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Yarının işleri Evelki günkü büyük nutuk ve toplantı 

B Büyük bayram §enlikleri bitti. 
~·Yraın Yapmak yalnız çalııan 

v~ nıuvaffak olan insanların ve 
l'llılletl · h b erın akkıdır. Onun için 
l ayranı günleri biter bitmez fikir-
er .... c . . . 
• J nı gıren çalı•ma devrıne 

8.ıt . 1 s 
lır. ı ş erle meşgul olmağa başlamıf 

c·· h uın uriyetin onuncu yılından 
&onr b l 1'·· a aş ıyan yeni devre girerken 

Urk ınil} t " . b k}" . l . e ını e ıyen ış erı şu su-
tetle sırat k .. k "" d .. ama mum un ur: 

1 l . , . - çınde bulunduğumuz sene 

1.~11datiy"e biitçenin ınasraflaıım 
}~P:ıtınağa çalışmak ve yeni sene 
utçesini mi.ivazeneli olarak hazır

«,ınak . 

le~ - De,·Iet vesaitiyle memleket 

1 
.. ı.uıulnıasına başlanmış olan 

1
11tıb. eın ~anayi cihazlarım tamam-
ar.ıak. • • 

l· 3 - Milli müdafaa ,·asrta \ 'C 

·i..l~·vet".cl'ini muhafaza etmek ve 

-- .. 

1101 ·~ 1 •\"an aı-mı tamamlamak. Evelkl gOnkll BGyllk Millet Mecll•l toplantı•ında Rel•icDoıhur Hz. yıllık 

l 
'l - Pcvnclmilel sahada mevcut nutuklannı lı at ederlerken ve ba.vekflhniz A"c:-cll•ten çıkarlarken .. 

o " an dostlukları muhafaza ile be-•,-----------------------------
ıaher bunlaı dan mümkün olanla- Sovyet heyeti 
tın daha zivade inkisaflarma mü-
~~.... . . 
"""'ıt bulunmak. Eskişehir, 2 (Hususi) - Cene-

Bulgarlar 
. Büyük Mi"let l\leclisinin üçüncü ral Voroşilofun reisliğindeki Sov - T.. k-y • 
~çtiına devresi açılırken Reisicüm- yet heyetiyle hariciye ve milli mü- Ur Unan. mısa-
ur 1-lz. n in okuduğu senelik nu- dafaa vekillerimiz bu sabah husu- kına neden girmi

luk dikkatle o·kunursa bu milli va- si trenle şehrimize gelmişler, ha -
tıfeleri n her biri hakkında kafi raretli tezahürlerle kar9ılanmı9lar- yorlar ? 
derecede izahlar ve i'aretler var- d 
d 

:ı- ır. 

ır ==::--=:':""":""=======:-- Ankaradan dönüşünde Bul· 
Filh,.ltib içinde bulunduğumuz ,Tr gar maarif nCJ~ırının beyanatı 

•ene varidatının tahakkuku dere- vmumz Harpte 
teei ne olacağını kuvvetle tayin e
~~hilınek için henüz kafi zaman 
lteçrneıniştir. Fakat bu seneki büt
t enin tatbikından çıkan dört aylık 
"a .d 
1 

rı at neticesi geçen sene aynı ay 
dar zadmdaki varidat miktarın-
an azdır. Tabii sene sonunda 

~~?ınin olunan varidatın kabul e-
t\en masrafları kapatmaması ih

timali vardır. Bu itibarla bir ta
taftan bu sene içinde muhtemel 
Varidat noksanına karşı tedbir al
lllııtk lazım olduğu gibi diğer taraf
tan gelecek sene bütçenin müte
vazin olarak tanzimi en mühim bir 
llleaeledir. 

l1.nıumi harpten eve\ devletler 
için ınilli müdafaa vazı fesi mev - 1 

zuu hahsolunca yalnız askerlik ve 
Ordu vasıtaları hatıra gelirdi . Bu 

Mehmet Asım 

Teşkilatı 
Mahsusa 

f abaeddln Şakir Bey 

Bu mühim ve vesikalara müs
tenit eserin ikinci tefrikası bu -
gün 5 inci sayıfamızdadır. 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü
n1ü münasebetiyle Ankaı·ada yapı
lan merasimde hükUmeti namına 

bulunduktan sonra §ehrimize gel -
mit olan Bulgaristan maarif nazı
rı M. Boyaciyef ve ceneral Mar -
kof dün tehrimizde bazı gezinti -
ler yapmıtlar, Dolmabahçe sara
yını zirayet etmitlerdir. Misafir
ler dün akıam Sofyaya hareket et
mitler, ls~asyonda muhtelit müba 
dele komisyonu Türk murahhasla
rmdan Esat Bey tarafından uğur -
lanmışlardır. 

Hareketinden cvel, Perapalas 
otelinde, bir muharririmizi kabul 
eden M. Boyaciyef şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- Ankarada büsbütün yeni bir 
hayat doğmuş.. Mektepleri ve bu 
arada ismet Pata ve Gazi enstitü
lerini gezdim, hepsini mükemmel 

ı Oıwanıı 4 Uncu ııayıtacla) 
..____ buldum. Ankarada her şey yeni 

[) --:------------------------ hayatın icaplarına göre tanzim e-
Örd Ün CÜ Balkan konferansına doğru dilmiştir. 

Bulgar kralı hazretleri ve Bul -
gar hükumeti beni, Türkiye cüm
huriyetinin onuncu yıl dönümünü 
tebrike memur etmiılerdi. Bu ıe
t efli vazıfenin bana veril mit olma
sından dolayı çok mesudum. 

. ..fln giden laeyet aza•• ve refUı:aları 

l.t,n Bu ayın beşinde Se!i~i~te to~lanacak olan dördüncü Balkan 
fcran11nda memlckclımızı temsıl edecek murahhaslarımız dün 

&abah Stella d'italya vapurile •e Pfre tarikile- Seliniğe hareket 
tlınişlerdir. Heyetimiz Trabzon me'b'usu Hasan Beyin riyasetindedir. 

Gazi Hz.. Bulgaristanda da çok 
sevilen bir tahsiyettir. Halk ken
dilerinden her zaman bahseder ve 
onu çok sever. Bayram günlerin
de beni kabul ettikleri zaman Bul
garistanı ve BulgarJarı çok sevdik 
Ierini bizzat söylediler.,, 

"-Türkiye ile Yunanistan ara
sında aktedilen misaka Bulgaıista
mn iştirak etmemesinin sebebi ne
dir? 

"- Çünkü bu misak Bulgaris -
tanı alakadar etmiyor. Türkiye 
ile Bulgaristan araaında mualJak 
bir mesele yoktur. Hatta aramız-. 

(Ot'vamı 6 ancı aayıfada) 1 

lstanbul ziraat sergisinde 
neler gördük ? 
Yazan : Semih Celal 
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Komşu 
kanlı 

hükômetlerde 
kaynaşmalar 

Nümayiş yapmamaları için İngiliz komiserinin Arap 
heyetine tavsiyesi fayda vermedi; heyet reddetti 1 

,' .... 

rlllatln ve kom9ulannı gö•te
ren harita 

• Aman (Maverayı şE;riada), (A 
A.) - Emir Abdullahın Hayfa li 
rnanının dün açılış resmini yapmal 
üzere Amandan ayrıldığı ve bura 
da bulunmadığı bir sırada İngiliz· 
ler aleyhinde bir takım nümayişleı 

olmuştur. 

Az çok bir gerginlik hüküm sür 
mektedir. Bununla beraber iki 
İngiliz zabitinin bir taarruza uğra
dıklarına dair Kahirede çıkan şayi 
alar doğru değildir. 

İngiltere ve Yahudiler 
Kudüs, 29 (Hususi) - lngilte-

Istanbulda 

renin Filistin fevkalade komiseri 
Filistin arapları icrai komitesi rei
siyle azasını nezdine çağırmııtır. 

Fevkalade komiser, ayın 27 isin. 
(D \'1ll11l 6 ıncı ımyıtada) 

LÜPEN 

Suadiye'de beyaz köşk yangını ve bu köşkün 
sahibi Mısırlı zengin Aptülbaki Bey Haldfınun 

diri diri yanması 

iki hayret 

Buolar •evdlğJm kadına yaıdığım •tk mektuplar1mdır 
Ya fU büyük kAj'ıt yığını nedir? 
Onlar da maaıaf faluralan 1 



- 2 - VAK.il 3 2.nci teşrin 

Balkanlar Gazi Hz. 
Komşu Kralların Dün, Ankaradaki 
yeni konuşması ve sergileri gezdiler 
Sofya, 2 (A.A.) - Resmi kay- Ankara, 2 (A.A.) _ Reisici.iJll~ 

naklarda temin edildiğine göre b hur Hz. bugün saat on yedi buÇll 

kral Boris ikinci kanunun yarısın - Cümhuriyet bayramı münasebetile Nevyorkta verilen ir sıralarında ticaret lisesindeki 011 
da Sinaiaya gidecek, orada iki f b yıJf 

f M R ı J• T •• k · ıı t• G • H • yıllık iktısat seı-P.isini tesri u . memleketin hariciye nazırları hn- zı·ya ette·, . uzve tın ur mı e ıne ve azı z. nın .. - 'd bıf 
muıılıudır . Gazi Hz. sergı e 71r oldukları halde Romanya kralı k · ~ 

Karol ile görüşecektir. Amerikan milletine hitabeleri o undu buçuk saat kalmış'ar ve mekl~:e· 
v AKJT _ Malum olduğu üze-

1 
• ten ay!·ılmadan evel hatıra de 

re Romanya ve Bulg-ar kraiları da- , Nev york, 2 Anadolu Ajansının umdelerinden biri olan yurtta sulh buat büyük bayramımızı müttefi · rine şunları yazmıştır. 
ha dört gün evel görüşmü~lerdi. hususi muhabiri bildiriyor: cihanda sulh gayesi insaniyetin, kan tesit etmekte ve sefaretimizde "Gördiiklerim yüreğimi sc~İfl: 
Vakıa çok kısa süren bu mülakatta Nev yorl<taki Türk - Ameri - medeniyetin refah ve terakkisin · gerek reisicümhur Hazretlerinin ve büyük ümitle doldurdu. 'füt 
iki tarafın dostane temasları ilfm kan muhipleri cemiyeti taraf mdan ele en esaslı amil olsa gerektir. Bu· bulunduğu ve gerek ana takaddü.m çocuklarmı;1 yüksek kabiliyelİ~I~ 
edilmişse de esaslı bir itilafa im - 29 teşrinievvel gecesi büyük bir 1 na elimizden geldiği kadar hizmet eden gecede icra edilen fevkalade inanım tamdır. Bunun bin delı 
kfm bulunamadığr yeni bir müla - balo tertip edilmiş, baloya Ameri· etmi! ve etmekte bulunmut olmak merasimi samimiyetle alkışlamak- görülebilir. Fakat bugün bur•d' 
kata lüzum göıiPmesinden anlaşıl- kanın bütün tesekküllerinc men· bizim için iftihara medardır. tadırlar. Sütun sütun çıkan yazı - görülmiyc ve takdir o'unmıya de: 
ıııaktadrr. sup mümtaz 35Ö şahsiyet iştirak Türkiycde doğan inkılap güne· lar araıında bilhaasa başvekil M. ğer kıymetli bir besarettir. Bu bili1 

etmiştir. şi yükselerek hararetini neırettik· Albert Sarraut Frensız ve Türk yapısında yetişmek fırsatına eri • Yeni bir kararname 
Baloda Amerika reisicümhuru çe Türk milletinin kalbi bütün dün dostluğuna hitap eden uzun ve kıy sen cocuklarımızı tebrik eder "' 

Ankara, 2 (Hususi) - Vekiller M. Ruzvelt Hazretlerinin mesajı yanın büyük ve takdire !ayan e • mct'i bir makaleyle bugünün he· ~em~lekete faydalı olmalarını di
1
• 

heyeti tarafından, 14859 numaralı ile Gazi Hazretlerinin mesajı o - serlerine karşı sıcak bir muhabbet yecamna çok samimi bir lisan ve terim. Kıymet ve kudretini cafl 1 

kararnameye zcylen yeni bir ka - ı kunmuş, her iki mesaj çok sürekli ile dolmuf, bütün terakki umdele· tahassüsle ittirak etmektedir. eseriyle göstermiş olan Şevket S~' 
ı·arname n.-:redilmi•tir. Neı:ri ta - alkıı:larln kar•ılanmı~tır. rini tamamiyle benimıemittir. d'tl' 

-:r S' S' 1 :r "' - Devlet reislerinin reyya Beyi takdir eder ve kcn 1 ' rihinden muteber olacağı kaydıyle Mesajları Vaşington büyük el· ltte bu sıcak duyuı ve benimse· I ·ııı 
·11 d h k b "ki · nin daha geniş çalışma eser erı neşredilen kararname şudur: çimiz Muhtar Beyin, Yunan sefi- yiıtir ki Türk mı eti a a ço ev- te rı en ııı' 

h 'k iftihar:a göreceğime olan inanı " 14859 numaralı kararnameye rinin ve Amerika hariciye nezare· vel aydınlanan mütte it Amerı a 
'll 1 • l k d ti' Ankara, 2 (A.A.) - Cümhuri· beyan eylerim . ., ilişik M listesine ilave olarak Nor- ti mümessili mahıusunun nutuk - mı et erme ve on arın u re ı re· 1 

1 . b' . yetimizin onuncu yıl dönümü mü- Gazi M. Kem" veç ic. in C 324 pozisyonundan 3 lan takip etmiş .ve şiddetle alkıı:· isine karşı ıatsız ır sevgı ve ca· 
_ '.I' nasebetiyle Reisicümhur Hazret • M ·t · d bin, 8 328 pozisyonundan 58000 lanmıştır. Bankede M. Ruzveltin zibe hissetmektedir. aarı sergisin e 

lerinc Sovyt>t Rusya merkezi icra A k ( G · f{ı· kilo kunten1·an verilmiştir.,, Gazi Hazretlerine gönderdig-i teb- Mister Ruzveltin büyük faaliyet y n ara, 2 A.A.) - azı 
komitesi reisi M. Kalenin, unan b l de rik telgrafı da okunmuştur. leri Türkiyedc derin bir alaka ile ugün ımet Paşa kız enstitüsün 

B k ·ı· . . d 1 k d. B b"l ·ı· f l. cümhur reisi M. Zaimis, Litvanya nçrlmış olan maarif sergisini reftt· aşve ı ımızın Gerek mesajlar, gerekse nutuk· takibe i me te ır. u ı gı ı aa ı l 
cümhur reisi Anlanas Metona, Ja- k ti · d ·f kT H·krııe teşekkürleri lar ve M. Ruzveltin tebrik telgra- yetin Amerika milleti için istihdaf ·a erın c maarı ve ı ı ı 

ı A . tt'-· f h t . t . . b" ponya İmparatoru Hiro Hido, Bul· Bey oldug-u halde gezmic)erdir. A.nk 2 (AA) - B k·ı fı radyo vasrtasiy e bütün merı· e ıgı re a ı emın c mesını ve oy :-ı-
ara, . . asve ı k d·ı . h f l d h . gar kralı Boris, Yugoslavya kralı Sergi hakkında milli talim "' l P H .. h . : aya ne§re ı mış ve er tara ta lece dünya ıztırap arını ate vme Aleksandr, Mısır kralı Fuat, Ar_ 

smet !· z. cum urıyetın o - , b" .. k b" l~k h bb tl hizmet eylemesini Türkler yürek- terbiye dairesi reisi Ihsan Bey iı•· 
nuncu yıl dönümü münasebetiyle d~ylu .

1
r. a a a ve mu a e e navutluk kralı Zogo, Macar hüku hat vcrmic.Ier Gazi Hz. otuz od•Y' 

l . h ın enmıştır. ten temenni ederler. s-
mem eketm her tarafından mu te- ı . h mel naibi Amiral Horty, Dani - teker teker cezmitlerdir. Gazi J-lı· 
lif maka.mat, müessesat ve bir çok 1 Vaşıngton elçiliğimizde Genç Cüm uriyetimizin en sa· marka kralı Cristian, Norveç kra- 0ıro"rdu··k'erı'nden memnun olduk • 

mimi takdir hiılerini, büyük kar-
zevattan aldıkları tebrik telgrafla. Vaşington, 2 Anadolu Ajansı - de, cümhuriyele bu veıileile bir h Gustav, Brezilya müttehit hüku larınt bevan ve tes,.1'-lriir ~tmislet' 
rına ayrı ayrı cevap vermek imkan nın hususi muhabiri bildiriyor: kerre da'ha sunarım . ., metleri muvakkat reisi Quetulio Jir. 

sızlığı karşısında mukabeleten teb 31 teşrinievvel gecesi Türkiye Amerika gazetelerinin Vargos, İtalya kralı Viktor Ema- Gazi Hz. nin sergiyi le§rifle'~ 
rik ve teşckkürlerinin iblağına A - büyük elçiliğinde yapılan kabul • nuel, İsveç kralı Haakon, İran vesilesiyle kız enstitüsii talebe•1 
nadolu ajansını tavsit buyurmuş - resmi fevkalade parlak olmuştur.. neşrıyatı "ahı Rıza Şah Pehlevi, Irak kralı LJı 

~ - tezahüratta bulunmuş ve Gazi n · }ardır. Amerika hariciye nazırı ve A · Vatington, 2 (A.A.) - Başta Gaziülevveli, Hicaz meliki Abdül- ne kendileri tarafından yapılrt11 t 
merika kabinesinin bütün azası ve Nevyork Times, Herad Tribune ve aziz Hazretlerinden ve ltalya baş pastalar ikram etmişlerdir. 

Sovyet tayyarecileri süfera heyeti ve bir çok yüksek ze Baltimor Suanld gibi Amerikanın vekili M. Mussolini ile Fransa ra· ı· e 
Maarif sergisi bugün dahi ıY Eskişehir, 2 (A.A.) _ Sovyet 1 vat kabul resminde hazll' bulun • en büyük gazeteleri olmak üzere dikal sosyaliat fırkası reisi M He- vekili Şükı-ü Kaya, H. Fırkası \J • 

hava heyeti, tayyarelerle dün sa- muşlardır. hemen bütün Amerika gazeteleri riyodan tebrik telgrafları gelmiş · ınumi katibi Recep Bey:er ve bi~: 
at 15 le Eskişehire geldiler. Misa - Kabul resmine ittirak eden müm cümburiyetin onuncu yılı münase- tir. çok mebuslar ve büyük bir h•'" 
firler köprübaşı önünde halk tara- laz tahsiyetlerin adedi 800 Ü geç· betiyle Türkiyede yapı!an ıslahat Gazi Hazretleri, çok ıamimi bir kalabalığı tarafından ziyaret oluf1' 
fından çok parlak tezahüratla kar- miş ve kabul, şimdiye kadar Va - ve icraata dair çok dostane neşri - lisanla yazılan ve Türk milletinin muştur. Evelce verilen karar rıı"' 
~ılanıdılar. Heyet reisi, gördüğü şingtonda eşi görülmemi! derece· yat yapmaktadır. Amerikanın saadet ve refahı dilekleri ile ni - cibince sergi bu akşam kapana''"' 
bu çok samimi karşılamadan mü - de mükemmel olmuıtur. bir çok şehirlerinde Türkiyede on hayetlenen bu telgraflara hararet· 

1 
lı, fakat halkın gösterdiği büyii~ 

tehassiı olarak Porsuk oteli halko- Amerikadaki konsoloslarımız ta yıl içinde tahakkuk ettirilen terak- le te!ekkürde bulunmuıtur. tehacüm ve alaka dolayıaıyle ser· 
nundan halka bir nutuk söylediler rafından da her tarafta kabul re· ki ve tekamül eıerlerine dair rad - ginin bir gün daha açık bırakılP1'51 
ve "1'aşasm Türkiyeyi bugünkü simleri yapılmı§, muhtelif tehirler yolarda mümtaz hatipler tarafın - Malta adasında na karar verilmiştir. Bir gün ıi • 
seviyesine yükselten cümhuriyet deki yurtdaşlarımız tarafından bir dan konferanslar verilmiştir. ı yaretçiler on beş bini aşmıştır. 
ve onun büyük reisi Gazi,, sözleriy çok toplantılar tertip ve ziyafetler Fransada Milliyetçi hükumetin Resim sergisinde 

le nutuklarını bitirdiler. Misafir - verilmiştir. Paris, 2 (A.A.) _Anadolu a - d ~ · t · "J • Ankara, 2 (A.A.) _ Reiıiciit1'' 
ıer şerefine akşam. bir ziyafet ve - Gazi Hz.nin hitabesi . h • h b' . b·1a· · egış ırı mesı 

1
1 • 

- Janıınm ususı mu a ırı ı ırı • hur Hz. bugün Halkevinde a.Ç rildi. Ziyafet çok samimi bir ha- Malta, 2 (A.A.) - Lisan me. eı 
Ankara, 2 (A.A.) - Nev york- yor: mış olan inkılap resim sergisini g J 

va içinde geçti. Ve Türk - Rus b k .,. Fransa re'ıa·ıcu''mhuru M. Leh _ selesinden dolayı milliyetçi hüku- . . 
1 

d h b. . .. u"J1Pe ta tertı'p edilen an ede AmerıKa mıa resım er en er ırı on dostluğu hakkında hararetli nutuk rnetle umumi vali arasında fikir • '" 
reisiciimhuru M. Ruzvelt Hazret· run Hz. onuncu yıl dönümü mü- durarak tabloları ayrı ayrı tetk1 

lar söylendi. k b t' ı T" k. b'' ··k l T ayrılıkları çıkması üzerine vali l rıtl 
İzmit telefonu 

İzmit, 2 (Hususi) - Bayramın 
üçüncü günü lzmit telefon hattı -
nm dünya telefon §ebekesiyle 
irtibatının temini dolayısiyle mera-

sim yapılmıştır. Merasime saat on 
dörtte posta ve telgraf müdürü Na 
zif Bey bir nutuk söyliyerek cüm -
huriyet hükumetinin posla idare
sine verdiği ehemmiyeti anlatmış

tır. Müteakıben vali Eşref Bey 
de bir nutuk söylemit ve ilk müka 
lemeyi dahiliye ve nafıa vekilleriy 
le yapmıştır. 

Eşref Bey vekil beylerden, İz
mit halkının hürmet ve sevgi duy-
gularmı Reisicümhur Hz.. ne iblağ 
ediLmesini rica etmiştir. Şükrü 
Kaya Beyin halkın bu duyguları -
nın Reiıicümhur Hz. ne iblağ edi -
Ieceği hakkındaki cevabı şiddetli 
alkışlarla kartılanmıştır. 

lerinin Türk milletine arşı irat nase e ıy e ur ıye uyu e çı ı - etmislerdir. Gazi Hz. ressam ' 
ettiği hitabeye cevaben Gazi Haz- ğinde verilen ziyafeti teşrif elmiş- maarif nazırının azlini, böyle ya esP.rl~rinden memnun olmuşlardıl'• 
retleri tarafından Amerika mille - ler ve büyük elçi Suat Beye Fransa pılmadığı takdirde bütün hükume- • 

tine karşı gönderilen ve mezkur nm muhabbet ve samimiyetini bil tin istifasını istemiştir. Hükumet Jurnal'ın bir makalesi 
bankede okunarak radyo ile tek· dirmitler ve bütün Fransa milleti bu teklifi kabul etmediğinden umu • I s • 

l ·ıı· 'l d .. kk Pariı, 2 (A.A.) - Journa 'ıe mil Amerikaya neşredilen hitabe namına Gazi Hz. ni ve Türk mille- mi va i mı ıyetçı er en mure ep k• 
şudur: tini tebrik eylemişlerdir. olan kabinenin vazıyetine nihayet zeteıi, Leon Baillynin bir m• 11 

ıini ne§retmektedir. Leon Bail .. ~ Resmi kabulde başvekil M. Al- vermittir. Milliyetçiler geçenler - bil "Türkiye Cümhuriyetinin onun 
cu yıl dönümünü kutlulamak için 
Nev yorkta toplanan muhterem 
heyete Amerika reisicümhuru 
Ha7. etlerinin yaptıkları yüks~k hi 
tabeyl memeniy,.tJc öğw·~<.lim. 

Kendilerine ve bütün Amerika 
milletine en har ve samimi teşek· 
kiirlerimi iblağ etmek isterim. 

iki gün evvel on yaşını bitiren 
Cümhuriyetimiz, daha kurulurken 
kendine çizdiği hareket hattını a· 
dım adım takip etmiş ve bu kısa 
müddet içinde yakm mazinin bi -
riktirdiği karanlıkları dağılmağa 

muvaffak olmuıtur. 
Türk Cümhuryetinin en esaslı 

diyor ki: Milletler cemiyetine "'· bert Sarraut, hariciye nazırı M. ~e tadil edilen esasi kanun muci - te•• 
cum edildiğini ve her taraftan 't Paul Boncoour, diğer nazırlar, a- hince yapılan itilafa muarız bir 1<1 
c!it olunguğunu gördüğümüz "'8 .. yan ve mebusan reisleri, akademi vazıyet almı§lardır. Bu itilaf mu- 1 rw 

azaları, reisicümhurun askeri ve b' lk k l d l l kimin hücum ettiğini ve bun • (J 

c.i ınce i me lep er e ya nız n- hangi sebeplerle bu hücumları yar 
mülki heyetleri tekmil sefirler ve gilizce ile Malta liıanı okutulacak J t • 
sefaretler erkanı devairi askeriye ve ltalyan dilinin öğretilmesine or tık'armı aramak lazımdır. Mil ee. 

h · · kA bu··tu··n ler cemiyetine kar•ı yapılan har . rüesası, arıcıye er anı, ta mekteplerde baılanacaktır. :r f fi· 
Fransız matbuatı erkanı hazır bu- ketlerde doğrudan doğruya r~ •• 
lunmuşlar büyük elçimiz Suat Be- S b k 1 k b k · l • saya kartı bir hareket görmek ~; 

a 1 ra aşve 1 1 zımdır. Fransanın tecridi iaten• yi ve Türk milletini tebrik etmiş - A 
lerdir. nkarada yor. Çekoslovakya hariciye n•:; 

Misafirler, sefarethanenin tamir Ankara, 2 (Hususi) - Şehri - rı bu hücum edenlere kar!ı ce~ " 
ve yeniden tefriş edilen aalonların mizde bulunmakta olan sabık Irak vermiştir. Mumaileyh haricİY~ ~fi 
da çok mükemmel bir tarzda izaz başvekili Fuat Paşa bugün Başve- cümenindeki izahatında miJlet1l1 t 
edilmi~lerdir. kil lamet Pa§a tarafından kabul J hissiyntı hakkında açıkça beyeıı• 

Muhtelif partilere mensup mat edilmiştir. te. bulunmuştur. 



l Bugün Cümhuriyetin onuncu yı 
t1~1 geride bıraktık. Geriye bak
i ıg~lllız zaman 2 teşrinisaniyi mil
edttn kurtulu§ htımlcsi olarak yad 

e ece"" ~ız. 

Sadri Etem Müsamereye istiklal ve Cümhu· 

V ·h· B · b" riyetin onuncu yıl marşları ile ha§ ecı ı ey yenı ır 
k lanılmış, bir muallim Cümhuriyet 

T 
azaya uğradı devrindeki maarif hareketi hak • 

llyYar • V "h" B b"· Y .. k . ecı ecı 1 ey gene u • kında konferans vermİ!tir. Kon· 
t lı hır kaza geçirmiştir. Vecihi B. f eranstan sonra talebe tarafından 
ayyaresile Kızıltopraktaki hanga ı .. .. . 
tından y ·ık·· h k . . Aka Gunduz Beyın Yarım Osman 

.,. eşı oye are et ctmıstır. . . 1. "k" d l"k . . , ayy . .. .. b" ~ ısım ı ı ı per e ı pıyesı oynan • 
•. .. arenın motoru ır arızaya 
"'gtanı1 • l b l mıştır. y !, ış emcmeğe aş a.mıştır. 
2! Ccihi Bey motörün tnmiri için in Piyes, memleket türküleri ve 
ırn gelen manevraları yaptığı hal zeybek oyunu ile bitmiştir. Tale· 

~e nıotör F enerbahçe açıklarındn ı be hanımların muvaff~~iyeti tak • 
t arnıımen durmuştur. V ccihi Bey. dirle l:arşılanmıştır. U~küdar A· 
~~Yaresini derhal denize indir • ' merikan kız lisesi, kendi binasını 
.. 

1
'· tayyarenin denize indiğini r;ö süslediği cibi Kı:ı::I;ya da bir tak 

~~n . 
b cıvar hafüı ~andalle.rla Vecihi 
O C1tj • d 
t J n lm adına ko11muslar ve kur 
at°t.'"ı • ~ 

· ı~lardır. Tayyare hafif suı·cttc 
ıed-l . . '" enmıştır. 

i-ler Nadolni 
• 1Alrrıc::nyanın Moskova büyük el 

sı iuin t . d'l . 1 _.,~ . e a:ı~1 e ı mış o an sabık 
~ aefırı Her Nadolni dün sa· 
.a
1
h taytare ile Beri ine gitmiş, Ye 

§ı k .. d 
d oy e Alman kolonisi tarafın • 

an teşyi edilmiştir. 

yaptırarak ka:rnbanm tezyinatına 
iştirak clı:;İştitr. 

Yunan hava kumandanı 
dün memleketine gitti 
Memleketitmize gelmiş ola Yu

nan hava kumandanı Jeneral A -
damidis dün sabah Cümhuriyet a
bidesine bir çelenk koymuş ve öğ
leye doğru tayyare ile Atinaya ha 
rcket etmiştir. 

Buz dolaplarından Bele
diye resmi alınacak 

Hususi evlerle müesseselere ko· 
nulan buz dolaplarından belediye 

resim alacaktır. Fakat bu resim 
layıkıyla tesbit olunamamaktadır. 

Belediye bu gibi buz dolabı satan 
acentalara müracaatla, satış ya • 

parlarken kimlere ve ne miktar 
makine verdiklerinin tesbitini iste 

miştir. B\lZ dolabını kimlerin al· 
dığı bu suretle belli olduktan son
ra resim alma işi kolaylaşacaktır. 

VAK 1 T ' 
Oilndellk, Slyaal Gazete 

Tsta.nbuJ Ankara Carldest. V AKIT yurdu 

Telefon N um ara larr: 
Yazı l§lert telefonu: 243i9 
ldnre telefonu : 2f37& 

l'elı:nıt adresi: latanbu.I - "/AKn 
Posta kutusu No. f& 

Abone b edelle r i: 
Türkiye Ecrıetıı 

Seneli': 1'00 Kr. 2700 ıer. 

6 aylılı: 750 • Hf>O .. 
3 aylık fOO • 800 . 
1 aylık 150 .. soo . 

ilan Uc retler i: 
l'lcıtrl IUlnlıtrın ilin Hhlf~lerlnde pntl· 

nıl !lO ı.-wuıtAn haJlar. Ulıı ıuıhllcde 260 

kuruıa knı1ar çıl•:ır. 

UUyUk, fazla, dcvıımlı 11§.n veN'olere alt 

ayn tcnzUAt vardır. 

Keımıl UAnlnrm bir s:ıttn 10 lmru,tur . 

Umumi yerlerden resim 
Belediye şubelerince umuma 

mahsus yerlerin vaziyetleri iyice 

tetkik edilmekte, ondan sonra bun 
larm tabi olacakları ruhsatiye har 

cı tesbit ve harç tahsil olunmak -
ta idi. Bu muamele hem uzun ıü 

rüyor, hem de tahsilat gecikiyor· 
du. Dün belediye reisliğinden şu 

belere yeni bir tamim gönderilmiş 
tetkikatın acele yapılması, tahsi -

lalın zamanında ve süratle alınma 
sı bildirilmiştir. 

Belediyelerin tebriki 
Yüzü mütecaviz taşra belediye· 

sinden İstanbul belediyesine Cüm 
huriyet bayramı münasebetiyle 
tebrik telgrafları gelmiştir. 

Ankaraya giden polisler 
ve mezuniyetleri 

Muvakkat hal mi, yeni ve 
büyük bir hal mi yapmalı? 

Temel atma merasimi yapılan 
Keresteciler yangın yerindeki hal 
muvakkat ve bir tecrübe mahiye -
tindedir. Bir çok gruplar belediye
ye müracaat ederek muvakkat hal 
yapılmaktan&a bir iki milyon sar -
fedilerck soğuk hava depolarını ve 
asri en son tesiııatı ihtiva edecek 
büyük bir hal vücude getirilmesini 
teklif etmişler, fakat vali ve bele
diye reisi Muhittin Bey teklifi red-

. detmiştir. Sebebi şudur: 
Belediye, bu halin bir sene için • 

de ne kadar iş görebileceğine, ne 
kadar varidat temin edeceğine da
ir sahih bir istatistik elde etmeden 
masraflara girerek büyük bir hal 
yapmak fikrinde değildir. Muvak
kat halden alınacak tecrübelerden 
sonra büyük hali yapmak kabil o· 
lacaktır. 

Yeni halde bilhassa meyva, seb 
zenin hilesiz, taze bir surette satıl
masına dikkat edilecektir. Bu me
yanda yumurta ticaretinin zapt ve 
rapt altına alınma&ı düşünülüyor. 
Belediye, hali açtıktan sonra yu -

murtaların üzerine silinmiyecek 
ve bozulmıyacak şekilde tarihleri· 
ni gösterecek bir damga vuracak • 
tır. 

Fransız elçisi 
Fransız elçisi Mösyö Kammerer 

ve Amerika sefiri Mösyö Skinner 
Ankarr.dan lstanbula gelmişler· 

Ankaradaki geçit merasimine iş dir. 
ti"::>k etmek üzere Ankaraya gi -
den 300 polis memuru İstanbula 
dönmüşlerdir. 3 ikinci teşrin 1918 

Emniyet müdürlüğünün aldığı - l'Jrıııı nı·ş nıat1dcdcdcıı ıburı·t c.ı.ııı 
tedabir meyanında bayram içinde ı nıl\t.ırclcC'rıamcııiıı rrstııi m etni ı:ısı.etrkrlo 

polislerin mezuniyetleri kaldırıl - nrşrı'dllmlo:;tır • 

b - ltllfıfın Alııı::uıyoyn ınüturrlır §:trt 
mış ve za ıta memurları üç gün üç 

l:ı rı: 

gece daimi surette vazife başında l _ Alman donıınnı:ısınııı taın:tmcn tes-

bulunmuşlardı. Bu sayede bayram ııını. 
günlerinde ehemmiyetli hiç bir za 2 - Ştnn1ıurı; \c l'ltUıılh şdılrirrlnln 

bıta vak'ası olmamış, polis memur rransayn trs11ıni. 
)a,.1 uygunsuzlukların önüne geç • s - ıtrop fabrlknlarının ltlllıf ı,ı;nll aı-

KUç_Uk ilanlar ; miştir. 
tın:. nlınnııııu. 

•l - (llelfoland) ada~ınm ltlllfn I<' 11-
uır detaşı so iki de!ıun ôO Uç defası ~ Bu gibi fovkalnde tertibata lü • 

dôrt (ıC!a.sı 1~ Ye on defası ıoo kunıştur. mı. 
Uc aylık Ud.n verenlerin btr defası mecca· zum kalmadığı cihetle dünden iti- - A vru~ı~:rn firar cttlğlnl' dıı!r hRk· 
nendir. Dört s:ıtırı .. e,.en nrınıann rıuıı hare b t memurJ ... rı da esk'ısı" ,, ., n za ı a ... · ımıd:ı şa) l.ıl.ır ı:ıkuıı "ılıık lıwnı.mı rrl!ıl Is· 

MUrlan tıeo kuru:tan hesap edilir. d 'f d 
İİll••••••••••••••iil gibi mezuniyetlerin en istı a e et mail Hnlıln l'nş.ınrıı lst:ıııbuld.ı s:ıklancııı;rı 

meğe başlamışlardır. 7.nııııdlllm•·l<tedlr. 
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evlet ve Meclis BORSA 
, Bir Bosnalı 

Müslüman 

Cel31 rturi 1111 ili -~ 

Kanun yapmak, hükumeti mu - ın dahi kendi vazifei muayyenele
rakabe etmek her yerde meclisle· ri dairesinde bulunan mevat ıçın 

rin, heyetlerin işidir. Bir tek insan kanun tanzimini veyahut kavanini 
kanun yapamaz. Bir fert hükumeti mevcudeden birinin tadilini istida 
murakabe edemez. Onun içindir ya salahiyetleri,, vardır. 
ki 6 ıncı maddede "Meclis teşri sa- Pek ala! Netice ne olur? Ay -
lahiyetini bizzat istimal eder.,, nen: "Evvelce makamı sadaret va-

Fakat icra işi bir elden çıkmalı sıtasile tarafı ~ahaneden istizan o
dır. Koca bir heyet, 317 kişi, top - lunarak iradei seniye müteallik bu 
tan kumandan, amir olamaz. Bu yurulursa ait olduğu dairelerden 
dakikaya mebnidi ki teşkilat, as - verilecek izahat ve tafsilat üzerine 
len milletin hakkı, malı olan ve layihalarının tanzimi Şurayı Dev -
Mecliste tecelli ve temerküz eden Jete havale olunur.,, 
icra salahiyetini 7 inci maddeye Meclisin en birinci hakkını ne • 
göre "kendi tarafından müntehap zeden hu madde 1325 te ~iddetli 
Reisicümhur ve onun tayin edece- görülmüş ve şu suretle tadil edil • 
ği bir İcra Vekilleri Heyeti marife miştir: 

tile istimal eder . ., İddia edebilirim "Müceddeden kanun tanzimi ve 
ki bu tasnif ve formüller tamdır. ya kavanini mevcudeden birinin 
Bu ~adde.nin s~n !ıkr~sma naza .• 

1 

tadilini teklife vükela ve ayan ve 
ran Meclıs, hukumeh her vakıt mebusandan her birinin hakkı var 
murakabe ve iskat edebilir.,, dır.,. Teşkilatı esasiye kanununun 

Bu l'asnif ve bu formüllerde hiç 15 inci maddesine göre kanun tek 
bir tenakuz bulunamaz. Kuvvetle lif etmek hakkı meclis azasına ve 
ri ayırmakta ise tenakuz zahirdir. 1cra Vekilleri Heyetine aittir. 

Teşri ile icra girifttir. Bazı mev Görülüyor ki sıra, iptida, meclis 
zilertle bu ikisini biribirinden ayır azası, sonra bir heyet olmak üze • 
ma~c: güçtür. Bu meclislere {Teşrii re lcra Vekilleri Heyetidir. 
mec.lis) diyorlar. Fakat vazife sa- Eski kanunu esasiye göre, mad -
dece teşri değildir. Eğer böyle ol - de 54: "Şurayı devlete bilmüzake 
saydı meclislerin hükumeti mura - re tanzim olunacak kavanin layi -
kabe ~e iskat edememeleri lazım - haları heyeti meb'usanda badehu 
dı. Halbuhi tip ittihaz ettiğimiz 

heyeti ayanda tetkik ve kabul o -
Fransa parlamentosu bilhassa bu 

lunduktan sonra icrayi ahkama irn 
işleri görüyor. dei seniyyei hazreti padişahi 

Kuvvetlerin ayrıldığı iddia olu· müteallik buyurulursa düsturüla • 
nan yerlerde bile meclis bir zatın mel olur,,. 

tasnifine göre: lttihat ve Terakki hükumeti bu 
A) Ke.nunların tatbik olunup o· maddenin de sertliğini anlamış Ye 

lunmadığuu meclis tetkik eder ve 1335 de onu dcğiştirmi~tir: "Tam 
vek:.Ueri mes'ul tutar; zim olunacak kavanin layihaları 

B) Kanuna müna.fi icraatı tak • (Şurayı devlet kalkıyor) Meclisi 
bih,ı!azım gelen tedbirleri ittihaz Me)>'usan ve Ayanca tetkik ve ka 
eder; bul oluna~ak ledelarz tasdik ile ic

C) Halkın ihtiyaçları ve şikayet rayi ahkamına iradei seniyeyi haz 
leri hususunda hükumetin nazarı · reti padişahi taalluk ederse clüstu· 
m çeker; rülamel olur. Arzolunan kanunlar 

D) Siyaset hakkında hükumete iki mah zarfında ya tasdik olur ya 
veçhe, na:ıihat verir. Bu nasihatler but tekrar tetkki edilmek üzere 
le hükumet bağlanmaz; şu kadar bir kere iade edilir. lade olunan 
ki bunların ehemmiyetleri derkar- kanunun tekrar müzakeresinde ek 
dır. Asıl mesele paradır. Para işi - seriyeti sülüsan ile kabulü şart -
ne ise karar veren yegane makam tır ... ,, 
meclistir. Teşkilatı esasiyenin 35 inci mad 

12-93 kanunu esasisi ve tadilatı desine göre ise: 
ile 1340 teşkilatı esasiyesindeki ••Reisicümhur meclis tarafından 
parlamentoya ait hükümleri mu - kabul olunan kanunları on gün zar 
kayese etmek 37 senedeki terakki- fında ilan eder. 
yatı göste11meğe kafidir. Teşkilatı esasiye kanunu ile büt 

Meclisi umumi (eski kanuna gö ce kanunları müstesna olmak üze -
re parlamento) iki heyettir. Yeni ;e ilanını muvafık görmediği ka -
kanunda milli hakimiyet ancak bir nunları bir daha müzakere edil -
mecliste temerküz eder. Meclisi u- mek üzere esbabı mucihesile birlik 
mumi padişahın iradesile açılır ve te keza on gün zarfında meclise i
kapanır (M. 43). Son 1330 tadili - ade eder. 

Lklizalarında yıldız işarcli olanlar uzer
lerinde ~ ilci ıcşrin muamele olanlar· 
dır.ı R:akaml:ır k:ıp:ınış fi}aılnnnı ~ösıenr 

Nukut 
--

* Lorıdra tıtı•. -· 
• C\'} ort 143, • 

• Paris ı:o. -
1 • .l\lil~oo 224. --
* Hrıık,cl il~. -

• Atln:ı 24 so 

(Sataş) 

• \'I\ ıına 
• l\ladrıı 

• Rerlin 
• \':11~rwa. 
• Hutlapcst• 
• Bulrcş 

~:i. -
1 .-
50, -
2~. - • 
:ıo. -
~3 •• 

j Ankarayı gördükten sonra 
fikrini söylüyor 

Yugoslavya gazetecileri ile bir
likte Cümhuriyet bayramında An
karada bulunan Hamza Humo B., 
ihtisaslarını şöyle anlatmıştır: 

- Ben bir gazeteci ve edebiyat-
~~ • .::: 

1 la meşgul olan bir adam sıfatile • Ccnc\•re ~:!.l, - • Hclı:rat 
* ~ofla ~.;, St• • Yı•lohama 
* '\n sterdam 85, - • Altın •);?•, - Türk inkılabının seyrini alaka ile 

:•
7 

- takip ettim. Bir müslüman olmak• l'raı: ırn • :\lcdtlıye 

• Stotho m :;Q, - • Bı nknot 

Çekler 

* l.onllra 

lığım hasebile, biz Bosna müslü -
manları için de, artık Türk milleti 
nin büyük halaskarı ve ıslahatçısı 

* ~C\')OTlı: 
* l':ııis 12 06 

• \'ıyaon 
• :\latlrlt 

4'.~6:"5 olan Gazinin büyük ve tarihi ese -
S.fı:ı :-.~o · d k 1 k ld' 

* l\lil.lno • Rcrlln ı.cı . • rın en örne a ma zamanı ge ı-
• Brul.scl 3.3-;- \'ar~o\·:ı 

Atin. 83,06 - • Butlapcştc 
* f;cocı re 2 .p;o - lltikrcş 

4 2•l25 ğine kail bulunuyorum. Yugoslav· 
.ı.s:.ı5o ya Kralı Aleksandr Hz. vatanımı • 

Sof)ıt lıtı,'W(.• Bclı:r.ıt 

• Amsttrdam J.ltı90 • \otohanıa 
15,9 ?- l\10 kma 

zın ittihadını temin için sarfedilen 
gayretleri temsil ettiği gibi, Gazi 
de Türk milletinin kahramanlığını 

1 ve terakkiyatını şahsında temsil 

o.50 I' crkos 2:-, 1 '> 

1 

etmektedir. Bosna Hersek müslü • 
27. - <;ımcnto a~. ı ı.- manlarını Türk milletine bağlıyan 

llcJı :ı,90 ( n)on ııey. 20,Qo dört asırlık eski an'aneler, inkıla -
c:ır lla,·ri\'C ır;. ~ark ile!. 1,50 h h l k k 
Tr~m' ;Y • 4 .so ııa ) a 2.20 ın ızıy e artı ortadan alkmış· 
U. sıı:orta ı ı,40 ~·arı: m. m.a 2.35 lır. İşte bu sebepledir ki biz Bosna 

_ıı_o_m_o_nt_ı ___ ı•-:-•.-_ _,_ı_·c_ıe."="ro~n--=-'.':'13~·--=·1 Hersek müslümanları, yeni bir 

istikrazlar tahviller hayata doğru gitmek için bu e~k 
an'anelerle mücadele etmeliyi ı 

53,~:ı Tramı :ıy 51,:ıo Bu mesele bizim için şu şekilde te 
• 193 J d:ı i~t. ()!).- Eid:trU: 

İ<tİf.r:ı7.hlA. 

~;ırk ıı .vnl 

n.!\luuh 
2.c.:c1 ı:rı:anı 95.~o barüz ediyor: Eski adetlerin yeri-

::o i:ı ltıhtım 11! h l .- ne garp ayatma ait yeni adet er 
(.iimrul;lcr ~.35 * Anadolu ı 4-1 7!i 
ı'ı~s i\lü. ,, 4,ı-u * Anııılıılu ıı H,;s ikame etmek. Bu mesele bizim için 
fla~dat. 9,- *" l\Jiımts•li ~o95 çok mühimdir. Çünkü memleketi-

f. ... --....;.;;.. ___ .. =o;;;;;;,;;;;;;;;;;;m;;;.;;;;;;-..-..-.- miz halkı, biz müslümanlar müs -

TAKVİM 
Cuma 

3 T.sani 
lJ Recep 

Ctın do~u~u 
Cun 1 atısı 

fı,l!l 

17,21 

Cumartesi 
4 T.sani 
14 Recep 

6;ll 
17,1~ 

Sabah &ıam:ıLı fı,60. 5,lilJ 

tesna olmak üzere, Garbin medeni 
hayatını ya~amaktadırlar. İ~te hu 
sebepledir ki bizi ayni kandan o • 
lan kardeşlerimizden ayıran fark· 
ları ortadan kaldırmak için Gar -
be yaklasmi\k mecbı1rivetindeviz. 

o~ıc namazı ıı.s9 ıı,ss Bir kaç gün evvel, Dördüncü va 
llodı namazı 14,"8 ı ı,Sıı 

.·\lı.~am namazı ıı.21 1 :-,ıx kıf hanı asansörü arasına sıkışa· 
raı ı namazı ı ,5.3 ıs.so rak feci bir şekilde ölen Naci Be-
lııı·~ı. 4 :J<) 4 41 l h l l . h .. . yin ö ümü şüp e i görü muş, a -
\'ılın geçen ı:iinlcn 30~ :\09 
Yılın ~alan.. 61 (0 bası eczacı Ragıp Bey tarafından 

L------------- _J müddeiumumiliğe müracaat edil -

1 ST AN BUL BELEDiYESi 

Darülbedayi Tenısilleri 
f ugüo matine 

saat 15 ele 
akşam suvare 

saat 21 de 

Pergünt 
Yazan: Henrik 
ibsen. Bestele

-,, " 111111111111111 

111...111 

\llHllll 
yen: E. Grieg 1 ürkçeye çe

vırcn : Seniha Bedri. 5 perde 
UMUMA 

rHnnınıef endiler; 

1 

H:ıy:ıunızd:ı untı1amı~ :ıcağını7. 
~egane film 

MARIE BELL ve 

' 

mi§ti. 
Miiddeiumumilik, vaka etrafın -

cla ehemmiyetle tahkikat yapı

yor. Tahkikatla müddeiumumi 
muavinlerinden Kazım Bey meş -
guldür. 

Askeri müzede 
Askeri müzede yakında Çanak· 

kale ve İnönü harplerini temsili 
olarak gösteren bir galeri aç.la
caktır. 

Bir banka hakkındaki 
haber 

Dünkü gazetelerden birisinde la 
tanbulun tanınmış bankalarından 

birinde muamelatın tetkikine baş
landığı yazılmakta idi. 

tına g5re meclis davetsiz toplanır. Meclis, mezkur kanunu hu defa 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi da kabul ederse, onun ilanı reisi • 
}EAN MURAT 

Şirketler komiseri Cemal Ziya 
Bey bir bankanın idare heyeti iç· 
timama iştirak etmiş ve havadis 
mübalağalı surette aksetmiştir. 

davetsi'z toplanır (M. 14) · cümhur için mecburidir.,, 
Padişah meclisi vaktinden evvel Milli hakimiyeti zayıf bir suret-

açar. Toplanış müddetini arttırır te temsil veya temsile yeltenen bir 
vey~ eksiltir (M. 44). meh'uslar meclisi huzurunda reisi 

Tü'rkire Büyük Millet Meclisi ve azası doğrudan doğruya padi -

tarafından tcıııı;.il edilıp lıu:riin 

MELEK 
<;İncnıas-nda go-ıerılıncktc ol~,n 

DELi GONUL 
filmidir. Bu ~:ıhc.:ıcrin ~-=~ ir ı>C\ kine 
dCl)Um olmU\Or A~rıca: .\nk.ır:ı ,.c 
ht:ınbul'J.ı Cüınhıırh·et lla\ rnmı ve 
l'.ır.ımouııt dun~a ha,·:ıdbll'n. Bugün 

ise mahiyeti itibarile müstemirdir. şah tarafından nasbolunan bir a -
Az~mn tahlifi Osmanlı Meclisi u - yan heyeti bulunuyordu. Demek 
mumisinde sadrazam huzurunda ki her hususta hakimiyet padişa - \.ı 
olu~"du. Aza padişaha. sadakat ye- hmdı. 

snat 11 de tı:nzildtlı matın< 
(9442)"' 

mi~i eder1er (M. 46). Müntehipler, eski kanunu esasi 
Buyük Millet Meclisinde meb' • nin 72 inci maddesine göre meb' • 

uslar yalnız (';jmhuriyete sadakat uslarını yalnız kendi vilayetleri n· 
edec~derine dair namus üzerine halisinden intihap edebilirlerdi. 
söz verir~zr (M. 16). Yani Erzurumlu İstanbulluyu meb 

Eski kanunu esasinin 53 üncü us çıkaramazdı. 1332 de bu ahka -
macfdesi mucibince kanun teklif mı deği~tirdiler. Cümhuriyet re -
etmek hakkı esasen hükumete a - jiminde ise böyle tahditler yoktur. 
fttir. Mebuslar ve ayanlar bu hak - 93 usullerine göre mebuslar ken 
kı haiz değildirler. Yalnız, aynen: di reislerini intihap hususunda hür 
44Heyeti ayan ve heyeti meb'usan değildiler. 77 inci maddeye tevfi -

kan meb'uslar, meclis reisliğine ek 
seriyetle üç, ikinci ve üçüncü reis· 
liklerine üçer nefer ceman 9 zat İn 
tihap eder, padişaha arzolunur ve 
o da bunlardan birini reisliğe, iki
sini reis vekilliklerine tercih ve bu 
suretle (memnuniyetleri icra) olu
nurdu. Bu hüküm ittihatçılar za • 
manında geri alındı. 

s o rt 

Bii sütçü arabasına 
tramvayın çarpması 

Arnavut köyünde inekçi Ligor 
isminde birinin yanında uşaklık e
den Mustafa, evvelki gün arabası 
ile Beşiktaşa süt getitrmekte iken 
bir kazaya uğramış, arkadan ge 
len 1197 numaralı vatman Mehme 
din idaresindeki tramvay arabası 
bütün hızı ile üzerine yüklenmiş
tir. Çarpışma çok şiddetli olmuş, 
araba parçalanmış, süt güğümle

ri yuvarlanarak parçalanmış ve za 
vallı arabacı Mustafa bir kaç met
re öteye fırlayarak bacağından 

yaralanmıştır. Zabıta tahkikat ya
pıyor. 

Yarının işleri 
/Jasmakalcdw ucvaJtt • 1 

gün bu vazıf e umumi harpten e~;. 
ki ehemmiyetini kaybetmiş det'. 
dir. Hatta daha ziyade genişleJOI~ 
lir. Zira umlLmi harpten e'le 
askeri müdafaa sahası sadece k•• 
ralara ve denizlere münhasır ikeO 
bugün hava 'ar da mücadele sah•'' 
c.•lmuştur. O kadar ki tayyare "e 
gaz vasıtaları milli müdafaanırı eti 

mühim birer unsuru sayılıyor. D•· 
ha sonra silahların azaltılması, y•· 
hut arttırılmaması için Cene"~ 
konferansında cereyan eden nııt 
zakerelerden bir netice alınnı'11 

umitleri kalmamıştır. Nihayet de~· 
!etler için bugün yeni bir milli nıaı· 

k. bil 
dafaa sahası daha açılmıştır ı eli 
ela her memleketin kendi iktıı• 
cihazlarının tamamlanmasıdır· 

'h •• Sulh zamanında iktısadi cı • 
ları noksan olan bir memleketİll 
harp zamanında harici tecavüzler• 
karşı müdafaa vazıfesini tanı•111 

olarak yapmasına imkan yoktı.ır• 
Diğer taraftan her memleketin bii• 
tün dünyayı sarsan iktısadi buhr•: 
na karşı mukavemet edebiJ!Jle•~ 
için de gene sanayi sahaıınd•~ 
müdafaa vasıtalarının ikmal edıl• 
ınis bulunması şarttır. 

~Hulasa bütce meselesi halledil· 
dikten, iktısadi ve askeri sahal•~ 
da milli müdafaa cihazları iknı• 

olunduktan sonra beyne'milel ••• 
mimi bir sulh ve dostluk siyaseti ' 
nin tatbiki ciheti kalır. Gecen ott 

&enelik cümhuriyet tarihi is; hük~ 
metin bu sabaha bundan sonr•lı' 
muvaff akıyetleri için kafi temin•' 
olarak telakki olunabilir. . 

Mehmet Asınt 

Bir ihtiyarın ölümü 
:r.vvelkl :uı\uılı ı~opruuuu Oe~d 

dar iskelesinde bir ceset bulundll" 
ğunu, yapılan tahkikat ve muaY~ 
ne neticesinde boğularak öldiii11 . ., 
anlaşılan bu adamın Seyrisefaı 
çarkçılığmdan mütekait Mehnıel 
Şevket Efendi olduğunu dün y•~: 
mış ve zabıtanın görülen lüzum ~ 
zerine tahkikatı derinleştirdiği111 

kaydetmiştik. . 
Öğrendiğimize göre. Şirketi 

Hayriyenin Üsküdar iskelesinde 
memur olan bu zavallı adam de" 
nize bir kaza neticesi düşmüt .,e 
etraf ta kurtaracak kimse bulunrrı• 
dığı için boğulmuştur. 

Eroin kaçakcıları için 
ceza isteği 

Sapkacı Marko Efendi ile bff 
arkadaşının eroin kaçakçılığınd•~ 
maznun olarak ihtisas mahkeme••· 
ne verildiği malumdur. 

ihtisas mahkemesinde muhake -
me bitmiş ve müddeiumumi tar•· 
fından hepsinin cezalandırılnı••' 
istenmistir. 
Maz;unların avukatları, müd• • 

faal arını · yapmak için muhakero' 
nin tehirini istemişlerdir. Bu t• • 
lep kabul edilmiş, muhakeme c;ıl • 
martesiye kalmıştır. 

Bir vapurda kaçak it 
Dün limanımıza gelen Ref • 

vapurunda bazı kaçak eşya bul~ 
duğu haber verilmiş, derhal tah r 
kata baslanmıstır. Kacak matl• - . ~ 

bulunmuştur. 

Çekmecede iki mekteP. 
C ' k'. 1 · d 'k' yeıı' e.ı<mccc oy erın e ı ı ıl 

kö; mektebi in~a edilm~ş ;c !
mektepleri:: :ıçılma merasıını C 
huriyet bayramında yapılmıştır:.,, 

Köylüler maarif müdüriyet• 
teşekkür telgrafı çekmiılcrdir· 
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Yar 0

1 
şturn. Behire!... Hasta mı? yer etmişti. VAKIT'ın yeni Tefrikası : 2 Yazan: A. Mil 

tele~~n=~·rnı?. ABöy!e er~en neye Masanın üstünde tabaklar, ça- Ka ...... tı·b,· mes 'uller lstanbul' Jan 
di · ıyor. caba bızzat ken- ı.aklar, şişeler, diş fırçası, pudra U j 

• 1 rni?, o 
-. Sen ~isin Behire?. 
-- E-.. et, 

- Ne var? rab k .. l _ F . :ı u soy e. 
ta ed~·erdı hasta, seni istiyor. Ri

rrn, hemen gel. 

llled E.tnredersin, hastaneye git -
~'ti evvel gelirim. 
"'~! .... Hasta olan Ferdiymi§. 
~•yı d" 8ir 'k• n ırn, kahvaltımı ettim. 

iki 
1 1 Yerden telefon ettiler, bir 
~ere de ben telefon ettim. 
okağa çıktım. 

ll'l°'ty ~lda, Ferdiye karşı ne hisle 
li~ e .. assis olduğumu bilmiyorum. 
uınu n. t' . d ? S . . li ıye ım mı var ı.. uımye-

tnSıirni? •• Tahlil edemiyordum. 
t l gara dumanı gibi hafif düşün 
e er fik . ı· 'd' d 

11 
rıme ge ıp gı ıyor u. 

8 Me diye sanki beni çağırıyor?. 
f: '!.altı defa fikir verdim diye mi? 
li•kıdcn bana hiç baktırmazdı .• 

-. anla.dnn. Doktorundan mem -
ı,urı o'~ d w b' k .. l . ti 'IDa ıgmı ır ere soy emış-
ı ... Ney•e, gitmemek olmaz •.. Aca 
Ua_ n • 

1 
eıı \'ar?. Sormalıydım. Ben de 

f'eıı: ı ~ 
akayt C:lavrandım •• ,, 

BöyJe, aüıüncelerimin basit 
fi~, 

-.'l'ını takip ediyordum. 
Geldim. 

t{ Behire ıbeni bekliyordu. Üstün
e .Pijama Tardı. Endi§eliydi. 

Sir kadın, sevmediği lhalde, ko
~tnı pelC ala merak edebilir .. A
ttı\. .• 

i "iiia ne bıleyim ben, kızıyorum 
fte ... 

I liiıaiyatımı belli etmemeye ça 
'ttırn, resmi ve ciddi davrandım. 

- Bonjur Behire ... Ne var?. 
t - 1-lemen geldiğin için çok te

lcııtı_ •. 
l(ur cderım. 
..._Vazifemi yaptım. 

lıı ...._ Bu sabah Ferdi sancılandı. 
~ ıet.i istedi. 
- Öyleyae muayene edeyim. 
Ôdaya girdim. 

d Bir bakı,ta hem hastayı, hem 
e karyolaları gördüm. 

:(. 1(. "' 

lia-$talık mı?. 
S t(anıa saplanmış gibi bir ağrı. 
l\ğ taraf ıancıyor. Nabzı süratli .. 

b Mükemmel bir egü apandisit 
t:ıbranı !. 

I O, 111idesinden sanıyor. Ben böy 
\ie fklide ağrılarını bilirim, insanı 
'i IÜnde öldürür. 

h" Doktoı·, muayene ederken, teş-
19 koyarken· ,karnına bakarken, 

::h:ıa sayarken, yavaı yavaş öteki 
k anı tebellür ediyor, meydana çı
d''lor, ~ekilleniyor, vücut buluyor-
"· Bu öteki adam: Aşıktı. 
Etrafı.ma baktım. 
Dernek şurada ... 
İki çift yatak birbirine bitişik ... 

t k ~u baıının izi el'an duran yas
ı ta, ilerdenberi hayatımı doldu-:'n kadın yatıyordu. Biraz iği) -

t '?ta, sevdığım kokusunu duyacak
'rtı. 

~ı· f<öıed~ yatan da, can damarı 
rtl\de olan adamdı ... 

d .... ~u adamı şimdi, şu anda, iste
t·'.8ını §ekle sokabilirdım. Sırtı üs

l:ı, }'ijz"' k k u oyun yatırır, dilini cı -
'rtır nef · · t tt "'k ·· t~ .. t , esını u urur, o sur ur, 
~ekletirdi.m. Ama, bu adam, o 

clınuı yeaıi.ne hakimiydi. 

! l'uvalet odasının kapm tam kar 
1

~" l~aadüf ediyordu. 
)'<\laktan, odanın masasına ka-

pomponu, sürmelik, krem vardı. 

d~:,u;~:::m~::.rini bilmiyor - kadar ani yola çıktılar ki ... 
Göğsüm, iptidai, vahşi bir kin

le kabardı. Biraz gözlerimi yum -
dum, Ferdi ile göz göze gelmeme
ye gayret ederek muayeneye de -
vam ettim. 

"Domuz seni şimdı boiuver -
sem ,iyi doktoru anlardın ... Seni 
yüz üstü bıraksam, yarın sabah 
halini görürdün... Ama Behireyi 
de sevip ok,amak hatırından geç
mezdi ... Seni domuz seni! 

Bu halde kalamazdım. Doğrul
dum, konuşmıya başladım: 

( ı~voını yar) 

Kadın birliği, kadınların 
muhtar lığı ve bayramımız 

Köy kadınına köy muhtarlığı ve 
ihtiyar heyeti azalarına dahil ol
malarına müsaade eden kanunun 
kabulü dolayısile Kadın Birliği ta 
rafından Reisicümhur Hazretleri -
ne, Büyük Millet Meclisi Riyase -
tine, ismet Pata Hazretlerine, 
Halk Fırkası Riyasetine, Dahiliye 
Vekaletine te§ekkür telgrafları çe
kilmiş ve Cümhuriyetin Onuncu 
yılını kutlulamak için Gazi Hazret 
lerine, l&met Paşa Hazretlerine, 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine, 
Halk Fırkası Riyasetine tebrik tel 

grafları çekmişlerdir. 
Kadınla~ }>irliği1Bay~ın birin 

ci günü Cümhuriyet abidesine çe -
lenk götürülmüştür. 
Bayramın ikinci günü de Darüli. 

cezedeki çocuklara, şeker, çikola -
ta, ve paıta götürmüşlerdir. 

§ Kadınlar birliği namına, cüm 
huriyet bayramımız dolayısiyle 

darülaceze ziyaret edilmiş ve kü
çük çocuklara bazı hediyeler da -
ğıtılmıştır. Müessese müdürlüğü 

bu hususta şu satırlarla teşekkür 

ediyor: 

"Onuncu yıl dönümünü kemali 
meserretle kut1uladığımız bayram 
münasebetiyle birlik namına he
yeti idare azasından doktor Fethi 
Beyin refikai ınuhteremeleri l\ie -
diha Haımn tarafından çocuklara 
göndel'ilen hediyelerden dolayı 
birlik heveti rnuhteremesine teşek 
kür olunur.,, 

Recep Beyefendinin cevabı 

C. H. F. umumi katibi Recep 
BeyefencH kadınlar birliği tarafın 
dan, cümhuriyet bayramımız mü
nasebetiyle çekilen tebrik telgrafı 
na şu telgrafla mukabele etmişler
dir: 

"Candan tebrikinizi en sıcak 
duygularla karşılıyarak cümhuri -
yetin edebi saadeti içinde mesut 
olmanızı dilerim.,, 

Tramvay Önünde bir 
bacak kırıldı 

Evelki gece saat 23 te Beyazıtta 
oturan kunduracı Fethi Sirkeciye 
gitmek için Edirnekapı - Sirkeci 
tramvayına atlarken mukabil ta -
raftan gelen diğer bir tramvayın 

önünde kalmıştır. Süratle gelen 
tramvayın önünden vücudunu kur 
taramamış, sağ bacağı tramvayın 

önünde kalmış ve çarpma netice -
sinde kırı1 mıştır. Yaralı derhal 
Cerrahpafa haataneıine kaldırıla
rak tedavısıne başlanmıştır. 

_Me~~ezi umumi, o esna~a h.er- f.ruı~ıımıı 1 nn 1 u ~ • 11~nınn _ 1 -~ mak icin tek bir araba bile kalma-
kesın sılah altına alınması uzerıne =: Dun ~ıkan bırıncı tefrıka • mıştı. Çünkü ciheti askeriye hepıi
merkez azasıy!e katibi mes'ulle - mızın hulasası ni askeri nakliyata tahsis eylemi§
rin de harbe iştirak etmelerını dü i "lttibat ve Terakki,, hükıimeti uınu· ~ ti. Heyet uzun müddet araba ara • 
~ünmüştü. Şimdilik yalnız katibi - mi harp lıa~llldıtı zamnn Oıımanh orılu-l 1 dıktan ve bulamadıktan sonra ni• 
mes'uller İstanbuldan hareketle sunıı da scferlJcr hale gcllrmeğe karar~ hayet Mahm t K. ·1 p ·· · = u amı aşaya mu· 
Erzincana kadar gidecekler ve o -
rada emir bekliyeceklerdi. Bilaha 
re merkezi umu.mi azasından dok -
tor Bahaettin Şakir beyin ıimali 

Kafkaayaya, Ömer Naci ve Ruşeni 
beylerin İran mıntakasına, Süley -
man Şefik paşa, Rauf bey ve U -
beydullah efendinin Ef ganistana 
hareketleriyle İbrahim, lskeçeli 
Ali Rıza ve Bulgar meb'uslarından 
Celal ve saire beylerin Rumelideki 
teşkilat gibi muhtelif kollara ay -
l"Ilan ve Süleyman Askeri beyin i
daresi altına geçen "Teşkilatı 

mahsusa,, işine evvela katibi mes
ullerin lstanbuldan kara tarikile 
Erzincana seferleriyle başlamıştı. 

Katibi meı'uller yola çıkmadan 
evvel onların yerine kimlerin ge -
tirileceği mevzuu bahsolduğu za
man Enver paşa, hep "ittihat ve 
terakki,, yi zayıf düşürmek kaygu
sile, Kara Kemal beye demişti ki: 

- Katibi rnes'uller hareket et
tikten sonra yerlerine okur yazar 
birkaç inzıbat neferi veririm. On -
lar da aynı vazifeyi görebilirler.,, 

Bunun üzerine Kara Kemal 
Bey Enver paşaya şu cevabı ver -
mişti: 

"- Paşam, bu sözlerinizden an 
!aşılıyor ki, bizim teşkılatımızm 

ruhunu henüz kavrıyamamışsmız. 
Maiyetimde çalışan katibi mes -
uller yüksek tahsil görmüş zevat -
tır ve cümlesi de merkezi umumi 
tarafından intihap edilmıştır.,, 

~vermişti. Aynı zamanda cemiyet, nıer · i 
• f§ racaat etmeğe mecbur kalmı~tı. Bu "'kezi umumide bir içtima aktederek bun· ıs :ı-

-'iı da ileride biz de harbe tştırak edecek o- 5 nun üzerine güç bela, bir araba te· 
~ ıu:Sak, ordularrnuza yardım etmek için,! darik edebilmi9lerdi. 
-- '"l'"'"klltHı ınaheuııa .. namı altında bir ı:e- ~ S · d · h ... ~ ~ ım ı seya at artık bu araba ile 
_:le '\'c lııtlhbarat tcşlıilA.tı vücuıla getirme-~ 5· k d 

- ıvasa a ar devam edecekti. He
yi dUştlnmUııtü. 

i yet Ankaradan hareket ettikten Te~kllAtı mahııuMya en ziyade taraf-:!'! 
tar olan Harbiye nazırı Enver l'aşs !dl.-,. ve geceleri konaklarda, çadırlarda 
Fakat lttihat ve ter11kkl mukt>zi umu- - geçirip gündüzleri yol aldıktan 
misi de bllA kayt ve şart o fikri terviç b' h f f sonra ır a ta zar ında Sivaaa 
ediyordu. Te~kilatı ınahııusadan maksat, l 

muvasa et edebilmişti. Yolda as • 
Osmanlı ordusunun vazifeııinl kolaylaıjlır-

nıalc olmakla beraber, Enver Paşa mez -

kür teşkilAtı kendi taraftarlarına te\'dl 
ederek İlllhıı.l ve Terakkiyi zait dUı,Ur -

kerlerin develerle nakliyat yaptık-
ları görülüyordu. Arada sırada da, 

teşekkül eden bazı taburların meç 
mck istiyor. 'l'aldl Paşa lae ltlllıat ,.e Te· d 

hul bir semte oğru gitmekte ol • 
· rakkiyc men.sup olan mütekait Zllbltlerl 
cemiyetten uzaklaştırarak fırknya latedI-
ğl ser~l ~kil vereceğini dUşUn1>rek 1'~n

ver Paşayı aUnttıfına kani bulunuyordu. 
Teşkllltı nıah!ıtsıuırn vücuda gelme

alııc anlk olan bu zıt !!kirlerden başkıt. 

bir de lsllm ittihadı ve bUtiin TUrklt>rl 
bir araya toplamak gayeleri ıle mezkOr . 
teııkillltm tecssUsUne hıı.dim olııyor<lu. 

Bilh&S.!a 1'~nver Paşa, bUtUn Avrupa!I \'C 

~

1
. Asyalı lıılAm\arı ve Türkleri blrle~tlrece

-ğinl ve Adlryatık dt'nlaiııden Hint suları
na kadar yeni bir Oıınıanlı devleti 'kura
cağını taban-Ul etmekten bir an hlll 

dukları müşahede ediliyordu. 

Ankara ile Sivas arasına heyet 
tek bir ağaca bile tesadüf edeme • 

mişti ki gölgesine sığınarak Ağus
tos güneşinin kızgın ateşinden kur 

tulup bir müddet istirahat tedebil
sin onun için her konakta daima 

çadır kurarak onun altına iltica ey 
lemek lazım geliyordu. Bir gün bu 
suretlte bir tarla ortasında istira • 
hat edilmekte iken katibi meı'ul • 

kalmıyordu. )erden birisinin tıra§ olmağa kal -
tııte umumi harbin başlangıcında le- kıtmau ve dağ başında bile ~ıklr 

. csııUıı eden v~ bUtun .safhaları bir çok v 1 J b ga o an mec u iyetini ispat ebnesi 
mU!ılm badls1>ler, heyrcanlı YI' meraklı 

...-akalarla dolu olan t~kilft.tı mahsusa, diğer arkadaşlarının kendisile iı -
_yukarıda naklettiğimiz gizli ku\'Vetlt>rln tihza eylemesine sebebiyet vermiı 
"çarpışma.ııından ve birbirine zıt t'lan fikir- " ti. Gayet zor şerait tahtında yapı -
~ ıere hizmet ettirmek lııtt'mt'sinde,n doğ- _ lan seyahatin yeknasakhğı ve et • 
~ IDU§lUr. - - rafın ıssızlığı içinde büyük bir ha-

10 "İttihat ve Terakki,. frrkaııı !!('fer- dise teşkil eden bu tıraş olma key-
= bcrliğin UAn edildiği gUnUn gecesi mt'r- f' k• 'b' 
e ıyeti atı ı mes'ulleri epeyice gül 
~kezi umumide tı-şlıllAtı mahsuıııanın ,·ucu· d ·· ·· 1 l 
§ ürmuştu. ç erinden birisi o arka· eda getlrllmcalne karar Vf'rdiğl zaman bu i daşına: El işini nasıl ve ne şekilde yapaca~ hak - " 
~kında keli bir fikre malik de~lıil. 

hareketleri esnasında, ne de yolda -
kendilerını kimseye tamttırmıya - ---ııuımıımıııııı:ııu nıınınn umuıııruınmn GlillDlllllUllııtfllıl 
caklardı. Yalnız yolda nereye va- pan küçük İhsan beylerden iba
sıl olurlarsa orada vilayetin en retti. 

Katibi mes'ullerin Erzincana 
hareketleri son derecede gizli tu
tulacaktı. Katipler ne İstanbuldan 

- Azizim, burada kır ortasında 
bu gece cinsi latiften birisinin zi -

yaretini kabul edecek isen ·vakti le 
haber ver de, biz de çadırlarımızı 
seninkinden uzaklaştıralım!,, diye 

hitap etmesi üzerine matruş zat: 
yüksek memuruna müracaat ede -
bileceklerdi. Hüviyetlerini tayin 
için her katıbı mes'ule bir vesika 
verilmişti. Bu vesikada: "Filanca 
bey Erzincan ve daha ileriye git
mek üzere berayı memuriyet izam 
olunmuştur. İcabında kendisine 
muaveneti li.zımede bulunulması 

rica olunur.,, diye yazılıydı. Bu 
vesika dahi polise filan gösteril -
miyecek ve icabında yalnız vila -
yetin en yüksek memuruna ibraz 
olunacaktı. 

Katibi mes'uller, hareketleri i
çin verilen kararın ertesi günü İs
tanbul dan o kadar ani bir surette 
yola çıkmışlardı ki, evlerine gidip 
ailelerine bile haber vermeye va
kit bulamamışlardı. Giden heyet 
azasının beraberlerine eşya alma
ları da menedilmişti. Y almz her 
katibi mes'ule birer yeni dürbün 
verilmişti. Bundan maada yollar -
da barınmak için çadır filan alın -
mıştı. 

O zamanlarda "İttihat ve le -
rakki., nin İstanbul teşkilatı ka -
tibi mesulleri hamal Ferit, Hasan 
Basri, Memduh Şevket, Etem ve 
katibi mes'ullerin katiplığını ya -

Heyet bir aün zarfında hazır
lıklarını mehma imkan tamamla -
dıktan sonra Haydarpaşadan tre
ne rakip olmuştu. 

Katibi mes'ulleı· Haydarpaşa
dan Ankaraya kadar trenle gide -
cek ve oradan araba tedarik ede
rek Sıvas tarikile Erzincana vara -
caktı. O esnada yolculuk etmek 
çok müşküldü. Çünkü seferberlik 
dolayısile ortalık karmakarışıktı. 
Trenler muntazam işlemediği gibi 
at ve araba da bulmak kolay de -
ğildi. 

-'' Hayır, azizim, öyle bir niye 
tirn yok. Fakat bir gün gelir belki 
ben de diplomatlar 11rasına geçe -

rim diye şimdiden kendimi her 
gün tıraş olmağa alıştırıyorum:., 

c~!vabmı vermişti. 

O zamanlarda Muammer Bey 
Sivas valisi idi. Katibi mes'uller 

Sivasa muvasalet ettikten ve bir 
hana yerleştikten sonra gidip Mu -

ammer Beyi ziyaret ve ona vesika 
larını ibraz etmişlerdi. Mahmut 
Kamil Paşanın Ankarada verdiği 

araba heyeti Sivasa bıraktıktan 

Heyet (Bicer) istasyonuna mu -
vasalet ettiği zaman orada on se -
kiz saat tevakkufa mecbur olmuş
tu. Çünkü oradan ilerisi için yol sonra tekrar Ankaraya avdet etti • 
münakalata açık değildi. Bu on ği için katibi mes'uller Sivasta bir 
sekiz saat zarfında İstanbuldan gece kaldıktan sonra yeni bir ara• 
başka bir tren daha gelmişti. Çı - ha tedarik ederek Erzincana doğ • 
kan bu poıta ile alman gazeteler- ru yola revan olmuşlardı. Bu sefer 
de "Yavuz,, ile "Midilli,. nin lstan k~1tdilerinj götüren arabacı bir 
bula geldiği yazılı bulunuyordu. Ermeni idi. 

Katibi meı'uller (Bicer) den An Türklerin kim ilen silah altına a 
karaya vasıl oldukları zaman ls - lmmasından ve arabalannın da as 
tanbuldan hareketlerindenberi üç keri nakliyatta kullanılmakta ol -
gün geçmit idi. O zaman Mahmut masından dolayı bir Türk arabacı 
Karni) Paşa Ankara kumandanı I bulamamışlardı. 
idi. Şehirde hususi İ§lerde kullan- (Devamı var) 
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Komşu hükumet., 
lerde kanlı kay

naşmalar 
( B.:ış tarafı 1 tncl ı;n.) ıf:ı mızda) 

Türkiyede on şanlı yılın mucizeleri 

Mustafa Kemalin dehası sayesinde 
yeniden doğuş! 

Ankarayı gezmiŞ 
Epoce 

olan lngiliz muharrir kadını 
Ellison yazıyor 

de Yafada yapılması kararlaştırı -
lan nümayişlerden vazgeçilmesini 
istemiştir. Arap mümessilleri hu 
nümayişlerin bütün milleti temsil 
eden komite tarafından kararlaş • 
tırıldığım, hunun için vazgeçilemi
yeceğini söylemişler, esasen mev -
zuu hahsolan nümayişlerin; ya
bancıların memlekete hicret etme
lerine ve arazinin yabancı eUere 
geçmesine mani olamıyan hüku
metin takip ettiği siyasete karşı 

halkın duyduğu memnuniyetsizliği 

izhar maksadiyle tertip edildiğini 

söylemişlerdir. 

Büyük İngiliz gazeteleıindcn 
"Deyli Telgraf,, ın dün gelen sayı
sında okunmuştur: 

bir başvekil tarafından verilen ha- - Ne yapmak isteğini evvela 
loda gördüm. ta yin et. Sonra onu yap. Kati-

Bu ba'o, Türk ve Avrupalı ka- · yen korkma! İş başında bu1unan 

Bunun üzer ne fevkalade kom
serle Arap komitesi azaaı arasında 
bir münakaşa çıkmıştır. Komiser; 
yapılacak nümayişin Yafa camiin
den harice çıkmaması lazım geldi
ğini, aksi takdirde polisin tedbir 
almak mecburiyetinde kalacağını 

bildirmiştir. 

Bu sırada ikinci bir münakaşa 

haşlamış hunun üzerine fevkalade 
komiser mümessillerin fikirlerini 
kabul edemiyeceğini söylemiş, mü 
haceretin filhakika vuku bulduğu
nu ve ihtiyaca göre vuku bulmakta 
devam edeceğini bildirmiştir. Ha 
beraizce Filistinde birleşmek isti -
yen!ere gelince; hükumet bunlara 
mani olmak için tedbir alacak ve 
turat olarak gelen ve memleket
te yerleşen kimselere mani olma
ğa çalışacaktır. 

Fevkalade komiser mümessille -
re yüklendikleri mesuliyeti iyice 
düşünmelerini söylemiştir. 

Fevkalade komserin bu tavsiye
lerine rağmen Yafadaki nümayiş 
ya~ılmıştır,. Bu nümayi!lerde ya
ralandığı söylenilen Arap icrai ko 
mitesi reisi Musa Kazım Paşa sağ 
ve salinı Kudüse dönmüştür. Ve ya 
ralılarm sayısı kati olarak malum 
de~ildir. Kırk ölü ve 150 yaralı 
olduğunu söyliyenler bulunduğu 

gibi ölülerin 16 ve yaralıların 9 
kişi olduğu da söylenilmektedir. 

Yafadaki hadiseler Hayfada 
duyulunca odara da nümayiş yapıl 
mak istenilmiş, fakat zabıta önü
ne geçmiştir. Kargaşalıkta bir ki
şi ölmüş birçok kişi de yaralanmış
lardır. 

Arap icrai komitesi teşrinisani
nin üçünde Tahliste ve ertesi haf 
la Hayfada. nümayişler tertip et -
meğe karar vermişti. Fakat Yafa
dan gelen yeni haberler üzerine 
Tahliste, protesto maksadiyle, iki 
gün dükkanların kapatılmasiyle 

iktifa olunmasına karar verilmiş -
tir. Tevkif edilen arap liderlerin 
den ikisi Hayfada. serbest bırakd
mışlar, fakat içlerinden Cemal 
Hüseyin serbest bırakılmamış, ha
pisaneye nak1olunmuştur. 

Samdan gelen haberlere göre; 
Y af~ hadiseleri d:>layısiyle, protes 
to icin, bütün dükkanlar bir gün 
kapalı kalmışlardır. 

Grev si!ri.iip gidiyor 
Kudüs, 2 (A.A.) - Filistinin 

her taraf mda sül;un hüküm sür -
mektedir. Bununln beraber arap
ların yaptıkları umumi grev sürüp 
gitmektedir. 

Kudüsle Beytüllah=.m arasında
ki telefon yolları dün akşam kesil 
miştir. 

Kahirede çıkan gazetelerden 
üçünün Fili&tine sokulması yasak 
edilmiştir. Bu kararın sebebi son 
günlerde Filistinde olup biten işler 
hakkındaki haberlerin bu gazete -
ler tarafından mübalagalı bildiri -
lip yazılmasıdır. 

1922 senesinin sonlarına doğ -
ru, Türkiye başvekili, Ankarayı 

ziyaret etmemi temin etti. Anka
rayı bütün dünyadan ayıran süngü 
hattının gerisine kabul olunan bi
ricik Avrupalı kadındım. O za
man, yeni Türkiyenin halıkı, Gazi 
Mustafa Kemali tetkik için birçok 

dınlara verilen ilk balo idi. bir adam sıfatıyle bir kimsenin se-
Türk kadınlarının bir kısmı, ni hükumet işinde zaaf ile itham 

fırsat'ar elde ettim. 

gerçı, örtüsünü çıkardıkları için, 
biraz utanıyorlardı. Gazi Hz. 
bunu görünce onlara doğru yürü -
clü ve bir söz söylemeden onları 

dışarı çıkardı. 

Sonra bana dönerek: 

- Şimdi ne diyorsunuz? 

Dedi. Mustafa Kemal, o günlerde, 
padişaha isyan eden birkaç çete -

Umumi harpten evel Türkiyede den yarattığı Türk ordusunun baş 
görülen her şey, müzeye gitmişti. 

kumandanı, gene kendisinin ya - .. 
w T" k' B M M 1. · · Yalnız dl mustesna. Fakat niha-

rattıgı ur ıye . . ec ısının I . 
. . 'd' Ç nk t 'd .. yet ona da sıra geldı. 

reısı ı ı ve a aya epesnı e mu 

etmesin. Halka en mülayim hü -
kumet şeklini seç ve nasıl idare 
edileceğini anlat! 

Mustafa Kemale göre uluhiyet 
terakkidir, şeytan cehalettir. Tarih 
de geri olan her İnsanın karşısın

dan geçeceği bir mahkemedir. 

Gazinin hayranlarından biri 
sordu: 

- Tarih hakkınızda ne diye
cek? 

Gazi gülerek cevap verdi: 
tevazl. bir evde yas.ıyordu. Harem hayatını da bildiğim 

- Tarih diyecek ki, bir sürü Ankara, 0 zaman, müstahkem için gördüğüm tahavvül harikula -
d alçağın kendisine karşı gelmesine 

bir Asyai kasaba idi. Selçuklara e idi. rağmen, Kemal elinden geleni 
ve Romalılara ait eserlerle, duvar- Yeni Ankara bir Alman mima-
iarın bir kısmını tezyin eden ve 
( Oğustos) a ait kitabe ile meş
hurdu. İptidailik ne kadar kabili 
tasavvursa o derece iptidai idi. Şu
rada burada birkaç ev serpilmişti. 

Yol yoktu, evlerin numaraları 
yoktu. Çiftçilerden başka çalışan 
bir kimse yok gibiydi. Avrupa 
hayatına göre burası asırlarca ge
riydi. O zaman Mustafa Kemal: 
"Biz, burada kurunu vustadayız !,, 
dedi. 

O sırada halk, çift sürerek ya
şıyordu. Kağnıların gıcırtıları or
talığı velveleye boğuyordu. Şalvar 
lı, örtülü kadınlar, tarlaları işle
mekteydi. Bunlar bana zeki bir 
paşanın sözlerini hatırlatıyordu: 

"Toprağı sürecek dört zevceye 
malik olmanın bir manası vardır. 
Fakat Paristen elbise sipariş ede-

' cek dört zevcenin hiç bir manası 

yoktur.,, 

rının planına göre in§a olunmuş -
tur. Ankara, tam bir garp dev -
Jetinin merkezidir. Şark namına 

orada görülebilecek şey, beyaz bi
naları çerçeveliyen koyu mavi çi -
nilerdir. Her tarafta cazip köşk
ler, mükellef binalar görürsünüz. 
Güzel giyinen erkek ve kadınları 
ya kolkola yürüyor, yahut dans e
diyor, yahut tenis oynuyor, ya -
hut tıp veya hukuk mektebinde 
yanyana, daima birlikte çalışmış 
gibi çalışıyor görürsünüz. 

Yeni Türkiyenin halikındaki 

!Ürükleyici ne yaman ki şarklı bir 
devleti garplı bir devlet yaptıktan 
başka harpten evelki tembel Türkü 
çalışkan ve faal işçi haline getir -
miştir. 

Ankara, yalnız Gazinin değil, 
her Türkün iftihar ettiği bir mer -
kezdir. Türkler, şüphesiz, lstan
bulu severler, fakat İstanbul eski 
Kostantinindir. Halbuki Ankara 

yaptı, 

Kadınlardan bahse başladık: 

- Kadınlar hakkındaki düşün
celeriniz, bir hiristayanın mefku
releridir ! 

Dedim. 

Gazi Cevap verdi ve: 

- Asla! dedi. Düşüncelerim 

aklı selime istinat eder. Memleke

tin yarısı esir iken hakild demokra 
si teessüs edemezdi. Bundan baş
ka memleketi yerttaen k\fi·maıc 

İ§İnde kadınların da vazıfeleri var 

dı. Haremler, peçeler, fesler, ka
fesler, kadın erkek ayrılığı, taad-

düdü zevcat ve bunlara benzi -
yen bütün manasızhklar bertaraf 
olmak gerekti. 

Kadınlar erkek'erin arkadaşı 

ve müsavisidir. Tahsil ve terbiye 

itibariyle, iş hayatı itibariyle mü
savi ~erait içinde yetişirler. Türk Y o11ar yol denilecek halde de -

ğildi, bunlar delik, deşik, taşlık 
bir takım şeylerdi. Ve insan bun
ların üzerinden düşerek kalkarak 
yürürdü. 

1 ürk' erin kendi abidesidir. Onu milleti, harem esası üzerinde de -
kendileri inşa ettiler. Kendi pa
ralarıyle yaptılar. Hem de bu şeh
ri, Gazinin kendilerin ebedyen 

• "" "' kurtardığı Avrupa müdahalesin -
Yollarda işliyen arabalar gerçi den tamamiyle uzak olarak vücu

iptidai idi, fakat sürücüleri pek hü de getirdiler. 
nerliydi. Y ainız Ankarada ara - Gazi Mustafa Kemal bütün öm
balarm sayısı iki idi. Bugün An - rünce Türkiye için çalışlı. Gazi 
kara taksilerle doludur. on yaşında bile bir beyanname ya-

0 zaman yolcuların inebileceği zarak mektep arkadaşlarını isyana 
yerler, iptidai hanlardı. Burada teşvik etmişti. Gazi, bu suret' e , 

kadınlar için daireler yoktu. Onun kendini istikbal için hazırlıyordu. 
için bir Amerikalı misyonerin, ve Mustafa Kemal ile kendini sa
hir Türk sefirinin iki oğlu tarafın· yan her Türk için harem hayatı 
dan işgal edilen odada ikamete bir zilletti. Yabancıların istihza -
me~bur olmuştum. ları onlan için için yaralıyordu. 

Vekaletler bir ahşap w bina idi. I ~ul~an "arın. ~e;r!nde erkeklerle ka 
Merdivenler insanın ayagı altında mn ar, bırıbırınden tamamiyle 
esner, ve gıcırdardı. O zaman, ayrı idiler. 
bunların en mühimmi sayı'an birin 1922 de Yunan gailesi bertaraf 
ele misafir edilmiştim. Bana müş edildikten sonra muharebede tah
külatla bir yatak buldular. Duvar· ' rip olunan trenlerin ç::>kluğu yü -
daki cir delikten komşum olan iyi 1 zünden erkekler trenlerin üstünde 
at kafaları uzanırlar, ben de onla ve kadınlar içinde seyahat cdiyor-
rı okşardım. lardı. 

Bugün Ankaranın muhteşem ve 
sıhhi otelleri var. Vekalet' er için 
mükemmel binalar yapılmıştır. 

O sıralarda Gazi ile göriiştüğiim 
zaman bana: 

- Beş sene sonra gel! Herhal -
de bir değişiklik göreceksiniz! de

m isti. 
~Be§ sene sonra Ankaraya tek -

rar gittim. Ve Gazi Hz. ni tekrar 

Bu gün bu halden eser kalmadı. 
Eskiden Gazi, kalpak giyerdi. 
Bugün kalpak, tama.miy:e kalk -
nuştır. Bugün Gazi en zarif bir 
surette Avrupai elbiseler giyiyor 
ve nişan ve kordonları ilga et -
tiği için, yalnız istiklal madalya
sı takıyor. 

Bizzat Gazi yeni Türkiyeyi na
~ıl yarattığını şöyle anlattı: 

ğil. ev esası üzere kurulacaktır.,, 

Kadınlar serbest olduktan ve 
erkek!er ~apka giydikten sonra 

m::!ınlcketteki kanunları da değiş -
t' rmek iazmıdır Bu o muazzam 

bir teceddüdü, daha sonra ümmi
leri okutmağa geldi. Ve eski şark 

yaz:sı değiştirildi. Gazi eline te

he~ir alarak memleketi dolaştı ve 
~ eni harfleri öğretti. 

Din \'e devlet ayrılmıştır. Fa
h:at bazıları tarafından iddia olun

duğu gibi din ilga olunmuş değil -
dir . Kadınlar erkekler !!ibi üni -
vcrs'teye kabul edilmektedirler. 

Tüı k dcstlanm bana Türk ka -
clınlarınm bizden (İngilizlerden) 
daha ileri olduklarını söy:üyorlar. 

Çünkü Türk kadınlarından bir pos 
ti\ müdüri.i ve birkaç hakim var. 

Rus heyeti Amerika 
yolunda bulunuyor 

Şarburg, 2 (A.A.) - M. Litvi -

uof, yanında Umanski yo'daş bu

lunduğu halde dün akşam Şarbur

ga gelmiştir. Burada Berengaria 

posta vapuruna binerek Amerika

}' a gidecektir. 

M. Litvinof, Avrupaya ne za -

man döneceğini henüz bilmediği

ni söylemekle iktifa etmiştir. 

Bulgarlar 
l Ua, taralı 1 llll'I llU.)'llU11l1LlPI ~ 

da bir hudut meselesi de ıne\';o~· 
üahsolamaz. Münasebatıını~ ~ıl 
tanedir, ticari münasebatın bır 
daha inkişafını arzu ediyoruZ·\'tl, 

- Türkive Yunanistan. t'' 
o·osla \'ya \'C ·R~manva arasında , 
o : w • • •• fıJ1 
umuını anlaşma teınını etıa ... 
Bulgaristan ne rliişi.inüyor'? 13?) ~ 
lıir anlaşmıya Bulgaristan iştı~ 
dmiyecck midir? ~e 

- Böyle umumi bir anlaştJ'l~ ıı 
nüz mevcut değildir. Bulgar•.5~, 
ran buna iştirakine gelince iıllJ:ı 

w'Jııv 
balde ne olacağı malum degı ııf 
Herkes sulh istiyor, biz de bull 

icin çalısıyoruz.,, 
~ • J1 

Bulgar nazırı hundan so e· 
Hulgaristandaki Türk akalliyct\ 
l'indcn bahsederek şöyle demi~::~. 

- Bulgaristanda yaşıyan .1'~d~ 
lerl..? miinasebatımız gayet ıyı dıf 
Onlar çok iyi vatandaşlarıınız ~ 
Bulgaristan Türklerinin bindef 
fazla mektebi vardır. Bu ınek~ı~ 
lere hükumet bütçesinden ~ar ti 
edilmektedir. Türk cemaatı Ul ~ 
f ından bu mekteplerde istihdş. r 
edilen 150 Bulgar mualliminİJ1 ııl 
aşları da hükumet bütçesindell ~ 

b' ti rilmcktedir. Bundan başka ıt d 
kım Türk muallimler daha vcır 
ki maaşları gene hükumet tarafıll' 
dan veriliyor.,, 

Serbest bır akılıll~ 
Dün bir katil mahkumu dl 

hapisaneden çıktı 

İstanbul tevkifhane ve hapish~ 
. st nesinde bulunanlardan, aftan ı 

1 
fade edeceklerin tcsbiti ve serbest 
hırakılması i5in~ rliin dev;ım ol•' 
muştur. 

Müddeiumumi muavinleri tcır11 : 
fından yapılan tetkikat neticesi~ 
de, dün tevkifhaneden iki, ha.1'1~ 
haneden altı kişi serbest bıra1••1 

,.. 
mıştır. Hapishaneden çıkanlar 01 
rasında bir katil mahkuınu ~· 
vardır. Bu, on beş senelik 111~ i 
ki'imiyet müddetinin on scnes1~, 
tamamlamış, beş nenesi de ııf 
tabi olmuştur. 

U .. k"'d h . h . d dt s u ar apıs anesın en ~· 

dün on ki~i daha çıkmış, orad~İ' 
serbest bırakma işi bu suretle 
tirilmiştir. 

Bir Rus tiJosu Napolide 
ııet 

Londra, 2 (A.A.) - Sovye . 
birliği filosundan bir kısmının ~11, 

b. tıı 
poliye gelmesi dolayısıyle ır . ' 
krm mülalealar yürüten Morııııt 
Post gazetesi bilhassa diyor J<i: . 

"Sovyetler birliği filosunun.~;: 
ğer bir kısmı da İstanbula gıl ~i 
Türkiye İtalya ve Rusya arasınd'.f 

Y ıı• dostluk ve bu devletlerle uıııı ~ 

tan arasında husule gelen anh~Ş~~ 
Akdenizin şark havzasında stl 

ha.ini kuvvetlendirmiştir.,, , ,. 
Röyter ajansı da bu devletler,~ 

rasındaki itilafın Akc:!enizin ~tı0e 
kısmında sulh ve istikrar lehtf1tİ' 
cok kuvvetli bir zümre teşkil ele' 

~ini ehemmiyetle lcaydeyleıneI<t 
dir. 

ol. • 

Mülkiye 11züfettişligı .. d 

Oçiıv 
ANKARA, 2 (Hususi) - V' 

cü sınıf mü.kiye müfettişliğİlle J' 
ı,:ıı 

şak kaymakamı Asım, İncesu ~~· 

maka.mı Orhan Sami beyi~~~ be' 
niyet i~leri umum müdür)iıgıı )'i~ 

~inci şube müdürü Haşim b~~ / 
n:ıklen, Bergama kaymakamı f' 

sip beyin de terfian tayınlcri ttl 
dikı aliye iktıran etmıştır. 



; 
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IJ~ ımının~ıııınııııırnıııııı-~ının•lllllllllllmınlllllll~llllllllllOOınınım~ Vapurdaki cinayetin son muhakemesi 

11ı 0 Memleket IHiaberleri o ~ 24 sene hapse mahkllm 
A lill!Uliıranıı ~ 1-1111••100-ımıınnınııııııı•ıımıınııım-oo:r d·ı d.. b t tt• 
l"\.Dadoluda Cümhuriyet Bayramı e ı en, un erae e ı 
(~''.~111111111ııı1111111ı~ııııııuuııı111ııııııııı11111111ııırnuııı111111ıırııımıımuu-Nlllıtıııııı-Ullllllııınıııı~llllllıııuıınıımm~uııııııtlRlll/ll~1111ııırıııııu1111111~illll~'.ıııııııııııırııı11111111ıııııı' Mahkeme, ortada mahkii mi yete kafi 
~ umhurıyet bayramı Anadolunun en ızbe koşelerınde buyuk heye- § kanaatbahş sebepler olmadığından 
( canla karşılanmıştır. Bazı yerlerde evlerinden çıkamıyan, yerlerin- \ Süleymanı bıraktı 
I den kalkamıyan ihtiyarlar bile arabalara binerek cümhuriyet mey- f 
\danlarına gelmişler, büyük bayramın sevincine iştirak etmişlerdir. ~ 

.ınıııııııııııuıııunıııuııııuııııııııııınıııııııııııııııııııı 1111111ıııtHnııııı1mııııııııııııııırıııı"ıııııııııı111 ıııııııııııııuıııııııııırmı11nın11ııııııııı11111111ıııı111111ıııııııııııııııııı11111111ııııııııııı111111ııırıııııı11ııııJ 
ltıij ~iirnhuriyetin onuncu yıl dönü- ı nop, Sadur, Cihanbeyli, Nezip, Geyve, Düzce, Haymana, Gö -
Üç •• ayranıı yurdun her köşesinde Giresun, Buraa, Sultaniye, Ku - l'ele Malatya, Salihli, Bafra, Bu 

iun üç b" K'l' T k" .. Ç t l 1 k A S C 

İstanbul ağır ceza mahkemesin
de, Karadeniz ortasındaki cina
yet davasına ait muhakeme, dün 
neticelenmiştir. 

Geçen muhakemede, idda ma
kamı, (Dumlupınar) vapurunda 
yapılan keşfe ait raporu kafi gör
memiş, raporu verenlerin mah -
kemeye çağırılarak dinlenilmeleri
ni istemişti. Mahkeme heyeti de, 
bu hususta bir karar vermek üze
re, muhakemeyi düne bırakmıştı. 

hayır. Kumanyacı Süleyman oğ • 
lumu öldürmüştür. iki kişinin de 
yardımıyle onu çuvala koyarak 
denize atmıştır.,, diyordu. Reis 

Aziz Bey tarafından kendisine sü
kunet tavsiye edildi, üç vekil mü
dafaalarını bitirince, mahkeme 
heyeti kararı müzakereye çekildi. 

Vin gece uyük ve coşkun se- ruçay, ı ıı, aş opru, a a ca, ancı , taypazarı, ıvas, ı -

te:z~h:erzahü~le~iyle kutlulandı. Bu M.~citö:.ü, B~r~aniye, ~rabzon, rablus, Nallıhan, Krıkağaç, Gem 

1 ah bıldıren ve matbaamıza Koycegız, Dıvrık, Artvın, Kas- lik, Şavşet, Bartın, Çarşamba, 
gd~·e'n telgraflar yıgy ınlar teckil e - tamonu, Merzifon, Ezine, Ço- Gediz, Bozüyük, Demirköy, Gü - Yarım saat kadar süren müzake 

1Yor B " :ı:!' .. • E • unların hepsini koymağa rum, Bunyan, Mersın, rzurum, 
llıaalesef gazet . . h . .. Bayramiç, İnegöl, Aydın, İzmit, 
•ait d ... . emızın acmı mu- . d F D 

egıldir B 't'b 1 b' 'k' Çemışkezek, Mu urnu, atsa, ev .. • u ı ı ar a ır ı ı 
glltıdür bu t l fi b rek, Osmancık, T oıya, Uzunköp-
d e gra arın azılarını .. I Al.· ı · Al. · 
er~di ru, sparta, aıye, mıır, azız, 

ler·ı Yor, bazılarının da geldik· Arapk'ır Urfa Keskin Alanya 
. Yerleri a .. . , , , , 

llıd~ b Y zıyoruz. Dun de ye- Erzıncan Gerede, Bolu, Sam -
ayraın l'kl · · b'ld' ' fllek .. şen 1 erım 1 ır- sun, Torul, Kayseri, Adana, 

1( uzere Zile, Tokat, Sungurlu, Orhangazi, Pınarbaşı, Şarkışla, 
araca su B h' 1 '( eı1' . ' eyşe ır, Mudanya, Poyas, Beypazarı, Hayrabo u, 
-· •!ehır, Arbaa, Karasu, Si- Karacabey, Çanakkale, Kütahya, 

lzınirde 200 ilk mektep 
merasimle açıldı 

İtrni~ .. h · b le . ,,a·m urıyet ayramı gün 
tınde b" "k b' h. u~u ır maarif bayramı 

d PıtıJştır. İzmir vilayeti dahilin
k~ Yapılan iki yüz ilk mektebin 
llfat r · 1 · d esmı zmırde, aynı zaman 
a Yapılmıştır. İzmir valisi Ki. -

ı1ru Pa•a. 1 . ·ı A . • lı tar f % ' zmır vı ayetının er 
hil~ •nd~n gelen kadın, erkek köy
h0t İ koy muhtarları, mektep 
lopt' arı, Gazi heykeli etrafında 

anrnıılardır. 
M Burnuva ziraat enstitUsU 

la ekteplerin evelce yapılmı! o-
trı 11 l'rlaket~eri kordeli.lara sarıl _ şadı yapılan ilk mekteplerden altı-

'§ ola k l tiril . ra çocukların ellerinde ge- ıı zmirin içindedir, ötekiler mül-
l:>ı:l n t ki .. l 'l · h k d 1 · d ·ı k ·' u u ar soy enı mış, ma a atta ır. zmır e aynı gün mı -

etlerin .. l . 
~il . ust erındeki kordeli.lar ke li kütüphane ile cümhuriyet kız 
~ik1.~' bu suretle mekteplerin reı 

uşadı Yapılmııtır. Resmi kü -

Aydında çirkin 
bir hadise 

~ı ~":1ında herkesin büyük bayra-
eaıt eu· .... 

l'tta~1alle . ıgı sırada, Mesudiye 
eğl~n'l' sınde davul ve zurna ile 
l ı ırke .. d b . ık t 

1 
n ote en erı kabadayı-

bir1· ~a 1Y~n Tekkeli Raşit isminde 
aı e"l 
_ ~ence yerine gelmiş ve: 

lar B ey ... Bana bakın davulcu -.. e 
Çalın n ne emredersem o hava 
.. ac<:k. Baıı.k . d'kl . ·•e 1~ 1 :ı:!' asının ıste ı erı-

"-ll\alc a" k . Ve b ~itnıyaca sınız !.. Demış 
U Yetın: .. 

hliz k . •Yormut gıbı halkı da 
~ ~lııne'erle tahkir etmittir. 

,._. a!ıdin bu h k .. h d 
·•ııye,ı b. are etını azme e 
lllek t irkaç. delikanlı, cevap ver 
ı eıebb" .. ttat R. . usunde bulunmuş fa -
kard ~§ıt bu defa da cebinden çı-

'eı sust 1 b ki tek li a 1 ıça a hücum ede-
}'j a'b ~cı İsmail oğlu Mehmet Ef. 

,,agında w 

lllıştr n agır surette yarala -
I'. 

liadia · b titıe ~ b enın u ,ekli alması üze-
tati.he ~.:met Ef · nin arkadatları 
had.. b~cum etmitler, fakat ka -

""YI 1 .. A 

etrrıi•r r ruzgar süratiyle firar 
:r ır, 

~aamaf h R · rece'tJe b 1 aşıt hadiseyi bu de-
d.. ırakmam b' ort b ış ve ıraz sonra 
hiicu-eı heınpasiyle gelerek halka 
t ••1 etıntıı. b oac1 A. :ı:!' ve u sırada da ara-

rap Rr . . l•nu, za ısmınde birisi ba -
lll:ara.la.nmııtır-

sanat enstitüsünün resmi küşadı da 
yapılmıştır. 

Eskişehir ilk 
şekeri tattı 

Eskişehir (Hususi) - Eskişe -
hir şeker fabrikası bize ilk şekeri
ni tattırdı. Daha önce, ilk pan -
carın fabrikaya teslim edildiğini 

yazmış ve bunun merasimi hakkın 
da tafsilat vermiştik. Aradan üç 
dört gün geçtikten sonra da, fab -

rikada pancarların kanallara sevki 
ve usare tecrübeleri yapıldı. Niha
yet Eskişehir halkı, kendi fahri -

kalarından çıkan şekeri azar azar 
biribirlerine ikram ederek sevindi
ler. Bu münasebetle, fabrika ida 

re meclisi azasından Recep Zühtü, 
1~ ve Ziraat bankaları umum mü -
dürleri Muammer ve Kemal Za -
imr Şakir Beyefendilerle birçok 

misafirler Ankaradan şehrimize 

geldiler. Burada bir gün kalarak 
fabrikanın iş'eme tecrübelerini gör 
düler. Fabrikanın küşat resmi bu 
günlerde yapılacaktır. 

Kiliste bir kaza 
Antepten Kilise gelmekte olan 

şoför Yusufun idaresindeki kam · 
yon yolda devrilmiı, yolculardar 
Domates oğlu Mustafa ölmüştür. 
Kamyoıı şoförü Yusuf tevkif edil
mittir. 

rün, Palo Gümüş, Simav, Antal
ya, Karaisalı, Boyabat, Saimbey 

li, Hozat, Of, Ayancık, Kuş -
adası, Safranbolu, Alucra, Mar 

marıı, Nusaybin, Akçaabat, Kırk
lareli, Beşeri, Kemah, Ayvalık, 

reden sonra reis Aziz, Aza Kemal 
\"e Tahir Beyler tarafından "Söz· 
ler birlikte olmaksızın,, verilen ka
ı·ar bildirildi. 

Kararnamede, 12 - 6 - 932 
tarihindenberi mevkuf bulunan 
kumanyacı Rizeli Süleymanın 

12 - 1 - 933 tarihinde "Sözler bir-
Balya, Menemen, Kırşehir, Ka
raman, Göksu, Korkuteli, Emir 
dağı, Sivrihisar, Kuruçay, Vize
den telgraflar aldık. 

Dün celse açılınca, vapurda ya
pılan keşfe ait raporun kafi görül 
mediğine, dolayısıyle ehli vuku -
fun mahkemeye çağırılmasına lü -
zum görülmediğine karar verildiği 
bildirilmiş, bunun üzerine müddei 

Jikte olmaksızın,, suçu sabit görül
umumi Kaşif Bey, esasa dair müta 

düğü ve ceza kanununun 450 inci 
leaıını söylemiştir. 

Sivasta bir lise talebesi 
öldürüldü 

Kitif Bey, vazıyet etrafında 
maddesinin altıncı ve dokuzuncu 
bentleri mucibince 24 sene ağır 
hapse konulmasına, bin lira taz-

minat ödemesine karar verildiği an 
]atılıyor, temyiz mahkemesinin, 

sübut delillerinin etrafiyle izah e
dilmediği noktasından mahkiımi -

Sıvaıta lise talebesinden Sıtkı 
Ef. , çarşıdan geçerken hücuma 
uğramış, tabancayla vurulup öl -
dürülmüştür. 

Sıtkı Ef. nin birkaç gün evel 
bazı arkadaşlarıyle kavga ettiği 

söyleniyor. Katilin bu kavga ile 
alakdar olup olmadığı tahkik edil
mektedir. 

teşrihatta bulunarak, suçlu mev
kiinde bulunan kumanyacı Süley
manın, kamarot Feyziyi denize 
attığını, ondan sonra silah atarak 
kaçtığını ve Feyzinin kendisine 
silah attığını ileri sürdüğünü kay
detmif, kendisine gene evelce ve- yet kararını bozduğuna işaret edi
rilen cezanın verilmesini, ancak liyor, yeniden muhakemeyle orta
af kanununun da gözetilerek, ce - da mahkumiyete kafi kanaatbahş 
za müddetinin ona göre kısaltılma deliller mevcut olmadığı anla,ıl • 

sını istemiştir. dığı, akıl ve mantık icaplarına 

İzmirde Hilaliahmer 
aş evleri 

lzmirde Ballıkuyu ile Tepecikte 
Hilaliahmer cemiyeti tarafından 
(Aşevleri) açılmıştır. Aşevinde 

Şahai iddia ve müdafaalar din- istinatla çıkarılan neticelerin, ce -
lenilmi§, ölenin annesinin vekili, zalandırma kararına esas teşkil 
müddeiumumiliğin isteğine iştirak edemiyeceği, bunun için ortada 
etmiş, müdafaada da kumanyacı kesici deliller bulunması lazım gel 
Süleymanın cinayet işlemediği hu- diği yazılıyordu. Netice olarak Sü
suaunda ısrar olunmuştur. leymanın beraeti ve hemen salıve-

Müdafaa sırasında, Feyzi Ef. rilmesi kararlaştırılmıştır. 

beş kuruş mukabilinde ekmeğile 
beraber sıcak yemek verilmekte • 

dir. Fakir halk, kendilerine bu su
retle yardım eden cemiyetten fev
kalade memnun kalmışlardır. 

nin davacı mevkiinde oturan anne- Kumanyacı Süleyman, biraz 
si, sık sık ayağa kalkıyor, "Hayır, , sonra serbest bırakılmıştır. 

Bayram ve şehir 
Tenzilatlı tarifeler ve 
Ankaradan dönenler Bir elektrikçi yandı Cümhut-iyet bayramı münase -

lzmirde bir elektrik enstelatö- betile Ankaraya giden İstanbul iz-
rü kaza neticesinde ölmüştür. 

Enstelatör Mösyö Daryo Preş, 
Karataşta eczanenin cümhuriyet 
bayramı dolayısıyle elektrik tenvi-

ratını yaparken kabloya çarpmış
tır. Ku1ağı arkasındaki kemik 
kırılmış ve beynine saplanmıştır. 

Mecruh derhal memleket hasta-

cilerinden bir kısmı şehrımıze av
det etmişlerdir. Bir kısım izciler 
de dün sabah gelmişlerdir. 

Bayram münasebetile yapılan 
tezyinat dün de kaldırılmamıştı. 

Şehrin her tarafı süslü idi. Şehri -
mizdeki vesaiti nakliye şirketleri 
evelki sabahtan itibaren tenzilatlı 

nesine nakledilerek tedavi altına tarifeyi kaldırmışlardır. 
alınmış iıe de nezfidimağiden iki Devlet demiryolları tenzilatı 
saat so:ıra ölmüştür. daha on beş gün sürecektir. Bay -

ram münasebetile şehrimize misa 

Eskişehirde soygunculuk fir gelen köylüler dün köylerine 
dönmüşlerdir. 

Bozöyük ve Eskişehir arasında 
bir soygun vak'ası olmuş: 3 adam Türk kömürleri Suriyede 
bir otomobili durdurarak şoför ile Suriye - Lübnan hükfuneti Tür 

otomobilin yolcusu olan hanımı 

soymuılardır. Vak'a işitilir işitil -
mez Söğüt jandarma kumandanı 

Cemal Beyle Bozöyük jandarma 
kumandanı Tahir Beyleı·in müfre-

kiye müvaridatı maden kömürle -
rine yakın zamanlara kadar yük -
sek gümrük resmi alınmaktadır. 

Fransa sefareti tarafından Harici
ye Vekaleti vasıtasile yapılan teb
ligattan 30 Eylii) 1933 tarihinden 

zeleri ve Eskişehir müfrezesi der - itibaren Türkiye müvaridatma Su-
hal takibata geçmişler ve kısa bir • riyenin Cemiy,eti Akvam tarifesi -
zaman zarfında soyguncuları ya - nin tatbiki takarrür etmiştir. 
kalamışlardır. Bu soyguncular Poy Cemiyeti Akvama dahil blunan 
raz köyünden Osman oğlu Meh - memleketlerden Suriyeye ithal e -
met Emin, demirci Hasan oğlu dilmekte olan maden kömürlerin -
Tahsin, Delibekir oğlu Kazımdır. den gümrük resmi alınmamakta ol 
Hepsi de ayrı ayrı teşhis edilmiş - duğundan mezkW- tarihten aonra 
ler ve cürümlerini itiraf eylemişler Suriye gümrüklerince Türk maden 
dir. Mevkuflar adliyeye verilmiş - l kömürlerinden de resim istifa o -
tir. ı Iunmıyacaktır. 

Hikmet Bey 
Üniversite kadrosu 

ve tedrisat 
ANKARA, 2 (Hususi) -Yeni 

maarif vekili Hikmet beyin maarif 
vekaletıne tayini iradeı millıyeye 

ıktıran etmiş ve yeni vekıl maka • 
mına gelerek vazifesine başlamıt
hr. 

Üniveraıte fakültelerinin ayın 
beşinci gününden itibaren tedrisa

ta başlanacaktır. Alınan maluma
ta göre tedrisata bu ayın on beşin

den evvel başlanamıyacaktır. Ma
amafih bu hususta henüz kat'i bir 
tarih tesbit edilmemiştir. 

Üniversite kadrosu hazırlan -
mıştır. Kadroyu müşavirlik heye -

ti reısı Ihsan beyin getireceği doğ
ru değildir. Kadro önümüzdeki 
hafta içinde ilan edilecektir. 

Yeni üniversitenın tedrisata baş 
laması dolayısıyle bir açılış resmi 
yapılması kararlaştırılmıştır. Me-

rasimde bulunmak ve ıslahat işle
rini yakından görmek üzere yeni 

maarif vekılı Hikmet beyin birkaç 
güne kadar lstanbula geleceği zan 
r.olunmaktadır. 

Hikmet bey lstanbulda on l>et 
gün kadar kalarak Üniversite işle

rile meşgul olacak yeni profesör 
lerle görüşc:::ektir. 

Ihsan beyın de Hikmet bey1e 
birlikte lstanbula geleceği söylen
mektedir. 



a 
Müellifi: Çift Yıldız 

Edirn·~kapısına giden tozlu ma veda mecburiyetinde kaldım, 

cadde üzerindeki bir kahvede otu- lzmırlı misafir kızla evlendim. 
ruyordum. Burasını caddeden ayı- Kızın yaşı nispeten küçük oldu • 
ran tahta parmaklığa üstü, başı 1 ğundan, gönlümü kırkından sonra 
temiz yorgun bir ihtiyar yaklaştı. çaldığı bu sazda belki akort ola -
Selam verdikten sonra elindeki si- mıyacak diyenler de oldu ise de 
garasını gösterdi: kısmete karşı gelinir mi?. Neyse 

- Affedersin, oğlum, dalgınlık , uzatmıyahm, ailemle tam üç bu -
ki~·it almayı unutmuşum. ı çuk sene gül gibi geçındık. O ben-

- Estağfurullah efendim, bu- den memnun, ben ona düşkÜn meı 
yun.tn. ut bir hayat geçiriyorduk. O kadar 

Uzr.ttığım benzinli çakmaktan seviyordum, o kadar seviyordum 
sigara&ını yaktıktan sonra yüzün - ki, bu muhabbete ortak olur dü -
ele boncuk boncuk biriken terleri şüncesiyle çocuk bile istemiyor -
büyük bir mendiJle kuruladı. Göz- dum. Fakat. .. Üç buçuk sene sonra 
)erinde hayatın elim tesadüflerine bir hadise, mel'un, zalim bir tesa
lanet eden acı bir ifade okunuyor- düf bu saadetımı, kalbimin bu ma-
du. sum istirahatını tarümar etti. 

- Baba efendi, çok yorulmuş- İhtiyar burada bir sükut vakfe-
sunuz, buyurun, biraz oturun, yor- si geçırdı. Sıkılan göz kapakların
gunluK alınınız. dan sızan bir iki damla yaşı si -

- Teşekkür ederim, evlat ek - yah kenarlı bir mendile içirdikten 
sik olmayın. sonra devam etti: 

Bir dakıka sonra kar~ı karşıya- - Bundan tam on bir ıene ev-
yız. Gauonun getirdiği kahveyi vel ve evlendığımızm dördüncü 
içerken ~hisaettığı memnunıyet yü- senesi içinde bir yaz mevsimi idi. 
zünün hudutsuz çizgilerinde apa - Bir gün elden bir mektup aldım. 

şikar görünüyor. Onu söyletmek is Bunda mahallemızın müezzini ta
tiyorum: rafından haremime kar§ı müteyak 

- Ey, baba efendi, anlat ha - kız bulunmaklığım ihtar ediliyor 
kalım, biraz dertletelim. ve ihanete maruz kaldığım iddia 

- Ne söyliyeyim, çocuğum, der olunuyordu. Eh o dakika kar§ımda 
dim büyük, o kadar büyük ki bu olsa müezzınm sarığını kapıp boy•• aciz, bu zavallı vücudumun hala nuna dolıyacağım yüzde yüzdü. 
nasıl böyle ıürüklenebildiğine ben Yalan dedim, iftira diye haykır -
1de taŞıyorum. O derdin içime da- dım. Mektup elimde deli gibi fır-
ğıttığı hicran zehirlerım bir bil - ladım. Müezzinin yanına koştum. 

·sen ... Allah bu taksiratlı kuluna Şimdi o zat da rahmete kavu! -
cehenne"m azabınt dünyada çekti - mu§lur. Yaşlıca bir kimae idi. Al"' 
riyor. Sanki Azraile bu canı tak - lah rahmet eylesin beni teskine 
;iti; verm~ye b~rçluyum gibi, gün çalıştı, teselliye yeltendi, fakat 
~~ cnı kere, yüz''kere ölüp diriliyo- müthiş hakikatı da saklamadı, bi -
~m. lakis teyit etti. Hemen atıldım, is-

lhtiyarın gözlerinden iri tane - pat dedim, İspat isterim. 
ler döküliıeye ba§lamışh. Bir müd -Tabii değil mi, ya efendi bi-
dft :ustu. rader, diyordu, biz, mahallenin 

Mücerl'eptir, efendi baba, de -
di.m, bir derdin ifşası tesellisine 
mednr olur,"' acaba bu derece sizi .. 

- Müsaade et, beyefendi oğ -
lum, söyliyeceğim. Gerçi bir ihti -
yar .ı..;ıb"'inm taŞıdığı bu dert ha -
muklıini ancak mezar kabul ede -
cektir. Bunu biliyorum, ama ziya -
--·, '( b"'lk' b . . . nı ;"OK, e ı enım maceram ıçın-

d .. .,, . "t" b' . 'f d k e, sız gençaınız, ır ıstı a e no -
t~ 1- ı .., ~ .. f. 1 
ası 'DU ur, muste ıt o ursunuz. 

ihtiyarın mukadd~mesi ne tür
lü ol~a .,olsun, ben, biliyor ve an-.. _. ~ 

lıyot<lum ki derdmı yanmak, onda ,,.. . ,.. 
çok tiddetli hissettığı bir ihtiyaç -
tı. 

_._'Anlatınız, şüpheıız müstefit 
ve ni\iteşeklcir kalacağım, efen -
dim. 

fhtiy,arın donuk gözleri ışıldar 
gib' ıoİdu7 istekli bir lisanla anlat
m~ya \Jaıladı: .. -- Ben kırk yatına kadar muk-

şeref ve hayıiyetını bertaraf, zatı 
alinizle de bu kadar hukuk ve mu
arefemiz dolayısıyledir ki hadi -

sei ihaneti etrafıyle mütahede ve 
teshil ettik ve badehu keyfiyeti e
fendı biraderımıze arz ve ihbarı 

tensip eyledik. Hemen bu akşam, 
ezanı şerıfı müteakıp zatı aliniz 
de reyülayn vak'aya şahit olacak
sınızdır. 

- Hey yarabbi, diyordum ken

di kendime, bu herif de nereden 
icat oldu?. 

Gerçi karıma kar!r emniyetim 
itimadım bipayandı. Bununla be -
raber, ne de olsa içerim gıcıklan -
mıştı. Merak ve tecessüs hislerim 
olanca kabılıyetıyle şahlanmııtı. 
Ak§am ezanında bu adamın bana 
göstereceği manzara ne olsa ge -
rek?. 

Ne olursa olsun bekliyecektim. 
lçerimden öyle geliyordu ki bu a -
da.mcağız zannında aldanmış ola -
cak, boş yere vaki tevehhümünü 
bin bir özürler altında kapatmıya 
çalışarak benden af diliyecekti. 

Neyse, akşam oldu, ezana beş 
on dakika kala müezzin efendi ile 
birlikte kalktık. O önde, ben arka
sında yürümeye başladık. İçimde 
garip bir helecan kabarıp taşıyor
du. Nereye gidiyorduk?. Ne göre

- 20-

Güya muhafazakardı. Fakat 
saraydaki tarzı hayatının iç yüzü -
ne vakıf olanlar muhafazakarlı -
ğın kendisinin eseri bile bulunma
dığını teslim etmekte müttefikti -
ler. 

Eski adetı bozmaktan korkma
saydı muhakkak ki, selamlığı bile 
selamlık dairesınde yapardı. Nete
kim bir aralık her sene ramazanın 
on beşınde ziyaret edilen Hırkai 
Saadetin Yıldız sarayına bile nak
lini düıünmüttü de ... Bazı hocala
rın ısrarı üzerine bu tasavvurun -
dan vazgeçmeye mecbur olmuştu. 

Abdülhamit büyüye, sihre, tıl
sıma, rüyaya ,eşref saate inanır, 

şeyhlere hocalara bayılır, tarikate 
mensup olan derviılerden hoşla -
nır garip bir adamdı. Nasıl karak
terdeydi?. Mutekit miydi? Çok ile 

makta bir zevk duyardı.. Zavallı 

kadın .. 

Muhatabım burada da durala
dı'. Kuvvetsiz, kesik bir nefesle içi
ni çekti. Sonra hikayeıının ben -
de uyandırdığı merak ve alakaya 

bir derece memnun gibi tekrar de
vama başladı: 

- Emivizin kırk, elli hatve i -
}ersindeki camiin önüne geldiği -

mizde akşam ezanı da okunmak 
üzereydi. Müezzin bana da gelme 
mi söyliyerek küçük bir kapıdan i· 
çeri girdi. Takıp ediyordum. Bu -

rası minafeye çıkacak merdiven 
kapıaıymıf. Dar, yılankavi merdi

venlerden tıpkı bir medyum gibi 
çıktığımızı biliyorum. Şeref eden 
tekmil mahallemiz kuşbakışı sey

rediliyordu. O manzara hala gö -
zümün önündedir. Bilhaasa bizim 

evin arka kapısı akşamın alaca ka
ranlığında ayan beyan seçiliyordu. 

Eliyle bana o istikameti göste -
ren müezzin efendi: 

- Buraya dikkat et, dedikten 
sonra ezana başladı. Şerefeye a -
çılan kapı önünde sessiz, sedasız 

duruyor, evımızın bahçe tarafın -
daki muattal kapısını tece55Üs e -
diyordum. 

Bet dakika geçti. Ezan bitti. 
Müezzin benim tarafıma geldi. Yü 
züne istifham ifade eder bir ha -

kı~la baktım. Ortalık kararıyordu. 
Daha bir çeyrek geçse karanlık 
büsbütün basacak, bir şey görebil-

mek imkanı olmıyacaktır. Müez -
zin efendıyı iddiasının aksi ihti -
maline karşı biraz endışeli gibı gö 
rüyordum. Maamafih temkinini 

bozmuyor, bir iki dakika sabredi -
yordu. Hakikaten, bey oğlum, iki 
dakika geçti, geçmedi, gördüğüm 

tezayı. knder, bekar yaşamıştım. 
Oğtıl,. Bu kadar zaman içinde f ele 
ğin bin bir çemberinden geçti 
zannottığrım gönlüm, meğer, kır

kından sonra saza başlıyacakmış. 
Bundan tam on üç sene evvel, Sü 
ley!Jlaniye taraflarında bir evde o
tururdum. Yakınımızda, Yağlıkçı
lar deriz bir komşumuz vardı. 
Günün birinde bunlara İzmirden 
ve u;;ak akrabalarından bir kızca
ğız çrka geldi. Meğer mağlup ol -
maz ~andığım gönlümü bu İzmirli 
misafir alt edecekmiş. O kadar 
kavi bir 1evda bağı ile bağlamver 
dim ki, ~ocuğum, tam üç ay sonra, 
nia'hyet, kırk senelık bekar hayatı 

cektim. İyi biliyordum ki bu saat- manzaradan bütün damarlarım -
ta Saime, karım, soframızı kur - daki kanımın donduğunu hisset
mak, her akşam iç.':Ilek itiyadında tim. Bizim o İ§lemediğimiz b:ıhçe 

olduğum iki kadeh rakımı hazırla kapısı açılını§, önünde beyazlı bir 
rn.akla rne§guldü. Hatta bu i~leri 1 hayal belirmişti. Müezzin kulağı -
küçük hizmetçimiz Şayana bile 1ı .ma fıslılyor. 
gördürmez, kendi eliyle hazırla - (Devamı vn~> 

ri bir adam mıydı? Bu suallere 
hem evet, hem hayır diyebiliriz. 

Abdülhamit bir meczup derviş 
kadar kadere inanırdı. Gene sıra-

·aiO 
raya davet edildi. Abdülhaı111 t, 
ıüyasını bu şeyh efendiye naJ<l~ı • 
tiler. O öyle ballandıra ballall ~ 0 
ar bu rüyayı tabir etti ki ... artı 9 

• raY1 
sında garp terbiyesı ile yetişmiş günden sonra şeyh efendı s~ dİ· 
bir mütefennin derecesinde hura _ en nafiz adamları arasına gır 

o' 
felere de omuz silkerdi. Ufak bir Şeyh efendi hünkarın ruya5'd• 
jurnal takalım bitirir, sinirlerını : tabir etmekle kendi rüyası1' . 
bozra, günlerce, hafta'arca uyku- ı görse hayra yormıyacağı bir •'\ 
ya hasret kalırdı. Gene gün gelir, dete kavuştu. Sarayda yald!~. 
en büyük tehlikeler karşısında so- koltuklara gömüldü. Bu şeyh 1<80' 
gukkanlılığını muhafaza eder ve dir?. Nedir?. Nasıl gelmıştır?· , 
buna da muvaffak olurdu. nun kim olduğunu anlamak j5ter 

Korkak mıydı?. cesur muydu? senİ7. size bunu söyliyeyim. 

Aptal mıydı?. Zeki miydi?. bunu - Ebülhüda ... 

anlamak kabil değildi. Velhasıl Evet ... Hani şu Sul'iye kasab~; 
Abdülhamit her gün başka bir a- lıırmda sokak sokak dolaşıp Y1 ~ 
dam olurdu. Kaç defalar bana: oynatan tekke kaçkını, üfüı·i.i"~, 

- İzzet bey ... İzzet bey.. Ben bozuntusu Ebülhüda yok 111"; 
bu sarayda _haşmetlu bir esirden lşte ona daha on yaşmdaykeJl o• 
başka bir şey değilim. irademi e- linde patlak bir def.. Kucağıtıtl• 
limden aldılar. Beni istedikleri gı- dişlen sökülmüş birkaç yılanla 

bi oynatıyorlar. Diye dert yandığı- lep köylerinde dolaşırken rasse;, 
nı bilirdim. Abdülhamidde inan- lenler, belki hala hayattadır!~ 
mak, kuvvetli bir ihtiyaç halinde Halep kasabalarında beş on J11 

idi. Her feye inanırdı. Kendiıine gır kazanmak için, yılan 0ynıLt111• 
yalan söylendiğini bıldığı halde bu adam bir gün lstanbula kaP' 
yalanın her nev'ine kartı zayıftı. 'ı - t t' y · gaye ,· ı.Öf}J 

gı a nııt ır. egane , ,. .. 

Mutlaka bir suikast neticesin - fodlası bol bir tekkeye yanaşıP ~ 
de öleceğine kat'i surette itikadı lünceye kadar karnını doyurJllalı 
vardı. Kendisince mukadder olan tan ibaretti. Birkaç tekke değif ', 
bu akıbeti mümkün olduğu kadar tirdikten sonra, nihayet Betikt•f 
geciktirmek için etrafa avuç avuç, ta Şazeli dergahında karar kıldı· 
torba torba altın saçardı. Her ta- O d · 1 d ş ı· tar'ık'tl 

evır er e aze ı 

rafta kendi aleyhıne müteveccih k t d B' t Abdülh"' . . _ _ pe revaç ay ı. ızza , 
gızlı fesat agları kuruldugunu te- . b'l b 'k "d f'l riıt 

hh.. . _. . . b h mıt ı e u tarı alın mu a ı e ff 
ve um ettıgı ıçın u ve mının a- d ' T kk d h .. .. de 

l ıd - .. l k . den ı. e e e er gun uç 
sı sız o ugunu soy eme cesaretı- k d M h'bb .re' 

. . kazan aynar ı. u ı anın ı , 
m kendınde bulanlara fena halde d'kl . .. I . d d'kl · ıt 
. _ .. . ı erı on erın e yeme ı erı .. 
ıçerler. Bu dogruyu gormeye, m - I ürül f' 
sanları derhal bendeganı arasm- ı kalarındaydı. Koca tekke g • 
dan çıkarıp düşmanlarıyle aynı saf rül tekbir ve tehlil sedaları "~~İ' 
t .... d" smda inleyip duruyordu. Ya o 1 
a gorur u. . . . d•' 

Yeni bir jurnal vererek kendi
sine suikast etmek istiyenlerı ha -
her verenlere kar~ı derin bir iti -
mat hisai besler, derhal bendegan 
arasına alırdı. Bilakis ortalığı süt 
liman görenlere munaf ık gözüyle 

bakardı. Velhasıl padişahın gözü
ne girmek için sarayda mevki al • 
mak için muhakkak bir tezvir yap-

mak bir jurnal vermek mecburi -
yetinde idi. Bunun ufak bir hika -
yeıının anlatayım. 

Her gün suikaat laflarıyle gözü 
korkan kulağı dolan bir adamın 
rüyasına da tabii girenler hep ıui-

kastçilerdir. Bunun için Abdülha
mit birçok gece' er müthiş bir şekil

de yataktan fırlar, facialı bir rüya 
gördüğünü etrafına anlatır bun -
dan mana çıkarırdı. 

Gene böyle bir gece büyük ve 
müthiı bir kabusun dehşeti ile ya
tağından fırlıyan hünkara haber 
verirler. 

"Beşiktaştaki Şazcli dergahına 

bir şeyh gelmiş amma.. gayet hu
damlı ( ?) bir şeyhmiş. 

Abdülha"mit böyle bir şeyh la -
f ını haber alır da hiç onun ilim ve 
ırfanınclan istifade etmeden dura
bilir mi?. Şeyh efendi hemen sa -

de bir kırmızı torbalar ıçınde 'I, 
ıor · ğılan altıncıklara ne buyru '1' 

Hasılı buraya bir girenin bir dıı 
cıkmasmı cl\nı istemezdi. t 
~ ( Ocvamı ',,r 

Triyestede bayı amıın1ı 
. / 

Triyeste: 30 Birinci Te,rıilı 
11 

Türkiye Cümhuriyetinin On~f1~t 
yıldönümü, burada bütün ~ehıl' 

11 
derin akisler bn·akncak surette t ı· 
it olunmuştur. Yeni Konsolos 1ıJ • 

l B .. ~ı d .. T" k k010 ru ey, og e en once ur • 

nisini konsolosluk binasında k
1
:,, 

bul etmiş, g;:::~ Sl\voya Palas s'- .. , 

larmda refika:ı ile birlikte bir '" 1 
vare vermiştir. Süvareye bütÜfl ,ıı i 
h 11• h"k~ t k" h ·n ilet a ı u ume er anı, şe n (1• 

gelenleri, ecnebi konsolosl• • 

T .. l l 1 • · • t' l t · t'r G• ur < :o onısı ış ıra : \? mış ı · )ıJıt 

zeteler, izinli obrak burada bll ... , ... 
makta olan Nüzhet Haşim BeY 

1
, 

Türk ihtilalini ve onun eşsiz de;,, 
cede parl.'.\k olan neticelerini "" • 

• tel' tan bir ml\kale~i ,1i ne~retrn>t 

dir. 1 ··ıı 
• o\J 

Fasist fırkası ,,ili.yet katibı, ttı . ,rı 

ayrıca konsolosumuzu teJgr ~ 
•' tebrik ettiği gibi bugün de JI 

·1-}el' 
konsolosluğa gelerek tebn~ 

bulunmuştur. 
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Sergi er ve blanço memle eti s _ısta~nb~uı_z_ira~at ~S-erg-isin!,;. 
n gün erin en çok 

Ankarada mektepler, ilk tedrisat, ola mağa değer yeri 
maarifte ileri hamle 

Anka - 1 - 1 Çocuklar odalarda vesikalara 
nııunı ;a Y~l~~z ba~tan başa do- göre yapı:mış resi.mleri gösteriyor
l~k b § ır dugun evı değildir. O, lar: 

devriyle saltanat devri arasındaki 
fark çok keskindir. İkisinin arasm
ca geçilmez bir uçurum vardu-. Or 
ta tedrisat artık teokratik mahiye
tini kaybetmiştir. Türkiye orta ted 
risatının gayesı Jiıik zihniyeti ha -
kim kılmaktır. Bunun için orta 
tedrisat müesseselerimiz artık din 
için değil, dünya için işletmekte -
dr. Bunun için orta tedrisat: 

Tavukçuların şikayetleri - Meyvalar, 
sebzeler, çeşit çeşit mahsul arasında 

ve/ ayrak, ampul altında hesap "- Bak, bak çocuğun ayağını 
en, ,on senenin bı'la· h l k . .. .. 

Vilayet konağının hemen arka
sında yerleşmiş ufacık kümesler, 
renk renk çiçekler, çeşit çeşit ma
kineler türlü türlü meyveler ..... 

ren b" h nçosunu ve- oca usturay a esmış, ustune tuz 
drr ır eaa.p gününü ya.ı~makta - dökmüş! , 

l'" l . Öbür çocuk falakada dayak yi-
•ab ur< ınkılabının on senelik he- yen çocuğu gösterdi: 

Daha kapıdan içeri girer girmez 
muhitin, havanın değiştiğini anlı
yorsunuz. Ziyaretçilerinde bir hu
susiyet, yaşattığı alemde günlük 
hayatın bizi alıştırmadığı bir baş
kalık var... Ziyaretçiler hep ihti -
yar; mütekait memurlar, zengin 
meraklılar, ve bunların arasında 
tek tük genç simalar ... 

"e 
1 
t~dyoda ses, sergide graf ık "- Bak ... Ayakları dayaktan 

rBeaıın halinde veriliyor. 
unu · · bi(· n ıçın Ankara bir sergı ve 

h l\nço tneınleketi halını aldı. Bu 
n, z~ya da bu başlığı koymayı mü-

ııp görd·· um. 

lt:ıal~kara.da maarif sergısı, yerli 
ke . lr seq~ısı, sıhhıye sergısı, Hal-

\'ınde ı · ~ 
oj . a.çı an ınkılap sanatı ser-
111 aı, he b. d b P ır en on senenin hesa -
rnı " · p erıyor. Bu hesabı hiçbir sa-

•-'kYola sa.pınadan millete, milletin 
'4 end· · ıııne veriyor. 

.y. .y. • 

ı-.· Sergilerden sırayla bahsedece -
••"1 B' . h · ırınci yazı maarif sergısı 
llkkında olacaktır. 

-1-
lo ~ı~karada karaya olurmuş be -bi:. Jır tran.aa.tlantik diyebileceği-

oakocaman bir bina: İsmet 
l>aı;a, kı-> t"t•· .. K ·· t·· ... - .. ens ı usu. apının us un-
~e 'binanın bütün cephesini kaplı-
'" koca b" · .. h ılyet _ m_af~. ırhyazıbsızc cum ~u-

n --aarı ının esa ını alacagı
rı Yeri anlatır. 

!f. • • 

Maarif ıeraiainde: 
Ö ~) Memlekette i rejim inkıla -

ı, 

8) İli( tedrisat, 

~) Orta tedriıat, 
) Yüksek tedrisat, 

3() E) Mesleki tedrisat hakkında 
f 0dayı dolduran grafikler, re
tlQ\ICt-, kabartmalar, vesikalar gö-
t~kıiniz. 

" ~u resimler, bu grafikler, bu 

a~r~kaı~~ ıi~e yepyeni b!r. _aleme 
)' k n Turk ınkılap maarıfının ka-
l terler· · .. k · ını gosterece tır. 

~ejina inkllibı ve maarif 
le ~efün inkılabının. maarif sis -
ı tt\ıllıiıde yaptığı değişmeleri ıi-
e tu rniıaller anlatır: 
ı Gazinin nutku, Kubılaym me -
ı~r taıı, lstanbulun işgalinde Ga
h 'Ye çekilen ilk iki telgrafın ka -
llrtın k a. ıuretleri ,yıkılan medrese, 

y:tulan tek esaslı mektep, batan 
tin~ı .\:ıka.n yeni harf, Türk mille -

''~ 400 çadır halkından türemiş 
rne:nl~rın, hulyalarını, dünyaya 
iln enıyct taşıyan Türk milletmın 
~ il Yurdunu ve gittikleri yerleri 
•n ,.an• .... 

~ ... goruyoruz.. 
Bunu .. d"k G ~i . gor u ten sonra a-
nı gc ı· ~ h' b · l k nç ıgc ıta esı oş 
ır odada · ·· · · dth sıze reJımın enerJısını, 

aıınr :r d · · . ' • a esını verıyor. 

ilk tedrisat 
d Cürrrhuriyet maarifi ilk tedrisat 
lvllıınd ltk a muvaffak olmuştur. 

ht lılektep on aenede heım kemiyet, 
" ":' keyfiyet itibarile yükselmiş 
erııııl l ... 1 ıgı artmıştır. 

Dünkü ilkmektep neydi. 

Yi hBu~u ben an•atmıyayım. Sergi 
b· erumle beraber dolaşan ihtiyar 
it köyl" 1 d l tı u ta. ın a şalvarlı torunla-
nı dinl · · "h · ,, eyınız, ı tıyar anlatıyor: 

llu :-Aha gördün mü?. hoca bu
Jt n uatüne cüzü koyardı. Cocuklar 

re di~ .. k d" H -h" ço er ı. oca verirdi da-
ko~{' \'erirdi dayağı ben dayak 
le: tuıundan ilk günü mektepten 
~lıın. 

§işmi§. 

Eski ilkmektep bir izbe, bir cen 
dere ve bir hapishaneden hiç le 
farklı değildi. 1908 den evvelki 
mektep buydu, 1908 den sonraki 
mektep 1923 e kadar hususi bir 
karakter taşıdı. Bu zamanda bazı 

ilerleme arzuları göze çarpıyor. Fa 
kat ilkmektep, devlet elinde tek 
bir elle idare edilir bir mekaniz -
ma halinde değildi. 

1) Meşihate, 
2) Evkaf nezaretine, 
3) Gayrımüslim cemaatlere, 
4) Ecnebilere, 
5) Ciddi tefti§ ve murakabeye 

tabi olmıyan şahıslara, 
6) Maarif nezaretine, 
7) Meclisi maarıfı askeriye tabi 

ilkmektepler vardı. Bunların prog 
ramları kendilerin.e göre yapılır -

eh. 
Meşihat ne isterdi?. 
Evkaf ne yapardı?. 
Cemaatler, ve ecnebiler hangi 

maksatla mektep açarlardı?. 
Hususi ahısların elinde bulu

nan mekteplerin ne halde olduğu
nu hatırlarsınız. 

Osmanlı maarif nezaretımn na 
sıl çalıştığını sormıya lüzum var 
mı?. 

Osmanlı imparatorluğu tanzi -
mat ve meşrutiyet devirlerınde 
sadece mütereddit, orta zamanla 
muasır devletlerin sistemlerin.i bir
leştirmeye çalıştı. 

Onun için yaptığı sahte, bu 
&ahtelıkten dolayı iradesi na mev
cuttu. inanmadığını inar..mtş gibi 
göstermek sahte Osmanlılığın şi -
arıydı. Onun için Osmanlı ilkmek
tebi orta mektebi gibi, yüksek 
mektebı de yarı dini bir müessese 
idi. Cümhuriyet ilk mektebi bir 
defa mektebi hayatlaştırırdı. Tek 
mektep esasını kabul etti. Çocuk -
ları artık bir malumat hammalı bi
rer zavallı haline koymuyor, ona 
hayatta rehberlik ediyor. 

A) iyi vatandaş, 

B) lyi muasır insan yetı~tırmek, 
davasındadır. Bunun için orta ted
risat ıyı vatandaş yetiştirmek için 
kültüre pek çok yer vermektedir. 

Tarih, yurt bilgisi, coğrafya, e
debiyat ,tütkçe dersleri ve bunla -

rın verimi hakikaten cümhuriyet 
maarifinin ileri hamlesini göster -
mektedir. Sergide kültürün inkişa 
fını gösteren eserler bu muvaff a -
kıyetin ifadesidir. 

Orta tedrisat laikleşme şartla -
rını tamamladığı için müspet il -
me ,müspet düşünceye ehemmiyet 
vermektedir. Bunun için müspet i
lim telakkisi orta tedrisatta hakiki 
seyrim bulmıtur. 

Laboratuvar faaliy~ti, tecrübe 
yoluyla ilerhyen müspet ilim hava 
111 bundan 10 sene evvelki ile mu -
kayeıe edilemez bir haldedir. Dün 
müspet ilim olması lazımgelen ru
hiyat, içtimaiyat değil biyoloji, 

fizıyoloji bahısları bile müspet hır 
surette tetklC ed'ilemezdi. Daha 12 
ı;ene evvel çocuklara (Darven) 
nazariyelerinden bahsetti diye az-• 
!edilen bir muallim arkadaşımı ve 
bu yüzden azledilen nice hocaları 
hatırlıyorum. Halbuki bu gün sos
yoloji ve ruhiyat bahisleri bile 
müspet bir ılmın fasılları h:ılinde 
okutuluyor. 

Bu atlama, orta zamandan mua 
sır hayata geçişlir. Bunu serginin 
orta tedrisata ayrılan salonlarında 
ne kadar canlı görürsünüz. 

Orta tedrisat prensip ıtıbarile 

artık orta tedrisat cümhuriyetçi, 
milliyetçi, halkçı, ·laik, inkılapçı 

nesilleri yetiştiren bir cıhaz halını 
almıştır. 

Yükeek tahsil 

Yüksek tahsil ihtisas şubelerine 
ayrılan bir tahsildir. Bu sergide 
teknik ve kültür, yüksek tahsil mü 
essese!erinin tekamülünü, adım, a
dım takip etmek mtimkündür. 

Medreseden modern üniversi -
teye gidişin bütün anlarını burada 
canlı olarak görebılırsınız. 

Kapıdan içeri girer girmez ta • 
vukları göriiyorsunuz... Cins cins 
tavuklar: Etleri için beslenen Or· 
pington'lar, yumurtr.ları için ara
nan Legonr'ler, Pilmut'la.r. sim si· 
yah gövdeleri üzerinde beyaz bi -
rer krizantemi hatırlatan ibikleri 
ile nadir Padolnr ve onların yanın· 

da şişman vücutlarını güçlükle kı
mıldatan Pekin ördekleri... Ters 
tüylü kazlar, kırmızı gözleri ve 
uzun beyaz kolları ile Ankara tav· 
şanları, tavuslar, ceylanlar.... Da
ha ötede kimyevi gübreler, konser 
veler ve makineler .. 

Dikkatle bakarsanız bu makine· 
Jer üzerinde Avrupnda imal edil -
diklerine dair damgalar görürsü -
nüz. Buna rağmen bütün bu pul
luldar burada imal edilmişler, bu· 
rada mnrkalanmışlardır. Yerli 
imalathaneler halkımızın Avrupa 
malına olan sempatisini bu suretle 
tntmin ediyorlarmış ... 

Serginin bu kısmının bütün me 
raklıları doyuracak kadar büyük 
olmayışı dikkatimizi çeler. Sebep
leri şudur: 

Bu mevsim tavukların tüy değiş 
tinne mevsimidir. Bu mevsimde 
tavuklar gözelliklerini kaybeder -
ler. Bu suretle bir çok amatör ta
vukçular sergiye iştirakten çekin· 
mişler. Tavukçular umumiyetle 
tavukların tane ile satılmasından 

ve piyasada yumurtaların tarih sı
rasiyle ayrılmamasından şikayet 

ediyorlar ve diyorlar ki: 

- tavuk eti okka ile satılsa müs 
tahsili teşvik ve tavuk neslini ıslah 

nun en güzel misalidir. 
Gene memleketin yeni doğan 

ihtiyaçlarına göre ilga edilen da
rülfünun ve kurulan üniversite bu
nun bir ifadesidir. 

Güzel sanatltar sergideki köşe
lerinde hususiyetlerini tebarüz et -
tirmektedirler. 

Eski tedrisat 

llk tahsilin ilk üc senesinde ço
cukların hayatı görüşleri, anlayış
larını resim defterlerinde, el işle
rinde görmek mümkündür. 7: 10 
yaşları arasındaki çocuklarımızın 

çizgileri, yazıları, itleri millete en 
açık hesaptır. 

Yüksek tahsil randıman itiba -
riyle cümhuriyet devrinde kemi -
yelten ziyade keyfiyete ehemmi -

Mesleki tedrisatın ilmi mahiye
Sarığı, fesi, falakr.yı bilmiyen yet vermek davasındadır. Bu iti -

tini takdır etmek bana düşmezse 
çocuğun bir satır yazısı, bir resmi, barla on senelik yüksek tahsil se -

de görülen eserlerin gözlere haykı 
bir çamur işi bütün maarif siste - "iyesı kendini hissettiren bir üs -

ran nümuneleri karşısında bu san
mini karakterlcndir.meye kafidir. tünlük gösterir. 

llkmektep hayala gidiyor. ilk- Bu üstünlük bilhassa yeniden at mekteplerinde cü,mhuriyet dev-
rinin feyizleri görii1mektedir. 

mektebi bitiren çocuk nazariyeler- yapılmakta olan ve mem · eketi i -
den ziyade işe hazırlanmış bulu - mar ihtiyaçlarına cevap veren sa - Cümhuriyet devrinin maarif 
nuyor. llk tahsılın ilerleme seyrin- halarda çok bariz bir surette ken- Gahasmda yaptıklarının sergi inti
de keyfiyet gibi kemiyet te değiş· l dini hissettirmıştır. balarına topli,ınmış hulasası bugün 
miştir. j Dün basit tc:rübeleri yapacak maarifin başardığını gördüğümüz 

Cümhuriyetın ilk tedrisat sah~- , tıleti olmıyan mühendis mektebi bu eserin semerelel'ini yarın hu -
sında aldığı hasıla saltanat devrı- I bugün en asri laboratuvarlarla teç zurla beldiyebılırız. Çünkü Gazi -
ne nazaran yüzde bindir. Ve mek -1 hiz edilmıştır. Bu böyle olduğu nin dedığı gibi maarifte süratle 
tepler maarif vekaletinin program gibi hepsinin tekamülü bir hmıusi- yüksek b!r seviyeye çıkacak bir 
vahdeti altında bir küldür. yet gösteren yüksek mektep,erden 1 milletın hnyat mücadelelerinde 

Orta tedrisat neydi, mesela mülkiyenin memleketin ye- I maddi ve manevi bütün kuvvet•e -
ne oldu ? ni, yeni ihtiyaçlarına tekabül eden ı rinin aı·taca~ı r.nuhal:kaktır. 

Orta tedrisatta, Cümhuriyet yeni programlara tabi olamsı bu - Sadri Etem 

edici bir sebep olur. Müstahsil da 
ha iri tavuk yetiştirmeğe gayret e· 
der. Bunun müşteriye de faydası 
vardır: Aldanmaktan kurtulur .... 

Hele tavuk eti ihracına imkan bu
lunsa memleketimiz sonsuz bir ser 
vete kavuşmuş olur ... ,, 

Yurumtaya gelince: Ekseriyetle 
piyasada sahlan yumurtalar dam· 

gasızdır. Ve bazılarının başından 
haylı garip maceralar da geçer .•• 
Ekseriyetle toptancılar gayet ucuz 

fiatla yumurtaları toplatır ve so • 
ğuk depolarda piyasanın yüksel • 
mesini bekletirler. Bazan aylar 
geçer ve piyasada fiat değişikliği 

olmaz.. Uzun zaman bu, sırtların 
da ayların yükünü taşıyan ihtiyar 
yumurtalar ucuz Hatlarla ve ya • 

vaş yavat piyasaya çıkartılır ve bu 
günlük yumurta piyasasını sarsar. 
Tavukçularm elinde yumurtaları 
kalır. 

Bunun önüne geçmenin yegane 
çaresi yumurtaların üzerine tarih 
damgası vurmaktır. 

Serginin tavuk kısmını bahçivan 
lık, meyvecilik, çiçekçilik ve to • 

humculuk kısımlarından ayıran, 
yeni boyanmış bir demir kapıdır .• 

Bu kapının eşiğinden atlayınca 
evvelkine hiç benzemiyen bir mu

hite giriyorsunuz. Köşede bir ban
do... Sıra sıra sandalyalar ve yer 
yer meyv~ler, çiçekler, sebzeler. 

Öyle meyveler ki; her türlüsün .. 
den ve en alasından var.. Hiç bir 

manav dükkanında buradakiler -
den daha iri ayvalara, bu kadar 
çeşitli ve göz alıcı üzümlere tesa-

düf edilmez.. Öyle sebzeler ki, 
karşılarındakinin gözlerine bir 
hz veriyorlar.. Domatesler, bi. 
herler, lahnalar.. , 

Sonra çiçeklerin gözelliği: Ka
sımpatılar ince sapları üzerinde 
bütün halavetleriyle sallanıyor,. 

Karenfiller daha ince ve daha le· 
vcnt... Güller .. Nadir sıcak mem• 

leket nebatları, hepsi ayrı ayrı bir 
güzellikte .• 

Yazık ki bu serginin gezicisi 
çok az.. Bu akşam kapatılacak 

olan bu sergiyi mahdut meraklılar 
dan başka ziyaret eden pek azdır. 
Halbuki orası son günlerin en çok 
dola§mağa değen yeri. .... 

Semih Celil 

Ankara ziraat enstitüsü 
hakkında bir fikir 

Cümhuriyet bayramı münasebe
tiyle Ankarayı ziyaret eden ve o. 

ratla yüksek ziraat enstitüsünün a
çılışında bulunan bir zat bir mu • 

harl'irimize intibalarından bahse
derek şöyle demiştir: 

"- Enstitü binasının ehemmiye 
ti, yalnız büyük bir ilim müessesi 
olmaktan ibaret değil4ir. Bu mü 
essese, aynı zamanda yeni Türk 
devletinin medeni karakterini gös 
teren bir abidedir. Çünkü bu a -

bide Cümhuriyet hükumetinin 
memleketi yükseltmek için ne ke
dar kuvvetli bir a:.:im ve iman ile 
Anadolu yaylnsıuda çalı§tığmı İ:;· 
bat etmektedir . ., 
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B •• k •• M } edilenler ugun U aç ar ANKARA, 2 (Hususi) - Diva-

nı muhasebat murakıplıklarına bi-

b h ·ı B •kt rinci sınıf murakıplardan Halit, T amşısvar Fener a çe ı e, eşı aş mülkiye· mezunlarından Şevket 
Etnı.kos'la karşılaşacaklar Mazhar ve Kemalettin beyler, bi -

rinci sınıf murakıplığa ikinciler -

k ki •• b •• d • k • tiki den Mukdim Kemal, Ali, Ali Rı -Beşi _taş u un e ı ı . za, lbrahim Ethem, Mehmet Nuri, 

Futbolumuzun en yüksek kuvvetlerinden birisini 
teşkil eden Beşiktaş birinci takımı 

Bugüh ıehrimizde nadir rast ge lan feylerdir de ... 
Iinen bir spor vaziyeti vardır. iki lıte bu haller F enernahçe takı
ecnebi takım, birisi Kadıköy, di - mının bugün bir az sinirli bir ha
ğeri Taksim stadlannda maç ya- leti ruhiye ile dolu olduğunu anla 
pacaklardır. Bu ecnebi takımlar, tan şeylerdir. Bundan başka ay
Tamşuvar ile Etnikos'tur. nı maçın tesiri altında takımda ye 
Tamşuvar Macar profesyonelle- ni bazı tadilat yapılması da karar

rinden mürekkep kuvvetlice bir laştırılmıştır ki gelecek cuma iz -
Romen takımıdır. Ateş - Güneş mire giderek birincilik maçını tek 
ile yaptığı ilk maç bir haylı tuhaf rarlıyacak olan takım, bugün hu 
olmuş, birinci devrenin on beş da tadilatı T amşuvara karşı deneme
kikasında sıra ile tam altı sayı yi bir fırsat telakki etmif ve bu 
kazanan Romenler, ikinci devrede maçı bu noktai nazardan kabul 
bir tek sayı bile kazanamamışlar- etmiştir. Fikretin sol açıkta, Şa
dı. Bununla beraber ikinci maç - banın içte, Esadın orta hafta oy • 
]arını Peraya karşı oynıyan Ro natılacağı söylenilen tadiller ara
menler, bu maçı da 4 - O kaza- sındadır. 

nınca bir haylı dikkat ve alaka u- İşte bugünkü maçın neticesi 
yandırdılar. Kuvvetleri üzerinde hakkında bizi bir fikir yürütmek
t'Rlü türlü tefsirat yapıldı, iddia - ten alıkoyan hususiyetleri. 

]Yıa girişildi. Beşiktaş • Etnikos 
Romenler, üçüncü maçlarını ge Diğer taraftan Taksimde de Et-

ne Ateş - Güneş ile yapacaklar- nikos ile Beşiktaş karşılaşacaklar-
dı. Fakat federasyonun, Ateş - dır. • 

Güneş klübünün federe olmaması Yunanistanın kupa şampiyonu 
dolayısiyle alakadarlara yaptığı bundan evvel yaptığı iki maçta 
kati ~ar üzerine bu temas kaldı. kuvvetli bir takım olduğunu pek 
Bugün Tamşuvar, Kadıköy stadın- ala iyice gösterdi. tik maçında Be
da Fcnerbahçe ile karşılaşacak. şiktaşla berabere kaldı. Ertesi gü-

Fen<!\"bahçe - Tamşuvar karşı· nü şiddetli bir mücadeleden sonra 
]aşması evvel emirde pek meraklı Galatasaraya 2 - 1 yenildi. Fa
hir şey olacaktır. Evvelce Romen kat Yunan takımı, bir gün bile 
ler hakkında hükmümüzü verir - dinlenmeden sahaya çıktığı için 
kcn bu takımın bizde bıraktığı in- böyle küçük bir farkla yenilmesi 
tibaın orta bir takım intibaı oldu- kuvveti hakkında aleyhte bir fi-
ğunu söylemiş, F enerbahçe ile Be
şiktaşm kendilerini kazanabilecek 
bir vaziyette olduklarını i~aret et
miştik. Fakat bu hükmü verirken 
iki takımımızın bittabi en iyi 
"maç,, larınr göz önünde tutmuş -
tuk. 

kir veremez. 

Bugünkü karşıla,ma, birinci ma 
çın sıfır sıfıra bitmesi dolayısiyle 
bir bakıma bir "öç alma,, maçıdır. 
Yunanlıların da, Beşiktaşlıların 
da takımlarının esas kuvvetlerini 
gösterecek !ekilde maç yapama -

Ali Şükrü, Ali Faik, Kazım, Baki, 
Galip, üçüncü sınıf murakıplığa 

dördüncü sınıftan Ahmet F ahret-

tin, Seyfettin, izzet Akif, Vedat, 
Şerif, İbrahim, Mithat, Ali Süley ~ 
man, dördüncü sınıf murakıplığa 

bırıncı sınıf muavinlerden Pertev, 
Hasan Remzi, Nedim, Osman Tah
sin, Ahmet Rıza, Kerim, Kemal, 
Rauf Halit Rüstü ve tahrirat mü-, .) ~ 

meyyizi Nuri, sicil mümeyyızı Hik 
met, mahzeni evrak mümeyyizi 

Tahsin, u~uru idariye ve hesabiye 
mümeyyizliğine Mecdi, evark mah 
zen müdürlüğüne murakıplardan 

Sahir, başmuavinliğe Besim, birin
ci sınıf muavinliğe üçüncü sınıf 
muavinlerden Ali Rıza, Suat, 
Mehmet Fehmi ve İhsan beyler, 
mümeyyizliklere de Rüştü, Şemest 
tin ve Tevfik beyler terfian tayin 
edilmi§lerdir. 
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cut vaziyete muhalif olanlar da 
bu seçmede muvafık rey vermiş -
lerdir. Anlaşamamazlık bilahare 
başlamış ve evvelce muvafık rey 
verenlerden bir kısmı rey verdik
leri zevatın iş başına geçtikten 
sonra müsbet iş görmediklerini ile
ri sürmüşlerdir. 

Birinci takım, idare heyeti ile 
uyuşamıyanlarm ba-şında gelen 
partidir ve aon yaptıiı maçları da 
"idare heyeti,, nin işaretine naza -
ran, heyetin rızası hilatına yap • 
maktadır. Takımda yalnız bir o
yuncunun idare heyeti taraftarı ol 
duğu, bu itibarla maça iştrak et -
mediğini söyliycnler de vardır. 

Bizim görüşümüz, ihtilafın hay
lı \şümullü olduğunu gösterdiği 

için bu satırları yazarken ıamimi 
surette ıztırap duyuyoruz. 

Bu ihtilaflı vaziyet ne suretle 
halledilecek?. Bunu bize zaman 
gösterecektir. yakında müessisler 
heyetinin yeni bir içtima yapaca

ğı, mevcut vaziyeti görüşeceği, klü 
hün ikiye ayrılacağı, yahut faal 
sporculardan bir kısmının klüpten 
Çekilerek yeni bir le!ekkül vücu • 

da getireceği ileri sürülen iddiala
rın başlıcalarını teşkil etmekte -
dir. 

Bugifn acaba vaziyet böyle mi
dir. Yani Fenerbahçe takımı en 
iyi oyununu verebilecek şekilde 
midir?. Jşte bu nokta üzerinde 
bir az durmak lazımdır. 

Malum olduğu üzere Türkiye 
birincilikleri için F enerbahçe An
karaya gitti. Trabzon ve Ankara 
takımlarını yendi. Fakat birinci -
lik final maçında İzmirspora kar· 
şı muvaffak olamadı ve maç yarı
da kaldı. 

dıklarım söylemeleri bugünkü ma- Ne yazık.... Bu vaziyet etrafın
çın daha hareketli ve istekli olaca da malumatımız bir tetkik netice
ğına deljlet ediyor. Fakat şunu si olmadığı için, burada her hangi 

da işaret edelim ki Be!iktaş tara- ~ir hükü?1. verece~. ~evk.id~. d~ğ~
f ından bugünkü maçın da bir hay 

1 
lız. Bu ıtıbarla bulun dılegımızı, 

h · bu şerefli ve kuvvetli teşekkülü 

lzımir sporcularını ve gazeteci
lerini: "Türkiye birinciliğini ka -
zandık, fakat ah hakem .... ,, diye 
söylendiren bu maçı biz görme -
dik. akat görenler, Fener takımı
nın tasavvur edilemiyecek kadar 
bozuk oynadığını söyliyorlar. Sa
rı - Lacivertlilerin bu muvaffaki -
yetsizliği için aynı hafta içinde 
bir kaç maç yapmalarını, sahanın 
Mtçrdc ofm.11111 ileri sürenler de 
çok.. Bu özürler, filhakika bir ta 
lumın oyunu üzerinde müessir o -

lı dedi kodu uyandırıcı ususıyet· 

leri vardn. Şöyle ki Beşiktaş klü- tekrar birleşmiş ve el ele vermiş 
hünde, gayri tabii bazı vaziyetler görmek, te§kil ediyor. 
bulunduğu üzerinde ötedenberi B~~iktaş klühünün değerli ço • 
işitilen rivayetler maalesef bugün cukları, size bütün samimiyeti -
tahakkuk etmiş bulunuyor. Tabii mizle: 
olmıyan vaziyet klübün idare he- - Ayrılık kuvvet değildir, di • 
·~yetiyle faal sporcular arasında - yoruz .. 
ki anlaşamamazlıktır. ki bu va -
ziyeti: 

"Bfrinci takım ilanı istiklal ey
ledi!.,, Cümlesiyle ifade edenler 
de vardır. 

Beıikta! klübünün idare işleri, 
diğer klüplerin idare işlerine hiç 
benzememektedir.Klübün idare he 
yeti aza tarafından değil, müessis· 
ler heyeti tarafından seçilir. Bu
günkü idare heyeti de böyle seçil· 
miı, hatta itin tuhafı, bugün mev 

A. S. 

İhtilaflı vaziyet dolayısiyle bu -
günkü maçın yapılamıyacağı şayi
aları, dün akşam bildirildiğine gö
re katiyen doğru değildir. Ve Be
şiktaş birinci takımının bugün Et
nikos ile karşılaşacağı muhakkak
tır. Bu kaydı alakadar karileri -
mizin tereddüde uğramaları ihti -
malini düşünerek işarete lüzum 
görüyoruz. 

Oda Hitler gibi 
Alman nazırı müstakbel l1arbin dehşe
tinden, milletler harbinden bahsediyor 

Berlin, 2 ( A.A.) - l\Iilli müda
faa nazırı ceneral Fon nıomberg 

dün Bocrsen Zeitung gazetesine 
gönderdiği bir yazıda diyor ki: 

"Biz Alman askerleri pek ala bi 
liyoruz ki gelecek zamanlarda pat 
fak verecek bir harp bir milletler 

;avaşı olacaktır. İşte bunun için
dir ki biz de başvekil M. Hitler gi
bi sulh istiyoruz. Bu sulh isteği 
hize silah verilmesini istemek hak

kını vermektedir. Hiç bir hükfunet 
reisi sulhu silahsız olarak muhafa
za edemez herhangi bir hükumet 
reisi veya bir kumandan vatanını 

Tevfik Rüştü Beyin 
teşekkürü 

Ankara, 2 .(A.A.) - Kerime -
leri Emel Hanımın niıanlanmaları 
münasebetiyle hariciye vekili T ev 
f ik Rüştü Beyefendiye, memleke
tin her tarafından birçok tebrik 
telgrafları gelmektedir. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermeği pek zi -
yade arzu eden Tevfik Rüştü Be -
yef endi, ailesinin bu mesut günün 
de kendisini düşünen, seven ve 
tebrik eden zevata en kalbi teşek
kür hislerini, son günlerdeki fev -
kali.de meşguliyetin verdiği maddi 
imkansızlık karıısında bizzat tak
dime fırsat bulamadıklarından te
ıekkürlerinin iblağına Anadolu a
jansını tavsit buyurmuşlardır. 

Saatte 93 Kilometre .• 
Roma, 2 (A.A.) - Mar ki Rus· 

doli, dıtardan takılı bir motörlü 
bir sandalla dünya sürat rekoru -
nu kırmıştır. Mumaileyh Come 
gölü üzerinde saatte 93 kilometre 
331 metrelik bir sürat temin et
miştir. 

Amerika ile İngiltere 
uyuşamıyacak mı? 

Nevyork, 2 (A.A.) - Nev-Y ork 
Times gazetesinin Vaıington mu· 
habiri bildiriyor: 

İngiliz mahafilinin Amerikan -
lngiliz müzakereleri hakkındaki 
kanaatine göre iki tarafın noktai 
nazarları birbirinden o kadar u -
zaktır ki, yakında bir sureti tes
viye bulunması hususunda pek az 
ümit mevcuttur. 

Zeplin balonu 
Seville, 2 (A.A.) - Akrondan 

gelmekte olan zeplin balonunun 
burada tevakkufu esnasında dok -
tor Ekner seyahat esnaunda Aço· 

res adaları civarında balonun müt 
hiş bir fırtınaya tutulduğunu ve 
şimdiye kadar bu derece §İddetli 
hiç bir fırtınaya tesadüf etmemiş 
olduğunu söylemiftir. 

Bu yüzden balon 10 saatlik bir 
teehhüre uğramııtır. Dr. Ekner, 
balonun bu müthiş fırtınaya mü· 
kemmel surettet mukavemet etti· 
ğini ve uçuş kabiliyetleri hakkın
da yeni bir delil daha vermiş ol -
duğunu ilave etmiştir. 

Fethiyenin istihsalatı 
Muğla, 2 (A.A.) - Fethiye ka

zasının 933 aenesi istihsalat mik
tarı şudur: 

2 milyon kilo buğday, 100,000 
arba ve 10,000 çavdar, 3,000 yu
laf, 1 ,000,000 mısır, 350,000 ak· 
darı, Ml0,000 nohut, 11,50 böğ -

müdafaa için silaha muhtaçtır.,, 

" Almanya harpten 
mes'ul tutulamaz!,, 

11·1 Veimar, 2 (A.A.) - Baıve .~ 
M. Hitler burada 75,000 kiıinin ~ 
nünde söylediği bir nutukta deJlllf 

tir ki: uf 
- Almanyayı harpten me• 

bir memleket yapan iddialar y• • 
landır. Almanya bu maddeyi keti 
di kanaati hilafına olarak imz.I•• 
mıştır. 

Halk, başvekilin bu sözlerini ıid 
detle alkışlamıştır. 

lngilterede faşistli~ 
kök salabilecek 1111 

Londra, 2 (A.A.) - Sör Mo•• 
ky İngiliz faşistlerinin proır~ 
hakkında Kingsivagde söyledili 
bir nutukta demi!tir ki: 

"lngiliz faşistliği bir fırka de " 
ğil, fırkalar aleyhinde bir teıekkal 
dür. İngiliz faşistleri iktidar me~; 
kiine geldikleri zaman sağ veya ta

cenah f ırkalarından herhanıi bi • 
rine ait herhangi bir memfaatiO 
milletin yüksek menf aatJeri üzeri" 
ne yükselmesine müsaade etmiyr 
cektir.,, 

Bu sözlerden sonra beyneh11İ" 
lel sahadaki faıistlikten babaed_. 
Sör Mosley nutkuna !U suretle dr 
vam etmiıtir: 

"Sulhü sağlamla§tırmak içiO 
bir tek çare vardır, o da fatiıtli" 
ğin gittiği yolu tutmaktadır. Si • 
!ahların azaltılması ve sulh büy~ 
devletler arasında bir anlatma y•" 
pılması ve sulh muahedelerindekİ 
haksız ve çok çirkin maddeleriıl 
cleği§tirilmesi temellerinden bat" 
ka bir esas üzerine kurulamaz. 

Sulhü tehdit eden tehlike fatiıt• 
ler tarafından gelmiyor. Onları1' 
idaresi ba§ında bulunanlar geçeO 

büyük harbin bütün ıztırap ve fe
caatlerini duyup çekmiflerdir. Bd 
tehlike asıl sosyalistler tarafınd_.. 
baş göstermektedir. Bunlar dünJ• 
harbinde döğüşüp çarpıtanları ar 
kadan hançerlemeğe kalkıttıtkt_.. 
sonra şimdi de milliyetçi ıor 

1. .. · 1 n bit ya ııt reJımıne muarız o a , 
kaç kişiyi tevkif vehapsettiii içıll 
Almanya aleyhinde bir mücadele" 
ye grişmiş bulunuyorlar.,,• 

Sör Mosleyin bu nutku tiddetl• 
alkışlanmıştır. 

Rusyanın şimaline nakliyat 
Moskova, 2 (A.A.) - Parvat• 

Piyatiletka ismindeki kuvvetli Y~ 
ni deniz motörü ilk defa olar• 
deniz yolundan iaşe mevaddı •• 

••• hatta eşya getirerek Y akuuk• 
varmıştır. 

Bundan evvel Sovyet RuıY• • .. ., 
nın şimal mıntakasına garpten 1~ 
derilen eşya, köpek kızakları 1 : 

sevkedilmektedir. Bu tetebbüı b. 
yük şimal deniz yolunun eheJllll'~ 
yet kesbetmesi için yeni bir ası;;, 
ve Sovyet şimal mıntakasının 111. 

l . . . k' f i~•0 tahsil kuvvet erının ın ıta ı ,. 
ameli bir muvaffakiyet tetkil et• 
mektedr. 

et"""' 
UntHDltlllllUIUllQllllnlflllUUUUffltllllllnlllllllUl .... l•--•-H1t•m1 .. 11•--- i-
rülce, 20,000 bakla, 2.000 111~ 
mek, 18,000 burçak, 75,000 ıı 
337,850 tütün, 265,000 pal•~; 
7,505 pamuk, 1,500 kendir, 
hin soğan, 10,000 kilo sarımsak .. 
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·~ ........................... BERL1N, 2 (A. A.) - M. ~an ım Buyu ayyare ıyangosu mı 

924i~l8"";i'i'y'=="~'~'"''}i;;I;-k ::::: ~:~;i:~:::;~~:·~;a~:::;·ç:~ !i!! 16. ıncı tertip ~B'lanııetır I~! 
karılan gayrı resmı hır teblıgde de fü: ~ ~ m: 

buğday ithal etmişiz nıli~~:~~:igmüddeiu~umisi,Pan !lllsu tertipte (50) bin flU- ![~ 
931 . b · ~:ti~e:~:~e~iğ;:~~i:t!:k:e ~~~~~a~ m~ (25) b ·ı ·odt'rı·lnıl·'fl·r ~i~ de bu miktar 703 liradan i arettı kil<•ta ait dosyayı dikkatlı sur~t~e ijtt mara ıne u 9 i~i 

gözden geçirdikten sonra lngılız i:ii iffi )" '4>ılan bir istatistiğe göre 1924 Yumurta ihracatı ıenea· d 
ın e memleketımıze 18 mil -

~~n 305,610 liralık 1,737,149 ken- İstanbul ticaret odaaı Almanya
ya yumurta aevkiyatında tenzilat
lı tarife tatbik edilip edilmiyeceği 

aazetecm hakkında yeniden taki- H!~ Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. ~IH 

me~ittir. Bunu~nla beraber Alman ~i~~ 1. inci eşıue ~ eşrınısanı e ır. · 
bat vapılması icin hıçhır sebep gör nn k . J 11/'T' . • ·119 33 dı d" J~:u 

a buğday ithal edilmistir. 

~una mukabil 284,S69 lira kıy 
llletınde 28,870 kental buğday ih -
ı a~ edılmıstır 

} adaki f aaliyetının devamı arzuya \. .............. ··········-~-~·························::::· ·· ·· l · M P t h dut ....................... ::::::::::: ............ ::!!!111••=1:! va:::::::::::::::::.:::::::: ... şayan goru mıyen . an er u ::::::::::::::::::5::::::::::::::::::::::: .. ıwas = ;; __ .._.. ............................ .. hakkında tetkikatta bulunmuş ve haricine çıkarılacaktır. 
~ . 

b' 1
930 aenesmdeyse ithalat 63 

tın 374 liralık 5,958 kental olmu!
t~r. İhracatsa 577,066 lira kıyme -

tt.tkikatını da ikmal edeı·ek veka - -------------· 
lete verilmek üzere bir rapor hazır 

~~de 79,083 kentale yükselmittir. 

7 193J senesindeyse ithalatımız 
03 l' 'h ıra kıymetinde 41 kental ve 

ı ra 
r catı.mızsa 779,427 lira kıyme -
ınde 17,011 kentaldir. 

3 Senede /stanbulda ne 
kQdar makarna yapıldı? 
d ,1.tanbulun son üç sene zarfın -
I al(j makarna istihsalatı vaaati o -
ltJ.k senede 2,159.000 kiloya yük seL .. 
ımıştır. 

. İzınirdeyse 500 bin kilo ve Mer 
•ınde de 62 bin kilodur. 

l ahıninen senede vasati olarak 
l'tern' eketimizde 44 bin cuval un, 'J • ~ 

.. , 
7 '4,000 ıkilo makarna iılenmekte 

dir, 

lamıt~ır. 

Rapor bugün vekalete gönde -
rilecektir. 

Öğrendiğimize göre ticaret o -
dası son birkaç ay içinde Alman -

} aya mühim miktarda tenzılatlı ta 
rifeye tabi olmak şartıyle yumur

ta ihraç edıleceğini tesbit etmiştir. 
Bu vazıyet birçok tacırlerımızı se
vindirmıştır. 

Bahrimuhityolcusu 
Lindberg Fransız 

Reisicümhuru nezdinde 
Pariı, 2 (A.A.) - Miralay Lind 

berg dün aabah Elizeye gitmit ve 
cümhur reisi M. Lebrün tarafın -
dan kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Lindberg karıaı 
il 7 k • · ile beraber hava işleri nezaretine ıyıemıe ette pırznç 

giderek M. Cot'a veda etmittir. 
Son senelerde memleketimiz - Lindberg hava şeratine göre ya-

del(j P:ı:rınç iıtihıalitı ve zeriyatı rın sabahleyin, yahut öğleden son 
~0i~lrnııtır. 1927 senesinde mem ; , ra•Moro' daki deniz tayyyarele -
leketr.mıze 2,514,839 lira nispetin- ri hareket üssünden havalanara~ 
de 12,968 kilo pirinç ithal edil I"' Fransadan ayrılmağı düşünmekte
lllitten bu miktar memleketimiz -
dek· .. 

ı Pırınç ziraatınm artması uze-
dir. 

Deniz Y otları lşletme!i 

ACENT ALARI: 
l<a1"2köy l\öprüba~ı Tel. 42362 "irkeci 
~lühürd:u zade ham: Telefon 22740 

Karadeniz Aralık Postası 

Cumhuriyet vapuru 4 ikinci 
Teşrin Cumartesi 18 de Ga· 
lata rıhtımından kalkarak ine· 
bo'u, Sinop, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Ho· 
pa'ya dönüşte bunlara iıaveten 
Pazar, Sürmene, Pulathane, 
Fatsa, Ünye, Zooguldağa uğ· 
rar. (6000) 

Karadeniz Aralık Postası 

Samsun vapuru 5 ikinci teş
rin pazar 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ün
ye, Gireson, Tirebola, Görele, 
Trabzon, Rize'ye dönüşte bun
lara il6veten Of, Ordu'ya uğ
rayacak yalız Zonguldağa uğ-
ramıyacaktır. (6001) 

Mersin Aralık Postası 

Çanakkale vapuru 5 ikinci 
teşrin pazar 10 da Sirkeci 
rıhtımından kalkar. Mersine 
kadar gider. T aşucu, Anamur, 
Kuıadası, Gelibolu'ya yal1nız 
dönüşte uğrar. 600l) 

ti~e 1930 senesinde bir 
b~u.k milyon liraya kadar inmiş 
"e nihayet 1932 senesinde ise yal-
111l 463.093 lira nispetin.de 3,859 
kilo Pırınç ithal edilmiştir. 

Meınleketimizde pirinç istihsal 
~lu~an nuntakalar şunlardır: An -
lra, Kastamonu, Samsun, Bursa, 

Ayvalık Sürat Postası 

Mersin vapuru 5 ikinci teş
rin pazar ı 7 de idare rıhtı

Meslekten yetişme gc.zete mından kalkar. Gidiş ve dö-

muhabirlerine para nüşte Çanakkale, Edremit, Ay-

Lindherg, Fransada kaldığı gün 
ler zarfında seyahatini, arzusu 
veçhile gizli tuttuklarından dolayı 
Paris gazetecilerine teşekkürlerini 
bildirmiıtir. 

Sitt<>p, Bolu, Marat, Mardin, Ko -
~leli, Diyarbekir, Cebelibereket, 

olu, Antalya, Hakari, Urfa, T rak 
!: ,Aydın Ordu, Rize, Eskişehir, 

mükafatı vahk, Dikili, lzmir'e uğrar. 
(6003) Paris, 2 (A.A.) - Meslekten .. __________ _ 

yeti,me gazete muhabirlerinin en 

ıyt l , 
l\ atyadır. 

ispanya ile ticaretimiz 
lapan.ya ile aramızdaki ticari 

hukaYele bugünden itibaren fes-
edı!l.tıekte d i r. 

değerlis :!le verilmek üzere Albert 
Londres tarafından tahsis edilen 
5000 franklık mükafet dün Jurnal 
gazetesi muhabiri M. Condroyer 
tarafından kazamlmıttır. 

tık defa verilen bu mükafat için 
yapılan intihapta M. Condroyer 
sekiz ve Entransigeant muhabirle
rinden M. Dartois 3 ı·ey almıtlar-
dır. 

b \r ek&letten gelen emir üzerine 

1 ugunden itibaren ispanyadan ge
'c\!k mallara teshilata mazhar 
detl ti k Amerı·ka ve altın e er muamelesi yapılmıyaca 
~e •zami tarife tatbik edılecektır. nıeselesi 
I utı,a mukabil İspanyadan da mal VAŞİNGTON, 2 (A. A.) 

ı'~lllıza yüksek tarife tatbik edi · Cümhur riyaseti dairesinde söylen tc .. . b 
egı ıldırıl.mektedir. dığıne göre M. Ruzvelt altın satın 

l Maamafih Türkiye hükumeti i- alınması hakkında ne İngiliz, ne 
e lıpanya hükumetı arasında t ica de Fransız bankasile müzakereye , 
l'tt lllukav elesının altı ay daha gi ı·miş değıldır. Bu hususta bir mü 
t~llld ' d • . . l k l b' l b ~ ~. ı ıçın müzakere cereyan e- zakere yapı aca o s:ı ı e unun . 

~et.lı ele söy:enmektedir. "Mali vazıyetı düzeltme,, müease· 

8ui!·d ·· · [ sesi tarafından idaresı lazım gelir. et ag ıızerıne muame e 

kara'nın en ·hüyük 

Kıtap, ·gazete ve 

Kırtasiye ina ğazası 

AK.BA . 
' . . 

Kıtap evi ve. kırtasıyecilik 
Anar Arhlar udd~ıi 

T ..ıeton < 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye.eşyası 
ve me.klep levazımı _ 

.. ' ~ 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler_ 
. · ve ~mal ör . t~leri 

. . .. ..~ ' ; . 
' ' •• ~ • t • 

.Etem.Per.tev ·ıtriyatı 

Kütahy~."ç inil~ri · 
' ' . 

Ha!buki bugün bu yolda anlaşma- .. -• Doktor - O peratör --• 
latanbul ticaret ve zahire bor- lar e'de edilmesi bahse mevzu ol - ALmet Asım 1

'•
1
nda dün duğday üzerine pek mamaktadır. U 

Devlet Demir yolları ilanları , 
idaremiz için pa:ıarlrkla satın alınacak olan otojen için yu-

k l'k k k teli yün keçe, pencere şeridi, hamal arkalı-muşa çe ı ayna ı . . • 

- k.. .. k .. r 1 •1 krı'stal cam a ltı köşe başlı cıvata ve saıre gı-gı, omur " e , • • 
bi (18) kale ..• muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 8!Xl/33 ta.rı· 

h. .. d 'f mba aünü mağazada icra kılınacagından talıp-ıne musa ı çarıa o 

l · · kA d t 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ede-erın yevmı meı ur a saa . .. . 
k h . f' t I . bu baptaki malzemenın mufredat lıs-re ta rıren ıa verme erı, 
. ~ d b'l' d 1 ş olup nümune getirilmesi icap eden tesı magaza a t ın e ası mı . . . 
1 . . 1 k .. .. ümunelerinin beraber getırılmesı, ma zeme ıçıu pazar ı guou n 

.. . t kl'fl . kabul edilmiyeceg-i ilin olunur. ı 5999) numunesız e ı erın 

. . k ı arfla münakuası 18//11/933 600 ton yerlı çımentonun apa ı z . 
. ü •. t lSt Ankarada idare merkezınde yapılacak-cumartesı g nu saa e . 

hr Tafsillt Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde ikişer lıraya 
. (5928) satılan ıartnamelerdir. 

1 Hatıralar ve J!'esikalar 
Harp kabine/erinin ist~cv~~ı . 

B .. t k den ıonra umumi harp mes ullerının dı· u eser, mu are e • . . · kt d. 
vanıilideki isticvaplarını, resmi vesıkaları ıhtıva etme e ır. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve ml\tareke yıllarınro en canlı saf
halarını bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

' 600 sayıf alık kitap bir lira 
eri VAKiT matbaası 

. İstanbul 6 ıncı hukuk mahkeme- ı ı 
ınnden: 

Askeri Fabrikalar illnları 1 
Cemil Ef. nin İstanbul rüsumat 

müdüriyeti istatistik kaleminde ta
hakkuk memuru Sa.drettin Bey ya

nında mukim ve halen ikametga
hı meçhul bulunan Rana hanım a
leyhine 929/ 735 numaralı dosya 
ile açtığı kati nafaka ve küçük 
Mürşidenin kendisine teslimine 

mütedair ikame olunan davanın 

vicahen cereyan eden muhakeme
si neticesinde 5 tetrinievel 929 

tarihinde katı nafaka ve teslimi 
sagir hakkında sadır olan il~ın 
bir sureti mahkeme divanhanesıne 

t l'k olundug "undan tarihi ilandan a 1 • • 

. 'b he• gu" n zarfında ıtıraz ıtı aren on T 

edilmediği takdirde muamelei ka-

nuniyenin ifa edileceği malum ol
mak ve tebliıat makamına kaim 
bulunmak üzere keyfiyet ilan olu-
nur. (9426) 

Göz Doktoru 

SüleymanŞükrü 

(Babı:Ui) Ankara caddesi 

tlo. 60 Telefon: 22566 

Oksijen Tesisatı 
Yukardaki malzeme a leni mü· 

nakata suretiyle 3 - 1 - 934 ta. 
rihinde saat 14 te ihalesi icra edi
lecektir. Taliplerin şartname için 
her gün öğleden sonra; münaka -
saya girmek için de o gün teminat 
ile müracaatları. 

~ ............ 3~··· .. ·K~······o~····--·~ 
. . 
~ Saunalma Komb\·onu i!Anl:ırı i 
• J • 

:·-····· ···································-············ 
M. M. V. Satın alma Komisyo

nundan : 

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

zeline teklif edilen fiat pahalı gö
rüldüğünden pazarlığa konmut • 

tur. İhalesi 7 - 11 - 933 salı 
günü saat 11 dedir. Taliplerin 
pazarlığa iş tirak için tayin edilen 
gün ve saatte Ankarada M. M. V. 

l satın alma komisyonuna müraca • 
l atları. 
ı (3369) (5917) 

Osmanlı bankası 
1 LAN 

Ç()k ınuamele olmuştur. Hükumetın yabancı memle -

k M,amafih iiç gündenberı borsa ketlerden bugün altın satın almak 
~Palı olduğu için gelen maHarın hususundaki dü,ünceleri T oussain 

ltııktarı çok olduğundan fiatla ra arzusu münasebetile Fransız han 
~l te;ir et.miş ve buğday fialı 3, 75 kal arının kapalı bulunmasından 1 

Doğum ve kadın ha stalık farı 
mütehassısı 

'fc. 3 faizli, 1911 tarihli Mıaır Cre
' dit F oncier tahviJllerinin, 1 kanunu 
evel 1933 tarihinde icra edilecek 

111 .. ••••••••••••llll itfa keşidesi üzerine başa bat te
DOKTOR - - - -

Dol<tor · Operatör 

lff et Naim H. 
e 4,90 ar<lsmda tehalüf etmittir. dolayı tahkikat tekline gireme - Cerrahi hastalıkları mütehassısı 

Hafız Cemal 

): Cç gün zarfında fatanbula ge- mittir. Yabancı piyasalardan ya - ,\l uav~rıc saatl:ırı ı o. ı:: Orıaköı· Şiia Dahili hastalıkları mütehaaam 

diyesi tehlikesine karşı Osmanlı 

Bankası Galata merkeziyle Yeni -
ca.mi ve Beyoğlu şubeleri taraf rn -

dan pek müsait ~eraitle sigorta e -
dileceği mezkur tahvilat hamilleri 

'l>kdo Pi Yasa ya arzed i 1 en malların pı lacak bu mübayaalara yarın baş \' u • d,; 10 · ı B ile) oğl" h tik ııı '"! 19;ı Divanyol ~ N. 118 Telefon: 2239S 

)t ~il, 13 -~~~ı:::::.!v~~~:::·:...::~·ı~·~o:r~~~~~~~·1~·c:e~·=)n~:~4~2:2~:0 ı~v:e~4~1~9G~O~::~~::::.::.~~.:.=....:_--~~~~_.:.~----------------------------• " u 6 vagondu. anacagı a mın e • , 
nin malumu olmak üzere ilan olu
nur. 



Maliye V ekiletinden: 
l - '2257 No.Ju madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan beher 
mecidiye gümüş fiyatının sukutu hasabile 34 kuruşa indirilmiş 
vebu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal sandıklarına tebligat 
yapılmıştır. 

2 - Cumhuriyet Merkez fümkası da beher 10 gram meskük 
ve gayri meskük halis gümüşü 17 kuruı 41 santimden sabo 
alacaktır. (5909) 

• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif ~·ek aleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1.1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi ta,·afından deruhte edi

len 1ARİH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalmz talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritaları ve res:mleri ihtiva etmektedir. 

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

rağmen 75 şer kuruştur. 

Sahşve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 

"t:;- .. l ~·, • VAKiT YURDU 

\ rs.tanbul Belediyesi ilanları 

lstanbul Kons ervatuvarı Müdüriyetinden : Şehir bandosuna 

talebe alınacaktır. 12 · l 6 yaşında o'ınak ve ilk tahsilini bitirmiş 

bulunmak şarttır. Bu şeraıtı haiz o an '.arm 6 Teşrinisani pazarte· 

ai günü saat ikide Tepebaşında Konservatuvar Müdüriyetine mü· 

1 

raca atları. (5993) 

V A K 1 T neşriyatı 

Fevkalade heyecanlJ bir roman 

Suana'lı münkir 
Asumızın en meşhur edipler inden Gerhart Hauptmann'm 

E'Seridir. Bir papazın fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 

aşkını , san'atkarane bir şekilde anlahr. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddeainde inkılap Kütüphanesi 

Fiatı 25 kuruş. 

~====================== 
lstanbul milli emlak müdürlüğünden: 

McYki ve Cinsi Eski senelik kirası 

Vra 
Azap kapıda yeni kapı caddesinde No. 2 dük~an 96 

.. " " " " " 4 ,, 80 
" ,, ,, " " " 1 o ,, 96 

" u " " " " 12 " 75 
,, " ,, " " " 22 " 125 

Yukarıda mevk ı i ve numaraları göıteri!en dük~inlar hizala· 
rındai!i senelik kiralar üzerinden birer sene müddet ve açık art· 
lırmır usuliyle ayrı ayrı kiralanacaktır. isteklilerin 23/T.Sani/933 
perşenbe g ünü saat 14 te pey akçeleriyle müracaatları. (5944) 

ıııııı~ ~r ıırnı,i ııiı ~w~ ıı, 11111111 ıııı ııı ıım11~1 1ıııı ııııı ııımııım1111mıım~ııı11~~wıı~ım~ım~ı~~ımı1~1rıı 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

idare n1erkezi : IS1 AN BUL ~4 ı 
- Türkiyedeki Şubeleri: ·--:::: j 

lstanbul ( Gala la ve lstanbul ) lzm lr ~: 
Samsun. Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

Selônlk. Kavada. Atine. Pire 

Bilumum Banka muameleleri. Kredi mektup'arı. Cari hesap· ~~ 
J.an küşadı. Esham ve Tahvilat. Kasalar icarı. ,,_~ 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

t 

Ucazlak •• temizlik •• Stir'at ............................................... 

VAKiT YURDU 
KİT AP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

1 • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 


