, haberi 

\' e okuyacaklar. 
ltlcer~J, bizim doktor ölmüı .. Şu 
Ce ı ~bana .. ,, 
,.-:-ııı yollarda giditini ıörü-
4tı_ : 1:runvayı durduruyorn .. 
\' a ~a. hır iki otomobil birikiyor. 
•i ~ lrün veya müıterının acele
"'- • Vatnaan da 1abırualanıyor: 
ltft.I al& ilec:ft zaman bulmut ha! "6a" le ,, te ı ıa nıalı el iye buna derler it-.. 

!•Behire?. 
qehir . 

~-- ha eJı ~anneye çalıtıyorum. 
4-~\en alınca 1aranr mı?. 
~ allar mı?. 

ti hi, dlaa 0 ıece, ıideceii berhan-
• c· ••ete ıitmez mi?. 
~ı-. ~erkete karıı, onun 
~? htçt11111. Ya kendi naza
~ ••• KıJllletim var mıydı? 
'~tmiyorum. Her halde 

'r. ir lnJınetim olmua ıerek. 
~· cetecliml, kara toprak
~ .._._.' ıöriiyorum ... 
~ l»eni anutuyor .. 

~ ~ ••dülan, yanında 
~~ rraa kendiıine bakan er 

~•ıı-~.. R-
....... UYOf'. ~zan da canı 

Nakleden : Selami izzet 
sıkılmıt gibi duruyor. Bir bulut 
geçiyor. 

- Neniz var hanımefendi, bu 
gece pek neteli değılıınız?. 

- Evet, büyük bir acı geçir
dim de ... 

içini çekiyor ... Yemitini çok dü
~üncelı yıyor .. 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 1 Yazan: A. MiL 
~ 

Seferberliğin ilan edildiği qünün 
merkezi umumide ... • 

gecesı 
-------------------------------------------------------------~ 

1914 ıeneıi temmuzunun son kapatmak isterken Cemal patanın, leri ve dütünceleri, islim ittihadı 

Elektriii yakıyorum . 
üzerimden fırlatıyorum. 

Yorganı günlerinde cihan, tarihin ıimdiye Türk ocaklarını kendi tarafına i - ve Türkçülük mefkureleri örtüıü • 

Aynanın kartııına ıeçiyorum. 

Zayıflamıtım, avurdum avur -
duma çökmüı. Ama ıenç ıörünü -
yorum. 

Saçlarıma, diılerime bakıyo -
rum. Alnıma, yanaklarıma doku -
nuyorum. Kollarımı kaldırıp indi
riyorum, ıöiıümü titiriyorum. 

Kollarım, kalçalarım sağ'am. 
Öf!. .. Kabustan kurtuldum. 

-19-

Bir ıa'bah banyodaydım. Tele
f on çaldı. Her zamanki cevabı 

duydum: 
- Doktor bey meııul... Kimıi

niz ... Behire hanım efendi? •. Ha -
ber vereyim ... 

kadar kaydetmediii en heyecanlı male etmek maksat ve gayesile, ne bürünerek ortadan kayboluyor· 
anlarını yatıyordu. Nihayet, ara - bütün kuvvet ve nüfuzunu sarf ede du. 
dan birkaç gün geçmeden, aius -ı rek ocakların seddine mini oldu - 1 Bu mefkUreleri en ziyade ıü. 
tos iptida11nda umumi harp patla- iu da rivayet ediliyordu. den harbiye nazırı Enver paıaydı. 
yıverince dünya yerinden sarsıldı. ' itte umumi harbin zuhuruna Esbak harbiye nazırı hayalinde bu 
Alman ordusu, daha seferberliii- takaddüm eden zamanlarda "itti - ıayeleri o kadar büyültmüttü ki, 
nin altıncı günü, Belçikayı hemen hat ve terakki,, camiası dahilinde- Asyadaki Türkleri ve iıli.mları bir 
hemen istila ederek timıek sürati- ki bu kuvvet1er ıizliden ıizliye letlirerek ve Avrupada kaybetmit 
le Fransız topraklarına yaklapnı- biribirleri ile mücadele edıp du - olduiumuz memleketleri de ıeri 
ya baıladı. ruyorlardı. "İttihat ve terakki,, nin kazanarak kendisinin Adriyatik 

Bu vazıyet karıısmda, o zunan o zamanlardaki nüfuz ve hakimi- denizinden Hint ıularma kadar ye 
ki Osmanlı devletinin mukaddera- yetı, evvelce orduda zabitken bi - niden kurulmut olan bir Oımanlı 
bna hakim olan "ittihat ve Te - lihare tekaüt olarak cemiyette ka- devletinin h\ikümdarı olacaimı 
rakki,, hük6meti, Almanyamn u - lan ve Enver pqenm adamların - bile tasavvur etmekten bir an hali 
zatmak iıtedıtı ittifak elinden isti- dan addedilen buı zevata İltinat kalamıyordu. 
tade ederek memleketin emperya- ediyordu. Çünkü bu zevat "itti • "Tetkilitı mahsusa,. vücuda 
list Avrupa devletlerının ıiyaaf ve hat ve terakki,, tetkilibnda mü - geldikten ıonra Enver pata "itti _ 
ikt11adl boyunduruklanndan kur - mih mevkiler i91al ediyorlardı. hat ve terakki,, yi hakikaten bira .. 
tarılması zamanının ıeldiiine ka - Vücuda ıetirilmeaine karar veri - ralık zayıf dütürmeye ve bunun 

<O.nan nr> ni olmut, ve Osmanlı ordusunu se- len "Teıkıllb mamuta,, nm ida - üzerine kuvvet ve nüfuzunu da bir 
------------- ferber hale koymıya karar vermiı- re1i o zatlara tevdi olunacaktı. En dereceye kadar arttırmıya munf • 

Esrarkeşler ti. ver paf&nın fıkrınce kendi taraf- lak olmuıtu. Fakat "Tetkilib mah 
Seferberliğin ilin edddıiı gü- tarları "ittihat ve terakki,, den •usa,, nın taıavvur ve tatbik ecli • 

Yangın yerinde esrar çeki- nün ıecesi "ittihat Terakki,, ce - uzaklajarak bir kere "Tetkilib len tekilde yukarda yazdıtımız 
miyeti merkezi umumide mühim mahluta,, J• sirecek olurlarta, o asıl maktada yaramıyacaiı anlqd len bir mahzen bulundu ı iba - 1- 1-· k bir içtima aktetmit ve bunda, en zaman" tt' t ve tera&aı,, ço za- dıktan ve bütün teıkilit alkerl 

Zabıta Llleli civanada earar i· 
çilen bir yer meydana çıJcanmtbr. 

Vedat ve Hasan isimlerinde iki 
kıtınm Lalelide yangın yerleri a -
raımila k~tik !;ir mald"en' harabe-
ıinin üzerını kapatarak burada e1-
rar içirmekte oldukları haber a -
lınmıt ve zabıta o civan kontrol 
altına almııbr. 

Dün akıun üz.eri birkaç kiti 
yanıın yerinden ıeçerek bu mah
zenin önünde kaybolmutlar, bir 
müddet ıonra da devriyeler ıidip 
mahzende aratbrma yapm1flardır. 

Mahzenin içinde Vedat ve Ha-
• 

ıanla diğer birkaç kıtı kabaklarla 
esrar içerlerken cürmü meıhut ha 
linde yakalanmıılarciır. Bir kaç pa 
ket de esrar bulmuılardır. 

Eararkqler buıün adliyeye ve
rileceklerdir. 

yakın bir atide tatbik edilmek ü - yıf düıecek ve Enver pafa da on - ff'kle inkılap eyledikten aonra u _ 
sere, ıayet ıiimullü bir karar ver- dan ıonra iıtediii ıibi ıerbeıtii mumi harp bidayetinde nüfuzunu 
mitti. Bu karar, iıter umumi har - hareketını temıne muvaffak ola - tezyide muvaffak olan Enver pa • 
be iştirak edelim, ister etmiyelim, caktı. "T eıkiıatı mahıus&,·; do~ru- f&Y• gene Talat ı>.•ta galebe çal • 

orc:lularmuz111 iJe•de düpnan top - 4an.. d.oj~~ ke"cli id..-eıi alı,n - mıt ve onu ıeride bıralanıttL 
raklarındaki hareketlerinı kolay- da bulunacajmdaıa. onu iatedıiı Fakat T alit patanın bu tef ev· 
latbrmak için bir "T etkilitı mah- ıibi kullanmak JÜÇ olmıyacaktı. ~uku ancak Ruıyayla aktedilen 
ıuıa,, vücuda ıebrılmeıını iıtih - En•er P&fa'Qın böyle bir mak • (Breat _ Litovak) ıulh muabedeai· 
daf ediyordu. Bu teıkilit 1a7eein- 1at i4kİp etpael_lıe olduiunu T alit l 11e kadar devam eylemit ve ondu 
de tealih olunacak çeteler harp au- pqa bilmiyoc deiıld~ Bıldıiı hal
hurunda dütman topraldanna a- de rüfekuı1le beraber "Tetkilitı 
kınlar yapacaklar, düflllan kuvvet maiıuta,, ya taraftar olmaıı bir 
lerini !&tıttacaklar, onların hare - cihetten onun da itine geliyordu. 
ketleri ve miktarları hakkında ma- Çünkü "Jttih•t ve terakki,, nin ev
IGmat edinerek bunları orduları - velce zabit olu nüfuzlu erkanı 
mıza bildir«ektiler. "Tetkilitı mahıuta,, ya ıirdikten 

Eu ziyade harbiye nazırı En - sonra fır~ bili müıkülit aıker -
ver patanın terviç ve "ittihat ve Te lerden tecerrüt edivermıt ve fırka 
rakki,, merkezi umumlıinin debi- 11nın atjlİ hakkında Talit pap -
li kayıt ve tart kabul ettiii bu mn kurduiu plin kendilijinden 
''T etkilitı mahıuıa,, elan mabat husule ••livermit ol~. 

sonra ıene Enver paf& batını kal
dırmıya baıhyarak "ittihat ve te-

rakki,, tekrar zayıf diitmütttü. U
mumi harbın feci sahneleri üzeri
ne kurulan İp üzerinde iki camba
zın birbirlerını dütürmek için oy -
nadıiı bu oyun "Mondroı,, müta· 
rekeaine yaklatan ıünlere kadar 
devam edip durmuıtu. 

JUkarda yudıiımız yazifelerin i - Görülüyor ki, yekdiğerine kül-
Köprü ve iki kaymakam faıı olmakla beraber, itin iç Jiizü linen zı\ olan iki ıa,e, hedefe.,,_ 

lıte umumi harbın bqlanaıcın
da teeaaüı eden ve bütün ıafaha • 
tı birçok mühim hadiaeler, heye • 
canlı ve meraklı vak'alarla dolu 
olan "T etkilitı mahıuta,, yukarda 
naklettiiimiz ıizli kunetlerin çar 
P•tmaıından ve birbirine zıt olan 
fikirlere hizmet ettirilmek illenme 

Cümhuriyet bayramı münaıebe 
tile yapılan tezyinat ve tenvirat 
itlerinde Galata köprüıü ıene or· 
taya bir metele çıkarmıtbr. Gala
ta köprüıünün yarısı Eminönü kay 
makamlıjına, yar111 Beyoilu kay 
makamlığına merbuttur. 

Bayram münuebetile tenvirat 
ve tezyinat yapılırken köprünü• 
ıüslenmeıi bu mıntaka aynhjın -
dan müıkül olmuttur. iki kayma -
kamlık köprüyü yarıya kadar ıüa
lemitler fakat ortada bir kııım kal 
mııtır. Belediyece bu hutut na
zarı itibara alınarak badema Ga • 
lata köprüıünün Eminönü kayma
kambjına raptına karar verilmit-
tir. 

Bir otomobil kazası 

büabütün bafkaydı. Bunu anlıya - ııl olmak kaya-iyle bir noktada, 
bilmek için asıl "ittihat ve T erak- "T eıkilitı mahau1a,, mn vücuda 
iri,, nin İç yüzünü ~iraz deflllek li- ıetirilmesi keyfiyetinde, birleti -
zımdır. yordu. Her ıkı taraftan biriıi dıie-

"lttihat ve Terakki,, nin en ile- rının yüzüne ıülerken ve arzuıunu sinden doimuttu. 
" 

ri aelen ricali arasında mütahede tatmine hazır oldujunu anlatırken • • • - __,.., 
edilmekte olan ayrılık, Balkan mu kart11ındalrini aldatmıya muvaf - "ittihat ve terakki,, fırkuı ıe • 
harebeainden ıonra daha ziyade fak olduiunu dilfünerek belki ıin- f erberliiin ilin edddıiı sünün ıe
kendiıini ıöıtermiye baılamııb. ıi ıimı bıyık albndan da ıülüyor- ceıi merkezi umumide "Tefkjlitı 
Enver paf&yla ona taraftar olanlar du. mahauaa,, mn vücuda ıetirilmai
bütün kuvvet ve hakimiyeti elleri- Maamafib, iıter Enver patanın ne karar verdiii zaman bu itin na 
ne ıeçirmek ve bu ıuret?e bir nevi kurmak iıtedıiı askeri iıtibdat, iı- •ıl ve ne tekilde yapılacaiı hakkın 
aıkeri istibdat teaiı eylemek iıte- ter Talit papnın "ittihat ve le- da kat'i bir fikre malik deiildi. 
dikleri halde dijer tarafta kalan rakki,, fırkaıılla atiyen vermek is- fD«oana Dar) 

Talit pqayla arkadqlan ilanı tedıiı 11Yıl fırkacılık teldi olsun, !!!!!l!!!!!"!""!"'!'!!!!'!!!!'!!'!!!!'!~l!!!!!!!!'!!l!l!'a&'!!'!! ___ _ 

meırutiyetten beri devam eden as bunların fevkinde kalan yüksek 
kerlerin tazyikındall kurtularak bir ıaye, bütün "ittihat ve terak

Rakı parası ve kavga 
daha ıerbeıt bir eıu dairesinde ki,, yi "Teıkili.tı mahıuıa,, fikri Kumkapıda on dokuz Yatlann-
"lttihat ve terakki,, fırkaunı inlri- etrafında toplamıya 1aik oluyordu. da Karnik ve Serup isimlerinde i
~af ettirmek ıayeaını takıp eyb - Bu yük1ek ıaye ite lıli.m ittihadı ı ki çocup e'f've 'ki ıün rakı parau 
yorlardı. ve Türkiye haricinde ka'an Türk- meaeleıinden kavı• etm11ler, iki -

Evvelki ıece- nvkiyat idareıi Bu iki mühim fırka azuından leri birlqtirmeye matuf olan Türk 1 si de kunduracı &ıçaiı ile birbirle-
efradından uker Venel Efendiy.e ·ıeri kalmak iıtemiyen bahriye na- çülük cereyanlan idi. ''Tetkilib rini yaralamıılardır. 
3158 numaralı otomobil çarpmıt zırı Cemal pqa da hu'anık ıuda mahsU1&,, ya tevdi edilecek İatih - Bunlardan Karnik aol böiriin
•e bacaiından ınecrubiyetine 1e - kolayca avlanmıya çabtarak ken - barat itleri ve çetecilik ıibi vazı- den Serup ~i kalçasından yara• 
bebiyet vemüıtir. Şoför yakalaq- diıine taraftar kaunmıya aayret felerle Talit ve Enver pataJann lanmııtır. lkiıinin de yaraları teh
mıı ve yaralı C.rrahpqa ha.tane - ediyordu. Hatta "ittihat ve terak- "ittihat ye terakki,, fırb11nın ia • likeli oldujundan hutane7e kal • 
aine ıönderilmiıtir. ki,, Türk ocaklannı idaha o zaman tikbali hakkı'nda sialedilderi emel dmlmıılardır • 
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Üınhuriyet bayramı ayni zamanda bir tiyatro bayramı oldu 
-~· ............................ , ................................................. . 
~taca/ta: :JUJAeai"de: 
~- -- ·- - -
Amatör heyetlerin verdikleri TiqatromuZda yeni bir 

nevi: Bale pandomimik temsiller ve dün akşamki toplantı 
Bu haft , L a san at sayıfasmı başlı 

1\§rna b' · 
çıka ır ~ıyatro sayıf ası halinde 
t rrnak lazırngeliyor. zira haf -
anın ti t . , . 

rok Ya ro hadıselerı o kadar 
:r tur. 

mu iiimhuritetin onuncu yıl dönü
.... ayramı münasebetile bütün 
.. •en··ı k 
}·er .. e ette canlı bir tiyatro faali-

1 Yaşarken şehrimizde yapı'an 
~en!:kı 
l ' er arasında da yüz kadar 
eınsil v 'ld" B . 

O 
erı ı. unların hır kısmı 

rt 
le ~ mektep, lise ve yüksek mek

P.'eı·c1 d' M la be .ey ı. ektep tCl!llsili olmak 
ııt) raber bunların çoğu iyi ha -
k ·1nılmı~, çok çalışı· mış, iyi çı -

1
. a.dt~lmış oldukları için zevkle sey-
e ıldi. 

Te-,·11 . ··h· b' k d •u ı erın mu ım ır ısmı 

rrıa ~ehrin rnuhtelif yerlerindeki a
r ~tör genç san'at teşekkülleri la -

a.
1 
ından verildi. Bu heyetlerde 

f ~1!~nların da bazıları mektep ta
k esı olmakla beraber mühim bir 
~&fnı iş güç sahibi, fakat san'at a

§ll(ı ._ l d" 
o'-nç er ır. 

Amatör temsil heyetleri bay -
ta.ın . . 
.
1 

ıçın bir zamandan beri itina 
ı eh . azırlanıyorlardı. Bu heyetle -
tın ~- 'ki . "h . 1 c·· h • qı{~ı erı, ı tıyaç arı um urı-

~et 'Bayramını kutlulama komisyo 

k~ temsil komitesi tarafından im
an · l'lıspetinde tamamlanmıştı. 

..... l<utlulama komisyonu temsil ko 
··••le · ş h ~ı a.zaları bayramdan evvel 
e tın rnuhtelif yerlerini dolasarak 
a.ın~t.. ~ 

· Or ternsil heyetlerine evvelce 
Veril · 
1 rnış olan eserlerin son prova-
arında b l 1 .. d"kl . tı k u unmuş ar, gor u erı 

1 °. sanları işaret etmişler, t.mesil -
d~~~n tnükemmel olması için düşün 

u ferini gençlere söylemişlerdi. 
" Btı itibarla amatör temsil he -
,,etler· b 
old 1 ayramda halkın kar§ısına 

5 
t ul kça derlitoplu, intizamlı, va -

1 a. 1 b" h ır alde çıkabildiler. 

0 
B'll ternsillerde denebilir ki 

ı.ençı l 
ı er n hemen hepsi canla hat-
a ÇQJ &'' ışrnıtlar, gayret ve himmet 
osterrnişlerdir. 

" Şehrin muhtelif yerlerindeki 
"'tn::tt" 
1 • •0 r heyetleri tarafından veri -
llen temsillerin bıraktığı intiba, 

lllU)njy t •t'b ' } . 'd B da. bu e ı ı arıy e ıyı ır. u ara-

1. l__ heyetler içinde çok değelri , 
ı.vaıtatr . 

ıı. I 1
• ıstidatlı gençlerle de kar 

l'ı aşılrn t B . . 
i . 1§ ır. u gençler ıstık bal 
Çtrı Ve tiy t ı • • k va.. 

1
• a ro san atımız ıçın ço 

ıt ı ve iiın'tl' d. 1\: ı ı ır. 

tnit u~lulaına komisyonu temsil ko 
tn hesı, bayram günlerinde şehrin 

u telif y l · d . rn· er erın e temsıller ver -
~ o1an arn t·· l · h' ti a or genç erı ve şe ır 
Y-atrosu , kA 

§"' san at arlarını dün ak -... lll .. 
birfbiıçlın. Alay köşkünde toplanıp 
d r erıyle tanışıp görüşmeğe 
a"et etın · r D" 

betl ış 1
• un bu miinase -

kın e kadın ve erkek iki yüze ya· 
genç a t" , k0•· .L-. ma or san atkar Alay -

~~und l 
te~si e t?p anrnışlar, Halkevi 
likt 1 heyetı san'atkarları ile bir -
dı'I e .oturup sohbet etmi&ler ken -

erın r :ı: • 
ta . e unonata, bisküvi, çikola 

"erılrniştir . 
Şehrin m ht l"f s'} u e ı yerlerinde tem· I Ve.--• 

• 11111 ola t"' h art' l • · n ama or eyetleri 
ıst erı H Ik . . . A • ' a evı reısı Hamıt 

' 

Halkevi temsil şubesi reisi doktor 
Celal Tahsin ve Alayköşkü müdii
rü Lfıtfi Beyle ve Halkevi temsil 
şubesi sana'tkarları taraf mdan 
izaz edilmişlerdir. 

Saat beş buçukta Cümhuriyet 
Halk fırkası İstanbul idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim, belediye reis 
muavini Hamit Beyler, belediye 
daimi encümeni ve Halkevi idare 
heyeti azasından Nakıye Hanım, 
şehir meclisi ikinci reisi vekili 
Hasan Necip Bey Alayköşküne gel 
mişler, M. Kemal Beyin "İnkılap 
sembolü,, isimli eseri Halkevi tem 
sil şubesi san'atkarları tarafından 
temsil edilmiştir. 

Eser. san'atkar gençler tarafın
dan takdirle seyredilmiş, şiddetle 
alkışlanmıştır. Temsil bittikten 
sonra eserin müellifi M. Kemal 

Bey şiddetli alkışlarla sahneye 
çağrılmış, kutlulanmıştır. 

"İnkılap sembulü,, nün tabloları 
arasında da llhami Bekir Bey in -
kılabı söyliyen güzel ıiirlerini o • 
kumuf, alkıılanmıştır. 

"İnkılap sembulü,, nün temsi -
linden sonra Cevdet Kerim Bey 
kısa bir hasbihalde bulunmuf, böy 
le güzel bir eser vücude getiren 
M. Kemal Beyi, eseri muvaff akı· 
yetle temsil eden Halkevi san'at -
karlarını, cümhuriyet bayramında 
şehrin muhtelif yerlerinde aynı su 
retle muvaffakıyetli temsiller ver
miş olan bütün amatör genç san -
atkarları tebrik ve takdir etmif, 
tiyatro san'atının tekamülünü ve 
bu güzel san'at yolunda çalışanla
rın böyle çoğalmasını sevinçle kar 
şıladıibnı sövlemistir. 

inklilp sembolünden bir tablo 

ŞJıiı-' 1iq.~da: 

Temsil sahasındaki muvaff akı
yetleriyle tanınmıı, sevilmiş olan 
değerli ıan'atkar M. Kemal bey, 
her gün daha fazla olgunlaşan 

bir tiyatro adamı olduğunu bu 
Cümhuriyet bayramında Alayköş
kü sahnesinde oynattığı "İnkılap 
senbolü,, isimli eserile bize bir 
kere daha gösterdi, anlattı. 

mimik için pek muvaffakıyetli bir 
başlangıç karşısında olduğumuzu 
anlıyoruz. M. Kemalin eseri, kon 
servatuar muallimlerinden Ferdi 
Fon Ştataer bey tarafından pek 
canlı ve heyecanlı bir şekilde bes
telenmiştir. Piyanoda ştatser, vi -
yolonselde Şeref ve kemanda İz • 
zet nezih beylerden mürekkep teri 
yo temsil müddetince besteyi çalı
yor. Bale şefi Celal Beyin ruh ve 
mana verdiği hareketlerı halkevi 
temsil şubesinin değerli, sevimli 
san'atkar çocukları çok güzel can
landırdılar. Dekor ve kostümlerin 
maketleri M. Kemal bey tarafın • 
dan yapılmıştı. Buna göre hazırla
nan elbise!er ve dekorlar göz için 
bedii bir ziyafet sayılabilir. 

..._.....__ - _,_,_ .-n ,,_,_ ,,_,a:wwwa ~ -

On Yılın Destanı 
Bayramın üç gecesi Şehir Tiyat· 

rosunda temsil edilmiş olan "On 
yılın destanı,, isimli sekiz tablo -
luk manzum piyesin müellifi Ha -
lit Fahri Bey kendi eseri hakkın -
da diyor ki: 

- Gazi Hazretleri, harf inkıla
bının ilk günlerinde kabul ettikle -
ri muallim, muharrir ve san'atkar 
larla konuşurken bu arada bana 
da iltif al ederek ş~nları söylemiş -
lerdi: 

"Mutlak dahil olduğun parlak 
Türk devrinde .şair olduğunu ispat 
edeceksin. Şiirlerin şen, şatır, faal 
Türk milletinin sürur, şataret, fa • 
aliyet, his ve hareketlerini teren -

nüm edecektir. Buna mevcudiyeti
ni hasredeceksin. Kökü çok büyük 
olan, dalları ondan daha büyük o
lacak olan bir ırkın çocuğu ola -
rak, mensup bulunduğun millete 
layik şiirler yazacaksın. Bunu ya
parsan kimse itiraz edemez, ve ka 
bul ediyorum ki, o zaman muvaf • 
fak oldum diyebileceksin.,, 

Gazinin bu emri, irşadıdır ki, ha 
na On Yılın Destanını yazdıracak 
cesaret ve kuvveti verdi. 

On Yılın Destanı, Gazinin yarat 
tığı inkılabın en canlı levhalarını 

birer birer açıyor. Başlangıçta bu, 

bir gönül hasretidir. Anadoluya ka 
vuşmak istiyen bir ruhun hıçkırık· 
larını i~iteceksiniz. Gazinin: "Or -
dular !.. Hedefiniz Akdenizdir .... ,, 
emrile zafere koşan ve bu şeref yo 

lunda kahramanca ölmesini bilen 
Mehmetçiğin Dumlupınardaki abi
desini ziyarete gitmek istiyen Tur
gut, bütün Türklüğün müşterek 

duygusuna tercüman olmaktadır. 

Eserde bizim için ölen aı:iz ~chit -
lerin hatırası vardır. Dumlupınar 

tepesi, bizim kavuştuğumuz mes' -
ut devrin '?eşesile uçan, şadolan 

ruhların konağıdır: 

Tepe değil orası, gökyüzünde bir 
ada: 

Dalga gibi çarpıyor ruhlar sahille
rine ... 

Eser bu noktadan hareket edi -
yor ve gittikçe geniıliyor. Afyo • 
nun mehtaplı gecelerile Dumlupı -
narın kızıl akşamlarında büyük 
zaferin hatıraları, 30 Ağustosun e
satir destanlarını unutturan, göl -
gede bırakan azameti ve hakikati 
ve o kıymet günlerini ay ay, sene 
sene takip ederek bugüne kadar 
gelen ve bugünden sonra da hep 
böyle devam edecek olan inkıla -
bımızın her sahadaki muhtelif saf 
haları eserde mümkün olduğu ka
dar kısa tablolarla canlandırılmak 
istenmiştir. Bir Türk şairi ve tema 
şacısı bundan daha yüksek hangi 
mevzuu intihap edebilirdi?.,, 

Halit Fahri Beyin eserinde otuz 
altı rol var. 

Şairler, muharrirler Cümhuri • 
yetin yaptığı büyük işi, inkılabın 
büyük manasını sözle, ifade et -
mek için uğraşırlarken M. Kemal 
Bey, bu harikulad~ işi hareketle, 
renkle, ışıkla, musiki ile söylemeyi 
düşünmüş, altı tabloya ayırdığı 

bir bale pandomimik yapmış, ese
rine "İnkılap senbolü,, ismini ver
miştir. 

inkılap senbolünün birinci tab
losu Sevr muahedesiyle ölüme 
mahkum edilen Türkiyeyi gösteri
yor. ikinci tabloda kurtu!uş görü
lüyor. Öteki tablolarda padişahlı -
ğm yıkılışı, memlekette hakiki i -
lim, fen san'at ve medeniyet nuru
nun uyanışı ve yurdun her tarafı
na yayılması, toprağımızın demir
yollarıyle örülmesi, fabrikaların 
kuru1ması ,köylünün korunmaSI, 
bolluk, refah gösteriliyor. Fakat 
o kadar güzel bir tertip içinde us
taca ve san'atkarane bir şekilde 
gösteriliyor ki, sahne hayatımızda 
yepyeni bir nevi olan bale pando-

Reşat Nuri 

"İnkılap sembolü,, nün temsi • 
tinde bulunanlar, teknik işlerini 
iyi bilen san'atkar bir kalp ve ka
fanın eseri karşısında olduklarını . 
daha ilk tablolarda anlıyorlardı. 
Eseri yazan ve sahneye koyan M. 
Kemalin muvaffakıyeti, iki cephe
lidir: Biri böyle güzel bir tiyatro 
nev'ini bizde ilk defa olarak 
ve muvaffakıyetle tatbik edebili -
şi, ötekisi de Halkevi temsil şubesi 
san'atkarlarım bu kadar iyi, ahenk 
li ve güzel yetiştirebilmesi. 

Gençleri de, hocalarını da teb
rik ederim. 

Refik Ahmet 

Beyin Eseri Bu eserin temsilinde Şehir Ti • 
yatrosu san'atkarlarından bir ço -
ğuna hisse düştü, hatta bazıları bir 
den fazla role çıkmak vaziyetinde 
kaldı. 

Cümhuriyet bayramında temsil e-ı Türk topluluğuna, Türk istiklali -
dilen eserlerin en güzellerinden ne karşı gösterdiği öz ve candan 
biri de Resat Nuri Beyin "istiklal,, bağlılık istiklal piyesinin mevzuu· 

Eserin iki mühim rolünde Şazi- isimli bir perdelik dramıdır. nu teşkil ediyor. 
ye Hanım ve Hüseyin Kemal Bey, Reşat Nuri Beyin küçücük eseri, 
karşılıklı muvaffakıyetle oynadı • usta bir tiyatro muharririnin tek
lar. Emin Beliğ Bey iki ayrı rolde nikteki kudret ve muvaffakıyetini 
de -birinci perdede saz şairi, ikin beliğatle gösteren, basit bir vak'a
ci perdede muallim -usta bir san nın güzel ve hünerli kuruluşu için 
atkar olgunluğu ile göründü, inşa- de seyircisine şiddetli bir heyecan 
dının güzelliği ile bilhassa dikkati la memleket sevgisi aşılıyan kuv -
celbetti. vetli bir piyestir. 

Bunlardan başka Leman, Emi - Kapitülasyon devrinde, ecnebi 
ne, Zehra, Melahat, Saniye, Nezi- bir devlet tebaası olduğu için men 
he, Semiha, Şayeste Hanımlarla sup old11ğu hükumet tarafından 
Refik Kemal, Kani, Muammer, Ta kurtarılmak istenilen idam mah -
lit, Necati, Necdet, Zihni, Mah - kumu bir serserinin ölümü baha -
mut, Kadri, Müfit. Ferih Beyler e-

1 

sına da olsa bu müdahaleyi red -
serde rol almıtlardı. dedişi, toprağına, içinde yaşadığı 

Şehir tiyatrosu san'atkarları, bu 
güzel eseri Halkevinin yeni açılan 
Beyoğlu şubesinde pek canlı, he • 
yecanlı oynadılar. 

Hapishane müdürü rolünde E
min Beliğ, idam mahkumu Adalı 

Hüseyin rolünde Talat, maktulün 
babası ihtiyar köylüyü temsil eden 
Zihni Beylerin muvaffakıyetlerini 

bilhassa kaydetmek lazımdır. Kay 
makam rolünü Y\lpan Mamhut 
Beyle, adliye müfettİ§İ, müddei 
umumi ve tercüman rollerini ya • 
pan gençler de iyi idiler. 

• 
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Aptülhamit' ahlô.kı ifsat eder dilJe ti- ::~.:i::;;.::ma bir türlü mana 
Karısı öldüğü zaman ona hazin 

Bunu herkes bilir: O ada de 
nize, gemisi uzaklaşırken, kıyJl'le 
li bir hatırasını bırakan muhak · 
kak gene gelir. 1Jatro1JU menediyor fakat sarayında ~~"~::::pb~ö~:~:m~!~:· ~.!~": 

kadınlara oyun seyrettiriyordu... :::i~::ş::i;o~~::::::::;~;": 
Pupet adada aşkı tatmıştı. ~·· 

gclerde ve güneşlerde sevipnişll· 
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Arabacıl!W"dan birinin mektep -
ten yeni çıkmış Mukim ismınde 
bir oğlu vardı. Derhal tavsiye et -
tim. Çalı§kan çocuktur. Bir kere 
tecrübe edilsin. 

Çok geçmedi. Hatta galiba er -
lesi gi.in bu Mukim efendıyı saraya 
aldıfar. Bu zatı önünde büyük bir 
katran kazanı, elinde kepçe müte 
mac'Jiyen karıştırırken birkaç kere
ler gördüm. Meğer bu Mukim e -
fen-di ışınde pek mukdim.miş. Yal
m:-: kazan karıştırmakla iktifa el -
miyerek daha pek çok işler de ka -
rlŞlırmış olacak ki, Halepteki men
f amdan Madride gitmek üzere av 
delfode kendisini kolağası rütbe -
sinden birdenbire ferik:iğe terfi 
etmit buldum. Musahip telatlı te -
laeflı anlatıyordu: 

- Beykozda büyük vukuat ol
muı. Şevketmeap efendımız (?) 
meı\ik buyuruyorlar. Oraya gidip 
tabkik.at icrasına sizi memur etti -
ler. Şimdi gidip neticeyi bildirsin,, 
diy""orhu.,, 

Pe!< iyi hatırlıyorum. Gayet so
ğuk' bir in§ gccesıydı. Hatta lapa 
lapa kar yağıyordu. Sarınıp sarma 
!anarak Be~iktaş iskelesine indim. 
Orada bir mu§ benı beklıyordu. 
içine atladım. Yarım saat sonra 
Bcykotda idim. Aman yarabbi 
mc!;er Beykozda hakikaten büyük 
vukuat olmuş. Anlatayı,m da din -

leyin. 
Beykoz dibağhanesindeki efrat 

tan tahminen bir tabur asker top
lanarak karagöz oynatıyorlarmış, 

Oyunun tam cıccıvh zamanında 
f erikleri kapıyı açıp birdenbire i -
çe•~ye gırmış. Böyle bir tabur aske 
rin harap bir koğuşla omuz o.muza 
sökrr..iyecek bir halde toplandıkla
rını görünce: 

--. Aman cocuklar demiş, ne ya 
pıyorwnuz. Maazallah bu kadar 
kah•.balık koğuş birdenbire çöker
se hepınız altında kalırsınız. Fa -
kat bunu demeye kalmadan za • 
biti görür görmez hep birden aya
ga kalkmelarmın neticesi olarak 

döqeme çatlamış ve bütün o cema
nt, Beykozdan davet edilen sivil -
ler de dahil olmak üzere takımıy
le ~;'iğıdaki makine dairesının 

harçları üzerine düşmüşler. içle -
rinden üç yüzü ağır surette yara -

lant.nış ,diğerleri hafif birer yara 
He kurtulmuş, üste gelenlerse u -

fak tefek birer bereyle kazayı sa
vu~turmuşlar. Yaptığım tahkikatı 

vak'nnm alelade tedbirsizliğin ne 
tio~si olduğunu gösteriyordu. 

Tahkikatımın neticesini oldu -
cu zi~i hiçbir kelime ilavesıne lü
~um görmeden mabeyne arzettim. 
Meğe~ mesele benim tahminim 

veçfıile değilmiş. Gölgesinden ür -
ken sultana Beykoz da nefsi nefisi 
hümayun (1) aleyhine müteveccih 
bir ıuikadten bahsedılmış. Halbu
ki ben burıun aksını iddia ediyor, 
vak'a alelade bir mahiyettedir, da 

cerelerine akseden karanhk önün

ha doğrusu bir kaza eseri diyor - ı den tahkikata esas olabilecek or . 
du.m. tada bir ~ey göremediğimden va -

de, neden mektup yazmadığım sor 
dum. 

Dedi ki: 

Tekrar bu adaya gelmek, tek 
rar bu adanın ağaçlıklarında il' 
kı tatmak arzusu o kadar ku""et 

l . d. k. . . ki k bi ıy ı, ı gemısı uza aşır en, 

Aradan bir saat kadar geçmişti. 
Bir musahıp geldi. Arap fevkalade 
telaşlı ve heyecan içindeydi. Mo -
rarmış dudakları rüzgara tutulmuş 
bir yaprak gibi titriyordu. Sık sık 
nefes alarak anlattı. Efendimiz 
mahsus selam ediyorlar, buyuru -
yorlar ki: 

- Ben kendilerının abaen cet 
sadakatlermı bilirim. Bu it kendi 
tahminleri veçhile kaza eseri de -
ğildir. Beykoz halkından yüzler -
ce kişinin hiç sade Karagöz oynat
mak için oraya toplanmalarına ih
timal var mıdır?. Meseleyi ehem
miyetle telakki etsin ve hemen ma 
halli \'ak'aya giderek ıkmcı defa 
yeni baştan tahkikata başlasın.,, 

Zenci harcmağası bu ipe sapa 
gelmez sözleri kat'iyyen emindim 
ki, hünkarın ağzından çıktığı gibi 
naklediyordu. Fakat bir padita -
hın alelade bir kazayı bu kadar 
çocukça mugalatalarla tefsir edi -
şine de hayret etmekten kendimi 
nlnmıyordum. 

Musahibe uzun uzadıya izahat 
vererek, hatta iki de lüzumsuz ye
re yemını billah ederek ortada en
dişe edilecek bir ~ey olmadığını te 
mine açlıştım. Fakat aldığı emri 
mutlaka yerine getirmekten ibaret 
olan vazifesini bihakkın ifaya az -
meden Arap köleye meram anlat
mak imkanı yoktu. Mademki hün
karın iradesi vardı, tekrar Beyko
za gidilecekti. 

O zamanlar daha Yıldız sara
yında ifsat ve tezvir jurnal ve if -
lira o derece ileri gitmemişti. Bi-

naenaleyh namuslu bir insan ken
d~ mütaleasını ,başkalarının hoşu
na gıtmıyecek bile olsa çekinme -

den söyliyebilirdi. İşte ben de bu 
kanaatle araba açıkça hakikat bu 
merkezdedir demekte hiçbir mah-

zur görmemı§tı.m. Halbuki mesele 
öyle değılmı~. Saray Beykoz ha -

disesine o kadar ehemmiyet ver -
miş ki, Abdülhamit elinde saat sa
l onları dola~ıyor, sadakatlu karin
lerinin getirecekleri malumatı bek

liyormu§. 

Artık caresiz giyinerek evden 
çıktım. B;şiktaş iskelesinde bir 
muş hazırlanmı§tı. Kamaraya gir
diğim zaman gördüm ki, içerde be 

ni bekliyenler var. İçlerinden yal
nız birini tanıyordum. Tabibi ce -
nahı cihanbani (?) Mavroni paşa 
diğeri genç bir efendiydi. Kendi -
sini takdm ettiler. 

Ceybı hümayun katiplerinden 
Reşit bey. Mavroni apşa mecruhi
ni tarafı eşrefi melfıkaneden (?) 

muayeneye memur edilmitti. Re -
şit bey ise zah akdes ( ?) namına 
kendilerine atıye tevzi edecekti. 

Beykoza vasıl olduğumuz za -
man tanyeri ağırmıya bat amıştı. 
Neredeyse sabah olacaktı. Yeni -

zifem sadece Mavroni beye refa -
kat etmekten ibaret kalmı§h. Dok-

tor yaralıları muayene etti. Cebi 
hümayun katibi ( atıyei ıeniye?) 

tertibinden tefrik edilen parala -
rr kırmızı torbalar içinde birer bi-

rer dağıttı. Mesele kapandı. Fakat 
Abdülhamit hiç yoktan hadise çı -

karmıya da bu tarihten itibaren 

başladı demek en doğru bir hare
kettir. 

Abdülhamit zamana göre ah -
kamın da değiştiğine tiddctle ka -

nidi. Bununla beraber bu kanaatı 
açıkça söylemekten de çekimrdı. 
Hariçte gayet mutekit, dindar gö-

rünmesine rağmen saray dahilin -
de garp usulü muateretmm pey -

derpey teessüsüne de müsait mu
hit hazırlıyordu. Bir taraftan (mu

hadderatı islamiyenin tiyatro gibi 
muhilli ahlak mahallere duhulü • 

nü) meneden emirler neşrettirir -
ken diğer taraftan kendi sarayın -
daki kadmlara da Yıldız tiyatro -
sunda oyun ıeyrettirirdi. 

lçkınm muzır olduğuna dair en 
me§hur hocalara camilerde vaız • 

lar ettirmeyi ihmal ettırmıyen ve 
ömründe işret istimal etmediği 

hakkında halk arasında şayialar 
çıkartan Abdülhamit ,resmi mera-

simlerde şampanuya §işelerinin 

elden ele dolaşmasına ses çıkar -
mazdL 

(Dc,·ıımı \'ar) 

- Sana doğrusunu söyliyeyim 
mi?. Karım için yazdığın taziyet 
mektubu bende fena bir tesir yap-
tı. 

- Nasıl olur? Acaba farkında 
olmadan canını sıkacak bir ~ey mi 
yazdım? .. 

- Hayır, fakat mektubu aldı
ğım zaman karım henüz ölmemiş
ti, on gün sonra öldü. 

- Garip şey... Bana o haberi 
kimin verdiğini hatırlamıyorum; 

her halde uydurmadığıma inanır • 
sın. 

- inanabilirim, fakat bundan 
sonra seninle mektuplaşa.mam ... 

"Ne fena tesadüf, ,deyip, tren
den inmekten başka çarem kalma
dı, aynı trende seyahat etmemize 
imkan yoktu. 

servet denizindeki gerdanlığı çı 
karıp denize attı. 

Romatizma 
Romatizmalı dört lngiliz kadı 

nı, hastalıklarını tedavi için he 
birlikte yola çıktılar .. 

Fakat sonra her mağaza caJ11 
kanı önünde birbirlerinden ayrıl 
dılar. 

Zoe beyaz elbiseleri seyretıııe 
ten, Edit kuyumculara bakmaktsfl• 
Rozen şapkalardan, 1lda açık sil 

çık resimlerden hoşlanırdı. 

Bu birbirine uymıyan ze"Jc 
günün birinde onları öyle bir aY~· 
rış ayırdı, ki bir daha birle,eıned1• 
ler. Biri kendini Napolide, ött)c~ 
Niste, üçüncüsü Pariste, dördün'ıı 
sü Berlinde buldu .. 

Şehir Meclisinin Açılışı 

Büyük bayramda halkııı 
şuuruuu takdir 

cua, laraıı ı ıncı 11a)ıtamızda> 1 tek bir polisin müdahalesini ic•P 
fikre iştirak etmiş ve takrir ekse · ettirecek bir şuursuzlukla bulull ' 
riyetle kabul edilmiştir. madı .. Herkes, çirkin olabilece\: 

Karar mucibince çağlıyan bu en ufak bir hareketi islemektell 
haliyle muhafaza edilecek, suların bile "bayrama haksızlık:, diye çe' 
etrafındaki tahtaden yapılan tak- kindi. V zabıta sadece, yoll•rd' 
lar betona çevrilecek ve gene ahi- geçitleri temine, intizamı muhaf•' 
denin civarındaki elektrik sütunla zaya baktı. 
rı elektrik şirketinden satın alma- Şuurla, nizamla, ahenkle bayral111 

Gaziden alınan caktır. Bu suretle Cümhuriyet mey kutlulıyan şehrin hassasiyetini J\1ıl' 

d 
danın çirkin manzarasının orta - hittin B. şehir namına Gazi Hz· ,,e 

ers dan kaldırılması temin olunmuş - arzetti. Şehir halkmı temsil ed~~ 
Bir milletin şerefinin tur. meclisimizin de büyük reisi tebr

1 

Satın alınacak sütunların bede · etmesini, vatan ve kendi saadet : 
mu haf azası meselesi Iini tesbit işi bütçe encümenine leri için iyi dileklerin bildirıneıİ 111 

Berlin 31 - Eski muhariplerin ı havale edilmiştir. · cklif ediyorum.,, . 
toplantısında başvekil muavini von Bir aralık Galip Bahtiyar B. söz Bu teklif hararetle kabul ed 11: 
Papen bir nutuk irat ederek eski almış, Elektrik şirketinin üç gün miş, telgrafı yazmağa, başta fdı!i 
muhariplerin Türkiyenin bayramı- bayram zarfında yüzde yüz kazan hiddin Bey olduğu halde ManY"5

t 

na hararetle iştirak ettiklerini söy - dığım anlatmış ve şirketin içtimai zade Feri el un, Emin Ali, Mitht't 
)emiş ve demiştir ki: muavenet faslına yardıma davet Cemal, Etem İzzet, Refik Ahıf1e 

"Bir milletin §eref ve haysiyeti edilmesini istemiştir. Bu teklif beyler memur edilmiştir . , 
muahede şaıtlariyle muhafaza e - muvafık görülmüştür. Bundan sonra, Üsküdar traJ1l 

dilemez. Bir millet şerefini ihlal Bilahare azadan hacı Adil ve vay şirketi mukavelesinin komi•' 
eden muahedeleri imza etmemeli- Yusuf Ziya Beylerin meclis azalık- yonca tetkiki kararlaştılmış, geJel1 

}arından iıtif al arı okunmuş, kabul evrak ait oldukları encümenteret <lil'. Bunu bize Ti.irk milleti Ye e 
edilmiş ve biraz sonra da daimi havcde edilmiştir. içtimaa nih;1.f Türk milletinin büyiik l'eisi Gazi 
encümen seçilmesine girişilmiştir. verilm=ştir. 

~.z. parlak surette ispat ctıni§ler intihapta Mehmet Ali (Beykoz), 

c.ır.,, Mehmet Ali (Beyoğlu), Cevdet 

Alman tasarruf sandıklan 
BERLİN, 1 (A. A.) - Alman 

tasarruf sandıklarının geçen eylul 
ayına ait muamelelerinden anlaşıl 
dığına göre bu sandıklara yatırı -
lan paranın miktarı 13 milyon 200 
bin markı geçmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan tevdiat 
yekunu 18 milyon 700 bin mark 
nispetinde kabarmıştır. Tevdiat ye 
kunu eylul sonunda 1 O milyar 561 
milyon markı bulmuştur. 

Kerim, Avni, Ihsan Namık, Suphi, 
Şeraf ettin Beyler \·e Nakıye ha -
mm kazanmışlar ve daimi encü -
mene girmişlerdir. 

En sonda İstanbul Halk fırkası 
reisi Cevdet Kerim Bey söz alını§, 
lstanbul halkının üç gün üç gece 
tes'it edilecek bayramın geceleri -
ni kaldırdığını ve ilk günden son 
saatine kadar bir tek gün haline 
getirdiğini ve yaşadığını anlatmış, 
§Öyle demiftir: 

"- Halk bayramı" kutlularken 

Gazi Hz.ne şükra11 
V 1. b 1 d. · · Muhitti" a ı ve c e ıye reısı 11 

Bey tarafından cümhuriyeti~. 0~~ 
cu yılı münasebetiyle Reisicul11 
Hz. ne şu tdgrnf göndcrilıni§tir: fJ 

Büyük Reisimiz Gazi Musl" 
Kemal Hz. ne. 

•• A ' o ••ta" Mubalagasız, ıstıınau:ı b\J ~ 
İstanbul bir tek vücut ve bir t~,, 

•''fi)~ 
yürek gönlü sizde ve gözü bll e' 
eserinizde bahtiyarhğının azaıı1i" 
tini kutlulamaktır. Şükran ~e ti' 
nettarlıkla arzeylerim efendi~· 
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___________________________________________ , - VAKiT 2 2.aci tetrinl 93~ 

Bagük lnailiz gazete•i 11ozıgor Ressamlanmız Yunan- hava kuma11danının dönüşü 

ürk inkılibı, Türkün ar- Gazi Hz. tarafından 
iltifata nail oldular 

ıusunu yerine getirmiştir dün~=·~:..; ~:~::~u~~: 
dukları ıırada evin inkılap müze -

Ta yyarecilerimiz Ati na
ya uçuş yapacaklar 

·------ ------T.. k • k ı A b • " • k d" ıini ihtiva eden aalonunu tetrif et- " 
Ur 10 1 a 1010 SIY8SI, 1 tIS8 1, mitler, Ruı miıafirlerle beraber 

içtimai sahalarda muvaffalcıyetleri b~rada 'enç reaıamlar.ın in~ılaba 
aıt tablolarını ıeyretımıtlerdır. 

\'-....is · Ruı miaafirler tabloları çok be-
""J aıı gazetesi yazıyor: l le lnriltere Ye 1rakı biribiiryle u'-

Türk milleti Cümburiyet ilanı - raıtıracak mahiyette idi. Suriye hu ğenmitler, "Çok ıüzel, bun'arı ya-

Siz bu memlekette terakkiyah adım 
adım takip ettiğinizden bizim kadar 

ta.kdir edemezsiniz ,, 
"- G . H panlar kim?,, diye aormu•lardır. y ...... kA , .. c·· h . 
-.ah .•.zı azretlerının ilk Cüm - dudundaki hadiaeler Frama ile ,. unaa au wne ını, wn unyet 
•·- Gazi Hz. re11amlarımıza iltifat il k - .-eııı olarak intihabının onuncu ıerıinliklere ıel»ebiyet Yeriyordu. bayramımızda, temı etme üae -

)ı) ..1u etmit.ler "Bizim reıaamlarımızdır,, · ı y uaaümünü teı'it ediyor. Türki- ltalyanın Anadolu sahillerine kar- re Ankaraya ıitmlf o an anan 
)"e L_ cevabını vermiılerdir. L d al .a.d · 
L ' llV&retli heyecanlı tezahürat - fi bir takım elin 1 ar hazırladı(tna sa Ya kuman &Dl cener " &iDi • 

• laluliplar yaparak ıonradan pİf dair ıayialar Yardı. Gazi Hz. dün ıehirde muhtelif dit dün tayyareaiyle Ankaradan 
~ olan milletlerden çok meı - Buıün Türkiye ile büyük de• - ıezintiler yapmıtlar, gece fener ıelmit" Tayyare Cemiyeti tara -
'it "ı.-. T alayını ıeyretmitlerdir. Köylüler p l ı· d · c.· _.' ~un ürkler,, devrinde yaıa - letler araıındaki münuebetler ta - fından erapa as ole ın e mıaa•ır 
._tfı .wııerden çok batiyar bir hal- mamiyle doıtanedir. 'birkaç kere Gazinin otomobilinin eclilmiftir. 
dt oldd etrafını alarak candan alkıtlamıt- f · T 1 ve kurucu me .. i ile elde Türkiye Cümhuriyeti Milletler Miıafir ceneral tere me, ay -
ettiii neticelerden memnundur. Cemiyetinin kıymetli bir uzvudur. lardır. yare cemiyeti lıtanMıl mıntakaıı 

Türle liderleri maziden ayrıla - Muaul meselesi, Frama ve lran ile R müdürü Fehmi B. tarafıaclan, dün 
.._. 1>ütün ıarbı ıqırtan ve iılam hudut meseleleri hallolunmuıtur. Oma Ve Perapaluta hueuai bir öile ymiıe-
~"!'lnin rehherlerini ürküten cüm Türklerle y ananlılar en mükem Ba vramımız ii veriJmittir. 
~Jeti ilb ettikleri zaman Türk mel ıerait içinde yqıyMlar. Tür J • . Ceneral Adamidia ilileclen aon· 
'"8eti hellri de hundan fazla bir kiye Hariciye Vekilinin diier dev Roma, 1 (A.A.) - Türkiye ra Ayuofya camiiyle dijer cami -
- I cümhuriyetinin onuncu yıl dönümü ..J b · !""'~ 1Unmuyordu. ktıaacli •e ıiyasi letlerle yaphiı dostluk •e hakem leri ~ Ye tft,irae İr paintı 
~-ı münasebetiyle bütün ıueteler u -
.._... İDİ temin İçm 11rlfbklerı mukaYelelerinin tam ehemmiyeti yapa11br • 
1111İıadeleden henüz sıkan Türkler 1 ne merkezde olurea elıun bUnlar zun ve etraflı yazılar ,.._.kta, Düa aktant Ta11are ıceıniyeti 
~derine bir nuar attıkları ı Türkiye hük6metinin ıulhçü oldu- ıeçeıı on aene içinde TürkiJenin tuafmdan ceneral tetefine altmıt 
--- muharebe ve dahili müca - tuna en mükemmel delildir. Türk elde ettiii büyük terakkileri ehem- kitilik bir •İ,alet Terilmittir. Zi -
L.ı miyetle kay deci ilmektedir. lo ~ Jibünclea harap olan, nüfusu diplomuiıinm yeni muvaffakıyet- yafette vali Muhittin Bey, ko r-
•-•-- Lavoro Fuciata ıazeteai C. H. 
--..n, ticldetJi fakat lüzumlu hir leri, feykalide dikkate deler ol - du kuaaandanı Şükrü Naili Pap , 
•--• f ırkaıının faaliyetinden bahaetti--...iJe olaa mübadeleden dolayı malda beraber Türk devletinin te- kolordu erkim harltiyeaini tetkil 
Lt. ii mada Türk milletinia haiz ol -
~ fula. fakirle,en, tabammü - tekkülünde, Türk içtimai inluli - eden ~evat, Tayyare cemiyeti icla-
•• duiu yükıek meziyetleri inkipf B fnkıade Terıı ... - hında ve hilhasaa Türk maarifm - re heyeti azuı, c..det K.-im .• 
._ ettirmek huıuıunda bu fırkanın el L" aakerl tetkilatmdan bat- de kazamlan muvaffakıyetler ele • Mlediye daimi enciimeDİ ioıı ve 
..., de ettiği parlak neticeleri tebarüz ı 

... 
qaiı yukarı asri dn • rece.inde mühim deiildir. tanare •abitlerimWe ıueteci er ettirmit tir. 

'-flıilMr namma bir te:J inı - Hilafetin ilıası, e.ki teokrasi - IMduDımlf ...... 
la.-__• - L .• J k ) L .. -) r-.ı ~...1--ı·d:• L__ ••L-h 
~ ••r meme et e ~,ı at- nin aon enkazmı ıilip aüptirdü. Ruşen Eşref Bey ~ "'- - uu -ua 

"

tdar"-u. lılim menfaatleri 11&1111na Müıliimanlık, artık deTletin rami Cet•mi1et iblc:laiDe bir çelenk Ankara - Riyueti cünsbur u-
hkl.a kula.t.WUS.lail& - clfai ~...sn.ıt-. Btr kmm, ........_... k01acak, müteakiben tanveaiy -

L. L-•-•- ~ -. .... ..- mwnt kltipliiine tayin edilen Af-
"- umunncı.ki itimat zail aı.ut - dan fazla ••-yan, bir kıamı ıi•a- b Be b- le Atinaya hareket edec.ektir. 
1... l J-,.- J yon me uıu RuteD Etref y me 
..... __........ claidlmttL Fakat ıi !Üphelere maruz kalan tarikat • 1 k Reiıicümhur Hazretleri ceneral 'r.. ua u tan iıtifa etmittir. 

kabul alelade bir kompliman delil, 
kalpten ıelen eamimf hialerin ifa· 
detiydi. 
Aakaıada ıeçirdijimia ıünler 

askerlik hayatomzın en ·19nfli 
ıünleri olmuftur. 

Ankaradaki tel'akkiyat bizi bay 
rette bıraktı. Sia bu memlekette 
Y&f&IDlf ve ltu terakkiyatı adllll a· 
clım takip etmiı olduiumm için 
belki ele bunu bizim kadar takdir 
edemeaıiaia. Anlcarada bir çölden 
medeai ltir tehir çıkanlmıfhr. Bu· 
nun için ku"netli hO. irade lbım • 
dı. Bu irade de Gazi Hazretleria • 
de f uluiyle mevcuttu. 

Ankarada bulunduiuqa urada 
Türk tayyarecilerini Atmaya da • 
y~ ettim ve za~rim ki M-.ir 
Fevzi Pata Hazretleride tayyue
cilere bu aeyahat için hazrrla • 
ınaluını emretmiıtir. Bu ziyaret 
bize Ankarada ıöıterilea misafir 
perYerliie m..Pl»ele için meı'ut 
bir faraat teskil edecektir. 

Kudüsteki 
Muharebe 

, ... larafl ı lacl •.f1faamda) 

~~- cesaretlerini ele aldılar ve ler ilıa edildi. dini medreaeler ka- Adamidiıle refakatinde bulunan 
ıatır huldular. pabldı. Dini bnwdar, yerini, me- Bitliste zahire fiyatları Yunan t&Jyare aabtine çok iltifat· • 

- ~i.moda. ~lar, tüpbeaiz deni kanunlara bıraktı. Türk ka- Bitliı - Bu aene harada bui - etmitler," kendi imp'9n:rle 29 tır. Bütün evler aabıtaQJn himayesi 

Gece, tehrin bütün dolqık to

kakları .. Maverayı feria,, üniforma 
h poliıle nezaret altına alnmut. 
ve bundan hatka Halebin miiferli 
mu~tazam poliıi yardıma ıelmif-

.l. .. ~~~rın ~ezrdıiınden korkarlar. nunlan lı•İçre, Almailya ve ltalya day fiatı çok yübehniftir. Eftlce Teırinievel 193.1 tarihli ,._1ı albna ıinnit ~e ayrıca mua17en 
~ •• llJUI maceracılar, tam kanunlarına iıtinat etti. ilçeli 25 - 30 kurut ıümit para- birer altm eaat hecli7e etmifler - mıntakalar etrafına tel irsüler çe-
'-'• dllirikaamcla onun hedeflwi- "- ya verilen timdi 70- 71 lmrut SÜ dir. kilmittir. ili ..__, __ --.&..LL--ı_ ---•:.-: .. ,· Cümburiyet, mali aanada bir imal...& ...1_ He C.ner.al Ad..Wie üa Pera • 
L._~ -.--..u n:aı- •iit paraya eab ..-Ulr. r Vaka. Yafanın civarına da ıi-... lki ele ~eamezler. f-L-& Tu"'rk çok muvaffakıyetler kazannuttır. ..... ...... ___ l..L_ 1 -L ari . --• ... otelinde kalNl ettiii bir mu--'-A--. -. ~ T " -~ m :amre 0 ar- uı eTı- .,.... rayet etmit ve polis; müclafaumı 
~1-•=-=a akhaelimi fe)iL:!ten uz inhisarnmı teaiıi, aibi de· IS . .__L L...-....1- 1 bur harririaile Ankara intibalarmı 

._.... ' ~ • sLr!u ne Öll\'9• u ... uaY a mıya mec senitletmek mecburiyetinde bl· 
._,_ lco-•an, dava ujnuada ber i•t11Uiaaerin. kıymet münalca • 1..1 .. .&..-.. ·11- halla bu hal Ye Türk - Yunan doı•L...l:.11 bak -

_. ı...._.;.L.I B 1 be o u ... - ,_.. n pa ı - "ftlll mıtbr ... 
feri rj-1-- _ _._D uker v·•·-rveri fa oıuaa .. :u 1.r. _unun a ra • 1-1...&-- 1--d ld lu d be atta L--• ..... ~ WUllS -.... b T!!...J'-..! - ~- IA'UUI ne .. ar mutazarnr o ulu n a IU yan auaUlmUf•ua : Nümayi•, henüz bitmi-Len ye-
taı.:..... _._ • tt" y·· ki b er unuye azami mıa • k d F" l " G .. . . ..:.L ,. t-
~JUı _ -...eyı emre ı ve ur er u kt. d h 1_ &fi ir ır. ıat arın yükıelmeaine - eçea cuma ıunıa aa..-ı nı"den L--lamaıı .. e bu""tün" d.n.tı-La._ 
~re L-- =---• d let yaıta i ısa 1 autorc y aazanma • a .... -L!1 M "ald be ..,.., "' ~-

.. ..1 ...-,ı ....... a, onun ev I 1 k I . b"ricli aebep timaldeki kuraklıktır. Şi • .-.,Ta1İ . ~ ariı sıi çaiıra • lar kapanar-ı.. araplar .... P ha. -.q-. ve m" .. •dd"t fat" 1 ha" ja ça •tan meme et enn ı r. 1 f 1 ak T k r:~ b . . • -, ··-1 -- ı ıı ıy e ız • ·ı • . .f d ma e u • miktarda buiday MY • r ilJ ~- 'lrffıma onuncu )inde bükümet dairelerine dojnı 
~ "-iu 111ıeziyetlerı ıezdder. Türk- Verıi ıiıtemi, çıftçı enn 1ttı • e • kedildili için burada zahire azal - 111 dölllml deruiiMnde hulun - Jiiriimeie koyulmutlardı. Bitin 
9'İa liderlerinden ve ciimhu•iyet- ıini temin edecek tekilde ruyona L.__ •• d f" J ...:ıL--J · m-1- üzere erteıi eiinü ~-L--ya t..:.:.. - mıt Ye "" JUZ en ıat ar ,. __ mıt ._ •- .,ruaaa.-• bunlar yahudilerin ıittilrçe Kudü-
-. Ulllduldarı -e :.-.-diklen r~k lize edildi. Çiftçi, yemi yapılan yol b 1 kt ..1 atıt.....mı- .--....... ı- "-1.:& ~k ıeçti. 
'L:~ "' ..... ~ u unma aaır. •~ 1 ~• =---. r- ae •erle-eıi mühacirlerin-~ab-
~ "' d-~ndi. n.-Lı·ıde •e .._ __ V.te lar •e demiryollan a&Jeainde mah h f" 1 K d. • itm" .., d ., r- ~ 

._. ..,... ... DU' -~ Za ire ıat arının pahalı olma- en ıaıne 1 eıe ıayret e ece • tını proteıto mahiyetindeydi • 
... iret, eıloyabia kartı masu - eallerine J9Qİ ~- IMalclu. ııoa mukabil yakacak fiatlan çok limi söyledim. Bunun üzerine Gerçi hüldimet adamlarmm. 
•i~ •erıı·ı8..: ... tahfifi, komtu Yol ve demiryolu ıibi nafia itı.-i, .---1.. 1 LL- LJE-•• IS'-· M. r.141.n. L---: .__ • - ua.uur.. Oaaa •ıııııııııPUr ..... ~ ~ ._... bundan haberleri vardı, Ye hükt • 
---.at.ketlerin haiz oldukları iati - ecnebi eermayeclarlara Yel'IQlye. tu s· ba ocl k 125 - Muhakkak ,:--i• lizım -f.. _. r • ır ara un en ço _.._ met binaları etrafma da tel örail 
~-- •e iatirahat. Türklerin mü - rek devlet haıieetiaden batarma • •---- b'--1.&-..1 dır. ,.LL.:ı Türkler tiiildııD ea bü -•-- b at1n1fa • 111••H4Mllr. ~u ve poliı kordonu relmıitlerdi ama, ...,.._.._lan bunlardı. nıa ir taka maUurları varclır. 1~~===;~=::~~=~=== yük doetumuzdur.,, dedi. Bu feref ~ 

V L __ , Faat ·· h · tt u_. y·· ,_. kitabmı yab:•--1_.."'""dı"r. Tu'"rk nümayi.,.il..-, bwıa ela hüaua et • • vumarın hepai de, fazlaaile c11m unye en evev151 uraı· .._.. li Taifenin bana Terllmit elmuın '"' 
~etti. 1926 da kopan ve yede ecnebi aeraa,.ııia tarihi, bil· H1an1, tumutıraklı arapça ve acem dan dolayı kendimi çok hahtiyar mitler; po)iıler cebir istimaline 
:~tıe te..WI edilen Kürt iıyam haıaa b"?1arın ıiyasi nü~uz mınta ce kelimeı..clen tufiye edilmittir. addediyorum. mecbur kalauılardır. 
~ ediline Türkiye dahili em- kaları htihclaf etmelen, bu hattı Bu aayecle Türkçe asıl aaffetini ka Gazi Huretleri bin kendi İm· Poliı, hu ıırada alet etmİflİr. 
"1Ne GYUftu. Anadolunun bir - hareketin ae1"biıai balı eder. En anarak temiz, dürüet bir liun ol- aalariyle müHyyea l»irer albn sa- Silihın ilk defa araplar tarafın
~ 1•1erinde ealıın halinde olan mühimmi, ciimhuriy~rin en· du. 8uıiin Türk mekteplerinde o - at laediye ~ttiler. Bu lu1mettar he- dan abldıiı ri•ayet ediliyor. 
~abk _ batırıldı. Köylerdeki ~':-~ çekinm~e~i ve bütçe - kutulan tarih müalüman Türklere diyeyi Muaffer Pqa vasıtuirle Sillh atımı bqladıktan aonra, 
:~ık, tefıirJ,rdeki polislik lennı tenm etmeleritlır. müaba11r kalmamakta ve Türkler- ı&ıclerdiler. Bu hediye aann en araplar vurulanları bırakarak kaç-
'tl9ft telwnmül etti. Cümhuri1etba, t,ilbua birinci le luriıti1anlu1 ayırt etaniyerek INyök acl••mm imaaamı taınaası mala bqlamıtlardır. 

baı.. mühim •e daha bariz vatand&flll en büyük zaferi, maa • Türklerin bir çok Avrupalı millet• ve hakiki ve MIJ\ik bir doet tara_ Reaml ölüm raporu 11 dir. Fa • 
~aff..,et, Cümhuriyetle ecne- rif Ye içtjQW nclicleclir. Tilfk .... lere karabetini anlatmaktadır. fmtlan ..-limit olması itibaPlyle kat arumda bir de poliı hulundu-
1111 de•letler mlnuebetlerinin, hay lerini ifadeden ici• olan Arap lıl&m kurunu Yilttalliiinden 11 • çok layaaettardır. Bundan maa- iu halde vakaya talı it olan ltir 

•erıcı bir der~de düzelmeıı- harfleri yerine litin harflerinin ka uzaklqmalar, daha doiruau etki da Milfir f•vzi Pata Hz. de Tay. ınap, yirmiye halii oldufwm 
1lal• aiinn edilmit deiil fakat bulü İptidai tahsili fevkalicle ko • Türk içtimai adetlerine bu döniDe· yaı. nif&aiyle bize taJJ&recilik '6ylüyor. ____ _ 
lae &far.Jt ~ edilmit bir mua - laylqtırmıt, Türk çocui\I e*.iti • lerin ea mühimnıi Türk kaduıının diplomaunı hediye ettiler. Bu he - M. Litvinofun hareketi 
1 de olan Lozanın aabık dütman- ne niabetle yarı müddette okuma yeni vuiyetidir. Türk kadınları, diyeler ve bize ıöeterilen hüınü Pariı, 1 (A.A.) - Sovyotler ltir 
~ ~o•tqe münasebetleri yeni - yazmayı öirenmeie batlamıftır. Avrupalı hemıireleri ıibi milli ha· ~=====~=-==-=-,,o,:-=='l!:ı=~ liii elçiliiinin bu aabah bildirclili-

1t Waılattırdıiı m.lııakkak- Gazi, Türkü Aıyadaki bir çok yabıı her ıubeaine itlirak ediyor. om Y&f&Ylfı, Abdülbamiclin zabıta ne ıöre mütenekkiren aeyahat et. 
ct..~~nunla beraber mülhit müca- ırktqlarına yaldqtıracak, Türkçe Şehirlerde bırakılan örtüler köyler hükUmeti, Jabut ittihat ve Terak- mekte olan M. LitTinof Amerika-

erden sonra elde edilen mu - bilen Avrupalı1-n çojaltacak olan ele de bırakılıyor. Ciimhuriyetiu en kinin ıizli askeri tabalrkQmil dev- ya ıitmek üzere Parieten banket 
akıyet1er, çok mühimdi. On bu inkılabı i&.rletme 1oluncla en hararetli taraftarları kadmlardır. rindeki Yaf&Jlfll'daa daba emin. etmittir. 
tnel Türklerle Yunanlılar bqlıca yolu ifa e~it bulunu10r. Bu muazzam tahavvüller, mahalH daha hür, ve daha dolpııdur. M. Litvinofun Ch•mplain, ... 

ı;•ıq.a-ı.. clüpnandılar. Türklerle Kur'anın Tiirkçeye tercüme eclil bir mukavemete ujramadan bqa· Türk, l'e&liıt, •üceddit, uker .... , Berenıoria tarnaatlantildma 
~...,~ mii1111••tleri iJi ... - m .. ine mini olan ka11tlar kaldı • rddı. ye devi• aumı ... Gam ie, ri . clea haaıi•iae binaceii haıü Wll 

M111ul meaeleıı cüm.huriyet rıldıiı için her din.lar Tiir\ kendi Buıünkü Türk erkek ve Jc,.,ı,",. Y••""""' ı;.-• ..: ... ; l>ı•1"1Ufbır. 4efiltJir. 
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Gazi Hazretlerinin nutku 
(Ba, tanıtı l lncl sayıfam.ızda) 

engin tezahüratından genit ilham
lar a larak çalıtmağa başlıyoruz. 

Karşılaşacağımız zorlukları yen
mek için , gayretlerimizin ve feda 
kfırlıklarımrzın , geniş olmasına 

azim ve irademizin sağlam bulun
masına ihtiyacımız gittikçe daha 
çok olacaktır. 

lktısadi cihazımızı kurmak lü
zun'ıu , her gün, daha mübrem ve 
müstacel bir mahiyet alıyor. 

Gerçi, zirai mahsullerimizin, 
cinsi ve miktarı üzerindeki terak -
k iler:imiz, milletimizi oldukça ge
niş ve her halde emin bir vazıyete 
koymuştur. 

Bütün fakülteleriyle beraber açıl
mış ola.n yüksek ziraat enstitüsü -
nun yetiştireceği yüksek mühen -
d?slerin, ilerde, memlekete fay
dalı olacaklarına şüphe yoktur. 

Sanayideki teşebbüsler dahi, 
teşv'k edecek ve cesaret verecek 
mahiyettedir. Fakat m«:mleketin 
mübrem sanayiinin kurulma11 bit
medikçe, her noktai nazardan, 
yürek istirahati duymamıza imkan 
)oktur. Bu sebeple, memleketin 
sınai techizatını, tamamlamak 
için, bütün gayret ve dik!catinizi 
celbetmeyi yerinde buluyorum. 

Efendiler, 
Cihanın iktısadi vazıyeti henüz 

iyil\ğe doğru fazla ümit vermemek 
tedir. Mali vazıyet, · bu sebeple 
de, büyük alakanızı davet edecek 
tır: Geçen seneki bütçe tahminle
rinin varidat noktai nazarından ta 
mamen tahakkuk etmit olduğu an
laşılmıştır. Fakat, içinde bulun
duğumuz sene varidatının nasıl ta
hakkuk edeceği hakkında, henüz 
bir hüküm verilecek zaman geçme 
di. Herhalde bütçe muvazeneaini 
muhafaza ve temin etmek için yük 
sek heyetinizin her tedbiri alma -
ğa; bilhassa ehemmiyet vere-
ceğine eminim. 

A~ık bir bütçenin, hesap11z 
mahzurlarını iyi bilen B. M. Mec
lisinin, muvazene yolunda kati 
karar sahibi bulunması, devletin 
mali ve hatta umumi siyaseti için 
büy'ük teminattır. 

·Arkadaşlar, 
Ürtiversite tesisine verdiğimiz 

ehemmiyeti beyan etmek isterim. 
Y atam tedbirlerin kısır olduğuna 

şüphe yoktur. Bütün iılerimizde 
olduğu gibi maarifte ve kurulan 
üniversitede de radikal tedbirlerle 
yürüm& kati kararımızdır. 

Efendiler. 
b ' ,. 
:0eynelmilel münasebetlerin, ıe 

çcfı sene zarfında, sulh ve huzur 
no,fai nazarından inkitafı, ciha
'lUI bir 5ok" mühim kıamılarında 
in~irali veri~i bir nal de olmamııtır. 
Beynelmilel iktısat ve silahları hı -
rakma konferanslarından da ıim
diye kadar müspet bir netice alın
mamıitır. 

Milletimizin müdafaa vasıta ve 
kuvvetlerine hususi ehemmiyet at
fetm'esi lüzumunu söylemek vazı
femizdir. Müteselli olabiliriz ki, 
sulh ülküsü, bizim, içinde bulundu 
ğumuz yakın muhitte, memnun o 
lunacak terakkiler kaydetmiıtir. 

Türkiye cümhuriyeti, beynelmilel 
sulh ve emniyeti kuvvetlendirmek 
için, kendi teairi ve iktidarı olan 
sahada ve aynı arzuda olanlarla 
bernber hayırlı faaliyetlerde bulun 
mu.llur. Londrada imzalanan mü 
Lccavizin tarifi muahedeleri, bey
nenmilel ademi tecavüz fikrini tev 
sik eden diğer mukavelelere haki
ki bir canlılık vermektedir. B. M. 
Meclisinin, bu mühim eseri takdir 

buyuracağına füphe yoktur. 
Efendiler, 

Bu sene, mümtaz bir Sovyet 
heyetinin cevap ziyaretini kabul et 
tik, bu ziyaretin onuncu yıl bay
ramına tesadüf ettirilmesi, iki 
memleket araıındaki münaıebetle 
rin derin samimiyetini gösteren 
mesut bir vesile olmuttur. 

iki memleketin çetin zamanla
rında kurulmu§, on bet ıenedir 

türlü imtihanlardan, daha kuvvet
li çıkmıt bir dostluğun daima yük 
sek kıymeti haiz olması, beynel
milel sulh için değerH ve ehemmi
yetli bir amil olduğunda tereddüt 
edilemez. 

Balkanlarda münasebetlerimiz 
inkitafa mazhar olmu,tur. Yuna
nistanın mümtaz batvekilini ve na
zırlarını kabul ettiğimiz esnada, 
dostça anlapna pakti imza edildi. 
Baılıca hükmü, iki memleketin 
mütterek hudutlarını karfıhklr ta
ahhüt altına alan bu muvakele Yu
nanistanla aramızda mütemadiyen 
artan dostluk ve emnjyet rabıtası
nın neticesidir. Bu muahede, de
nizde ve karada yüksek menfaat. 
leri ve coğrafi rabıtaları bu kadar 
biribirine girmif olan iki memleket 
için tabii ihtiyacın ifadeıidir. Bu 
muahede, Balkanlarda dahi sul
hun ve umumi ahengin kuvvetli 
bir vasıtası olacaktır. 

Bulgaristanla dostluk ve emni
yet münasebetlerinin arttırılması 

için, biz bütün imkanları kullan
maktayız. iki memleket arasında
ki bitaraflık ve hakem muahede
ıinin uzatılmaaını derpİf eden bir 
protokol, vekillerimizin komtu 
hükumete cevabi ziyaretleri esna -
sında 1mzalanmı•br. Uc:tııadi ve 
ıiyaıi münasebetleri inkitaf ettir
mek, cümhuriyet hükumetinin 
ciddi arzuıudur. 

Mütenekkiren seyahat eden 
batmetli Yuıoılavya hükümdar~ 
He, telaki vukuunu, mesut bir ha
dise telakki ederiz. Balkanlarda 
sulh ve huzur temennilerini iki 
memleket arasında iyi münasebet
ler inkitafını ve bir ademi tecavüz 
muahedesi yapılma11 kararını te-

barüz ettiren konuşmalardan, bey 
nelmilel sulh ve emniyet ülküsü, 
)alnız, müatefit olmuştur. 

Romanyanın değerli hariciye 
nazırının resmi ziyaretini ve bu es
nada iki memleket arasında ademi 
tecavüz ve hakemlik muahedesi 
imzalanmış olmasını memnuniyet
le zikrederiz. 

Mütecavizin tarifi muahedesiy
le ademi tecavüz ve tecavüze ade
mi İ!tİrak ve tecavüzü takbih fi -
kirlerini tebarüz ettiren muahedc
nin memleketler arasında hakiki 
bir emniyet havası yaratmakta ol
duğuna şüphe yoktur . 

Macaristanın mümtaz başveki • 
linin ve hariciye nazırının ziyaret
lerini çok samimiyet ve memnuni -
yelle karşıladık. İki memleket a
rasındaki bitaraflık ve hakem mu
ahedesi de uzatılmıştır. Milletle
rimiz arasındaki kardeşçe duy
gular bu mesut vesilelerle taıkın 
bir surette gösterilmiştir. 

Muhterem efendiler, 
Balkanlarda ve orta Avrupada-

ki devletler arasında, Türkiye 
<'.Ümhuriyeti, ancak politikasının 
dürüst ve açık mahiyeti sayesinde, 
samimi mevkiini muhafaza etmek
tedir. Pek nazik olan bu siyasetin 
icaplarını dikkatle göz önünde bu
lundurmaktayız. 

Türkiye cümhuriyetinin diğer 
devletlerle münasebetlerinin, ara -
daki muahedelerin hükümlerine ve 
beynelmilel dostluk icaplarına uy
gun olarak umumiyetle iyi olduğu

nu söyliyebilirim. 
Aziz arkadatlar, 
B. M. Meclisinin bu seneki ça

lııma devr1 mühim mevzularla do
ludur. Birkaç yıldanberi, '11i1Ji ve 
beynelmilel vazıyetler, her sene 
bir evelkinden daha ehemmiyetli 
olmaktadır. Yüksek basiretiniz -
den memleket ve milletimiz, iti
mat ve emniyetle, yeni ve büyük 
feyizler beklemektedir . Açmakta 
olduğumuz ikinci on yıllık devre
nin ilk yılı, yeni bir azim ve kud
ret devrinin parlak bir misali ola -
caktır. 

Sovyet heyeti dün 
lzmire hareket etti 

Misafirlerle birlikte hariciye ve milli 
müdafaa vekillerimiz de gidiyorlar 
Ankara, 1 (A.A.) - Sovyet hey' . Sovyet nazırları başvekil Paşa 

eti murahhaıası bu akıam saat ile ve sair Türk ricaliyle beşu§ bir 
21,52 de kendilerine tahıiı edilen çehreyle bir görü~tükten sonra 
hususi trenle ve Balıkesir tarikiy- trene binmişler ve Tµrk hükumeti 
le lzmire hareket etmişlerdir. Is • trene binmişler ve Türk hükumet 
tasyonda reisicümhur hazretleri merkezine veda eylemişlerdir. 
namına baıyaver Celal ve katibi Kendileriyle beraber Hariciye 
umumi vekili Haaan Rıza beylerle vekili Tevfik Rü!tÜ, Milli Müda -
B. M. Meclisi reisi Kazım ve Baı- faa vekili Zekai Beyefendiler ve 
vekil lamel Paıalar hazeratı, bü • ·hariciye umum müdürlerinden 
tün vekiller, C. H. fırka11 katibi Kemal Bey, hariciye kalemi mah -
umumiıi Recep Bey. kordiploma - sus müdürü Refik Amir Bey ve 
tik, hariciye erkanı, Sovyet sefare· bazı erkanı askeriye de İzmire ha· 
ti erkanr ve sair bir çok büyük ze· reket etmişlerdir. 
vat il,.. pek kalabalı~: bir halk küt-
lesi tarafından tetyi oluut'l".uflar • 
dır. 

Ceneral Voro~ilof cenepları is -
taıyona ıirdikleri vakit muzika 
keri müfreze, ve bir polis müfre -
zesi tarafından selam reımi ifa c -

dilmittir . 
Heyeti murahhasaya dahil ma· 

damlara 21 büket takdim olun -
mu!hır. 

Tren ağır ağır istasyondan uzak 
laşırken muzika enternasyonal 
maqını ikinci defa olarak çalmış 
ve Sovyet heyeti murahhasası is -
tasyonda bulunanların şiddetli al· 
kışları arasında Ankaradan ayrıl -
mışlardır. 

Heyetin bu seyahatı takriben 
bir hafta sürecek ve kendileri 8 
T eşrinisanid.e Is tan bula avdet et -
mi~ bulunacaklardır. 

\l~~ Vf- s-~.. - ~W,.t .. ı -~ ·;_lı .. t._ ..... ~ı~· 
-

Atletizm ve güreşte 
Türkiye birincilikleri 

Ankarada yapılan müsabakaların ver
diği umumi neticeleri aynen yazıyoruz 

Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye anla ve pek yakından lslanbulı.ı 
ateletizm şampiyonasına dün de takip etmiştir,. 
devam edildi. Aıağıya yazdığımız Bursa 7, Eski~ehir 4 de puan • 1' 

neticeleri tetki ederken her fey - mışlardır. 
den evvel pistin çok fena olduğu - Tasnif neticeleri şunlardır: 
nu nazarı dikkate almak icap e - Filiz: (56 kilo) Mestan - Eski• 
der. Hatta bu hal tramblem vazi - ~ehir, Kazım - Konyayı tutl•ı 
fesini gören no~taların kafi dere· Ali - İstanbul, Musa - Burı•1' 
eede elastiki olmadığından dolayı hükmen, Me:;tan - Eskitehİ'• 
yüksek atlamada ve uzun atlama · Osman - Ankarayı tufla, Ali _.... 
larda bile kendini hissettimiştir . ! İstanbul, Kazım - Konyayı tut1•• 

Dereceler için Türkiye rekoru - Musa - Bursa, Osman - Ank~ · 
nu kıranlar ve hatta ona yaklaşan raya tuşla, Mestan - Eskiteh1'' 

olmamı§hr. Ali - İstanbu~u tuşla Mestan _.,.. 
Yalnız Tevfiğin 110 maniahda Eskişehir, Musa Buraayı arıza dD"' 

16 6-10 ve bir gün evel uzun at layısiyle yenmişlerdir. 

lamada 6.80 ile yaptığı parlak re· Netice: Mestan (Eski~ehir Tür· . . 
kor müstesnadır 

Neticeler ıunalrdır: 
200 metre birinci Hakkı - An

kara 24 saniye, ikinci: Rifat -
lzmir 25 2-10, üçüncü: Nail 
Konya. 

Bu müsabakada Balıkesir mm· 
takasından Raif birinci gelmitse 
de kuluar değiıtirdiğinden dola -
yı diskalifye edilmiıtir.Derecesi 23 

4-10 dur. 
1.500 m. Birinci: Şevki Ankara 

4, 41. 6-10 saniye. ikinci: Kad
ri Ankara. Üçüncü Cemal 1stan -

bul. 
Üç adım uıun atlamada birinci: 

Selim latanbul 13.05 metre. lkin -
ci: Tevfik htanbul. Üçüncü Hüse· 
yin lzmir. 

11 O metre manialı birinci: T ev· 
fik İstanbul 16. 6 f· ip saniye. İkin
ci: Sedat lıtanbul. Üçüncü Saim 
lzmir. • 

400 metrede birinci: Ali Rıza 
Ankara 55. 4-10. İkinci C. Hik -

kiye birincisi, Ali {tstanbul ikin~' 
Musa (Bursa) üçüncü olmu§lardır· 

En haff: (61 kilo) Abnıet 
- Bursa, Kamil lstanbulu tutl•• 
Esat - Ankara, Remzi - KonY'' 
yı tuşla, Ahmet - Bursa, Ertuğr&11 
- Eskişehiri tuşla, Kamil - İt' 
tanbul, Remzi - Konyayı tutl•ı 
Esat - Ankara, Ahmet - Burtl' 
yı tuşla, Kamil - İstanbul, Er· 
turul - Eskitehiri hükmen, Kaıt1il 
- lstanbıil , Esat - Ankarayı tut• 
la yenmi,lerdir. 

Netice: Esal - Ankara Türl<İ .. 
ye birincisi, Ahmet - Bursa Tür• 
kiye ikincisi, Kamil - lstan1"'1 
üçüncü olmuşlardır. 

Haff (66 kilo) İzzet - Eski ' 
şehir, Nejat - Konyalı tuşla, Ha1' 
kı - Ankara, Şükrü - Burt•Y' 
tuşla, İsmail - İstanbul, Nejat _., 
Konyayı tuşla, Şükrü - Bur•'' 
İzzet - Eskişehiri tuıla, Hakkı _., 
Ankara, izzet - Eskişehiri tutl•r 
İsmail - İstanbul , Şükrü Bura•11 

met İzmir. Üçüncü: Mufahham Is tuşla, İsmail - lstanbul, Hakkı_,,... 
tanbul. Ankarayı tuıla yendiler. 

10.000 metre mukavemette bi -
rinci Mehmet İstanbul 37.18. 5 
-10. ikinci: İbrahim İzmir. Üçün 
cü: Cemal Balıkesir. 

4X100 Bayrak biricin: Ankaı-a 
Gençler birliği 47. 5-10. ikinci. : 
İzmir Karfıyaka. Üçüncü Balıke -
ıir idman gücü. 

Bu müsabakada 1ıtanbul namı -
na kotan Fener bahçe takımı bi · 
rinci gel mi! ve fakat müsabaka 
harici koştuğundan dolayı tasnife 
dahil edilmemittir. 

Netice: İsmail - 1ıtanbul 1iit· 
kiye birincisi, Hakkı - Ank•'' 
ikinci, Şükrü - Buna üçüncü ol· 
muşlardır. 

Yarı orta: (72 kilo) Hasan _,,... 
Ankara, Ali - Bursayı luti•• 
Saim - btan bul, Lutf i - Eıkiıe· 
hiri tuıla , Hüseyin - Ankar•' 
Lutfi - Eski§ehiri tuıla, lhsan _., 
Konya, Ali Buraayı tu~la, Hüıeyiıt 
- Ankara, Ihsan - Konyayı tut' 
la, Saim - lstanmul, Hüseyin _,,... 
Ankarayı tuşla yenmiılerdir. 

Netice: Saim - İstanbul 1iit' 
Güreş hareketleri kiye birincisi, Hüseyin - Ank•r~ 

' ikinici, Lutfi - Eskişehir üçün'" 
Ankara, 31 (A.A.) - Türkiye 

olmuşlardır. 
güreş şampiyonaları Ankara salo- Hu"•"il 

Yarı ağırda ( 87 kilo) 
nunda yapılmıı ve muhtelif ıiklet· ı 

- Bursa, Şefik Ankarayı tut •• 
ferin neticeleri elde edilmiştir. ağırda (8S) kilodan itibaren Ço " 

Ankaranın, Eskişehrin ve Bur • ban Meh~et ) _ İstanbul Naoı•~ 
sanın bazı sikletlerde kendilerin - b• 

. . Ankarayı tuşla yenerek Türkiye 
den daha tecnibelı olmalarına rağ . .1. ~ . . 

. . rıncı ıgını kazanmışlardır. 
men İstanbul güre~çılerıne galebe 'ı 

ederek birinci gelmeleri güreşin !!1•11t••••••••••• 
terakkiıi ve yayılması noktai naza 
rından ,ayanı kayit bir hadise ıa -
yılabilir. 

Göz Doktoru 

Mağlup olan güreşçiler arasın - su·· ıeymanŞu•• kriİ 
da Ankarada 72 kiloda Hüseyin 
ve Konyadan gene ayni aikletle 

lhsan nazarı dikkati celbedecek (Babı~li) Ankara cadde•I 
birer atlettir ki federasyonca bey· 

nelmilel müsabakalar için ihzar e ! tto. 60 Telefon: 22&68 
dilmeleri çok muvafık olur. 1 

Müsabakaların neticesinde ls - ıil••••••••••••...,. 
tanbul 15 almış, Ankara 11, pu-
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lstanbul hapisane ve tevkif anesinde 

Mevkuflar ve af kanunu' 
Dün bir kısım mahkiimlar serbest bıra
kıldı. Bugünde var, iş yakında bitiyor 1 

d A.f kanununrın tatbikatına dün muş, on bir sene yatmıştır. 
evanı olunmuştur. Hapisaneden çıkan ve çıkacak 
Üıküdar hapisanesinden kanu- olanların yekununun yirmisi kadın 

~~n ~üddeiumumiliğe bildiri ldiğ i olmak üzere 250 kişi kadar tutaca 

Deniz Yolları işletmesi 

ACENT ALARI: 
l<araköy Köprüb:ı~ı Tel. 42362 ~irkeci 
"iühürdar zade hanı: Telefon 22740 

Mersin Sürat Postası 

lnebo!u vapuru 3 ikinci teş· 
rin Cuma 1 O da Sirkeci rıh
tımından kalkarak lzmir, An
talya, Mersin, Fayasa Dönüşte 
bunlara ilaveten Alanya, Fini
ke, Fethiye, Külıük, Çanak-
kale'ye uğrar. (5958) 

Ha va makinist mektebi 
müdüriyetinden: 

Eski,ehir tayyare fabrikasına F ransı1ca bilır 98 ili 126 lira 
ücretli bir tercüman alınacaktır. A!ınac:ık tercüman tayyare 
malzemesinin cins ve nevilerinin karşılığını bilmesi meşruttur. 
Aıağıda yazılı şeraiti haiz o'anların evrakı müsbitelerile Yeşifköyde 
hava makinist mektebine müracaatları. "5887,, 

1 - Türk o: mak. 
2 - Askerliğinı ikmal etmiş bu!unmak. 
3 - Hükumet hizmetinde çalı,mak ıçın manii istihdam bir 

hali olmamak. 
4 - ikinci teşrin ayının 11 ıncı cumartesi günü yapılacak 

ıun, biri kadın o lmak üzere ği tahmin ediliyor. Karadeniz Sürat Postası 
ot'4--z k·ı k' · b b'k d dd ,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::' ıcı.ı ser est bırak lmışt Kanunun tat ı atın a tere u·· E k . ··································································································-· ))·· x ı ı. ge vapuru l i ıııci teşrin ••••·••••••••··•·•··•••·•····•·······•·•···•··•·•···•··•·······•········••······•··•·············•··•• 0:~.0~ kişi çıkmıştır. Bugün de dü mucip olan bazı cihetleri etra- perşenbe 18 de Galata rıhtı-

lft serbest bırakılacak ve bu fmda dün adliyede bir toplantı ya mından kalkarak Inebo'u , Sam- :::: Bu·· yu·· k Tayyare p,· yan g osu :::: 

müsabaka imtihanında kazanmak. (58871 

guı~etle oradaki serbest hı - pılmış, görüşülmülltÜr. Bazı cihet ~m ~.:.:i.a. 
ra,..lll . l :r sun, Giresun, Trabzon, Rıze, :::: •••• 

. a ış eri bitmiş olacaktır . ler etrafında tefsir yollu izahat a- Hopa'ya Dönüşte bunlara ila- :::: 16 . t t• h 1 t m: 
han~t~~ildBar müddeiumumisi Bur - lınmak için vekalete müracaat e - veten Pazar, Ordu'ya uğrar. !m . • 1 n cı er ıp uH·~ onıı~ ır ~-~-~-~-
! . •n ey, serbest bırakılma iş dilmesi muhtemeldir. (5959) m: '1 '1 :::: 
b~rınin süratle tamamlanması için Rü§vet vermekten mahkum ha- :mB . t (50) b. m: 
llıat tetkikatta bulunmakta ve ZI suçlular, kanunda rüşvet alan- Ayvalık Aralık Postası !.!:~.!. u t e rtıp e ı n n u mE ~:~.:.t ... ~. 

tlluatnelelerin tekemmülü işine ne- ların aftan istifade edemiyecekleri Antalya vapuru 2 ikinci teş-

:~'j:t:~~:~ı~:~:anesinde ve tev _ ı :::~~a0ı'~:t:~a:.;.:7'~;.:i .~.~~ :::.~::~·u:.~k~~- de id~~~:~~-11111 m ara < 2 s) bine i n~i ri ını i~ti r H 
ı~anesinde de müddei umumi mu rek, müddeiumumiliğe müracaat- •-• .... ·••• 

~~1~!erinden teşekkül eden beşer la serbest bırakılmalarını istemiş - İstanbul 3 üncü icra memurlu- ~m Bu suretle isabet ihtimali bir. misli artmıştır. m~ 
1t•~ık iki heyet, dün serbest bırak- ler, fakat tetkikat neticesinde rüş ğundan: •••• ::Ü 

rn. ııle · · 1 . . b k 11· • ~.m.· 1. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. ~i:: lı rının tamam anması ıçın ça- vet almak gi i verme te ırtışa,, Yeminli üç erbabı vukuf tara · \. J 
trnf)ıtla.rdır. tabirinin şümulü dahilinde gö - fından tamamına 1800 lira kıymet ................................................ - •• • .. ı=;z]!:::::::::::::::::::::::::::::· 

h . iln tevkifaneden on iki kişi, rülmüş, bunların serbest bırakma takdir olunan Galatada Keman _ m::mm:::m==:mm:m:mm:mm&:S .. :: :::::::::::::::::::::::::::::: 
apısa.neden ikisi kadın olmak Ü- istekleri reddolunmuştur. keş Kara Mustafapaşa mahallesin lstanbul mı··ııAı emla"'k müdürlügv ünden: 

~~~e 53 kişi serbest bırakılmıştır. Dün muhtelif mahkemelerde de Gümrük sokağında eski 72 ye . 
d lln hapisaneden çıkanlar arasın- görülen davalardan birçoğu, suç- ni 54 numara ile mürakkam Ma
.. ~ l(ıırltoprakta Vedia Hanımı lu olarak muhakeme edilenlerin karacı gediğinden münkalip ka -0 

düren Fikret Ef. ve öldürmekten sabıkaları olup olmadığının ve var ğır dükkanın 12 hisse itibarile 5 
tn-hk"' R l 
)(· Utn usyalı Kirkor vardır. sa kaç tane olduğunun ıoru maaı - hissesi açık arttırmaya konulmuş 
ırkor, on beş seneye mahkum ol na kalmıftır. olup şartname 20 T. Sani 1933 ta-

· Muhakemesi görülürken aftan ilk 
istifade eden bir mahkum 

rihinden itibaren herkes tarafın -
dan görülebileceği gibi' 10 K. Ev -
vel 1933 tarihine müsadif pazar 
günü saat on dörtten on altıya ka· 
dara dairemizde açık arttırma ile 

I 1931 scıjesi kanunusaninin on 
a. tıncı günü Şehremininde kavga 
llcf 

ismi Y ~şardır ve sabıkalı oldu- satılacaktır. Arttırma bedeli mu -

•ceainde Arap Mehmedi taban-

~~Yla öldürmekten suçlu Zafer, 

Mevki ve Cinıi Kira müddeti Eski sene
lik kirası 

Topkapı Sarayı arılanhane içindeki bostan
dan ayrılan beş dönüm tarla ile iki oda ve 
harap karakol binası. 

Topkapı Sarayı dulhanc yanındaki bostan 
,, ,, Kadri Bey çeşmesi yanında 4 

numaralı oda. 
Tophanede Topçular C. 3591349 No. Dükkan 

" il " 371 " " 
Balta limanında yeni mahalle sokağında iki 
ahır ve bir matbab binası . 

3 

3 
1 

2 
1 
3 

37 

110 
36 

205 
132 
105 

Yukarda riicYki, cins, müddet ve senelik kiraları gösterilen 
yerler ] 6/T t:şrinisani/933 pcrşenbe günü aaat 14 te açık arttırma 
usulile , kiraya verilecektir. isteklilerin teminatlarilc müracaat-
ları. (59201 

ır llıilddct evel İstanbul ağır ceza 

:ahketnesinde on beş sene ağır 
t ilPse ve ölenin varislerine bin lira 
azrninat vermeğe mahkum edil -
~iş, temyiz mahkemesi bu kararı 
~ltn'-'ış'tu. 

ğu da tahakkuk etmiştir. Bu adam hammen kıymetin yüzde 75 ini 
yakala~dığı gece Ahmet . is~inde bulamadığı takdirde en son artlı -
birisinin mavna;mC:

1

girmit ' halat ranın taahnüdü baki kalmak üze -
aşırmı§, sonra Hasan iıminde baş- re 25 K. Evvel 1933 tarihine mü -
ka bir mavnacınm eşyalarını çal - sadif pazartesi günü gene saat on 

mış, bunu~a dakana~ e~emiş dört~non~byakadudairemiz- ~~~~~~~~~~~·l~~~~~~,~~·. ~~~·.~~~~l~~~~
Kazımın mavnasına sokulmuş, bu de yapılacak olan arttırmasında rıalıra ar ve v esiKa ar 
esnada ayağı takılarak düşmüş, gayri menkul kıymetinin yüzde 

d Bozmıya uyulmuş olarak yeni -
~n Yapılan muhakeme, dün bit-

ltıış 1 k d" . . ..d f h ' suç unun en ısını mu a aa 
11.linr!e bulunduğu yolundaki idd i-

1!1.aı d 
' re dolunmuştur. Zafer, A -

tap ~~chnıedin kendi üzerine hü -
cutn ett•.. . . \ d ' .. d ~ ıgını , .:en ısını yere yatır-
d ıgın: ileri sürüyordu. Bazı mü -
lf aa şahitleri, vakadan sonra 

•uç·un,m üstü baıı çamurlu olarak 
~\'e i• id· .. · · ı · l d l'll ' ıgını söy emış erse e, 

t
. lhi<ttne, bunun yere dütme ne
ıc · 

l :sınde de olabileceğini ve mut-
d~ ~ a lere yatırıldığına, alla alın
r ·gllla delalet edemiyeceğini dü -
ç U~thiittür. Diğer taraftan ölenin 
} l •stnın tığzı açılmamış o larak 
b~nında bulunduğuna da ret sebe-

ı oLC\rak . d ' l . . 
ışaret e ı mıştır. 

)( Netice itibariyle reis Aziz, aza 
, .. etnl al ve Tahir Beyler, suçluyu 
oı er birlikte olarak gene on be! 
•en~ .. h 
, l\gır apse mahkum etmi, ler, 

t\cak '2335 
11 numaralı af kanunu -

un dörd" .. dd b c uncu ma esine göre u 
;'l.a.fı t>n seneye indirmişlerdir . 
Yrıca b'ı ı· " d . d k r l ' n ıra o emesı e a -

" r aştrrılnuştır. 

1 ~u, İatanbulda af kanununa gÖ· 
e tuçr k Usunun cezası dava muha-

c':tnc safhasında ikep indirilen ilk 
ınayet davasıdır. 

Mavnalara musallat 
bir hırsız 

tın~on ıamanlarda Haliç kıyıla -
bir hlir. rnavn~lara musallat olan 
n t' rraız, zabıtanın aldığı tedbir 

c ıce .. · 1 l 
"' Ya <a anmı§lır. Bu adamın 

nazarı dikkatı celbetmiş ve bunun 75 ini bulmadığı takdirde ihale -

neticesi yakalanmı,tır . ' den sarfınazar edileceğinden ta -

Sarkıntılık eden birinin 
dünkü muhakemesi 

Behice isminde bir hanıma sine -

liplerin muhammen kıymetin yüz
de 7,5 nisbetinde pey akçesi ver -
meleri lazımdır. 

madan çıkarken sarkıntılık ettiğı Müterakim vrgiler ile vakıf ica
iddiasiyle, ~apkacı Hasan Efendi, resi ve belediyeye ait tenvirat ve 
dün Sultanahmet birinci sulh ceza tanzifat rüsumları müşteriye ait -
mahkemesinde muhakeme edil - tir. 2004 numaralı icra ve iflas 

miştir. kanununun 126 ıncı maddesinin 
Haaan Efendi , sarkıntı Ik etmedı 4 üncü fıkrasına, tevfikan bu gay

ği . kalabalık arasında sıkışan ri menkul üzerinde ipotekli ala -
han\mın, bu vaziyeti kasti sandı - caklılar ile diğer alakadarların ve 
ğı şeklinde ifade vermiştir. Şahit - irtifak hakkı sahiplerinin bu hak

ler çağırılacaktır . larmı ve hususiyle faiz ve masari

Ölen Fransız alimi 
fe dair olan iddialarını ilan tari -

hinden itibaren yirmi gün içinde 
PARIS, 1 (A. A.) - Geçen evrakı müsbiteleriyle bildirmeleri 

c ün ölen alim Penlövenin cenazes1 
lazımdır. Aksi halde tapu sicil -

çiçeklerle süs 1 cn.miş bir otomobıle 
leri sabit olmadıkça satış bedeli -

konarak "Güzel san'atlar,, konser-
nin paylaşmasından hariç kalacak 

vatuvarma götürülmüştür. 
ları cihetle alakadaranın işbu 

Bu münasebetle yapılan mera -
maddenin mezkür fıkrasına göre 

simde M. Şotan, M. dö Monzi ve 
hareket etmeleri ve fazla malumat 

müteveffanın ailesi bulunmuşlar -
almak istiyenlerin 931 - 3226 

dır. dosya No. siyle dairemize müra -
Emniyet sandığı müdürlüğün- caatları ilan olunur. (9348) 

den: 

Üsküdarda İmrahorda Doğancı •·-- Doktor · Operatör ---• 

lar caddesinde 143 numarada mu- A bmet Asım 
kim iken 9 9 933 tarihinde ölen 1 
Emin Bey oğlu Hasan Tahsin Be
yin veresesi 3 5 932, 4 ' 5 ı 933 ve 
19 / 7 / 933 tarihlerinde Hasan 
Tahsin Beyin sandığrmıza bıraktı
ğı para için verilen 30797, 41726 

Doğum ve !<adın hastalıkları 
miHehassısı 

Doktor · Operatör 

Iff et Naim H. 
ve 44115 numaralı bonoları kaybet Cerrahi hastalıkları mütehaHıs1 
tiklerini söylemişlerdir. Yenileri- i\J uarcııe sa:nları JO. 12 Orı ;ıkü\• ~i fa 

verileceğinden eskilerinin hükmü Yu rdu f:'i · I8 Bc\ o~lu l ~ıi kl~ l c;ıd. 19.) 

olmıyacağı ilan olunur. (9043 ) - T elefon : 4222 1 \e 41960 -

Harp kabine/erinin isticvabı • 
Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerinin di
vanıalideki isticvaplannı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabznda 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıfalık kitap bir lira 
. Da~ltma yeri VA Klt maTbaası 

'~~~-•-s_ta_n_b_u __ ı __ E_v_k_a·f-~M_u_·d __ u_rı_u_ğ_u_-__ iı_~_n_ı_a_r•~~~_.J 
Kıymeti 

Muhımmenui 

Lira K. 
2Sb0 00 258 metre terbiinde bulunan eıki Hacıferhat yeni 

Binbirdirek mahallesinde Fazlıpaşa sokağında Sul
tanmahmut türbesi kartısında Klotfarer caddesin
de eski 16/18 yeni 20 ita 28 No. tarla murakkam 
arsanın tamamı. 

652 00 326 metre terbiinde bulunan l(adırga'da Şahsu
varbey mahallesinde Bostan sokağında 15/ 17 No.lı 
arsaııın tamamı. 

SLS 00 210 metre terbiinde bulunan Langa'da bostancı-
başı Abdullahağa mahallesinde Küçüklanga cad
desinde 94 No. h arsanın tamamı. 

505 00 Süleymaniye'de Tiryaki çar,ısında 65 No. lı dük· 
kinm tamamı. 

1100 00 110 metre terbiinde bulunan Salk1msöğiitte Kara
kibüseyin çelebi mahallesinde Hüdavendigar cad

150 
deıinde l!!kenderağa türbesi arsasının tamamı. 

00 Çarşuyikebirde Sorguççular hanında alt katta 3 
No. lı odanın tamamı. 

150 00 Çarfuyikebirde Sorguççular han derununc!a 5 No.lı 

140 
odanın tamamı. 

00 Istinyedc Neslişah ıultan camii imamına meşruta 

hanenin enkazı. 
Yukardaki emlik satılmak üıere 20 gün müddetle ilin kon• 

muştur. Hıalui Te,rinisaninin 15 ci çarşanba günü saat 15 tedir. 
Taliplerin pey akçelerHe beraber Mahlüllt kalemine müracaat-
ları. (5836) 
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Çankırı Viliyeti Nafıa 
Başmühendisliğinden : 

l - Ilgaz - Çer kes } o!unun jj + L75 ıle 36 + 715 inc ı 

kilcmetre arasında ve 3640 rr.etre lulündekı ~osa tam ratı esasi· 
yesi "15389,, lira 55 kuru~ bedeli keşfıle J8/J0/933 tarihinden 
itib.:-ıreo 18/ l 1/933 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konu'mu'jtur. 

2 - Münakasaya iştirak e<!ecelc talip ler münakasa umumi 
ve bu:msi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mündereca· 
tını tamamen kabul eylemiş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte eyleyeceği inşaatı becerebilecek dere· 
cede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafıa Başmü· 
hen.dis-'iklerinden almış o!duklara vesika ları ihale tarih;nden iakal 
seki:ı gün evvel Çankırı Nafıa Eaşmühendisliğine ibraz ve tast ı k 
ettirmeleri lazımdır. Bu usu'e riayet etmeyenler münakasaya işti 
rak edemiyecekle:dir. 

4 - iha le 18/ 11/933 tarihine müsadit cumartesı günü saat 
on beşte icra lo l macağından talipler yüzde yedi buçu < nisbctin· 
deki teminat akçelerile beraber kapalı teklif zarflarını ihale saa· 
tinden evvel makamı vilayete verm i ş olacalclardır. 

5 - Teklif zarf arı Encümeni Vı l a y ette tal ı p ! er muvacehe· 
s inde açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek fazla 
malumat almak isteyenler Çanlcırı Nafıa Başmühendis iğine mü-
racaat edecektir. 15814) 

• 

ilk mektep 1 arihleri 
l~. aar i f Vckclletı tarafından ııl< mekleplerın <!ördüncii ve be 

şincı sınıflarında okuttmu'mak iizere 

1.1 & 1. C. larafınaan qazdırıhp tab'ı ve tevzii 
"V AK11,, miiessesesi /a,·afından deruhte edi

ler; 1 ARJH kitap/an satışa çıkarılmıştır. 

eu kitaplar, ya l nız ıa lebel~rin değil herkesin istifade edeceği bır 

surette ~· aıı lmış bir { Ok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satlşve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

1
. "inhisarlar U. Müdürlüğü 

Alım, Sabm Komisyonu ilanları 

Pazarlı!<la "500,. kilo ~erğamot esansı satın alınacaktır. Ta
lip~rin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirik etmek üze· 
re yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 6/ 11/93 ~ pazartesi günü aaat 
15 te Galatada Alım ve satım komisyonuna müracaatları. (57671 

Şartuames ahkamı da iresinde ve 111000 X 1500,, milimetre 
eb'adında bir adet ••Etüv,, makinesi satın alınacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üure yfade 7,5 teminat· 
hırını hamilen 8/ 11 /933 çarşanba günü saat 15 te Alım, Satım 
Komısyonuna müracaatları. (5879) 

Pazarlıkla bir adet su pompası alınacaktır. Taliplerin şartna· 
meyi gördükten sonra pazarlığa işt i rak etmek üzere )üzde 7,5 
teDı i n atlarını hamilen 6/ ll /933 pazartesi günU saat 14 te Gala-
tada Alım, satım komisyonuna müracaatları. (5835) 

Lis!deri mucibince pazarlıkla muhtelif malzeme saha alına
cakllr. Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarını himilen 5/11/933 de 

Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5946) 
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1 Sel inik Bankası ---= 1 
1 

~- 1 

f§'l 1 

Sermayesi : 30. 000. 000 frank ·~ 1 

idare merkezı : ıs·ı A J\i HU L 

Tesis tarihi: 1888 

'l'ürkiyedeki Şubeleri: _ 
lstanbul ( (İalala ve lstanbul t 1 zmh -~:

Samsun. Mersin . /\dana 
Yunanlstandaki Şubeleri : 

Selanilr . Kavıda. Ati na . Pire 

Bilumum Banka muameleleri . Kredi mektupları. Cari hesap· 
lan küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icaıı. 

l]m.11MM~ 

Ucazlak •• 

T~RKiYE 

llRAAT 
BANKASJ 

·DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-IAT-bDbQ 

temizlik.. Siir1at 
. 

VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işleı·in-zi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi . ti 

•• 

VA 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Y apaı· 

SahJbJ: MEBMEr ASIM Nt.-,rlyat mlldUrü: L !Safa 


