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Bulgaristanın 3 Kral 
Mahreç davası Mülikab 

Atina a· h J 
hlahreç d Janaı Bulgariatanın azır anıyor 
nefretti. c;;aaı ha~ .. k~nda bir tebliğ 1 -- - - d 
nın hu u teblıg ıle Yunanista- ı · usçuk mülakatın a 
kik·, h" ınhe.~elede timdiye kadar ha- görüşülen meseleler 
r... ır usnü niyet ·ı h k j .. - -
~i gösterdi 

1 
e are et et- Balkanhlar misakı akti 

ur ıye il y 
Bulgar Kralı t·· k" ' 1 Romanya Kralı ümitleri CjOğahyor 

sıkı hi e unanstan arasında 
ik" r dostluk bulunduğu gibi her Bükreş, 1 (Hususi) Romanyaya, gerekse 
lc;e~e:leket son bir misakla müş Romanya ve Bulgaris- Romanyadan Bulgaris-
birl . udutlarının emniyetini biri tan krallıkları arasın- tana komitecilerin geç-
rn 1:rıne kar§ı tekeffül ettikleri de da son günlerde Rus- memesi ve buna ait ted 

a udur O k ··ı·k birlerin alınmaması da Y . • nun için Bulgaristanla çu ta geçen mu a atta 
unanııta. ı- h "k" l ıo] n aı-asında mevzuubah _ evve a er ı ı mem c-
an ınah k · k 11" 1 • Yak reç meselesi bizi de pek I etın a a ıyet erme a-

kararlaştırılmıştır. 

Muhtelif hudut hadi 
selerinden dolayı mu-ından ı· k . ' .. . d .. b a a adar eder. Bu iti- ıt mese.e uzerın e go-

arla. At' ·· ··1 ·· t·· 
ına aJ· ansın t bl' w. d rusu mus ur. Yuıt:o•l•v Krala hakeme edilen eşhas 

ıonr b ın e ıgın en • • . . 
f 

a u tnahreç l . . . Bu meyanda her ıkı memleket sa haı mese esının yenı . . . . 
1. •nı kısaca ·· .. .. t" ıçındekı akallıyetlere karşı mek -
ırn. goz onune ge ıre-

. tep ve hars sahalarında azami de-

için bir umumi af ilan edilmesi iki 
hükümdar arasında müzakere edi· 
len meseleler arasında bulunmak-

Büy··k h recede müsaadekarane hareket e- tadır. 
ltt} .. · ~ arpten sonra itilaf dev- k · · Gelecek mu·· ıa-katta kral Karol "rının B 1 . k dilmesi ta arrur etmıştır. 
Jtıif l u garıstana abul ettir- Bundan başka iki memleket ara ile kral Boristen maada Yugoslav· 
ltı,. .... 01 dukları Nöyi muahedesi bu d k b 'hl· l d"l ya kralının dah1' hazır bulunması ~··• ek t sm a i münase atın ı a e ı me-
ikt e e Adalar denizinde bir ı l 

'•adi h mesi için gerek Bulgaristandan karar ştırı mıştır. 
tir rna reç vermeyi vadetmit- ----------------------------İd' ~ulgarlar bu mahreci Yunan 
areıı alt d b liıtı ın a ulunan Dedeağaç 
anında . . 

lll n ıslıyorlar. Aynı za-
anda B l . 

kad u garıstandan bu limana 
,..,. ar §erit halinde bir kara par
:ı-.. aı a.l k 

Almanyada çok 
şiddetli bir taarruz! 

l' l ına maksadını takip edi-

i:t: a~· Bu suretle muahededcki Prusya başvekili " Dünyanın altıda birini~ 
't sa 1 mahreç ltaydınr Garbi .d d 'l d" .. k .. .. 

ra'kyadan ara . 'lh k t k ı are e en canı er,, ıye ateş pus uruyor 
11 .&.. zı ı a e me ma-
i\oına. tefsir eyliyorlar. Loodra, 4 (A.A.)- Prusya başvekili M.Goering 

Fakat bu mese)ed y 11 Rayiştag yangını muhakemesinde şehadetini bi-
rın \ 1 k e unan ı a - f . l d 
O e a kisi tamami le b k d . tirdikten sonra maznun Dımitro , dünyanın atı a 
d nla.r iktısad· h Y • ~'. a ır · birini idare eden caniler,, sözünden maksadının 

ece B l 1 ma reç ışının aa- ne olduğunu M. Goering'e sormuştur. Bunun üze- Prusya başveklll 
U gar müvared t k f M. GoerlaJr •erhest b" r a ına arıı rine reis derhal müdahalede bulunmuş ve Dimitro u 

<>ld'Qğu ırbın_ıan verm:kten ibaret komünist propagandası yapmak • ı fa etmiştir. M. Goering bunun 
Ve u ııle Garbı Trak d · · l" b" ··fk ·ı ·· ........ Velevki b" . :a an tan menetmiştir.. Dimitrof reise üzerıne şıddet ı ır o e ı _e soze 

kadar d ır demıryo~u geçı~ecek dönerek M. Goeringin milliyetçi baılıyarak "Rusya benim hıçte u· 
.... ' a.r olsun - bır arazı al- . d d w'l Be ancak Ra • ·••at<, "te ıoıyalıst propagandası yapmak su murum a egı ·· n 
l 1. Ya vermek arzusunun asla . . . . w. • l" · · t tu~turan ecnebı' e ıf l retıyle gırı~tıgı hareketten farklı yıştag mec ısım u :r 

Onu: .u~amıyacağı kanaatindedir. 1 bir şey yapmadaığı cevabını ver - komünisetlerle alakadar olurum.,, 
d ıçın Yu h "" k& t" Ad 1 eniılnd nan u ume 1 a ar mİ§ ve M. Goeringe sorduğu suali demiştir • 
leai en ımahreç vermek mese- tekrar etmitşir Dimitrof M. Goeringe başka bir 
İge .:ıne \'akit mevzuu bahsolmus O M. G · b"' ""k b" sual daha sormak istemiş, fakat .,.i\irn h • zaman . oerıng uyu ır 
8i.ir.... .. a u noktai nazarı ileriye .. . d f l k Goering birden bire "Bu ikomüniat 
b ···u~tü B 

1 
.. & • tehevvurle yerın en ır ayara 

u r. u gar hukumetıne de . l k ll caniyi buradan alıp götürünüz,, 
t 

eıa, dahT d .. 
1

& f . . yumruklarını hıddet e sı ıp sa a • 
ekl"f 1 ın e ıtı a tekıllerı w dı"ye haykırmıc.tır 1 etrnisf :r maga başlamıştır. :r ' 

l - ır. Bunun üzerine polisler bir sürü 
. ~te tnah·ı t" . "b . l b" "b' Bu sırada M. Goeringin dudak· .. l . wd w b 
rınd ye ı ıh arıy e ırı ı- protesto soz erı yag ırmaga a§ -

en ç k larından bir takım yolsuz ve yakı-
ta....... 0 uzak o1an bu iki türlü lıyan Dimitrofu tutup götürmü§ -

· ~ı tel A kk şıksız sözler bir çığ halinde yuvar-
a i farkından dolayıdır lerdir. Aynı zamanda reis de Di· 

lanıp dökülüyordu. 
Mehmet Asım mitrofun .salondan çıkarılmasını Dimitrof bu ha) karşısında istih 

~~ (Ocmnıı f DnrD ım;pfada) he-men emretmiştir 
zalı bir tarzda gülümsemekle ikti • 

Dimitrof salondan çıkarken M. 

Şetlok Hohneie-w 

karşı 
Arsen Lüpen 

Suadiyedeki 
beyaz köşkün 

esrarı 

ve 
• 
ıç yüzü 

meçhul kalan 

-

Yangın ~ . l 
Perşeınbe günüV AKIT' te çıkacak 

, Goeringin kendisine doğru döne • 
rek "Bu muhakemenin sala -
hiyet hududu dışına çıkıp elimize 
düşünüz de o vakit görürsünüz.,, 
dediği işidilmiştir . 

Genemi? 
Bursa yolunda hala 

eşkiya var! 
Kütahya, 4 (Hususi) - Külah· 

ya - Bursa şosesi üzerinde Yenice 
çif tHği önünde dün gece saat yir -
mi birde bir soygunculuk vak'ası 

olmuştur. Silahlı ve yüzleri 
maskeli üç haydut yoldan geçen 
bir kamyonu durdurmuşlar, için -
de bulunanların paralarını ve kıı· 
men eşyalarını almışlar ve kaçmış 
lardır. Vafi ve jandarma kuman • 
danı hayduth~rın takibi işine bi2 -
zat nezaret etmektedirler. 

M. Ruzvelt'in bayramı
mıza dair hitabesi -

Türkiye, bütün dünyanın hayranlığını 
Üzerine celbetmeğe muvaffak olmuştur 

Ankara, 4 (A.A.) - Amerika 
re:isicümhuru M. Ruzvelt hazret
lerinin 29 teşrinievelde Nevyorkta 
Amerikalı Türk dostları cemiyeti
nin tertip ettiği bankede okunan 
ve radyo ile Amerikanın her tara
fına neşredilen hitabesi şudur: 

"Türkiye cümhuriyetinin onun· 
cu yıl dönümünü birlikte tesit et -
mek üzere toplanmış olan Ameri
kalı Türk dostlarına, toplantıla

rına kar.şı duyduğum alakayı bil -
dirmek isterim. Bir milletin tari · 
hinde on sene gibi bir müddet bir 
dönüm noktası teşkil edebilir, fa
kat bu müddet bilhassa Türk mille 
tinin tarihinde pek hususi bir ehem 
miyeti haiz bir dönüm noktasıdır. 
Bu, nisbeten kısa müddet zarfın • 
da Türk milleti, hayatında ve mü 
esselerinde husule getirdiği ve de
rin akisler yapan yenilikler ve de
ğişiklikler sayesinde terakki yolu
na büyük bir emniyetle girmi§ ve 
bütün dünyanın dikkat ve hayran· 

Amerika ReJalcilmhuru M. Ruzvelt 

lığını üzerine celbetmeğe muvaf
fak olmuştur. Dünyanın istikrar 
sulh ve terakki içinde milli hayat 
süren memleketleri arasına girme· 
ğe ve hakikaten kendisine yara§an 

(Uıtren s:ıyıfayı ~~\·lrlntz) 

Kadın her şey oluyor! 
Istanbulda 16 Polis memuru Hanım 

var, şimdi de askerlik istiyorlar 

Jatanbul poUs te9k1Ultına men up Hanımlar 

Kadınlarımız hakim, 
memur, belediye azası, 

polis olduktan sonra şim
di de asker olmak istiyor
lar. Polislik ağır bir hiz 
mettir. Bunu nasıl yapı-

yorlar? Bilmiyoruz.. Yal
nız aylardanberi bu hiz -
mette bulunan kadın po
lislerden reisleri memnun 
olmuşlar ve bunların sa
yısını arttırmışlardır. 

Bugün lstanbulda bir merkez 
me.muru, bir ikinci komiser, beş 
iiçüncü komiserle sekiz polis me
muru Türk hanımı vardır. 

Asker~iğe gelince, bu arzuyu 
dün bir muharririmiz, bir kız 
mektebinde tahkik etmiştir. Sözü 
muharririmize bırakıyoruz: 

:(. :(. :;. 

c:ı_ Evet Beyefendi... Asker -
lik denince hatırımıza sadece siper 
içinde, ateş karşısında bulunmak, 

Cenç kızlarımızda izcilik 

topla tüf ekle uğraşmak gelmeme• 
lidir. Askerliğin bir de geri hiz
metleri vardır. Kadınlarımız pek 
ala bu hizmetleri yapabilirler ... ,, 

Gözlerim, duvardaki büyük 
mustatil saatın yelkovanında. Bu. 
çuğa ge"mesini bekliyorum. Tale
be, tam 3° buçukta dersten çıkıyor
mu~. Vakti boşuboşuna öldürmek 
bir gazeteci için doğru olamaz. 
Mektep müdürünü - o farkında 
olmadan - sorguya çektim. 

(OC\lillll 10 Un('U !<llJdnda) 
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Romanya da 
Bayramımız dola-

r:~:~.~ ~~:,~1ıü~~~iy.1 Sovyet misafirler yarın 
Istanbulda olacaklar cümhuriyetinin milli bayramı do· 

layısıyle Silistre valisi hükumet 
konağının salonlarını yerli Türk 
ahalinin içtimama açmak gibi bü. Heyet dün Bergamaya gidip geldi, akşama 
yük bir nezaket eseri göstermiştir. ı vapurla şehrimize doğru yola çıktı 
Toplantıda merkez kumandanı, va lzmir, 14 (A.A.) - Ceneral Rusyanın terakkilerini yüksek şe-
li belediye reisi, mahkeme reisi V · ı f h · ı· K " p fi · · f - ti l l ' · ' orosı o eyetı va ı azım aşa re erının eraga ı ça ışma arı ne· 
Rumen lisesi müdürü, Bulgar er- .1 b.~ l'k B · · l · · ·ı· d f d "d d h . . . . ' ı e ır ı te ergamaya gıtmış er • tıcesı ı ım e, en e, ı are e usu· 
mem musevı camaat reıslerı. şeh- d ' M' f ' l k A • 1 J · d'kl · ··h · · 1 · kı · ' 

1 

ı r. ısa ır er as erı merasım e le getır ı erı mu ım yenı ı erı 
rin maruf tüccarları hazır bulun · k B k l · · d · · l karsılanara ergama a esı ve hır arka aş sevgı ve saygısıy e ve 
muşlardır. : . J b '' "k b' ı · k 'l t k' d' . .. . . i yenı hafrıyat yapılmakta olan uyu ır a a a ı e a ıp e ıyor ve 

Yerlı Turk ahalısınden sabık 1 . . · · G · ·· l ı 
Ö 

. . w Asklepıon harabesini gezmısler - sevınıyoruz. enış ve guze 
mebus mer Vehbı Bey, d ı ger . . w • • • k l' 

.. k .. .. . . l dır. Ögle yemeğ i Halkevmde yem] Sovyet Rusya ve onun uvvet ı ço· 
Turk me tep mudurlerı, muallım · ~ . . ki G · M t fa Kemal 

mıştır cu arına azı us a 
leri, avukatlar, doktorlar ve tüc J · b' kl l ı· k 

b
. h . . . 1. d Halkevi reisi tarafından "hos mekte ı çocu arının can ı a a a 1 

car, ır eyetı tertıbıye ha ın e ~ ı· l · ı· d l ı·t 
mı' llı· b geldiniz nutku söylenmis ve J. ene· ve se am arını ıç ı uygu arını u · 

ayramın kutlulanmasına " · 
l V ·1 f b tk fen söylemenizi rica ederim. mahsus olan proğra.mını tatbik et- ra oroşı o u nu a cevap ver · 
· · Büyük komşumuz aziz dostu · 

mişlerdir. mıştır. 
k muz Sovyet Rusyayı muhterem 

Her iki milletin milli marşları Dönüşte bir kaç öyü gezen mi· 
ı · }'k f b k d şahsınızda selamlamakla lzmirin söylenmiş ve Habip Hilmi Bey, safirler zmir ıp ı a ri asını a 

h d duyduğu haz ve sevinci tekrarlar 
Ga2i Hz. nin Türk tarihi tetkiku.tı gezerek şe re önmüşlerdir . 

büyük Rus milleti ve onun güzide· 
hakkında vücude getirdikleri te~ - Saat dokuzda ticaret odasında 

leri siz muhterem misafirleri şere · 
kilat ve mesai, Ömer Vehbi Bey şereflerine bir akşam ziyafeti ve · 

fine gönüllü ve samimi bağlarla 
Yeni Türkiyenin iktısadi inkişaf r, rilmiş ve heyet saat 21 de İzmir 

bağlı Türk - Sovyet dostluğuna 
avukat Kemal Bey adli ıslahat ve vapuriyle lstanbula müteveccihen 
Fehmi Bey harf inkılabı ve ehem- hareket etmi8tİr. ıçerım.,, . 

· · 
8 1 d·. . . - tk Ceneral Voroşllofun cevabı 

miyeti mevzuları hakkında gayet ızmır e e ıye reısının nu u . 
güzel tevsik edilmiş konferanslar İzmir, 4 (A.A.) - Jeneral Vo. Belediye reisinin nutkuna ceva- , 
vermişlerdir. roşilof şerefine belediye tarafın - be Voroşilof yoldaş şunları söyle-

lçtimaa gelen yüzlerce Türk ve dan verilen 150 kişilik ziyafette mittir: 
Rumen kadınları arasından bazıla belediye reisi Behçet Salih Bey Türkiyenin her yerinde olduğu 
rı bayramımızın kutlulanması için aşağıdaki nutku söylemiştir: gibi lzmirde de bize karşı gösteri· 
Türkçe ve Rumence şiirler okumuş "Muhterem misafirlerim1z bü • len iyi kabulden dolayı minnet • 
lardır. ı yük dostumuz ve komşumuz Sov· tarlığımı bildirmekle bahtiyanm . 

Bundan sonra bir ziyafet veril- yet Rusyanın çok kıymetli ihtilal Türkiyede iktisadi kalkınma ve 
· · f ı· T k d ı ı kültür yollarında gördüklerimiz • mı§ ve zıya ette va ı, ür or u· erkanı, sizleri zmirde selamla -

sunun büyük ve şerefli mazisini bü makla, hoş geldiniz demekle pek den hayranız. Sovyet Rusya mil · 
tük hürmet ve takdirlerle hikaye mes'uduz. letleri, milli kahraman ve reiıleri 
'ettikten sonra, ~ "Ana Türk tarihi . Türkiye halkının küçük büyük Gazinin emirleri altında Türklerin 
nin en büyük günlerindeki aza.me- hepisini alakalandıran ziyareti . yaptıkları istiklal mücadelesini 
tini iade e~miş olan Gazinin sıh- niz.dcn lzmirimizi de mahrum hı· alaka ile takip etmişlerdir. 
haline içiyorum.,, demiş ve mual- rakma mak hususundaki lfıtufkar· Sizin istiklal harbiniz, bizim 
im Fehmi Bey de Romanyanın ve l ı ğa bilhassa teşekkür ederim.. ' de memleketimizi istediğimiz şe • 
başındaki kral hazretlerinin refa- Aziz dostlarımız, Türkün kabe- kilde teşkilatlandırmak için silah
hına içmek suretiyle mukabele et- si olan Türkün iman ve ilham kay lı olarak mücadele ettiğimiz za . 

· . mana tesadüf eder. 
mı'§lır. nağı olan Ankaramızıdan geli~i · 

niz, bu ziyaretinizi Türk yurdu • Biz inkılapçılar , karada, deniz • 
Anadolu şeker nun ba~tan başa heyecan ve se _ de komşumuz olan Türkiyeyi kuv· 

f b "k } vetli müstakil kiiltür sahasında a rı a arı 1 vinçle çalkandığı günlere tesadüf 
ileri görmekle bahtiyarız. Ancak 

Ankara 4 (Hususi) _ Anado- ettirişiniz biz İzmirlileri çok se • 
• ı • böyle bir Türkiyenin tarih müva · 

lu §eker fabrikaları anonim şirketi 1 ,·indird.i. .. . . . . • cehesinde bir kuvvet olarak bera· 
esas mukavelenamesi Vekiller He- lzmır Turk ıhtılal ve ınkılabın- b ld erce yapmış o uğumuz sulh mü· 
Y t . t f d t d'k d·lmı'stı'r da hususi bir vaziyet çeken bir ~e· e 1 ara m an as 1 e 1 • • :r cadelesinde rol oynayacağını ve 
Ş. k t 11. "dd 1 .. ' l hir oldugwundan ihtilal ve inkıla -ır e e ı &ene mu et e ve uç mı oynadığını ve böyle bir Türkiye · 
Yon ıı'ra senmaye ı·le te~ekku"l et bın en çok kıymetini ölçen taktir 

:r • nin daima dostumuz olacağını bi • 
mek"-dı'r. eden eksikliğin ve geriliğin en bü-

u:: liyoruz. lzmirin Türk inkılabında 
yük düşmanı yeni eserlerin en a· 

Yanan Cevizli nahiyesi 
yeniden yapılacak 

Ankara, 4 (Hususi) - Bayra
mın üçüncü günü yanan Cevizli na 
lıiyeıine imdat heyeti ve çadır gön 
derilmiıtir. 

Evleri yananlar mevcut evlere 
yerleştirilmişlerdir. Hükumet bu 
nahiyenin yeniden yapılması ıçın 
tedbirler almıştır. 

mevkii almağa muvaffak olan 
Türkiyenin devlet reisi Gazi Mus
tafa Kemal Hz. nin bu uğur ve mak 
5atta sarf etmekte olduğu kudretli 
hamleleri Amerikan milleti sempa 
tik bir alakayla takip etmektedir. 
Derin ve mütenevvi olan Türk re
formlarının muvaffakıyetindeki 

teıli taraftarı, onun muvaff akıye • 
ti için en ileride yürümeği esaslı 

bir hedef edinen bir Türk şehri -
dir. Büyük şefi Mustafa Kema. 
lin ne kadar büyük müşküller için 

de ihtilal yaptığını inkılabı ne fe -
dakarlıkla vücude getirdiğini en 
iyi bilen bu şe!>ir, şefine ve onun 
eserlerine ve rejimine şiddetle, 

canla, başla, bağlıdır . 

lşte bu kadar sevdiği bağlandı· 
gı Gazisinin, o büyük Türk kahra· 
marun bütün dünyaya karşı Tür· 
kün hakkını müdafaaya çıktığı 
bir zamanda Sovyet Rusların nef· 
si çok yüks~k Türk milleti ve o • 
nun camiasındaki Türk İzmir her 
zaman ve her fırsatta anmağı bir 
vazife bilir . 

harikulade ehemmiyettir ki sami- Türk sadıktır, vefalıdır, unut • 
mi tebriklere sebep teşkil etmek • maz Türk milleti bu senelerden 
tedir. Bu fırsattan istifade ederek sonra Sovye.t Ru$yadan gittikçe 
ıizlere iştirak ediyorum. Türkiye artan samimiyet ve dostluk gör • 
cümhuriyeti reisine devamlı muvaf müştür. 
hlnyetf için kalbi tebriklerimi ve Bunun icin vefakar Türk milleti 
Türk milletine refah ve saadeti ilk dostluktan aldığı zevk ve he • 
için dost dileklerimi sunarım.,, 1 yecanr hiç bir zaman unutmaya -

Franklin D. Ruzvelt 1 caktır. Bu itibarla komşu ve dost 

hizmeti vardır .. 
Ankarada gördüğümüz gibi bu

rada da gördük ki, Sovyet dost -
luğu sarsılmaz, her vakit inkişaf 
eder bir dostluktur. Ve kara gün
lerde, her iki memleketin çok sı 
kıntılar içinde bulunduğu sıralar
da başlıyan bu dostluk daima inki
Ş!lf etmektedir, sıkı ve kardeşçe 
olmaktadır. lzmirde Gazi ile yan
yana istiklal için harp etmiş, şimdi 
de memleketi imar için sulhperver 
mesaide bulunan şahsiyetler gör
mekle memnunuz. Ankarada, yol 
da ve bu sabah güzel şehrinizde 
iktısat ve kültür sahalarında elde 
etmiş olduğunuz muvaffakıyetleri 
memnuniyetle gördük. Başta Ga
zi olmak üzere şayanı dikkat reis
lerin idaresinde elde edilmiş bulu
nan bu muvaffakıyetler bir dostun 
muvaffakıyeti gibi bizi sevindir
mektedir. 

Eski bir inkılapçı, Gazinin silah 
arkadaşı vali Kazım Paşaya karşı 
kardeş hisleriyle mütehassis olarak 
dostluk şerefine kadehimi kaldır
dım. Y aıasm Türk - Sovyet dost 
luğu, yaşasın her iki millet, yaıa-

Araplar Y alıudileri istemigorlar 

Mısırda, Filistinde yer 
bulamıyanlar dönüyor! 
Bağdatta, Şamda Filistin vukuatını 

alaka ile takip etmektedirler 
"h'' Filistinde ölenlerin ruhuna fatı 

lar okunacaktır. . 0 
Beyruttan bildirildiğine göt• 

Şamda, Filistin vekayiinde öl~'\e 
lerin hatırasını taziz maksadıY 
bütün dükkanlar kapanmıştır. 

Kudüsve civar1nda 
1
• 

Kudüsten gelen husu&i bir te t 

grafnameye göre orada hükfı111~r 
dairesinin Sam kapısı önünde bl 

1 

. r 
bomba bulunmuştur. fakat pe.lSıJ 
madan ortadan kaldırılmıştır. . • 
bomba sonradan muayene edifdı , 
ği zaman onun bir çok el bomb~. 
}arından mürekkep müthiş bir 1~! 
f ilik kuvvetini haiz olduğu anlıı.t 
mıştır . 

1 
Aynı zamanda şehir duvarl~e 

haricinden yahudi mahallesine 
el bombaları atılmışsa da bunlıı.' 

Şamdan bir man~ara da bir zarar vermeden derhal ıl" 
Londra 1 (Hususi) - Roman - zaklaştırılmışlardır. Bu bornbıı.' 

' 1 cı·ıer yadan Polonya vapuruna binerek ların meydana çıkması yahu 1 , 

Yafaya giden 900 yahudiyi Port -1 arasında fevkalade tela§ı moclP 
saitte karaya çıkarmak mümkün l olmuştur. 
olmamıştı. Mısır hükUmeti bun- 1 Bir çok yerlerde araplar, yaptıl< ' 
ları geriye cevirmişti. Bu 900 ya· lan hareketin İngil iz idare5\1'e 
hudj çıkacak bir yer bulamadıkJa- karşı olduğunu ileri süremektedir 
rı için gel'iye gene Romanyaya dö· ler. Filhakika bazı arap mahal: 
neceklerdir. Jelerinde musevi am ley , muı1•" 

Irak camilerinde mahallelerinde arap ameleye te • 
sadüf edilmekte ve bunların biri• 
birleriyle pek iyi geçinmekte ol ' 
dukları görülmektedir. 

Bağdat, 2 (Hususi) - Bağdat· 

tan bildirildiğine göre Filistin ve· 
kayii Irakla büyiik bir alaka ile 
takip ediliyor. Büyük bir nüma· Irak kabinesi .

11 yiş hazırlanmıştır . Bu nümayiş Irak kabinesinin reiıi Raşit bt 
Bağdadın büyük camilerinde ya· Ceylani Beyin istifa ettiği haber vt 
pılacak ve hatipler yahudilerin r• imişti. . cıe 
Filistinde yerleşmelerine kar~ı nu· Kabine reisi istifanameııtl i 
tuklar söyleyeceklerdir. Bağdatta kral Faysalın ölümünden ve yeıı,. 
çıkan bütün arap gazeteleri bugün 1 kralın tahta çıkmasından s~11'1, 
siyah ccrçeveler içinde Filistinde • ı Irakta yeni bir devir başlad1ğ111 , 

~ j ~,. 

ki milletdaşlarına karşı muhab • ı bu yeni devrin yeni ıslahatlar ) 
l
. ,, 

betlerini izhar etmişlerdir . 

1 
pılmasını icap ettirdiğini söy ı'} 

Cuma günü Irak camilerinde rek istifa etmektedir. 

An karada 
İnkılap resim sergisi 

dün açıldı 
Ankara, 4 (A.A.) - Cümhuri • 

yetin onuncu yıl dönümü münase· 
betiyle ressamlarımızın vücude 
getirdiği birinci inkılap resim ser 
gisinn açılma merasimi bugün saat 
18 de Halkevinde yapılmıştır. 

Merasimde Maarif Vekili Hik · 
met Bey, sefirler, vekaletler erka
nı hazır bulunmuşlardır. 

Davetliler eserleri birer birer 
tetkik ederek beğenmişler ve san· 
atkarlarımızı ayrı ayrı tebrik et -
mişlerdir. 

Yeni bir rekor 
Marsilya, 4 (A.A.) - Cenubi 

Amerika postasını Cadixe kadar 
nakleden Alman tayyaresi avdet 
uçuşu esnasında 960 kilometre o • 
lan Madrit - Mariganne arasın • 
da iki saat 50 dakikada yani saat· 
tc 339 kilrmetre süratle katetmiş • 
tir. 

sın Türkiyenin rehberleri olan bü
yük Gazi ve arkadaşları. 

Bir yenilik 
Lok o motifler kaldırılat9~ 
tek vagonlar kulJanılaC9 • 

Berlin, 4 (A.A.) - Devlet 0', 
miryolları müdürü yüksek ferı J1' t' 

l .. .. d d. - . . :ı,.b,. mur arının onun e ver ıgı ı ~ 

ta yolcu katarlarının kaldır1lsr'. 
yerlerine kendiliklerinden 111ijl.~, 
harrik vagonlar konulacağını b• 
dirmiştir. 

B 1 . .. t'ı ı11ıı; u surette tren erın sura le"' 
ayyen surette artacak ve teYs.I< ·r 
ve hareket için kaybolunan "~;,. 
lerden tasarruf ed.ilmiş olac". el~ 

Bu değişiklik bir kaç sene iç'";ııi 
tahakkuk ettirilebilecek "e 
milyar marka malolacaktı~ 

Alman yada feci bir yaııf: 
Waldshut, (Bade) 4 (A.A·) 17ıJ 

Bir bıçkıhanede çıkan yangıl1 ,l'' 
fabrikaya ait bir sok yapıl~rı ~ .. 
mış, harp etmiştir. Ate!1 • Jııı' 
dürmeğe uğraşan itfaiye efr~ttıf' 
dan 3 kişi €-:ıkaz altında kaltı' ;ıci,i 
Bunlardan birisi ölmü!, diğer ı,t ' 
ağır yarah olarak kurtarılm•t 
dır. 



• • 
ıçın 

B~led' · ıye varıdatının art-
ınası ve Belediyeler 

kongresi 
B~ ayın 25 · d ~ to 'l ıne ocru Ankarada 

P anacak o1a b l d' , f e n e e ıye .er kon -
ratııı için h l tı l e.zır ıklara başlanmış n:· . ılanbul belediyesi varidatı -
n 21Yadel r ·ı • C§ ırı meşi için rapor ha 

znlenac k 
b a hr. Eylul ayına mahsu-en .. 

11.\mrijkler unıunı .. d .. . .. ~ .. ce .. · mu unugun 
... ıraat b k . 

lırı1d .. an .asına 30.000 lıra ya-
B ıgı heledıyeye bildirilmistir. 

u Para il d" ~ Y e ort ay zarfında beledi 
b~*-1. Verilen oktruva hissesi 155 
ın ıray b '-

1 Uı.maktadır. 

ay~~!ruvayt belediye alırken dört 

ı . 1 oktruva varidatı 400.000 
ır" idi y . 

2SO.oo · • enı şekle göre ayda 
h O lıra kadar bir noksanlık 
aııl olınu1.t B l d' ~ . hüt . ~ ur. e e ıyenın yem 

•o s-~ ankarndaki toplantıdan 
B;;r~. ll.ı.rlanmıya başlanacaktır. 
t e 1Yenın diğer varidatının mun 
aı.arnan t 1 . . b' Vçl hu . op anması ıçın ır ay e-

11 1fte ihmali görülen bir kı -
ı_ rn memurlar cezalandırılmış, bir 
•ııı)n 
t llıenıurlara da para ımükafa-
r Veril · . 

ll\ l rnııtır.. Cezalandırılan me -
rj \lr ~~rn bir ay zarfındaki mesaile 

11 
Yenıden kontrol edilecektir. Bu

d Ul?Ja beraber belediyenin oktruva 
rrı'rı. ~.aıka diğer vergilerinde art -

a gorülmü!tÜr. 

Af kanunu 1 

Yeni yeni serbest 
bırakılanlar .. 

Tevkifhanede af kanunundan 
istifade edecek kimselere ait ser
best bırakma işleri heni.iz tamam
lanmamıştır. 

Hapisanede dün dokuz yüz ka
dar dosya üzerinde tetkikat yapıl

mış, bazı kimseler serbest bırakıl
mı~tır. 

Ağır cezada muhakeme edilen 
Mehmet ve Recep isimlerinde iki 
katil suçlusu, salıverilmişlerdir. 

Mahkemel~rce bazı suçluların 
sabıkaları tetkik edilmektedir. Ce
za mahkemelerinde dokuz bin ka
dar davanın af kanununa göre ip
tal olunacağı t~hmin edilmektedir. 

!)ün ikinci ceza mahkemesinde 
bakıian bir dolandırıcılık davası, 

affa tabi olarak, ortadan kaldırıl 
mıştır. 

Ağır cezada görülen Kadriye 
Hanım - Hikmet Bey davası da, 
yakışık almıyan sözler söylemek 
davaları af kanununun şümulü da
iresinde olduğundan, af kanunl.l -
na göre muall\eleye tabidir: 

Gayrimübadillerin yeniden İdarei hususiye memur-
istiyecekleri şeyler lEı rından tekaüt edilenler 

'- C'ayri ınü_badiller cemiyeti An- Lağvedilen \darei hususiye me • 
•-ia · murlarından tekaüt edilenler teya yemden bir heyet aöndere re]( kaüdiyelcrini bir müddet daha 

ına.liye vekaleti nezdinde te -
'~hb Ziraa.t Bankasından avans olarak 

. Uslerde bulunınağa karar ver-
1\l • c alacaklardır. l 1ltıt. "4\1\İyet reisi Hüsnü Bey-

1~ Utnumi kutip Sahap Bey ve H a- Yakında Ankarada Dahiliye, 
ıl lt "4 Sıhhat, Maarif Vekaleti müdür • 
ıa ~~a~an ~üle§ekkil olan heyet }erinden bir komisyon te§kil olu -
la ~1 rnuba.dılleriıı evelce telgraf- nacak ve Dahiliye Vekaletine mer 
~ .~vekil İsmet Paşa Hz. ne ar -
-.ett ki but olacak bu komisyon tarafın • 
1 

1 eri dilekleri alakadar daire-
ere h'ld' dan tekaüt sandığı tesis oluna -

ı ıreceklerdir. 
G caktır. Sandık teşkil olunduktan 

~ık ayri nıübadiller yeniden bono sonra idarei husuıiye memurları 
ko~~ılrnasını, muhtelit mübadele buradan paralarını alacakla.rdır. 
J 

11Yonu emrinde duran. 62.500 
" il' . ı,:.. 1.z lırasının ve mezkur rum em 

rrı ·~~nıl\.· birikmit kiralarının gayri 
lt ud· adıllere dağıtılmasını iıtemel< 

ırl~r. 

kadıköy ve Modaya 
lranıv ı · · ay uzatı ması ıçın 
Üılcr d dık'· u ar Tramvay hattının Ka· 

0 Yv M d ıı i . e o aya kadar uzatılma • 
na. Çıtıl Yapılacak istikraz işi sonu • 

ıe rtıitt' 1 Yakı d • tr. stikraz mukavelesi 

Eminönü meydanı 
Eminönü meydanının çöktüğü 

hakkmdA ortaya yeniden baıı şa
yialar çıkmıştır. Yaptığımız tah 
kikat Eminönü meydanının senede 
pek az bir miktar çöktüğü, fakat 
bundan bir ay evvel meydanın 
deniz kenarma yakın bir yerinde 
sondaj yapılmt§ neticede buraya 
bir benzin deposu yapılmasına bi
le müsaade edilmiştir. 

Üniversite' de 
Ecnebi profesörlerin Emin 

nezdinde toplanışı 

Üniversiteye getirilen ecncııbi 
profesörleri dün toplu bir halde 
Üniversite emini Neşet Ömer Bey\ 
ziyaret etmitlerdir. Bı.ı ziyaret te 

Neşet Ömer beyle ec'{lebi profesör 
ler tanışmıılar ve konuımuşlardır. 
Bu tQplantıda profesörler ihtisas -

farı hakkında Neşet Ömer Beye 
izahat vermişlerdir. Bu toplantı 
da Üniversite müşaviri profesör 

Malş ile Tıp fakültesi reisi Tevfik 
Salim Pa~a da hazır bulunmuştur. 

Konuıma bittikten sonra prof esö~ 
ler fakültelerine gitmiıler ve ders

lerine ait laboratuvarlar ve semi -
nerler h-kkında yerinde tetkikat 
yapmtt baıı notlar almıılardır. 

Üniversiteye alınan ecnebi pro· 
fesörler arasında beynelmilel şöh· 
re ti haiz bir çok prof eıörler var -
dır. 

Bunların araeında bilhassa ede· 
biyat fakültesine roman ve edebi

yatı profesörlüğüne getirilen 
Leo Şpitser, hukuk fakültesine de 

iktısat prof eıörlüğüne getirilen 
Vilhelm Rötçer, Tıp fakültesi Pa -

thalogie general et experimentale 
profesörlüğüne getirilen Ödörn'i 
zikredebiliriz. 

Üniversite emini Neıet Ömer 
Bey ve Üniversite müıaviri pro -
fesör Malş bugün Ankaraya gide
cekler ve bir kaç gün .zarfında bu
raya avdet etmiş bulunacaklardır. 

Aldıiımız malumata göre Üniver· 
aite kadroınun hazırlıkları tama
men bitmiıtir. Kadronun bir iki 
giln 2arfmda tebliğ edilmesi bek
lenmektedir. 

Üniveraitenin ikinci tetrinin on 
be9inden sonra açdacaiı zannedil· 
mekt~dir. Bu münasebetle kayit ve 
kabul muamele müddeti 12 ikinci 
teırine kadar temdit edilmiJtir, 

Şehir bandosuna talebe 

Şehir bandos\ına yeniden tale -
be alınmasına karar verilmiştir. 
Kimsesiz ve küçük olan çocuklar 
tercih olunacaktır. 932 senesi büt· 
çesinde şehir bandosu tahsisatı bir 
miktar arttırılacaktır. Yetişmiş ta
lebelerden büyük bir şehir orkest
rası te,kil olunacaktır. 

h.}t n h~ ıon v~ kat'i ~eklini ala -
§e ır - ı· · ·ı k · Üılc .. ,ec ı sıne verı ece tır. 

ri ın·· udar lranıvaylarına ait isle • 
,·•llZa.k • 

Karagöz cemiyeti ! l"-v•A ..... K_I._..T .. -.. 
Yon d··ere eden muhtelit komiı· 
i•tikr un belediyede toplanmıf, 
932 aı rneıelesini görüşmüştür • 

&eneı· 'Ik .. ~Uda 1 1 bıı.harına doğru Us· 
l'it~ r" h~tının Kadıköyünc geçi • 
"". eaın~ baıla w k 1 .. ·uıt d"I nacagı uvvet e u • 

e ı mekt -1 • euır. 

lialk~vi kışlık . 
mesaı 

prog·ramı 

h lia.Ikev) • . 
•fta umunıı ıdare heyeti bu 

za.-fınd b' 1 r,k k •· a ır top anlı yapa -
h ıı dev•·e5 • • w ltırl ı mesaı programım 

d 'Yacaktır. Ecneb" l' er1t . ı ısan 

l erıne on b .. k •nar ... k eş gune adar baş· 
1. .._ tır Be vl b 
'•an k · yog u şu esinde de 
b. tırıları v •• ıleri T" e ou meyanda ecne 
· n urkre .. ~ 
1Sİn iki T·· k :r ogrenebilmcleri 
~ti~ L ur çe kursu açılacaktır . 
t -.onferan t . 
ou •"ı 'h 1 ve emsıllere de 

-1 n nı ay ı· d v caictll'. e ıne ognı baılana-

Karagözcüler de ehliyet 
· almıya mecbur .• 

Şehrimizde Karagöz oynatan -
lardan bazılarının birleşerek bir 
cemiyet kurdukları maliimdur. 
Şimdiye kadar cemiyete kayto -

lunanlar otuzu geçmiştir. Cemiye· 
tin nizamnamesi vila yetçe tasdik 
edildikten sonra Karagöz oynatan 
lar bir ehliyet imtihanına tabi tu
tulacaktır. 

Cemiyet merkezinde her gece 
bir veya iki ki~i kcı.ragöz oynata -
cak, muvaffak olursa ehliyetna -
meyi hakkedecektir. 

Bayram ve otelciler 
Cümhuriyet bayramı münase -

betiyle, şehrimizin muhtelif yer -
!erindeki oteller pek kalabalık -
tır. Bayram g~çti&i halde kalaba -
Irk devam ediyor .. 

UUodallk, .Slyu1 Gaıate 

Jat&ıı.buJ Anku• C&ddeaf, v A.Kfr yu1du 

Telefon Nu111arehırn 
Yuı işleri teııtoou : 2f3it 
ldarı telttonu : 2437& 

rıırrat acırnı: htıuıb~I - v .. ucn 
Potta lrutuıu No. .. 

Abone bedelleri: 

Senelt'.: 
e aylılc 
S aylık 
ı ayhlr 

'fUrl()y-
HOO Kr. 
no • 
'00 " 
1!10 • 

UAn Ucretlerf: 

ıcnebl 
2700 1(1. 

14.50 • 
aoo • 
soo • 

J'lr.arl lllnların lllln uhlft-lerlnde "•ııtl· 

mi SO kuruft&D batlar, Uk Mblledı 150 

kurup ktıdar çıkar, 

Hlt)'\lk, faı.J~ .,evamlı Ula .ereıltre .ıt 

ayrı tenzlllU vardır. 

Rumi Ulnlarm bir aatın 10 ınınııtnr. 

KU~~lnlar; 
titr dtruı 80 iki detuı ~o Oç dttuı fi~ 

dört ııttuı 7:1 n oa dtfuı ıoo lrunııtur. 
Uç aylık UAn verenltriA b\r deCuı ıııe.çça· 
nendir. Dört eatın geçen Ut.nların taııa 

eatırlan bet lruroıtu beup 9dillr, 

Borsalar 

Rus tayyarecileri 

Bu sabah şehrimize gele
cek, Perşembeye 

gidecekler 

idare intihabatı 
ve borsanın tarifi 

Menk"11l kıymetler ve kambiyo 
borsası acenta!er birliği idare mec
lisi intihabatı dün yapılmıştır. 

Ekseriyetle rch;liğe Ali Fuat, 
katipliğe Ahmet Nedim, vezne
tlarlığa J. B, Ventura Beyler, aza
lıklara da doktor Arif Etem ve Kc 
seyan Beyler yeniden seçilmişler
dir. 

Sovyet hükumeti tarafından or
dumuza hediye edilen Ü_Ç t~yyaı·eyi 

1 getiren ve cen~ral lliycnin riyase -
t~ncle bulun~n Sovyet heyeti evel· 
kı gün hediye tayyarelerle uçarak, 
Eskişchire girmitlerdi. Bu heyet 
hu sabah saat dokuzda bir tayyare 
fjJomuzun refakatinde olarak Es -
ki ehirden ıehrimize gelecek, Ye -
şilköyde karaya inecektir. Misa -
firler Y eşilköyde tayyare cemiyeti 
erkanı tarafından karıılanacaklar 
ve Perapnlas oteline misafir edile
ceklerdir. 

Acenteler birliği yeni kfltibi ~e
dim Bey bir muhaıTirimize birliğin 
faaliyeti hakkında şu sözleri söy -
lemiştir: 

- Halkımızı ve bilhassa küçük 
tasarrufu borsa hakkında tenvir 
etmek ve milli eshama alııtırmak 
maksadıyle neıriyatta bulunmak 
i~tiyoruz. Memleketimizde borsa 
maalesef pek yanlış anlaşılmı~ ve 
tanınmıştır. Borsa denince hatıra 
hemen ve yalnız spekülasyon, bü
yüle kar veya zararlar geliyor. 

Borsa zannolunduğu gibi bir 
spekülasyon mahalli değil bir 
plasman yeridir. Teşekkülümüz 
borsanın hakiki mana ve rolünü 
hükumelimize ait muhtelif kıymet
luin temin eyledikleri faydaları 
nıuhtelif sanayi, mali, ticari şir
ketlere ait kıymetlerin geçen sene
ler zarfında temin eyledikleri fa -
izleri karları ve tevzi ettikleri te
mettüleri borsada kota kıy

metleri mukabilinde ne kadar ko
laylıkla para bulunabileceğini, bor 

sada yapılacak plasmanın her han
gi gayri menkulden daha karlı ve 
kaydalı olacağını ve nihayet liki -
dasyon ve mekanizmasını kati va
deli muamelatı herkesin anlıyahi
leceği bir lisanla anlatarak halkı -
mızın kanaatkar kütlesini teşkil e
den küçük tasarrufun borsamız -
dan iıtif ade etmesi imkanlarının 
ihurına çahşacaktır. 

Burası iyi bilinmelidir ki borsa 
ınız tamamiyle ihmal edilmiş sal -
tanat devir borsasmdan çok farklı 
dır. Cümhuriyet hükumetimiıio 
mali inkitaf ı için ittihaz eyledği 
çok iıabetli ledbirler ıayesindc ıs
l~h edilerek liyik olduğu mertebe
ye yükseltilmiş, bugün birinci sınıf 
bQrH.lar s1raıına ula~mntır. 

Tarihi bir bina 

Fatihin ilk namaz kıldı~ı 
kilise 

Evvelki gün açılma resmi ya -
pılan halk fırkası Şehremmı nahi
ye ocağı binasının karşısında eski 
ve Bizanslılardan kalma bir kili -

16, Fatih 1stanhu'a girdiği zaman 
içinde ilk namaz kıldığı binadır. 

Burasının tarihi kıymetini na -
zarı dikkate alan evkaf idaresi ya
kında binayı tamir ettirecektir . 
Binanın etraf mdaki ba"zı eıki ev -
ler de belediye tarafından iıtim -
lak edilerek burası geni§ bir mey· 

ı dap haline konacak ve buraya bir 
bahçe yapılacaktır. 

Galatasaray izcileri 
Ankaradan dönçn Galatasaray 

izcileri, bundan ~~kiı ıene evvel 
vefat eden Ctlhit Mehmedin kab -
rine bir çeleqk koymuşlardır. Bu 
merasimde oymak beyi Rafet bey 
bir m.ıt\lk irat etmitşir. 

Heyet perşembe günü, ctncral 
Voroşilofun riyasetindeki heyetle 
birlikte Rusyaya dönecektir. 

Sovyet heyetinin hediye etliği 
tayyarelerden dokuz kitilik bir 
yolcu tayyaresi dün Y e!ilköy ve 
1 ·tanbul ü:;ıerinde uçuf tecrübeleri 
yaP.mıştır. 

Bir Almanla Bir Çekos
lovak muhakeme 

ediliyorlar 
lstabul ikinci ceza mZ".hkeme -

sinde, dün Ştern isnıinde bir Al -
ma.nla Şek isminde bir Çekoslo
vak, dolandırıcılıktan muhakeme 
edilınişlerdir. 

Türkçe bilmediklerinden, polis 
mi,\dürlüğün<len bir tercüman iate
ııil~esi muhakeme başk~ güne kal 
mıştır. 

Servetlerin tahkiki 
İstanbul belediyesi; memurları • 

nın şahsi servetleri hakkında tah
kikat yapmağa başlamıştır. Me • 
murlara birer beyanname verilmiş 
tir. Bu beyannamelerde memurun 
kendiıile beraber yaşadığl inıan -
ların karabet dereceleri, isimleri, 
doğum tarihleri, Üzerlerinde bulu· 
na.n emlakin cinsi1 kıymeti, on ıe· 
nelik varidah1 bu emlakin veraset 
şuretile ~ni, yoksa kendi tarafın • 
dan mı elde edildiği, bankalarda 
parası olup olmadığı, vana mikta 
rı, ne suretle ~azandığı, belediye • 
den aldı8ı maaş hariç olmak üzere 
ne kadar varidntı bulunduğu sorul 
makt~d ı1\ Suallerin cevapları alın 
dıktan sonra mnaş ve varidatı ile 
ya,Şayış tarıı hirbirine uymıyan 

mçmur!ar h~kkmda tedbirler i\h • 
nacaktır. 
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5 15 Yll Evelkl VAKiT ~ 
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5 ikinci teşrin 1918 
- l'lsld hillt(uuct eri.Anı hl&ubuldan kaç

tılar. T;ıll\t , Jo:nver, Cı•nıal 1':15al:lr 11111111 kaç

tılar ·: Diindctıltcrl rfklll'ı umumi~'") i l~~al ~ 

d n nol. tıı budur, 

Lm e r l'{lŞıınırı .. :ıra~ ıııda ""'" poll rnuılür 

forl <'cnıul H' ,\zmi lle~ lerin de bulunduğu 

b ir ls-tlıııııd:ı flr.ır h{idlsesl kararlaı;tırılmış \ O 

o g'('('C S.'lZh bir :ıl) ııfetten onrıı. <'unı:ı rtrsl 

al;5:ımı l~tıH•r l'a~nn,n rıhtımına yun::ış."l n fo

n<'rlcrl o;{irımüş b ir nıotörbotl :t fl rnr etml:ıl <'r

dlr. Motlırbot p:ışnl1'rı nen·~·(' ı;öturdü ~ Hıı 

hcıı lh mı·~·hul! 

- U:ırıı lmhhwlerl rr.iıı ve.f'trnlarınd:rn s a it 

Halim \l' Çiırlll\!>11111 Mahmut l'a;ıa. h:ıkil\11 • 

tın t ıl\'nnııhıı lt•in kcııdilı•ı iııiıı l>inını fıliye 

se~l•edllmrsiııi lnlr p ı•di~ orlar. 

- .\ \'l\~lurya ınilnfcrlt ııtılh :ıl•dettl. t~vnl 

ld ;üıııleıı~rl J r.ı ly:ı ('rphr sindo nıııh:ıııanı::ıt 

tııtil ec\ll ·JI .~ıuını rl:c "e raitl h enüz ınıılOnı 

dr~lldir. 

- ittihat 'e Tı·ruldri fırk!\ıımın l"'ml , tttl· 

h:ıt , • ., Tcrul•kl t;ong re inin 110 11 ittimjlında 

"'l'••ccddıit fırk ---ı>, olıırııl\ kabııl Pdilml tir. 

Fırl<nnın rhrısetlılı' !ı) and::ııı Uüı;niı Pa~ in• 

tiluıp edilmi5lir. 
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10 sene içinde : Hayvan borsası ......................................... 

Hayvanların sıhhati ve 
borsanın faaliyeti 

Sinemanın keşfedildiği gündenberi yapılmış bütün muazzam filmleri gölgede bırakan 

R A ATEŞLER iÇINDI 
25000 figüran yüzlerce vahşi hayvan - 5 milyon dolara mal olan film. Aşk - ihtiras· 

ihtişam ve dehşet filmi canlanan bir tarih 
8 Teşrini sani MELEK 9 Teşrinisani Perşembe iPEK sinema· 

Borsa açılmazdan evel hayvan alım Çarşamba geces ı matinelerden itibaren sında 
sahDll ne halde idi, Şimdi ne haldedir? _-_-:_-_111n_-_-_------~----------------~P_a_ra_m_ou_n_t f_il_mi_di_r·~~~~~~~~~~~~---_,,_{_94_96_)~~~--

1 S TA" BUL BELEDiYESi 
lstıanhw.l hayvan borsası, mem- ır.elesine ait bir ihtilaf vukuunda Şehir Tıyalrosu Temsilleri 

lekctımızm en büyük servetlerin - Borsa sulh ve hakem heyetlerinin l:u akşam 
E v}İ değillerken .. 1 Bulgaristanın 

Mahreç davası den biri olan kasaplık hayvan ti - vereceğı kararı tarafeynin kabul saat 21 de 
-.... 1111111\\111111 

Evli imiş gibi nüfus 
caretımn gösterdiği büyük lüzum ~deceğine dair meşruhat ve saire p •• t 
ve ihtiyaçtan doğmuştur. Borsa vü gibi aktin bütün teferrüatını ve 1 ergun 
cuda gehrılmezden evvel hayvan Lil~hare tahaddüs edecek herhan- ı Yazan: Henrik 
alışverişleri, ticari esaslara göre gi bir vaziyete göre icap eden ihti- ibsen. E estele· 
değil, (çe!ni ) denilen çok eski ve yati tedbir: erı ihtiva eder. Yani yen: E. Grieg 
ç.apraşık usuller dahilinde cere - bu beyannameler, alıcı ile salıcı a- '1 ürkçeye çe-

1 
\iLi\\ 1

1

1 
11111111111 

kağıdı alın ışlar llaşmakatedcn veccıJll • 
k · B 1 · t l Y · t n ar• İstanbul ağır ceza mahkemesin- 1 u garıs an a unanıs a , 

de, dün bir rüşvet vermek, rüı . ı ~ında. bugüne kadar bir anlat
111 

vet almak ve tahkiksiz ilmühaber çaresı bulunamamıştır. b'· 
vermek davasına ait muhakeme Eğer her iki tarafın arzuları 

1 

neticelenmiştir. taraf bir gözle tetkik edilirse bıl 
yan ederdi. rasmda çıkacak olan her hangi bir vırcn : Seniha Bedri. 5 perde 

Hamdi Ef. isminde bir nüfus meselede Yunanistana hak verflle' 
memurunun İsmail Ef. isminde mek kabil değildir. Zira Bulr : 

.Borsa kurulmazdan evvel , hay· ihtilafın halli içın gerek borsa sulh Halk gecesi 
yanl arın sıhhatlerinle alakadar ba ve hakem heyetlerince ve gerek r 
zı kanunlar ve tali.matnameler ya- 1 mahakimi adliyece ihticaca medar T A K v İ M 1 birisine, Huriye hanımla cv:i ol- ristana Nöyi muahedesinde A • 

maclıkları halde evli imişler gibi lar denizine mahreç vadetmekt~:. 
nüfus tezkeres verdiği ve bunu ver maksat Bu1gnristanın ithalat ve 

1 

mek için rüşvet aldığı iddia edili- racasını kolaylaştırmaktır. sıı 
yordu. İsmail Ef. de rüşvet ver- da sadece bir serbest liman ıtte-'' 
mekten suçlu idi. Bundan başka lesidir. 

pılını;! idiyse de, hayvan ticaretin- olacak esaslı birer vesika mahiye. 
de ahcı ve satıcının haklarını ve Lindedır. Pazar Pcızartesi 

6 T.sani 
16 Recep 

menfaatlarını aynı derecede koru 2 _ Alam satamlar1n 5 T.sani 
15 R ecep yacak esaslar vazedılmemı~tı. bonoya raptı 

< .uo do~uşu h,3 
16.~I İJte hayvan alı! verişlerinin 

ticarl V'e ilmi kaidelerden uzak 
bir surette cereyan ettiğini gözö -
ııüı1de bulunduran Cümhuriyet hü

kumeti, memleket meselelerinin 
her safhasında yaptığı esaslı ve za 
muıın ihtiyaçlarına uygun ıslahat 
ve teşkilatın bu safhaya da teşmi-

l ini elzem görerek, hayvanların 

sou ~stem otomatik basküllerde 
tartıılıp satılması ve her satı§ın be
yanname ve bonoya raptile idarece 

le&eil ve tevsiki gibi hayvan alış

verişlerinde muntazam ve ticari ka 
ideJerin ikamesi maksadile 9 leş -
rirusani 927 tarihli ilk talimatna· 
meyle memleket hayvanatmm en 
mühim sarfiyat ve ihracat merkezi 
olan lstanbulda bir hayvan borsa· 
sı teşkil et.mış ve müessese 1 nisan 
928 tarihinde faaliyete başlamış · 
tır. 

Gün geçtikçe borsanın faaliyeti 
ilerle;rip de iştigal mevzuunun al-

Borsada satılan hayvanat bedel 
!erinin her ıkı tarak arasında ka -
rarlaştırılan .şerait dairesinde va -
kıt ve zamanıyle tahsili için bor -
saca vazedilen esaslardan biri de, 
~atışların bonoya raptı usulüdür. 

<:iin 1 atışı 

Sabah nam.ızı 
Ô~le namazı 
~indi namaz 
.\ kş:ını namaz. 
\at ı namı7.ı 

lnısaı 

17,01 

.\50 
11,5!1 
14.~J 

1~.rı1 

P1, '35 

456 

.-.sv 
11,5 
l l ,4 1 

ltı,5' 

ı~.s.ı 

davada, Mustafa Ef. isminde bir Aksi takdirde Bulgaristana G•~ 
muhtar da lazım gelen tahkikatı bi Trakyadan bir kuluvar isteroe 
yapmadan ilmühaber vermekten bütün Gaı·bi Trakyayı YunaniılJ1' 
suçlu göriilüyordu. dan almak gibi bir neticeye varı~· 

Dünkü muhakemede, reis Aziz, Fazla olarak cihan tarihinin h~ 
\"ılın ı:cçcn l!Lnlcrı :wı :t ı 1 aza Kemal ve Sabit Beyler, rüşvet bir devrinde Bulgaristanın hudU • 
Yı l ın kıılan .. 59 ~s 

Beyannamelerde alım ve satım L _J alıp vermek meselesinden beraet clu Adalar denizine kadar inrD" 
tarın pe .. ı'n yapıldıg~ ı go··.,terı'lı' rse .. kararı vermişler, icap eden vesika mı' stı'r. 

~ 
0 

' Universite ve talebe yurdu -tediyatın azami üç gün zarfında i- l&r eörülmeden nüfus kağıdı ve il- On~un için Bulgar dostlarımız meı!" 
fası mecbur.ıdı·r. Bu mu·· ddet bı' tı'n · arasındaki saha mühaber verilmesini vazıfeyi ih - l k • . . .11• h d l Ad•' e et .erının mı ı u ut arını 
ce, borçlu zimmetini tesviye etme

mi§ bulunursa, alacaklı kırk sekiz 
sa.at zarfında bizzat veya bilvası -

la müracaat ettığı takdirde idare
ce lazımgelen kanunı takibat icra 
olunur. 

Veresiye satışların ise üç gün 
zarfında bonoya. raptı mecburidir. 
Borçlu hu müddet içinde bonoyu 
vermezse, alacaklı kırk sekiz saat 
zaff ında borsayı haberdar edebi -
lir ve bu takdirde borçlu hakkın -
da takibata girişılır. 

Üniversite binası ile talebe yur- mal mahiyetinde saymışlar, fakat lar denizine kadar uzatacak ne ti' 
du arasındaki saha pek bozuk ve bu da af kanununun şümulü dahi- rihi, ne de siyasi bir delil göslt' 

. linde bulunduğundan, takibat ··ı· 
gayrı muntazam olduğu i ç ın yakın ı l t ı·emezler. Bu yolda bir delil go 

• urmus ur. · d · h:' da burasının tanzimine başlana - ~ teremeyınce e kendileri içın " 
Mevkuf bulunan Hamdi Ef b ' ) h k · t d l caktır. Burada bir tenis, bir fut - " ır suret e a ıspa e emeı: er. 

hemen serbest bırakılmıştır. Ser-
bol sahası yapılacak ve ünive~site Vazıyet bundan ibaret oluır 

best bırakı'ma kararını işiten Ham 1 
talebesının ders saatlan harıcındc ca yapılacak şey açıktır: Yani Bu' di Ef. nin ailesi, sevincinden ağ- -
olarak kahvelerde vn.kil geçirme -

!erine imkan verilmiyccektir. Bun· 
dan başka kış sporları için kapalı 
bir idman sahası inşa edilecektir. 

Anayurt 

ı;aı·İşla.nm kabu!ü imkan ız ol#" 
lc..mr ~.. yanındakiler taraf mdan ko 
luna girilerek, salondan çıkarıl_ arzularından vazgeçerek sade'~ 

bugünün ve yarının iktısadi ihl1' 
mıştır. 

yaçlarını tatmin edecek bir mahreÇ 

BORSA 
teminiyle iktifa etmesi lazımdır· 

makta olduğu istikamete nazaran 3- Borsa istatistikleri 
Bu büyük haftnhk ilim ve san'at 

gazetesinin ilk sayısından daha 
zengin yazılarla ikinci sayısı in -
tişar etmiştir. Makale, şiir ve hi· 
kiyeler memleketin en tanınmış 

imzalarını taşımaktadır. iyiyi , 
güzeli, doğruyu arıyan okuyucu · 
larımıza hararetle tavsiye ederiz. 

l lı zal:ır ı nd.ı y ı ldı ;: i~arc li olanlar iize ı · 
!erinde 4 il el teşrin muamele olanlar· 
d ı r.l Haı..:ıınlar karanış fiyatlarını gösterir 

Acaba Nöyi muahedesi mucİ ' 
hince Yunanistandan Adalar deııİ' 
zinde mahreç iııtiyen Bulgariıt•11 

bu muahedenin diğer ahkamını 1'' 
bul ediyor mu? Mesela Bulgariıt'' 
m askerlikten tecrit eden ağır k•1' 

takibi icap eden usuller birer birer Hayvan borsası açı1mazdan ev-
anlaşılmıya başlaytnca ,ilk tali - vel, alım satım' arın muntazam su
matnamenitı tebellür eden ihtiyaç rette istatistiklerini tanzim ede -
lara cevap verecek şekilde tadil cek bir daire mevcut değildi. Muh 
ve tevsii zarureti hasıl olarak, 13- telif mıntakalardan 1stanbula ne 
2 - 929 tarihinde vekiller heyeti - miktar hayvan geldiğine, bunlar -, 
nin tasdikına iktıran eden ikinci dan ne miktarının 1stanbulda sar-

* 1.onı.l r a 

* t\ C\')"Olt 

* l'aris 
• ~lllAno 

* Rru~•cl 
• ,\ cı n a 

Nukut 

061, -· 

ltı6, -
l ~ I ). -

224. -· 
il . -
2~. 50 

(Sataş) 
-

• Vhıına 
• :\ l ııdrlı 

• Rerlln 
• \'aı ~o\'a 
• HuJape~ı ~ 

• Bu1.:rc 

':!4, 50 

ı s. -

•u. -· 

1 
ve şarttan memnun bulunuyor 111"' 

Demek istiyoruz ki Bulgariıt'" 
için bugün mühim olan şey koro~~: 
!arından arazi almak davası dd1 mu ddel talimatnamesi vücuda ge 

tirilmıştır. Bu ikinci talimatname -
nin de birkaç maddesi, bilahare 
tahakkuk eden ihtiyaçları tatmin 
edecek sekilde tadil edilmistir. . . 

Hayvan borsasının gördüğü 
hiznıetl~i ve alakadarlara temin 
ettığı faydaları muhtasaran izah e 
delim: 

1-Sabşl-arın Borsada temer· 
küzü, Borsa beyannameleri 

llc.rsanın teessüsünden evvel 
haytan ticareti için münf erıt ve 
muayyen bir merkez yoktu. Satış
lar Okmeydanı, Uzunçayır, eski 
Tophane rnezbahaları gibi yerler
de cereyan ederdi. Bu rasgele yer
l erdekı alış verişler, şifahi anlaş -
ma larla yapılır, aklin esaslarını ve 
şart:arını muhtevi olup haksızlık 

eden tarafı icabında ilzam eyliye
cek vesikalar teati edilemezdi. 
Borsa, hayvan ticaretını zaptı rapt 
altına almakla beraber, alakadar -
larm her zaman ;; in haklarını mü
dafaaya esas teşkil edecek olan 
kanuni v~sait ve vesaiki da ihzar 
etmıştir. Bu vesik'1ların en mühim 
mi &orsa beyannameleri olup, sa -
tılan hayvanın nev'i, sayısı, fiatı , 
kilosu, tediye şartı, teslim mahalli 
teslim müddeti, alı.m salım mua -

t edıldığıne ve ne kadarının harice 
ı;önderıldığıne dair bir kayıt yok
tu. 

Budan başka askeri daireler, 
mektepler, hastane'er gibi resmi 
müesseseler için kontoratoya rap· 
tolunacak etlerin fiatlarını teshite 
yarıyacak bir esas mefkuttu. Bu -
gün ise borsa idaresı, bu mühim 
ihtiyaçlara mukabele edecek ista
tııtık teşkilatına maliktir. 

Borsada satılan hayvanların -
ihraç edıldıkleri mahal

1
ere göre 

ve nevilerini, kilolarını, azami 
asgari f atlarını göstermek üzere -
günlük, haftalık ve aylık cetvelle
ri yapılır. 

Günlük cetve' lerin sureti her 
gün gazetelerle neşredılır. 

4- Sulh· ve hakem heyetleri 

Irtihal 
Galata, Kürekçilerde Mehmet 

Vasfi miiessesesinin sahibi Meh • 
met Vasfi Beyin pederi, Çarşıda 

sahaflarda numara 91 de halı la -

ciri Ethem Bey vefat etmiştir • 
Cenazesi bugün saat 1 O da Aksa · 
ray tramvay caddesi Camcılar Ca· 

mi sokak 3 numaralı hanesinden 

• Cenent l' ~ I. - • Belgraı 

* !'oh.ı ?ıı, •• • Yıı~ oh a ma 

* ı\nıHcrd;ını ss. - • J\ltın 

mı. • ~l e idiye 
:1Q, - • R ı nknnc 

Çekler 

* 1.onJra 
• :-.enork \'h:ııı:ı 

* l'aıl~ • .\ l adrlı 

* ~11Uno .!) - • P.e rlln 
il rrulsel 3.3 '.i! \'arŞO\"a 

J\ ıln.. s.,,06 .. llutlııpcşıe 

kaldırılarak Fatihte Fatih camiin· * <~enew ı. -t .15ll - ll ü~ re~ 

k 1 ~"!) a ı 6, ~o:':• Be!ıırıı ı 
de namazı badeleda Edirne apı 1 • Anıstırda" ı.ı:- ı o • Yol..uhaıııa 
mezarında defnedilecektir . 

1 ı~.9l- rı ı uskma 
tttu ınnuııt uurı u ın ımuuıı 'llıttnıııı •1111 11111 1111muınıu11m1111Hı11n ımııHmı •ıam f -.,_-----=-=-==-=-==-::::---=::--
ri n d c beyanname veya hona gibi l ..;.=.--=--..:.:....-----------
iiağiam vesikalar olmadığı ve hat- I~ Banl:ası l'erL.ns Q,50 

Anatlrılu o-
.. ı.- Çimento as. 

' ltcıı :ı,60 ( nyıın llcı 

sır UaHi) e ı;;, 'ark ile! 
Tram\'aı• ıı .!'in Bal)a 
{°. ~lj!Ortıı ı ı ,to ·ark ın ecı.a 

llnmnnıi ,. t ı,- l'elc(nn 

dir. Bütün Bulgar milleti üzeri• • ., t 
ne çökmüş olan beynelmilel d'~ 
yükleri eksiltmenin yolunu araJ111 

·,e 
elbette daha doğrudur. Bu yol 1) 

Bulgaristanın yakın komşu1 arı j 
1 

arazi davalarına girişmesinde d~' 
ğil, onlarla hoş geçinmesinded1

'' .,,, 
Bilhassa onlara emniyet verme•' 

I dedir. 
Mehmet Asırtl 

Kaçakçılık yapan karı ko~ 
Malatyada Samanpazarıi1 .,, . , .. 

bakkallık yapan mühtedi Bedrıi1 , 
vaziyetinden şüphe edilerek dii~IO 
kanda arastırma yapılmı~, be! J<ı 
afyon ile kaçak ipekli kumatl-~i; 
kansı Sultanın üzerinde de 
çok sigara kağıdı bulunmu~tur: 1 

la alım satımlarda senet mahiyetin 

de bir ves ika alınıp verilmeclığı 

cihetle, çok defa haksızlığa uğrı -
yan taraf müddeasını ispat etmek 

imkanı bulamazdı. Borsa sulh ve 
hakem heyetleri, birçok ihti" afla-

Borsada cereyan eden alım ve 
satım muamelelerinden dolayı iki 
Laraf arasında zuhur eden ihtilaf- rı kısa bir müddet zarfında hal ve 

'htı•' Bu kacakçı kan koca ı . 
-=--====:;;;;;.;;._....;.._=;;;....;;;;;:;;_=-:~. 

1 
mahkem;sine tevdi edilmi~ istikrazlar tahviller 

• ır;:ı ı da l~t. ' )').- ı :ıe kır l ~ 

tstikrıııld ı. 53, 'i:I Tramıav Halkevi talebe yurdll k.rı muslih sıfatıyle halletmek ü _ intaç etmek suretile, alakadarlara • ~nk ıı.ı·o ~.arı • ı: r;:anı 
zere borsanın bir su'h ve bir de bu sahada büyük bir kolaylık te - * il. \ IU\ah !'l.!'i5o Hıhııın İstanbul Halkevi reisliğindefl:, 

c:uııı ruı..lcr \1.3~ • An ~ı.lo l u 1 E . . 1 b d k•Y1 
hake.m heyeti vardır. min etmişt ir. 1 11~8 .Mu. A 4, , 0 • ,o\ nadolu 11 vımızin ta e e yur una • 

Borsanın teessüsünden evvel Hulasa hayvrı..n borsası, cümhu- Ra~dat. 9.- *'\ ~ıu mc~<ll 50.•:> larını yaptırıp ta henüz aytıkl•:~ 
bu gibi ihtılaflar, ancak mahaki - riyet hükumebnın henüz altı ya - ~ ... nı vermiyenlerin 5-xı-1933 ,. 

1 h l 1 l k b 1 d k l · .. 1 · · yatırP' mi adliyeye müracaat a a ledili - !tnda bir çoealudur. lerde hay - sındaki ihtiyaç ara te a Ü e ece şamına tac.iar ucret erını 1' 
yordu. Bu yüzden alakadarlar bir van piyasasına nazımlık etmek ü- tesisat vi~cuda getirmek, müessese- dıkları takdirde bir hakları 1<~ ' 
takım külfet ve masraflara maruz zere - kredi bankası, asri ahırlar nin faaliyet programının ba§lıca mıyacağı ve yerlerine ba~kal-
kalıyorlardı. Bundan ba~ka, elle - ve saire gibi hayvan Licarcti saha- maddelerini teşkil etmektedir. 1 nın alınacağı ilfı.n olunur. 
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p 
duda krlınaklarım bileğine dolanık, 

a aı·ım t k 11·· l'İtn k' . a a us etmiş , çenele-
. ılıtienm ' .. · 

tıll\., ış, uzerıne eği l miş -

Oyuyordu. 

Y\iı~~nsız dudakları kımıldıyor, 
ku e arada sırada bir eter ko -

au Çarpıyordu. 
Onun .. ·· h d... Yuzune içbir zaman bu 

"rece kila h ta ça bakmamıştım. 
b 1' eninin deliklerini, kıllarını, 
Urnu · .. 

2
.. nun ıçını bu kadar yakından 
0rrtıemiıtim. 

Bıt .. ·· b b :\\ yuzu, u kadar yakından 
t l"e gör-.. t" 

•11Uf U, 

Behire! .. 
İnsan kutu a r.e candan, sıcak bir so-
şu vard ı t p ı ... şte şu dudaklar .. 

iını ar~ağr.mın ucuyla, alt duda -
f);Ş~gı doğru çektim. 

l§lerin h kt o· 1 . ta~a e a ım. ış erı mun -
tlıa, ~ değildi, çirkindi. Bu ho§u -

gıtti. 

~- - Merak etmeviniz, doktor, 
•tanız · · ' ıyı, 

..._ Evet. 
Ceh... 
l) •o,; oturdum. 

dı. t:kfi'kalar geçti. Biraz kımılda-
l"la, ıfr • J • li ~e ın edı. Sıçradım. 

asta hak ··ı.. d' ıcı gu umse ı: 

't a.b; :eden telaş ediyorsunuz? 
ltıek :Pi ~Her bunlar... Gidip ye

§ırsenize -a· .. 
Se . •raz daha bekliyeceğim. 

Yıy 
t> • or tnuydu?. 
oehıre . 

tbrydı"> Yı sevmemeye imkan var .. 
Aına od 

gade 8 h' a benim gibi, sade ve 
"" 1 e ırey·, d"" .. .. d ? f\a, bi uşunuyor muy u. 
du? Osa.de Behire için mi atıyor -

· nu b · 
l'l11t}'d ? ' enım kadar seviyor 

u .. 
Şu anda 

Yu§a.n . 
1 

cansızlaşan, donan, u-
11 , I§ emiy b . 
ınca h en eynı, acaba uya 

' er ae d Ve] J>h. • Y en ve herkesten ev-
~ •re · h . Ben Yı atırlıyacak mıydı?. 

1lk .10 .. d' ~Ykudan gözlerimi açınca 
gır u"'" ' 

h.li ol gum hayal Behirenin ha-
~ Uyo~. Evv 1. h l'Q, e a onu atırlıyo-

l!eıı · 
ilrtıeli" 1 

ameliyat etseydiler, ben 
" 1 ,,a.t olsaydım B h' . Uç lr ·~· e ırenın a _ 

ını aln d 80tıra on ım a duysaydım .. 
dıtn, u tekrar hayatta bulsay -

liaydi a ı· A me ıyat olayım. 
_. __ nta acaba 
~ .. tef. Yanımda durur mu? 
ki... tla? · Ferdi bualrmu 

u ~ 1(. 1(. 

Yatıtnıya b 1 
aş ıyordu .. Bir şey_-

"Transformatörler.. Yüz bin 
volt!,, 

Biraz sustu, sonra apandisitten 
bahsetti: 

"Acıyor ... ,, 

Hasta bakıcı sordu: 

- İçiniz rahat etti mi?. 

- Merak etmiyordum ki .. 

- Merak eder gibi görünüyor
dunuz. Her halde arkada~mızı 

çok seviyorsunuz. 

Kalktı, tam kapıdan çıkaca-
ğım zaman çağırdı: 

Behire! .. 

Durdum. 

- Sen misin Behire?. 

Biraz sustu. Sonra garip bir 
sesle, tanımadığım bir sea'e, beni 
olduğum yerde donduran ,sonra 
çileden çıkaran bir sesle mırıldan-

dı: 
- Yok canım .. Bu halde seni 

nasıl öperim? .. 
Hasta bakıcı başını önüne iğdi. 

( nf'IJOml l'OT) 

Kablo şirketi kapandı 
Uzun senelerdenberi dünyanın 

her tarafile muhaberatı temin et -
mekte olan Estern kumpanyası 
:mcnıleketimizdeki faaliyetini bu 

ay başından itibaren tatil etmi§tir. 

Estern kumpanyası memleketi -
mizde yeni telsiz istasyonlarının 

faaliyete geçmesinden sonra işleri· 
nin azalmasından dolayı mevcut i
tilafnamenin feshi için hükumete 
müracaat etmiıti. Nihayet şirket 
bir kısa mevceli telsiz istasyonu te 
sis ederek hükumete teslim etmek 
ve mevcut tesisatını devretmek şar 
tile itilafnamenin feshi için bir an 
laşma yapmı§h. Şirket Osmaniye -
de vücude getirdiği bu istaıyonu 
işler vaziyette hükumete teslim et
miş ve bütün tesisatını da devrede 
rek faaliyetini tatil etmiştir. Estern 
şirketi memurları posta idaresine 
alınmışlardır. 
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R 
GONK 
VURDU 

o. Reşat ENİS 
J - Jstanbulun kenar mahalleleri 
2 - linbı:\li dediğimiz yazı ve 

gazet ecil ı k :ilcmi 
3 - Bcvoğlunun mahut yan so· 

kaklar 

M B
u roman da en realist tawir
lcrlc • l ıı;rcnç çirkinlikleri, 

hoşa giden g[izell ıkl eıi acı ıı c.lı 

ncı sdllliklerile, oldn~u gibi -

A 

N 

göstcrilmişlerdır. Bütün ba üç 
muhitin insan l a rı maJdl Ye ma
nevi ıztı rapl arile GO~K VUll
DU'da anlatı l ı ) or. 

U~ yüz sayıta. Renkli 
kapak. 75 K U R U Ş 

Sühulet kütüpanesi 

ÇIK Ti 

VAKIT'ın yeni Tefrikası : 4 Yazan: A. MiL 

Vurulan · Kara Kemal ve asılan 
Aptülkadir ile iki hey' et 

İçlerinden bazıları, bir müddet 
daha beklenmesini tavsiye ettikle
ri halde bazıları ela ne olacakları
r.ın , nereye gideceklerınm bir ta -

raftan sorulmasını talep ediyor -
lardı. O gün de böyle şiddetli mü

nakaşalarla geçmlmış ve hiçbir 
neticeye vasıl olunamadan katip 
beyler biribirınden ayrıl arak her -
mutat Erzincan ve civarında dolaş 
mıya çıkmışlardı. 

Nihayet, Erzincana muvasalat
larmın on sekızmcı günü lstanbul
da merkezı umumiden gelen bir 
telgrafnamede hemen T rabzona 
hareket edilmesı lazım geldiği bil
d irilmıştı. Alman mütemmim ma -

lumatta teşkilatı mahsusa için yola 
çıkarılan muhtelıf grupların he -
defterine vasıl olduktan sonra o -
1 c:.da amirlerine intizar edeceği ve 
amirlerın gruplarına iltihakından 

sonra teşklatı mahsusanm işe haş
hyacağı öğrenilmişti. Katibi mes
ullerden mürekkep olan heyetse 
şimdi Trabzona giderek orada Ka
ra Kemal beyin oraya gelmeıini 

hekliyecekti. 

Katibi mes'uller gene bermu -
tat arabayla ve şurada burada ko
naklayarak Erzincandan Trabzo -

na yedi, sekiz gün zarfında gide -
bilmi~lerdi. Trahzona muvastılat -

!arından sonra derhal temasa gel
dikleri bazı zevattan umumi vazı
yet hakkında yeni malumat almı

ya muvaffak olmu§lardı. Mesela 
eski İstanbul katibi mes'ullerinden 
Nail beyin "İttihat ve terakki,, nin 
Trabzon murahhaslığına tayin e -

dilmiş olduğunu öğrenmişlerdi. 

Bir de İstanbul merkezi umumisi 
azasında~ Rıza beyin katibi mes

ullerden on gün evvel vapurla ls
tanbuldan Trabzona geldiğinde 
bildirilmişti. 

Rıza ve Nail beyler o aralık Tı
rabzonda teşkilat yapmakla meş -
gul oluyorlardı. Erzurum mıntaka

sma doktor Bahattin Şakir bey 
gönderildiği için Trabzon mmta -
kası Rıza heye kalmıştı. Rıza hey 
Nail beyle birlikte en evvel kendi 

mmtakasmda bulunan mülkiye me 
muriyetlerine çalışkan, müstakim 
ve dağlarda bulunan eşkiya-

yı kendilerine inkıyat ettire-
bilecek memurları tayin et -
tirmeye çalışıyorladı. 

llk olarak "Sopalı mutasarrıf., na
mı verilen ve o esnada Rize muta
sarrıfı olan Cemal Azmi bey Trah
zona vali tayin edılmı§tı. Bilahare 

İstanbul valisi olan Süleyman bey 
d.e Rize mutasarrıflığına geçiril -
reişti. lzmir suikastı vak'asından 

dolayı hali firarda iken Trakya hu 
dudunda tevkif edilerek salben i
dam olunan Abdülkadir ise Gü -
müşhane mutasarrıfı idi. 

Şimdi T rahzonda iki heyet ha 
sıl olmuştu. Erzincandan gelen ve 

katıbı mes'ullerden mürekkep olan 

heyetle Enver paşa taraftarı olan 
Rıza beyle Nail beyin teşkil ettiği 
heyet yekdiğerile nasıl temas edip 
çalışacağını bilemiyordu. Onun i-

çin her iki taraf gayrı resmi su -
rette toplanarak yapılabilecek işle 
ri istişareye karar vermıştı. Bu is
tişareler neticesinde anlaşılmıştı 

ki İstanbul, Trabzona gönderdiği 
adamlarına yapıla'cak işler hakkın

da henüz kati bir yol gösterebile -
cek vaziyette değildi. 

Bununla beraber, iki heyet ge
ne müzakere1erine devam ediyor
du ve bu müzakereler atideki esas 
lar dairesinde yürütülüyordu. 

1 - Gerek T rabzonda bulunan 
Gürcülerden, gerekse Rusya ile ti
cari münasebetleri olup Rusyaya 
gidip gelen eşhastan Rusya ve 
gürcülerin tavrı hareketleri hakkın 
da malumat almak; 

2 - Şayet Rusya Türkiyeye kar
şı hasım vaziyeti alacaksa, Rusya
tla bulunan gürcülerin şimdiden 
Türkiyeye imale edilmelerine ça -
lışmak, gürcüleri silahlandırmak 
ve işe yarıyabilecek ele ıbaşılarını 
Trahzona celbetmek; 

Behaeddin Şakir Bey 

3 - Aslen gürcü olan jantlar -
ma mülazimi Hasan !beyi sivil kı
yafette Batuma göndermek, ailesi 
esasen Batumda olan mumaileyhle 
muhabere teminine çalışmak; 

4 - Trahzonda teşkilatı mahsu 
saya alınan "Viçe,, eşrafından laz 
Ahmet ve kardeşi Osman beyler
den Rusya hakkında alınacak ma
lumatı ileride istifade edilmek ü -
zere bir taraf akayrt ve tesbit et -
mek. 

5 - Trabzon hapishanesinde 
bulunan mahbuslardan istifade et 
mele, mahbusları hapishaneden çı
kartmak, zabitlerin kumandası al
tında bunlardan çeteler teşkil et -

mek ve bilhassa çetecilikle şöhret 
kazanmış olanlarını ele başı yap -

mak. 

Artık, iki heyet bu esaslar da
hilinde kendi kendine çalışıyor ve 

tesbit edilen noktaların tatbiki i -
çin lazım gelen teşebbüslerde bu -

lunuyordu. Mahbuslar için de ay -
rıca lıtanhul hükumetine yazıla -

rak tahliyelerine müsaade olun
ması talep edilmişti. Mahbuslar -

dan kendilerine tevzi olunan vazi · 
feleri hüsnü suretle ifa edenlerin 

görülürse müsaade edileceği bildi· 
rilmişti. 

Bu suretle aradan gene on beş 

gün kadar geçmişti. On altıncı gü
nü İstanbuldan gelen bir telgraf • 
namede İttihat ve Terakki İstan -
bul murahhası Kara Kemal Beyin 
yolda olduğu haber verilmişti. Ke 
mal Bey vapurla Trahzona geliyor 
du. o gün iki heyet azası birlikte 
gidip Kemal Beyi vapurda karşıla 
dıkları zaman Kemal Beyin dahi 
yeni bir heyetle Trabzona gelmi~ 
olduğunu görmüşlerdi. 

Kemal Beyin lstanh~la hareket 
edeceği gün lstanbulda teşkilatı 
mahsusa merkezi sureti kat'iyye • 
de teşekkül etmiş ve erkanı harp 
miralaylarından zekavet ve diraye 
ti ile şöhret kazanını§ olan Süley -
man Askeri Beyin idaresine tevdi 
olunmu!tu. Artık teşkilatı mahsu -
sanın lstanbulda bir binası ve hu • 
suıi memurları filan da vardı. Ke· 
mal Bey vapura bindikten sonra 
Süleyman Askeri Beyin gönderdi· 
ği bir heyetle tanışmıştı. Bu heyet 
iki Alman ile on altı Gürcüden iba 
ret idi. 

Kemal Beyle beraber vapurdan 
çıkan iki Almandan birisi (Mosel) 
imıinde bir zat idi. Mumaileyh"tia 
ha evvel Almanyanm ıOsküp k<>n -
solosu ve ondan sonra da Erzurum 
konsolosu olduğu halde kendisini 
Kolonyada münteşir (Kölnische 
Zeitung) un muhabiri diye tanıt -
mışh. Maamafih mumaileyh Al • 
man ordusunun meşhur "ölüm 
hüsarları,, alayına mensup zabitan 
dan olduğunu da itiraf ederek ken 
disine tevdi olunan itleri yapmağa 
muktedir olduğunu anlatmaktan 
geri kalmamıştı. İkinci Almana ge 

lince bu (Şmit) isminde genç bir 
istihkam zabiti ve rütbesi mülazim 
idi.Gerek (Mosel), gerekse (Şmit) 
asker elbisesine benizyen birer ke
ten elbise giymi§ler ve başlarına 
da askeri püsküllü birer kırmızı 

fes geçirmiş!erdi. Almanların pek 
garip olan bu kıyafetleri, biraz 
sonra Trabzonda nazarı dikkati 
celhetmeğe başlamıştı.Hatta Trab 
zondaki Rus konsolosunun bile on 
lardan şüphelendiği söylenmişti. 

Kemal Beyle gelen diğer on al
tı Gürcüye gelince bunların cümle 
si Gürcü kıyafetinde idi. Süley • 
man Askeri Bey onlarla birer mu
kavele aktetmiş.ti. Kemal Be-
ym Süley.man Askeri Bey-
cen aldığı talimata naza .. 
ran Bu mukavelenin herhan-
gi bir maddesi, Gürcülere his· 
settirmeksizin, lüzumunda gizlice 
tadil olunabilirdi. Bu mukavele 
mucibince gürcüler gerek Türkiye 
dahilinde, gerekse Rusyada gür • 
cülerden mürekkep gönüllü alay
lar teşkil edecekler, Rus ordusuna 
alman gürcülerin de Türkiye le -
hine çalışmalarını tahtı temine a • 
lacaklar, muharebeye haşlamadan 
evvel gürcistanda lazım gelen teş
kilatı vücude getirecekler, her ne 

hakiyei cezaiyeleri affolunacaktı. bahsına olursa olsun harbı Türki • 
Bir müddet sonra İstanbul hüku - yenin kazanmasma bütün mevcu• 
metinden bu işe dair gelen cevap · diyetleriyle gayret edeceklerdi • 
ta mahbuslarm tahliyesine lüzum (De,·amı \·or) 



o 

Yukarıda sağda: Fernand Gra· 

vey, Solda: Jean Harlow, ortada: 

Cici Berber filminden iki sahne. 

Ortada sağda: Lupe Velez, sol· 
da ZozoDalmas ve Ferdi Tayfur, 

üstte Brigitte Helm. 

Aşağıda ortada Marlene Diet

rih, sağda Milton ve Lian Heidt, 

solda Joan Cravford ce Dorothea 
Wieck. 

o 
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-u··ncu'~teh.,u.triyo~~nurncuayılmdo··nu·~-a verilen temsiller 
··• Uyanıt ve Şer'iye mahkemesi nam 
heınen h 1 do!ayıaıyle lstanbulun eserler temsil edı!mıştır. 
rı taraf edr Yerınde amatör grupla- t ,. Karagümrük gençler birliği ta-

ın an tem ·ıı reler v .
1 

. . 11 er ve müsame- ı afn~dan Karagümrük on beııncı 
erı lllıf tır. Onıa.a .. mektep salonunda Yarım Osman, 

İçind L n ınuhtelif milli eserler İnkılap çocukları eserleri oynan -
e U&fta. ş L.• • lenıau enır tıyatrosunun mıştır. Temsilde Kemal ve Meh -

"I etbiı ''O 1 •tild&I lk" n Y• m deatam,, ve met beyler rollerini hakkıyle yap-
ler lllabf, 

1
. ınci cünıhuriyet genç- ~ mıtlardır. 

ett1ğ1 ''~··' ~atörlerının temsil . ~ ... '. Eyüpte idman yuvuı tara-
lialkevj ı°lllllıyen ateı,, üçüncü ~ . fından bayramın birinci, ıkıncı ve 
lerıııın t •~bul tubeıi amatör - .~ üçüncü günleri saat 21 de birer 
ho)U eınııI ettiği "inkılap aen- fil! temsil verilmiı ve istiklal ve yarım 

,, n&lll ı 
Bundan ..._~•er er bulunmaktadır.. Osman eserleri oynanmıftır. Feyzi 
lrı•lıJceın~ka Kahraman, Şer'iye Bey ve arkadaşları muvaffakıyet 
Çftr\.Lı •ı, Ergenekon, inkılap kazanmıılardır. 
d--'4ıllJ-rr, y O 
ırlbı lJ arını aman, Mavi yıl Fenerde Fırka merkezinde 
~ Y•nıı, Öz yurt.. Fener yılmaz gençleri tarafından 

rlerj vard• Orı I - · İstiklal ve Yarım Osman eserleri 

terleri }'ı ın deataru ve latiklal e _ Beyoğlu ctımbarlyet Gençler mab· temsil edilmıt bilhassa Talat ve 
rafrnd Profeayonel ıan'atkarlar ta- felJ temalllade rol aı.n Dartll· Muhsin beyler rollerinde muvaf -

t an 0'""a d " d bedayl artletlerladeD f k J l d lea . .1u n ıgın an bu huaua- a o muş ar ır. 

J erın tenı ·ı· . b Turan Hanım u iı h •ı ını urada uzun boy Hasanpafa gençler birliğı tara-
)et .•t'b edecek değilim. Umumi _ Umumiyet itibarile eser fena fından 29 hırıncı tetrin günü saat 

1 1 ariyl d d K d k )allık . e manzum olup on c,ynanma ı. 21 e a ı öy Süreyya sineması 
~alı e~~kılabımız iyi bir şekilde i- Halkevi temsil şubesi M. Kemal 'ı salonunda Şer'iye mahkemesi ko _ 
ltllzrıı ı ~ıt~ır. Diğeri de iyi hazrr- beyin "inkılap sembolü,, nü tem - meclisi muvaffakıyetle oynanmış -

Sö ! mılh bir eıerdir. sil etmiştir. Eaeri çok güzel tablo - tır. Erenköy Cümhuriyet gençler 

eden ~iyen ateı nam eaeri temsil lara ayrılmıt, güzel bir musiki var, mahfeli tarafından Erenköy sine -
lJııatör~~huriyet gençler mahfeli güzel damlarla süslenmi§, dekor - _.1asında istiklal ve İnkılap çocukb 

erıne gelince: lar, kostümler mükemmel... r! piyesleri oynanmı'ttır. Eserde 
Uaıunıiy t . "b . Oynıyanlara gelince: Denebilir bilhaaaa Reha bey ümidin fevkin-

te~ . e ıh arıyle eser ıyı k" h b ı • lıp edıl ı emen ütün genç er muvaffak cle muvaffak olmuııtur. 
ı-rl d emenıit, eaer birçok tirad ld l B'lh S · H d :ı il ol h o u ar. ı assa amıye, an an, Büyükdere fırka merkezinde 
)'• k u, areketsz sahneler ga - S k · h 1 c ı ı S d. H.k "'' ç0 I" 4 ü rıye anım ar e a , a ı, ı Büyükdere gençleri tarafından 
""'- ' uzuınauz ıahıslar dolu ~7: .. hne lisanına göre yazılma: met, Hilmi, Şakir, Şinasi beyler Öz Yurt piyesi oynanmıştır. 

·7 '"e n·h rollerde çok muvaffak oldular. Üsküdar fırka merkezinde Üs-
. to • 1 ayet eaer pek dağınık. 
11:.ıerın t• I . Eser umumiyet itibarile ümidin küdar gençleri tarafından İstı'klaAl. 
" ... maı ıne gelınce: ı:.n batt Ah fevkinde ve çok büyük bir muvaf- inkılap çocukları, Şer' iye mahke ~ 

tııı ~. S .a met Siyret paşa ka f k 1 ·ı d 1 H 1 .. , b a ıyet e temsı e ı mı~tır. a ke- mesi ve istiklal eserleri oy -
h"Ye _, a.ıp eyin lüzumauz mu -" rqerı k E vi amatör gençlerini candan teb - nanmışhr ... Gençlereden Muhsin, 
toh•t' ço tu. ıasen pek az 'k d · "' ı b rı e erız. Zeki, Nihat, Ata ve Rifat Bey-
ti .. .1 ulunan üç §ahıs üze- D'" h . h l'f 1 -.e dUrını .. ıger şe rın mu te ı semt erin lcr muvaffak olmutlardır. 
ıı.n h yacagım. Yalnız Ca - d 1 d nl d ~ e oynayan genç er e şu ar ır: Bağlarba•ı Amerikan kız liıe-
olınu.... rolünde çok muvaffak B·· .. k d . k 1 . d 'J' '1'~\lr E uyu a a ıs e e gazınosun a sinde mektebin talebeleri tarafın-
llt1c5t. lı ~ ~erin yegane kahrama- deniz lisesi talebeleri tarafından 

nenı ı·· d C h"d h dan bayramın son günü saat 16 da 
~ tıre ro un e a ı e a- Y armı Osman ve inkılap çocukla-

lllaalea f h k ·d l Yarım Osman eseri muvaffakıyet-
'llcıf de .... e ıa ne aı e erine rı nam eserler oynanmıt ve bunda gıl d · h li bir surette oynanmıştır. 
'ıitta ' aıma aricine çıkıyor Vedat, Mustafa ve Hüseyin beyler 
l• •Ilı daim h lk d Kartal gençleri metruk kilisede 
'it t . a a a önilyor, bilhassa çok muvaffak oimuşlar -

tı' e lb.nuik h' d N bayramın ilk günü saat 16 da Şer-
t 

ııı,ll rol" d ıç yapmıyor u. e dır. Eserde sahneye güzel konmuş-
e un e T h b iye mahkemesi ve İnkılap çocuk _ 
'1aild uran anım u tu. Dekorlar kostümler ve maki -

l'tDi.. e oynıyan amatörler içinde ları eserlermı oynaıınışlardır. E _ 
•-• yajlar iyi idi. \' ·ı ... 1ebnı· uvaffak olan gençtı· ... G serde hemen bütün gençler muvaf "" ,... ene deniz lisesi talebeleri ta -

r,.__
1 

ır Yerde bir aaniye bile du fak olmuşlardır. 
~Yor m"t rafından Heybeliada deniz lisesi 

:>'erde '. u emadiyen bulunduğu ~alonlarında aynı program daha Maltepede ikinci mektep salon 
dil. S mıh\'eri etrafında dönüyor- fazla muvaffakıyetle tekrarlanmış larında Maltepe gençleri tarafın -
bt" keoyfeddin paıa rolünde Reşit dan İstiklal, Yarım Osman ve in . 

J bı d tır. 
"elce ld e ... Yen olmak itibarile ev- Bakırköy fırka merkezinde Bakır kılap çocukları oynanmıı eserde 
kerele: huıu gibi bu piyeate de çok köy heyeti tarafından Mavi yıldı- bilhassa Yusuf Behzat bey çok mu 

Aa· •lkı güldürüyordu. rım, kahraman ve •er'iye mahkeme 'affak olmuştur. 
h ıatan l·· :r lde h ro unde Haluk bey Ca- si naınındaki eser~er oynanmıştır. Pendik tiyatro binasmda Pen-

• anını 'b· h . . ı·k 1 . ••laf d ,.. il 1 ıa ne kaıdelerıne Bu eserlerde Saip, İhsan, Haıim ve cu genç erı tarafından ve-
d.. egıl Cah'd h d ·· ·1 'ld b.lh Ufü111·· ' 1 e anım a gor- Mehmet beyler rollerini muvaff a- n en temsı e 1 assa Meh 
diik. uz kuıurları onda da gör _ kıyetle başarmışlardır. met, Alaettin ve Murat Beyler 

Ö 
Y eşilköy sinema salonunda bü- rollerini büyük bir muvaffakıyet-

nıer ro1·· 1 b l d Per-ıede b' unde Ali bey ikinci yük bayramın ikinci günü saat 21 t> aşarmış ar ır. 
re~ çıkt ;aı kıyafetını değiştire- de Yeti'köy heyeti tarafından Halk gençler mahfeli tarafın -
kiy-e 1

' I ız Ömer Beyin Tür- Kahraman piyesi temsil edılmıştır. dan Letafet apartmanında ve Ka-
-~ ıe di.... · l't.tak k I• vakıt §apkayı çıka- Şişli gençler bırlığı amatörleri sımpaşada 9 uncu mektep salo-

dctı Paltoalpa~ ... ~İ~diği, üşüdüğün- biri Beşikta§ spor klübü salonun- ııunda Kahraman manzum ese
lt.bJc leld' ~~dıgını, gözlerine has- da diğeri Nitantaşı F eyziye lise - ri oynanmıştır. Umumiyet itibari
l-lllle~-· ı~ınden gözlük taktığını sinde olmak üzere iki temsil ver - le bütün rol sahibi genç' er muvaf-
t ~1ttık. F k f k t l d •erde b' . a at yanılmıtız. miştir. Müsamerede Ergenekon, a o .. muş ar ır. 
bu o i . ır padııah rolü varmış ve İnkılap çocukları ve Şer'iye mah- Amerikan klübü İstanbul şub~-
l. hııt. Hadenı 1.. . uey .... k' e ro unde Sadrı kemesi nam eserler temsil edilmis.- si gençleri tarafından kendi salon-
. -a ıya· k •liba" . Jına, oatümüne azami tir. Temsilde Hüsnü, İt.mail, larmda Şer'iye mahkemesi, İstiklal 
d ,,ı etnııt T 
il Çok ' uran. hanım gibi o Aziz ve Recep Beylerle AY- ve İnkılap çocuk'arı piyesleri tem-

hir ku ınuvaffak oldu, yalnız hiç şe ve Güzin Hanımlar çok sil edılmışhr. Temsilde Bedri, Av-
r•'- •uru olmadan ·· ·· ·· 1 'IS: ııı puruzauz o a - muvaffak olmuşlard!r. Beykoz he- ni, Nec.mettin ve Hasan Beyler rol-

l!ı .~vaff ak oldu. c.~r h yetı tarafından Cümhuriyet hayra- lerini baıarmıılardır. 
d L aa neye d h · · b' 

• 5 2.nci tcsrin l 933 ... 

i--······-·-----·-a;;~i;;i; .. ·--&;·;;~;·~ .............................. i .. --... ········-...... ---·--··· .... ------·-····· ................ ······························ı 
= : :::::::::::::::: .. ı.aı.11.www::::::::::::.-::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

PiqanistMehmetTahir /J 

Mehmet Tahir Bey 

Bilmem Alay kötkünü bilir mi
siniz? Canım Alay kötkü işte ... Sa 
kın aklınıza batka bir şey gelme -
sin bu kötk alay etmek için yapıl 

mış alay köşkü değil. Eskiden ga • 
liba hükümdarlar alayı buradan 
seyrederlermiş. Ne ise burası bize 
lazım değil, hem canım alay köş -
künü de ne diye kullanalım. Şunu 
daha iyi bir şekilde ıöyliyelim. 

Halkevi temsil aalonu .. Hah işte 
Halkevi temsil salonundayız. Mü
samerenin batlamasına bir şey kal 
madı. 

Takdim olundum: Kıymetli pi -
yanistlerimizden Mehmet Tahir 
Bey ... 

- Teşerrüf ettik efendim .• 
- O şeref bendenize ait .. 
Ne yalan söyliyeyim o anda ak

lıma gelen ilk şey ne oldu biliyor 
musunuz? ... Gazeteye yazı... Bi • 
zim üstat Sadri Etem Bey: 

- Aman Melih bu hafta 
yazı yetiştir. Demişti. Bu -
nun için ben de evvelemirde gaze
teye yazı hazırlamak için piyanist 
Mehmet Tahir Beyle mülakat yap 

mağı düşündüm. Düıündüm 

biraz da çekindim. Daha tak~ 

olunur olunmaz selamünaley 
demeden mülakat diyerek ha 
mut gibi insan boğazına tıkıl 
ta da mana var mı ya .. E ne y 
smız gazetecilik hastalığı işte .. 
zeteyi hemen diyebilirim ki heı 
ye tercih ederiz.Beni piyanist ~ 
met Tahir Beye takdim eden 
işte bu sırada imdadıma ye 
ve: 

- Efendim, dedi, Melih Na 
Beyle sizi tamştırdığıma çok J1 

nunum. Kendisine kıymetli fi 
rinizi bildirecek olursanız. 

- Memnuniyetle müsamere 
sonra görüıürüz. 

Müsamere bitmişti. Mehmet 
hir Beyle karşı karşıyayız. M 
met Tahir Bey fikirlerini ani 

yor: 
Piyano, her türlü muzike işt• 

eden bazan kolay ve hazan zo 
lınan tempolu hoş ve sevimli 
çalgıdır. Ve müziklerin en gü 

dir. 
Bugün İstanbulda alafrang 

yano çalanlar çoktur lakin ta 
mile yüksek ve tam temposile 
lanlar da çok azdır, çünkü 
müzikler gibi tek sıra notalı d 
dir. Ekseri kimseler piyano ça 
ğında daima gözlerini taş ve ~ 
maklarma hasrederler. Bu d~ 
bir hareket değildir. Çünkü çi 
li notası olduğu için ekseri ('kl 
fa) notasını yanlış çalabilmek 
mali vardır. Onun için notaya 
malıdır. Yahut iyice ezbere 
malıdır. Saniyen dahildeki be 
mandalların güvcden muhafa~ 
na ve tellerin pas tutmamasınal 
dikkat etmelidir. Zira piyan~ 
sesine zarar verir. Ve tütubetli 
de bulunmamalıdır. Şimdilik l 
dim cazla meşgul olmaktayı 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

i~ Yeni Bilgiler 
:::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Sesli coğrafya nedir 
bilir misiniz ? 

işte size hiç işitmediğiniz bir 1 süne nelince: Söz müzesi düş 
tabir.. Bu tabir bütün vakitleri- dü kü, Fransız kolonilerinin 

ni ve bi.itün bilgisini Paris Üni - atlası meraklılar için olduğu 
versitesinin söz müzesine hasre • dar alimler iç.in de faydalı ol 
den Roger Devigne'nindir. Derhal karar verildi ve gayey 

Paris Üniversitesi ve Paris şehri laşmak için çalıımıya baılan 
taraf mdan tesis edilen bu müzede Söz müzesi daha şimdiden ı 
bütün dünyadaki lisanların ve leh kemmel ve kıymetli plaklara 

çelerin nümuneleri, tarih, edebi- liktir. Muhtelif milletler 
yat ilim ve sanat hayatının tanın - şarkılar, muzik parçaları, yerl 
mış simalarının sesleri plaklara manalar bu meyandadır. 

alınır ve muhafaza edilir. "Değirmen taşının dönmesi 

Sesli coğrafyanın esbabı teessü- sarfedilen sayin şarkısı,, i 

Şer'iye mahkemesi komedisi oy -
nanmıştır. 

Türkün bu en büyük bayramın
da milli savaşımızı canlı bir tarz
cla millete anlatan ve gözleri önün 
de canlandıran gençleri bütün sa
mimiyetL-:nızle tebrik ederken 
genç· ere bu fırsatı veren yüksek 
komiayon heyetıne ve halk fırkası 
erkanına hürmet ve saygılarımızı 

plakta Alpların Şimali Afrik 
ki koro kısımları, "Vahşiıl 

dansı,, isimli plakta bütün 
"Ay ışığında çocukların oy 
hissi,, isimli plakta bütün K 
"Yağmur duası,, isimli pl5.kt 
rikanın büt;1n siyah halkı ca 
dırıyor. 

MadagA.skara mı gitmek 
yorsun?. '

4
Öküz avının tarl 

isimli plağı çalın .. • •ctnat>nı . a a ıyı ır tarz- mının ikinci ve üçüncü günleri sa- Nihayet Şehzadebaşı Millet ti-
•enı rdı. Daha b' k · · · erle •üıle . . ırço mızan al 16 da Beykoz ıskele gazınoaun- ~·atroaunda Natil bey ve arkadaş-

nebılırdi 1 d ·· 'l · 1 'klAl l f d U · ·ı • a musamere verı mış ve stı a arı tara ın an yanış pıyesı e 
Uzak §arkı mı tercih ediy sunarız. 

Melih nazmi (LQtlen eayıfayı çe\'I 
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Müellifi: Çift Yıldız 
- Azizim, dedi, ref ikanıza a- · rı gönderecek kendım" d d kt ·ı bi ı· , e o ora 

cı r ame ıyat zarureh var. Bazı gidecektim. 
sebe~lerden mesane yolu kapan- Şayanın yattığı ufak odaya gir _ 
mıı, ıdrarm kana karışmak tehli - dim idare ıa·mbas t't k · k · . . . ' mm ı re zıyaaı 
eıı var. En· ıyı&ı bunu hemen bir odayı hafifçe aydınlatıyordu. lçer-

hastaneye kaldırmalısınız, hiç va- de ne görem bev · · b f d' k' genırsın, eye en ı 

ıt kaybetmeymız. ogv lum ne go·· ? B b b' , rsem... om Of ır 

- Pek ala, dedim ,düşünürüz. yatak ,baş ucundaki iskemle üze -
Doktor gitti. Ben kendi kendi _ rinde de bana hitap eden bozuk 

me gülmeye başladım. Karımın imlalı bir mektup .. 
planıdır bu, diyordum. Beni böyle O kadar şaşırmıştım ki. Cılız 
mevhum bir illetle endişeye düşü_ ıdare kandiline yaklaııp aptal ap
rerek hastaneye kapağı atıp ora _ tal mektubu okuduğum zaman zih
da zührevi hastalığını tedavi ettir- nimi nasıl kaybetmedığıme hala 
mek İstiyor amma, ben kanar mı - şaşarım. Mektupta, Şayan, 0 be _ 
yım? Hiç aldırmadım, yatak oda - nim küçük zannettığım, daha he • 
sına girdim. O göbeğini eliyle bas nüz çocuk diye telakki eylediğim 
hnnış, yüzündeki sancı alaimini hizmetçi kız, haylı zamandanberi 
henden gizlemeye çalışıyor. seviştiği ve hatta nişanlandığı bir 

- Bir şey değılmış, bey, diyor- gençle beraber yaşamıya karar 
du, ufacık bir ameliyat, üç dört ''erdiklerınr yazıyor. Evlenecekle 
gün içinde iyi olacakmışım , sakın rini bildiriyor, böyle hayırlı bir fi
sen üzülme, diye bana teselli ver- kirleri olduğu ıçm kusuruna bakıl
meye çalışıyordu. Zavallı karıcı _ mamamı ve daha fazla evde dura-
ğım. mıyacağını lave ediyordu. 

Semih efendi burada coşan Anlıyorsunuz ya §İmdi, meğer 
göz yaşlarını zaptedemedi. Bir eve akşam ezanlarında bir hınız 
müddet hınçkırarak ağladı. Ben gibi giren bu Şayanın nişanlısı i -
c!e neticeye yaklaştığımızı anlıyor, miş. Sonradan kim olduğunu da 
hikiyesı bir saatten fazla süren anladık. Eve ekmek getiren tab -
bu maceranın fecaatını yavaş ya Iakar. Gece fırında işi olduğun _ 
Va.J kavrıyordum. Buhran geçti, dan en müsait bulduğu aktamla 
Semih efendi tekrar başladı: yatsı arasında bir iki saat kadar 

- O gün evde durmadım. Ka- gelip bizden gizli aşağıki odada 

rIIDI h ld b k h 
keyfedermi• habı"ı. 

o a e ıra ıp uzur icinde ~ 

au,ünebilmek için kahveye ;ık -
~· Bütün bir günü dışarda geçir
dım. Akşam eve dönüşümde Sa -
imeyi sabahkinden bir derece da -
lia fena gördÜm. Çok gençken bir 
af!f a belsoğukluğu çekmiştim, ver
"dıiı ıstırabı bildiğimden ve karı -
mın hastalığına da kendi sersem 
aklımca bu teşhisi koyduğumdan 

sancıyı tabii görüyor, her kıvranı

şında hayvani bir zevkle memnun 
bile oluyordum. Neyse gece o!du. 
Tabii o halde Saimecik bir şey yi -
yemedı. Ben de kırk sekiz saat uy
kusuzluk sınır buhranları yüzün -
den başım çatlıyacak gibi ağrı için 
de yatağa düttüro. Bir saat mı iki 
saat mı beyhuş bir halde kalmıştım 
ki hafif bir inilti ile uyandım. Ka
rım yanımda, yüzü sanki pençe 
pençe çürümüş gibi morlanmı§, 

gözlennın etrafında siyah bir hal -
ka peyda olmuş, bitik, hasta bir 
sesle inliyordu. O hali bana bir 

Neyse, Şayanın mektubunu par 
çalayıp ayaklarımla ezdim. fakat 
o anda da birden acı hakikat bü -
tün f ecaatıyle gözlerımın önünde 
canlanıverdi. Karıcığı.mı, Saime _ 

ciğimi kurtarmak, nahak yere gü
nahına, hatta kanma girdiğim 0 

zavallının imdadına yetişıYıek la _ 
zımdı. Heyhat ... Geç kalmııım, ço 
cuğum ... O gecenin yarısında, ya
rı mecnun bir halde, eve taıımadı
ğım doktor, getırmediği.m operatör 
kalmadı. iki gözü iki çeşme ağlı _ 
yarak yalvardım, yakardım, en 
mütehassıs dediklerının ayakları
na kapandım: 

ürkeklik verdi. 

- Saime, dedim, çok mu ağrı -
yor?. 

iniltisini zapta uğraşarak mah
zun mahzun gülümsedi. 

- Oh, bitiyorum, bey, dedi, ne 
olursun, bana bir doktor. 

Gayrı ihtiyari kalktım. Şuursuz 
bir isticalle giyindim. Aıağıya in _ 
dim. Hzmetçi kızı uyandırıp yuka-

cc · k k nuz.. ıçe oparma,. şarkısını 

koyun .. Koca nehirleriyle, balta 
girmemiş ormanlariyle Hindicini 
gözünüzde canlanır!. ~ 

Maamafih söz müzesinin bütün 
kollekıiyonları daha tamam de -
ğildir. Müze her ne kadar Şimali 

Afrika, Kongo, Madagaskar ve 
Hindiçinideki Fransız kolonileri
ne ait iyi plaklara malikse de Ro -
mon, Küban ve Fransız Antilleri· 

eii lfeiiekıiyonlar çok nakıstır. 
Bu itin yapılması da oralardaki 
Fransız memurlarına kalıyor .. 

Bedi rturl 

- Kurtarın, dedim, icap eder
se beni öldürün, işte izin veriyo _ 
rum, hatta yalvarıyorum size, de _ 
dim. Kesin beni, parçalayın, öldü
rün, tek o kurtulsun, Saimeciği.m 
yaşasın. 

. - Çalışıyoruz, fakat çok geç, 
dıy~rla~dı. En ustasından en yeni 
yetı~enıne kadar hepsının ağzın _ 
dan çıkan yegane menhus söz bu 
idi: Çok geç, kan zehirlenmiş, 
hasta da ihtiyar devresi başlamıı 

Zavallı Saimecığımın yüzüne 
bakamıyordum. Ahmak bir zihni -
yetle, meş'um bir fikri sabite ka -
pılıp işlediğim cinayetın kurbanı -
na ne yüzle bakacaktım. Halbuki 
o muttasıl beni istiyor, beni çağırı
yor, son nefesinde bile benim is
mimi sayıklıyordu. Bunun a bera -
her inanamıyordum.. O vücudun 
böyle bir gün içinde koynumdan 
çıkıp kara topraklara karı,acağına 
asla inanamıyordum. Hatta: 

- Öldü, siz sağ olun, dedikle
ri zaman bile vahşi bir kahkaha 
koparmış, yalan, diye haykırmı -
şım, yalancı adamlar çekilin evim 
den diye terler tepinmişim. Halbu
ki onlar çekilmemış, belki heni 
~ekmışler, bilmem kaç gün dimaği 
bir hezeyan içinde saçmalamışım. 
Artık ruhsuz bir kalıptan ibaret 
kalan bu kan katili üç ay devamlı 

j bir tedaviden sonra ancak kendine 

fi izzet Fuat Pş.nın hatıraları 1 
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Birden müthiŞ '""i,f;·"""·g~k""'"gü;/;;·;;;e 
muazzam kafile, halkası kopmaŞ 
tesbih taneleri gibi etrafa dağıldı 

- 23 -

İki tarafta Abdülhamıdın en i
leri gelen adaımları. Nihayet arka
da Abdülhamıt karga burnu ile 
cözüküyor. 

Abdülhamıdın arkasında elinde 
uzun 99 luk bir tesbih ,başında ye
~il kısa sarık, karışık sakalı ile 
Ebülhüda; Ebülhüdanın yanında 

Lutfi ağa, oğlu Faik .. 
Her on beş adımda bir kere du

rulur. Bu bir nevi dinlenme ola -
caktır. Fakat bu etrafı dinlemedir. 
Halbuki çıt bile yok. Kendi kendi 
me: 

- Şimdi .. diyorum şu esnada 
bir pencereden bir kedi atlıyacak 

olsa, kimbilir bu muazzam kala -
balık nasıl dağılır?. 

Kımbılır nasıl müthit bir panik 
ortaya çıkar. Çit köşkünün hiza
sındayız. Birden gene duruldu. Et
rafa bakıldı. Herkes baştan başa 

kulak kesilmiş! .. Tam o sırada müt 
hiş bir hadise oldu. Hiç ümit edil. 
miyen bir hadse .. 

Şimşek gibi bir şey çaktı. Bir 
gök gürültüsünü andırır bir ses bu 
nu takip ettı. Bulunduğumuz yer 
parladı. Aman yarabbi bu ande o 
muazzam kafilenin vazıyetım bir 
görmeliydiniz. Halkaaı kopmuş 

tesbih taneleri gibi sağa, sola na
sıl kaçtıklarını görmek ne hoş 

manzaraydı. 

Derhal kül gibi kesilen beniz -
ler, dünyadan korkan bir adamın 
gölgesi sallanıyor gibiydi. Doğrusu 
ya, ne olduğunu anlıyamadığımız 
bu hadise karşısında herkes telaş
taydı. 

Ne vardı?. Ne olmuştu? Dört 
tarafa dağılan bendegan hadise -
nin doğru habermı getirinceye ka
dar butelaı devam etti. 

gelebilmiş. Semih efendi durdu. 
Yeni bir sigara yaktı. On üç sene 
evvelki facianın acılığını tadan yü 
reği daralmıştı galiba. Geniş geniş 
jçini çekti. Taşıdığı matemin hey
beti karşısında bir müddet ikimiz 
de sustuk. On dakika mı, fazla mı 
süren bu fasıladan sonra birden sa 
a~ına baktı: 

- Aman geç kalmış1m, evlat, 
Jedi, bana müsaade, başınızı ağrıt 
tım. 

Estağfurullah, dedim, uyuşan 

bacaklarımı harekete getirmek i -
çin kalkarken sordum: 

- Şimdi nereye böyle?. 
- Nereye mi?. En mukaddes 

vazifeme, çocuğum, en mukaddes 
vazifeme. Her gün onun mezarına 
giderim. Elimle diktiğim karanfil
leri sular ,yabani otlar türemisse 
onları yolarım, temizlerim. Gör;en 
orasını. Saimecığım çiçekleri çok 
severdi de ... 

Semih efendı ayrıldı. En titiz 
İf adamından daha fazla bir isti -
calle adeta koşa?~k serviler arasın 
da kayboldu. 

SON 

Ebülhüda bu sırada hünkarın 
koluna girmiş: 

- Afandimiz .. bir ıey değil.. 

vallahi bir fey değil.. diye efendısı 
nı teskine uğraııyordu. Fakat ha
disen in mahiyetını öğreninceye ka 
dar Abdülhamidin heyecanını, asa 
hını teskin etmek kabil olama -
mıştı. Bir dakika sonra sağdan ve 
ıoldan müjdeciler koıuıtu: 

- Fişenkler atılıyor. Fişenkler 

atılıyor ... Oh hele yarabbi şükür .. 
Demek ortada tehlike gösteren bir 
hadise yok.. Meğer Abdülha
midin kafilesi haremden kalkıp 

da mabeyne yaklaşınca . Tophane 
mütiri Zeki pa§anm işareti üzeri -
ne padişah fişeklerle selamlan .. 
mak istenmiş .. 

Şimdi siz olun da buna gülme
yin. Yahut o zamana göre ağla .. 
mak ihtiyacını hissetmeyin. 

Yalnız şu kadarını söyliyeyim 
ki Abdülhamit Ebülhüdanın ne 
hin oğlu hin olduğunun farkında 

idi. Onun ne maksatla kendisine 
yaltaklandığını pek ala bilirdi. 
Buna rağmen yakasını bir kere 
şeyhin eline vermiş, silkinip kurtul 
mak cür'etini gösteriyordu. 

Bir gün Abdülhamit sarayda 
kendi hususi dairesinin büyük sa
lonunda asılı duran tabloların ye
rinden kaldırıldığını görerek canı 
sıkılır. Musahipleri çağırtıp: 

- Bu tablolar kimin emri ile 
kalktı ... diye sorar. Cariyeler, ka -
dınlar, saraylılar biribirine girer -
ler. Fakat ışın haki katını kimse 
söyliyemez. Nihayet gözdelerden 
bir kadın nasılsa vak'ayı anlatır. 

- Bu tablolar valde sultanın 

emriyle kaldırıldı .. Efendimiz. 
Abdülhamıdın analığına karşı 

fevkalade hürmeti vardı. Bu hür -
met sakalı ele verecek dere.ceye 

Venizelosun sorguya 
çekilmesi 

Atina, 4 {Hususi) - Eski Baş -
vekil M. Venizelosun divanı aliye 
gönderilip orada Plastiras hadise· 
sinden dolayı sorguya çekilmesi 
hakkındaki teklif etrafında hara -
retli münakaşalar cereyan etmek -
tedir. 

Bu teklifin leh ve aleyhinde bu
lunanlar meselenin kendi noktai 
nazarlarına göre halledilmesini is· 
tedikleri için şiddetli ihtilaflar çı· 
kacak demektir. Hatta bu yüzden 
kabinede istifalara bile intizar e -
dilmektedir. 

Bizzat M. Venizelos, aleyhinde
ki bu teklifi bir izzeti nefis mesele 
si yaptığı için teklifin kabul edile
rek kendisinin Divanı aliye gönde 
rilmesini istemektedir. 

Atina, 4 (Hususi) - Kuvvetli 
bir tahmine göre nazırlar meclisi 
M. Venizelosun divanı aliye sevke 
dilip edilmemesi hakkında kat'i 
bir karar verecektir. M. Venizelos 
eğer nazırlar meclisi lehte karar 
verirse çok mütessir olacagw mı cün , J 

gelmemıştı ama, küçükten bt; 
kendisine bakan bir kadını Jcır•1\ 
istemiyordu. Buna rağmen tşb ~ 
ları eski yerlerine iade için e~ ~ 
veremedi. Yalnız bir gün ys1' ı> 
bana açtı: , 

- Görüyorsunuz ya .. dedi, ~-~ 
dınların, şeyhlerin elinde )<ald~ 
Kendi sarayımı arzu ettiğiın ıe bİ' 
<le tefriş etmek salahiyetinden 
le mahrumum. t· 

Zahirde dini an'anelere ris1e1• 

kar görünen Abdülhamit haki~' 1 

le bir beynamazdı. Dinle atik'' 
yoktu. Şeyhlere, hocalara in•"

11 

görünmesi zamanın icabatındsrı ' 
dı. 

Netekim Hami diye camiinde 1'~ 
pılan cuma selamlıklarında 1-1~ 
din bir kere bile secdeye kap•tı : 
ğını gören yoktur, derler. f-1,.ttd 
bir gün şöyle bir vak'a oldug\J

11 

da anlatırlar: t• 
- Bir gün Hazreti Muhaınrııt 

ten bahsedilirken Hamit: ~ 
- Çölde arap 300 fU k•d 

milyon kifiyi arkasından ıürii1'1~ 
sin de hen otuz milyonluk kitler 
sözümü geçiremez miyim?. 

Diye infialini izhar etmitti.. 
Abdülhamit ilk zamanları ~ 

ma selamlığına esterle gider 
\fo' 

sonraları arabayla çıkmıya bat ,. 
dı. Maamafih gene her cuma ''a· 
banın arkasından sırma eğerliı 1 
müş üzengili bir veya birkaç }1e1' 
gir emre müheyya beklerdi. J-IU~ 
kar bunlara binmezdi. 

S .. l h 1. . . •61' oz ermu u asa ıçın ıunu 
liyeyım ki, Abdülhamit anlat11 1

, 

maz bir mahluktu. Hem çok 1'~~1· 
kak ,hem pek cesur, hem batıl 1 

katlara İnanır, esir, deli, ıail~, 
akıllı, veli velhasıl dakiı<aıı ''1""1 

kasma uyımıyan bir adamdı. 
(Devaını .,r> 

Yunanistanla mukavele 
' 

Bir Yunan murahhas heyeti l~}e 
lecek hafta zarfında Türkiye .~ 
Yunanistan arasında yeni bir tı 1 

t k l . k . . . "'t•ke' re mu ave esı a tı ıçın mu .. • 
ta girişmek üzere Ankaraya hşr" 
ket edecektir. • 

Yunan Milli İktisat nazırı tA0
' 1 

yö Jesmazoğlu, teşriniıaniniıı 0', 
talarına doğru yeni muka-vefetı", 

. . . . A k .,jde 
meyı ımza ıçın n araya • 
ce!dir. 

Bu ticnret mukavelesi iki ıııeı::., 
leket ar~sında, ticari münaıı~b't1i1 
vasi surette inkişafında müht1" 
amil olacaktır. 

Mübadele komisyonıl , 
. ~o 

Atina, 3 - Mübadele kof111\1iıJ 
nunun ve Muhtelit mahke111e•

1 
je 

lağvi hakkındaki itilafnaJ1le pr~ı'1 de. 1 
si hazırdır. Yakında Ankara . Je' 
zalan.acaktır. Li\öivden e\'yel ıt 1e 
. f' . . ok "ddet rm tas ıyesi ıçın onan ınu 

di aydır. /., 
aı111nı111n:ttll .. lllMlll1t1ııl-l11111UUllQUll111111Ulllllnllwntlllfllll1 ~)( 
kü mutlaka adaletin huzuruJt' 
mak istediğini söylemiştir. 





Kadın her şey oluyor 
Istanbulda 16 polis memuru Hanım 

var, şimdi de askerlik istiyorlar 
(IUf taralı ı inci •pf••"da> arasında fark kalmamııtır ! Ma-

- J(adınların hizde de asker demki kadınlarımız belediye mec
olmalaırma taraftar mısınız ve ni - lisine aza, köye muhtar dahi olu
çin? yorlar ! Şimdi sadece erkeklerin 

- Kadınlarımıza askerliğin ıırtına yüklenen "Tehlike karıısın 
hangi ıınıflarında yer verilmeli- da vatanı koruma,, vazıf esinin bi
dir? ze tamil olmayııınr bir izzeti nefis 

lıte mektep müdüründen ıor- meıelesi telakki ederim doirusu ... 
duklarım.. Son ıünlerin bellibaı- Hem bu iıte biraz da hakkaniyeti 
Iı mevzuu .ıüpheıiz budur. Tram- ve adaleti ıözetmek lazımdır. Ben, 
vayda bu konuıuluyor. Trende bu askerliiin bizim için de mecburi 

Fransada 
Yeni kabineye 320 Reyle 

itimat gösterildi 
Paris, 4 (A.A.) - Nazırlar mec 

lisi, bu sabah Elize sarayında re
isicümhur M. Lebrunün reisliği al
tında toplanmııtır. M. Saro, ka-
binenin beyannamesini okumut ve 
beyanname ittifakla tasvip edil -

mittir. Beyanname, hiç bir itiraz 
davet etmedğinden celse çok az 
devam etmittir. 

Paris, 4 (A.A.) - Mebusan 
meclisi geceleyin hararetli hara -
retli münakatalardan sonra 250 

1'onu,uluyor. Yolda bu konutulu- bir hizmet olmasını istiyorum. Her müstenkif ve 32 muhalife kartı 
y_or. Ve Talebe cebir hocasımn, kadın, erkek gibi, askerlik çağı 320 reyle Saro hükumetine itimat 
fizik hocasının dersinde baıbata ıelince bu vazıfesini yapmalıdır, etmiıtir. 

verip fısıl fısıl bunu münaka,a e - diyorum.. Siz ne fikirdeıiniz? Müstenkif kalanlar Blum taraf
diyor~ Dütündüklerimi oracıkta söyle- tarı sosyaliatler Tardiyo ve Ray -

Mustatil ıaatın yelkovanı: 3,15 mek hiçte i,ime ıelmedi: naudun arkadaşlarıdır. 
Şimdi geliniz, kız liseıinin muh - Vallahi timdilik bir fikrim 

terem müdürünü dinliyelim: yok! 
-Evet efendim.. Kadınlar pek Diye, savuıturdum. Ve derhal 

HükUınet lehine rey verenler de 
ra~ikallerle, radikal soıyalistler , 
ıol cenah radikaller cümhuriyet -

ili. ıeri hizmetleri ıörebilirler. sordum: 
k Çi sosyalistler, halkçı demokratlar Meaeli hastanelerde, divanı harp - Meliha Hanım, as erliiin 

müıtakiller ve sol cenah cümhurilarda, telgrafta, telefonda, nak- djlha çok hanıi sınıfını tercih edi-
Ji~de çalrıabilirler. Orduda bu yorsunuz? yetçileridir. M. Flandin de hü -
i!i gören erkekler cepheyi kuvvet- - Hiç ,üphesiz süvari sınıfını. kUınet lehinde rey vermittir. 
Jeodirir. Dütman karıısındaki or- -Ata binmeği beceriyor musu- Paris, 4 (A.A.) - Nazırlar mec 
dun.un miktarını arttırır. nuz? lisinin dünkü toplantısında bütçe 

lıtiklil harbinde olan, ataiı yu 1 - Mükemmell biniciyim! nazırı M. Alber Gardey mali kal -
kan budur. Geri hizmetleri hep - Ne ili! kınma projesi hakkmda ki dü,ün-
Anadolu kadını görmüıtür. Nak- Saniha Hanım , erkek liselerin- celerini düya aksettirir surette 
)iyeyi o yapmıttır. Yaralıları 0 deki askerlik derslerinin kız lise - neıredilen haberlerin büsbütün a
bakmııtır. Ve, erkek aaker ıadece lerinde de gösterilmesini istiyor: sdsız olduğunu, timdiye kadar bu 
cephede kalmıı, düımanla uira,- - Madmıki eninde sonunda hususat hiç bir kimse ile görüımüf 
mııtır .,, asker olacağız! olmadığını söylemiıtir. 

Muslatil saatın yelkovanı: 3,20 

••• 
Bat muavin Nafia Hanımm oda 

sın.dayız. Fen tubesinden bet 
ıenç kız da burada.. Biri aJakta, 
arkasını duvara vermif, biri elini 
arbdatırun omuzuna yaalamıt. bi
ri ortadaki çıplak masaya töylece 
ilitmif, biri yanıbatımdaki iıkmı
lede .... 

KonufUJ:oruz. Hep ben soruyo 
rum. Bazan teker teker .. Bazan 
beti birdi!n cevap veriyor. 

Son ıınıf edebiyat ve fen tubele 
Tindeki talebe mevcudu ve bunlar
' dan kaçınm askerliii ıevdiii sua
limin cevabım bet atız birden ye -
tittitdi. Sesler karıfb. Ahizesi 
botuk bir gramofon ıibi kulaWa -
rımda uğultular oldu. itiraf ederim 
ki birdenbire anlıyamadım. 

Fen k11mında 22 talebe varmıf. 
Bunun topu topu ikiıi aakerliii ıe
VİJ.GftlWt· Edebiyat ,ubeıinde ise ö"' 41e)l: 55 talebenin kırkı aı -
ker olmak istiyor ... 

Artık hepıini de, ıerek iımen, 

gerek .ciımen tanıyorum. 
- Meliha hamm, siz aıkerli

ği •viyor musunuz? Asker olmak 
ist.iyor musunuz? 

- Gayet tabii .•• 
- Niçin ıayet tabii? 

- Çünkü askerlik çok ıerefli 
bir mulektir bence .. 

- Sevıinizde, üniforma ıüzel
lifiniıt de tesiri var mı, küçük ha
nım? 

Kızardı. Yutkundu: 
- Bilmem ki vallahi .. Şüphesiz 

ıey .... Yahut! ... 
Ve, bir iki yutkunmadan son -

ra lih çevirmeği daha kestirme 
buldu: 

-l Efendim, timdi kadınlar da 
erkekler gibi her vazıfeyi yapıyor
lar. Mektepte muallim, bankada 
muhfasip oluyorlar. Mahkemede 
leİlllk ,.mi itıal ediyorlar. As
hr olmamaları fçin sebep ne? Ma 
demiri erkeklerle her hususta mU
ıaviyiz !. Mademki erkekle kadın 

- Kamplara da çıkmak fikrin-
de miıiniz? 

Az kalsın olduklan yerde hoplı 
yacak, ellerini çırpacaklardı: 

-Ah hele kamplar ... Askerlik 
kamplan.. Bol hava, ıüneı, ça
dır, ıtlalı omuzda, s1ltta Ç&nta. 
Talim. 

Kampa çıktığımız gün, kendi -
mizi dünyanın en meıut insanları 

.. ' ıayacagız ...•• 

Beıinci ıenç hanım, deminden
beri olduğu yerde dudak büküyor. 
Nihayet sormadan açıldı: 

Hayriye hanım, arkadatları gi 
bi mücadeleci değilmit. Top, tü -
fek ve kan içinde hatırnetir ol
mak, istemiyormut; askerliği hiç 
amma hiç sevmiyormut. Politika
ya meraklıymıt. Dün.yanın ebedi 
sulh ve sükUnunu özlüyormu9. Bu 
nun için çahıacakmıf. Bunun için 
politika mesleiini tutacakmıf. 

Yanımdaki hanım ditleri ara -
11ndan fısıldadı: 

- insanları biribirine kırmaia 
ıürükliyen, küçük hanımın mü
kemmel bir hatip tavnyle, konfe
ram verir ıibi methettiii mel'un 
politikacılıktır! 

Sonradan öirendim: Hayriye 
Hanım, sınıfta mevcut iki fırka • 
dan birinin liderliğini yapıyormu,. 
Bu fırka da askerlik aleyhtarıy

mı;. 

Konuıuyorum 

- Esma Ranım ya siz? Asker
liği seviyor musunuz? 

- Şüphesiz. ... 
- Hanıi sinıfı tercih ediyorsu-

nuz? 
- Bentayyare zabiti olmak is

tiyorum. Tayyareye de bindim. 
-Tayyareye bindiğiniz zaman 

ne duydunuz? 
- Birçook ıeyler: 
- Bu meyanda korku da duy -

dunuz mu? 
Kızacak sandım. Kızmadı. 

Batım lSnün.e ildi: 
- Biraz! 
Dedi. Esma hanım silah atma-

Bir Finlô:ndigalı ceneral 
Var,ova, 4 (A.A.) - Finlandi

ya ordusu kumandanlarından ce -
neral Oesterman yanında askeri 
bir heyet bulunduiu halde ltalya· 
ya gitmek üzere V arıovadan ayrıl
mı§tır ~ 

""""'t1111'•""""'nnnnra11111nnnımmınrnrtJ""'m"m"ıunı•ııı11nı•t111Nn1fM!• 

11nı bile biliyormuf. Bir atı, sıra
srnda, attığı kurıun hedefi bul

muı. Amma, · bazıları belli belir
siz eğlenmitler: 

- Düımanı kulağından vur -
dun! 

Diye gülmütler ... 
Fevziye hanım ferahından uçu

yor: Askeri tıbbiyeye girecekmiJ .. 

Vatani bilıiler muallimi Mehpare 
hanım kendisine vadetmi,: 

- Askeri bbbiyeye müracaat 
et; senin itini takip edeceğim ve 
mutlak müspet bir tekilde bitire
ceğm ! 

Demiı. Tal ebede askerlik arzu 
lannı alevlendiren Mehpare hoca 
hanımmıf. 

içlerinden biri, askerlik arzuıu
nun cümhuriyet bayramındaki bü-

yük geçit reuninden sonra uyandı
ğını anlatıyor. Türk askerinin yer 
l~ri s.ırsan yürüyüıüyle gözlerinin 
önünden geçiıi onu coıturmuı. 
Kendi kendine ahdetmiı: 

- Asker olacağım! 
Dört genç kız (Hayriye Hanım 

müstesna) ayrılırlarken, "Rap,, 

diye topuklarını biribirine vurarak 
aıkerce selim verdiler. Mukabele 
edeyim dedim; kalemimi kağıdımı 
c:!üıürdüm. Ve bir kere daha anla

dım ki ben onların yanında silah
sız hizmete, ıeri hizmete ayrılma 
hyım. 

Küçük Fevziye kapıdan çıkar -
ken ince seıiyle haykırıyordu: 

- Gelecek resmi geçitte bir ta

bur da kadın asker aörürseniz ıaı
mayıma I 

REn 

Ecnebihükllmetadaın 
l~rının bayramımızı 

tebrikleri devam ediyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Cüm- ı Zatı devletlerinden kahr~ 

huriyetimizin onuncu yıl dönümü devleti nezdinde bu bi11iyata ter 
münasebetiyle Efıan kralı Nadir cüman olmanızı rica ederiın· 
Şah Hz., Avusturya cümhur reisi il......, 
M. Miklis, yakın ve orta tark İn
giliz cemiyeti namına Gazi Hz. ne 
tebrik telırafları ıönderilmiı, tel
graflarla cevap verilmiıtir. 

B. M. Mecliıi reisi Kazım Pata 
H7.. ile Sovyet Ruıya icra komitesi 
umumi katibi ve M. Venizelos ara 
sında da telgraflar teati edilmiıtir. 

Ayrıca Sovyet Rusya, Yunanis
tan, Bulgaristan, Arnavutluk, 
Yugoslavya, Avusturya baıvekille

ı·iyle M. Venizelos Baıvekil lı -
met Pı. Hz. ni birer telgrafla teb
ı ik etmiıler, Baıvekilimiz bu zeva 
la telgrafla cevap vermiıtir. 

İngiltere hariciye nazırı Sir Con 
Simon, Sovyet hariciye komiıeri 
vekili M. Krestin.1ki, Fransa ha
riciye nazırı M. Pol Bonkur, A
vurturya batvekili ve hariciye na
zırı M. Dolfus, Romanya harici
ye nazırı M. Titüleıko, Yunan 
hariciye nazırı M. Maksimos, Bre 
2ilya hariciye nazırı, Yuıoslavya 

hariciye nazırı M. Y evtiç ve M. 
Venizelos ta hariciye vekili Tevfik 
RüftÜ Beye tebrik telgrafları gön
dermitler, mukabele edilmi,tir. 

Bu telıraflardan bazılarını der
cediyoruz: 

Başvekil ismet Pş. Hz. ne 
Türkiye cümhuriyetinin ilanı -

nın onuncu yıl dönümü münasebe-

tiyle zatı .devletlerinden en hara -
retli tebriklerimi ve ıerek tahsi 
devletleri gerek necip komf U mil -
Jet hakkında bütün Yunan mille -
tiyle beraber serdetmekte olduğum 
haliıane temennilerimi kabul bu
yurmanızı rica ederim • 

Çaldarl• 

Yunan başvekili M. Çaldaris 
Hazretle1i ne 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönü -
mii münasebetiyle iblij lutfun -
da bulunmut oludujunuz tebrik -
lerden ve temennilerden dolayı 
zatı devletlerine hararetle te,ek -
kür ve samimi doıtluğuma ait te
minat ile dost asil Yunan milleti -
nin saadeti hakkmdaki hararetli 
temennilerimi kabul etmenizi rica 
ederim. 

la met 

Başvekl ismet Paşa Hz. ne 

Türkiye cümhuriyetinin ilanının 
ve yeni Türk devletinin ihdasının 
yıl dönmünü tes'it etmekte oldu -
ğunuz buıünde ıize gerek Bulgar 
hükUıneti namına gerek kendi na· 
mıma en samimi selamlarımı ve 
en hararetli temennilerimi arz ve 
iblig etmekle bahtiyarım. Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerinin, ib
daını tayanı dikkat bir ,ekilde 
tasavvur etmiı ve münevver ve 
yorulmak bilmez mesai arkadat -
larınınyardımiyle vücuda ıetirmit 
olduğu eser yorulmaksızın terakki 
lere koımak istiyen Türk devleti • 
nin tarihinde hakikaten bir f uıl 
tetkil edecektir. 

Sizin kom,ularınız ve samımı 
dostlarınız olan bizler, bu hamleyi 
muhabbet ve teveccühle takip edi· 
yoruz ve Türk milletine daha bü
yük ve devamlı bir saadet temin 
etmeğe matuf olan bütün tetebbüs 
lerinizin ona parlak bir istikbal 
hazırlamasını temenni· ediyoruz. 

Başv~kil M. Muşanof Hz. ~ 
Cümhuriyetin onuncu yıl d .• 

mü münasebetiyle zatı devletletl 
nin gerek kendi namlarına ve ~ 
rekse hükumeti krallye naının:ı , 
na iblağ lutfunda bulunınut b, 
dukları dostane ve hararetli te • 
riklerden derin bir surette 111iitlfl 
hasais oldum. Bundan do1* -gerek kendi namıma ve gerek c: 

huri yet hükum~ti A namına ~ıı ~ 
retli ve en samımı teıekkurle 
arzederim. Türkiye, kendi siyti'. 
tinin inkitaf rnda daima Bulıari• ' 
tanla mütekabil menfaatlerin ı.-

ı. 

bir surette anlafılması ve kard~ 
çe görüt birliği esasına müst 
olan dostluğa büyük bir yer vel ' 
mittir. 

Bizim için sevinç günü olan b" 
günde dostlarımızdan ve koJDP ' 
larımızdan gelen tebrikler ve it' 
menniler bu dostluğu takviye ed'. 

' cek olan bir amildir. Bu m~ 
ıebetle dost Bulgaristanın refJI' 
için en samimi temennilerimi ~ 
ederim. 

ı ••• t 
Başvekl İsmet Paşa Hz. ne 

,# 

Türkiye cümhuriyetinin bu O 

nuncu yıl dönümünde bütün idi,. 
bimle sizinle beraber ol<}.ıjunl• t 
timat buyurmanızı rica ede ..... 

Bu on sene zarfında katetmit ol..t.) 
clujunuz yola bir nazar atfed,. · 

olursanız kuvvet ve satvet ,aJlj 
yeni bir Türk devleti tesis etınit fi 
Yakın ıarkta sulhu tersine hjj ' 
met eylemit olmakla bih~ 
magrur ve müftehir olabilirsiııjs. 

v...ıa.ı .. 
M. Venizelos Hz. ne 

Cümhuriyetin onuncu yıl dl ' 
nümü münasebetiyle izhar bu~ . ' mu, olduğunuz dostluk hisle~11 
den derin bir surette mütehaP"' 
oldum. Mücerrep bir dostull fi 
Türk - Yuna doıtluğunun .~~ 
tehayyiz bir banisinin tebrilılP" 

benim için çok kıymetlidir. Si_. fi 
dikane dostluk teminatımı ati fi 
hararetle teıekkür ederim. 

ı •••• 

Danimarkada 
Muhafazakarlar takiP 

edilen siyasetten 
memnun değil .. 

Berlin, 4 (A.A.) - Volf .J::: 
sının Kopenhaıdan aldıiı bir _J 

bere göre Danimarka meb....-, 
mecliıindeki muhafazakarlar ~ 
kasının reisi M. Moller bütçe ,dl 
kında yapılan bir müzakerede isi" 
alarak hükUmetin Alman.ya)'• f-' 
!I takip ettiği siyasette~ mub• ,lf 
karların memnun olmadıtını 
lemiıtir. .--: 

M. Moller gazetelerin ,,\1 ıs.. 
bit ... ya hakkında çok yakıııkaıs a, 

san kullanmasına hükuınetiıı f1J,., 
saade etmiı olmasını da tenkil 
mi§tir. 1" 

M Moller sözüne def'~ ı 
Almanyan..""':l bugün (Uya evel ~ 
den farklı bir harici siyaset t ısl ı 
ettiği yo!undaki iddiaları d• 
razia kar§ılamıttır. 



Fransacia uyanan intibahın , 
yeni bir delili 1 

Ucazlak •• temizlik •• Siir'at. 
ı-ett~:t'b~en Tan gazetesinin net-· Türkçeyi Gazi Mustafa Kemal baş ı' 
dikkar lbhlakale ayrıca nazarı tan başa, yenilemeğe muvaffak ol-
F ı ce edec k h' . ı VAKiT YURDU 

KİT AP KISMI 
ran112 1. e ma ıyettedır. muştur.,, 

Yazıt ilanının ıslahı hakkında Tan muharriri bu teklife cevap 
rtııı olan b k d' B F rir bir F u makalede muhar- verme te ır. u cevapta ranaa-

ranıı.zın ileri sü d ...... b' nın harf phonetiquelerini konu-
naıar· . r ugu ır 

ıyeyı anlat F şuşa göre azaltığı takdirde bü -
Yor ki. ''F ıyor, ransız d i -

' ranıad l yiik zararlar göreceğini iddia edi-
ll'la.ıı J• a en ace e yapıl-

aıım gel l h yor. Tabii bu iddiayı burada mü- 1 
ka.hul . en ıs a at bile onları 1 

ettırecek b' . nakaşa ve tetkik edecek değiliz. 
ll'la.dı'" ır otorıte bulun- Yalntz Türk harf inkılabının garp 

ıından 
d Yapılamıyor. Türki- ·· ı · d d d .. Ye en ın· l soz en arasın a uyan rr ıgı 

ısa alsak fena olmaz. bahı işaretle iktifa ediyoruz. 

! A K 1 T neşriyat1 

roman 
------

Fevkalade heyecanh . bir 

Suana'h münkir 
Aırunızın en rneşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

'•eridi a· k r. 1r papaım fevkalade heyecanlı, meraklı, coşkun 
•t ını, san'atkirane bir .şekilde anlatır. 

Te•zi y . A 
erı: nkara Caddesinde inkılap Kütüphanesi 

FJatı 25 kuruş. - -
Hatıralar ve Jiesikalar 

Harp kabine/erinin isticvabı 
Bu eser, mütarekeden aonra, umumi harp mes'ulJerinin di· 
dYan1alieki isticvaplarım, rcımi vesikaları ihtiva etmektedir. 

Harp kabine/erinin isticvabında 
BOtün harp senelerinin ve mtitarcke yıllarının en , canlı sat· 
balarına, bu eserde llulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Da ıtma eri VAKiT matbaası 

1• 1
1\tukaddema Beyoğlunda istik· 

a. Ct.dd esinde 252 numarada 
lrıukiın "k rn ı en halen ikametgahı 

b eçhuı bulunan tüccardan Her · 
ttt iÇ • k l 0ın e Efendiye: 

hıı•la.nbul ikinci icra memurlu • 
da.n: 

''Irk N,t, :azarında sarraf Yumtof 
l il c.fendinin 12 -6-933 ve 

llı'-'1-933 tarihli iki kıt'a senetle 
a.uub 

tQ u olan 230 Türk lirasının ,, f . 
'"uk aız ve masarif ve yüzde on 

li atlık Ücretiyle birlikte tahsi · 
ile dair vak' t k. 1 b' .. . tıa ı a ıp ta e ı uzerıne 
ınınıza t . 

~l'll • anzım kılınan ödeme 
rınin 'k 

Yer h 1 ametgi.hınızm meçhuli-
ği 

1
d a.ıebiyle tebliğ edilemedi

n en u· 
tar v . a.nen tebliğat icrasına ka 
itib erılrnittir. Tarihi ilandan 

aren b' .. d b lll ır ay ıçın e orcun ta · 
ahıın 

Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 

• • 

Baskıya Ait Her işinizi .• 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

Deniz Y olJarı l~letmeıi 

ACENT ALARI: 
l<arakôy Köprüba~ı Tel. 4:?362 <iirlıec ı 
Mühürd;ır zade hanı ; Telefon 22740 

Karadeniz Aralık Postası 

Karadeniz vapuru 7 ikinci 
Teşrin Salı J8 de Galata rıh
tımından kalkarak Zonguldak, 
ine bolu, Sinop, Samsun, F at· 
sa, Ordu, Gireson, Vakfıke
bir, Trabzon, Rize'ye dönüşte 
bunlara ilaveten Sürmene'ye 
uğrar. (6025) 

İzmir Sür'at Postası 

Ankara vapuru 7 ikinci teş· 
rin sah 11 de Galata rıhtı
mından lımir, Pire, Iskende· 
riye'ye kalkar. (60'26) 

1 Askeri Fabrikalar iUlnlara 1 

Oksijen Tesisatı 
Yukardaki malzeme aleni mü -

nakaşa suretiyle 3 - 1 - 934 ta

rihinde saat 14 le ihalesi icra edi

lecektir. Taliplerin ıartname için 

her gün öğleden sonra; münaka -

saya girmek için de o gün teminat 

ile müracaatları. 

(5937) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan : 

40 Ton Gaz Yağı: Pazarhkla münakasası: 8/T eşrioisani/933 
Çar,anba günü saat 14 de. 

Deniz kunetleri ihtiyacı için 1/Teşrinisani/933 tarihinde ya· 
pılan kapalı zarf münakasaaına talip zuhur etmediğinden dolayı 
pazarlıkla münakasay~ konulmasına karar veriien 40 ton gar:ın 
müoakasası hizaamdaki gün ve saatte yapılacağından şartnamesi· 
ni görmek isteyenlerin her gün ve mezkur gazı itaya talip ola
cakların da muvakkat teminat makbuzlarile birlikte yevm ve vak· 
ti mezkurda Kasımpaşada Deniz Levazırn Satınalma Komisyonu· 
na müracaatları. (5992) 

~1ıııııııı~ı~~~ooooııını~ıı ~ııımıı ııı~ıımını ıııını~ı~ııııımıııımııı"ıııı ıııı ~ııı~ıııı ~~ijlll ı ~ 

Sel inik Bankası 
Tesis tarihi: 1888 

§§ Sermayesi : 30. 000. 000 Frank 

1 idare merkezi: lS1ANBUL 

i
l§ Tilrklyedekl Şubeleri : 

. lstanbul ( Galata ve Istanbul ) lzmir 
Samsun • Mersin . Adana 

li Yunanlstandaki Şubeleri : 
il Selaolk. Kavıtla • A tloa • Pire §gj 

1 Bilümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap· = 
ları küşadı. E'lham ve Tahvilat. Kasalar icarı. B 

1111110011111 llll~lll~ılll~lllll~l~lllll~ll a.Ia.caıtt" veya bir kısmına ve yahut 
d"' L. ının takibat icrası hakkın • 
.... qır ·r 
ıçind .ı •~azınız varsa bu müddet 1 
d,· e ••lıda ile veya şifahen icra 

ıreıine b'ld' . 1 Bitd· 1 ırmenız lazımdır. 
Istanbul Ziraat Bankasından: 

•rrned'"· · ltt ·· d ıgınız takdirde gene bu 
..... \l det içinde (74) .. .. dd 1 
·•ıı.ıcib· uncu ma e 
ttta. ınce ınal beyanında bulun - ı 

llıı b 
la.'kd· eyanda bulunmadığımz 

trde ha · 
tıı~ 'h P•en tazyık olunacağı · ı 

tı . h k"k da 1 
1 a 1 ata muhalif beyan -

0 Ulunur ı · . Ceı l •anız ıepıs cezasıyle 

t'tte: andırılacağınız ve borç öden
~ Vey '• 

ic a ıtıraz etmezseniz cebri 
raya. devanı l 

Ve d . o unacağrnı natık 
do, a.ırernizin 933-4154 No. lı 

Ye.ıında. nı "d 
tıirı evcut o eme emri • 
.. tebıtt mak k . l 
.uıer . .. amına aım o mak 

• ala.nen tebliğ olunur 

,(9088) 

Sıra 

No. 
Semti Hissesi Emlak 

No. 
Hisseye göre rnu

hammen kıymeti 
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v~~~n Fosfatlı ark Malt Hul8sasır:~f~:1i~:;E;~ 
annelere Jendirir. (9~ 

---------------------.m--/ ••• . 1 .• • . . 

Marmara üssubahri ve müstahkeJ11 
satınalma ko" ...... "*' . mevki kumandanlığı 

ERLOK HOLMES misyonu reisliğinden: 
1 - Kumandanlıkça yapılacak su tesisatı için tefrişat itioİ 

usta ve mühendislari marifetile nezaret ve kontrol ettiraıek 

Şöhreti cihanı tutmuş olan meşhur ::::~ıeaı:~:;~~ı~:~m pik boru ve teferruatı aleni münakasa uıulil• 

Poll•sha.f.ı•yesı•nı•n aeçı•rdı~n,·maceralar 2 - Münakasa lzm:t Ussübabri Mst. Mv. kumandanhi' f 4 4' · ;o . satrnalma komisyonunda icra edilecektir. 
3 - Münakasa 15 · 2- Teşrin· 933 tarihine rastlıyan çarşaoıb• 

H t • b• f günü saat 14 tedir. er pazar esı ır orma iğret~ güv::~~:~~;ey~:::.y:::k::~;eı~:t'en bedelin yüzde 
7.ı 

LI l h d l 5 - Tastikli münakasa şartları kağmdı ve merbutu liıtelet 
rıeqecan, esrar, inanı maz a ise er komisyonundadır ayni zamanda Istanbul deniz levazım satınılııı' 

komisyonunda her gün görülüp alınabilir. "5876,, 

Zekanın hile ile mücadelesi Bilginin Zaferi-.---------

4 Üncü forma yarın ~~~ Ve:t~~~d~~ m::r~id~d!~~~ b~ 
Birinci .tormasını istiqenler Parasız şinci ••nıflarında okutturulmak üzere 

f ~ 1.1. 1. C. tarafından yazdirılıp tab'ı ve tevzii 

olarak idarehanemizden alabilirler "VAKiT,, müessesesi tak--afından deruhte edi-
len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

. ~ .. ! 
' . . 

T~OKiVE 

llRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-bDbQ 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

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

rağmen 15 şer kuruştur. 

Sat19ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

•• Asarıatika müzeleri umum mu-
dürlüğünden: 

Kasket 
Adet 

79 

Elbise 
Takım 

92 

Palto 
Adet 
55 

Asarıatika müzelerile, Türk ve lılam eserleri ve Topkapd 
sarayı müzeleri hademesi için imal ettirilecek balada muharrer 
elbise, palto ve kasket açık müoa~ sa ile teşrinisanioin 16 uıc:ı 
perşembe günü saat 14 te talibine ihale edileceğinden arı" 
edenlerin numuneleri ve şartnameyi görmek üzere salı ve cumad•11 

maada hergün asarıatika müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat 
ve münakasaya girmek istiyenlerin muvakkat teminat akçesini~ 
lstanbul vilayeti muhasebeciliği veznemesine tediye etmeletJ 
lizımdır. "5883,, 

• 
······································································································ ······································································································ , :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::: 

~m Büyük Tayyare Piyangosu 

illi 16. ıncı · tertip ~D~lnnıı~tır 
~llBu tertipte (50) biıı nu- j 

1111 mara (25) bine ln~irllnıi~tir I~ 
:::: .. 
m~ Bu suretle isabet ihtimali bir 11zi.1li artınıştır· 

~m 7. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. 

::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::: ::::::: :: ::: : :: :::: ::mı::::::::::;::::;;=::::~=:::::::::::::::: ··················-····························=:= ............... _ ............................. .. 
t LAN 

Şark Demiryolundan: 
4 İkinci Teşrin 1933 tarihinden 

itibaren 24--33 No. lı katarlar 
Yeşil köy - Küçükçekmece ara -
smda lağvedilmişlerdir • 

Buna mukabil ve aynı tarihten 
itibaren 20--29 No. Jı katarlar 
Küçükçekmeceye kadar temdit e· 
dilmişlerdir. 

DOKTOR 

Hafız Ceınal 
Dahili hastalıkları müteh•~ 

Di\ianyoh• N. 118 TP.lefor~ 

Sahibi: &IEIDIET ASDf 

Ne~riyat müdUrU: l. Sal• 

VAH. 1 T l)latbaaıı - btaobııl 


