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, Ortalıkta Harp 
P.f eslek intihabı .... , . 

'btaaıı kene Yaz tatilleri csnasmda Bugün tarihe 
tıaı ede ette birçok kimseleri meş· 
llaeıtıı ~n bir aile ve ayni zaır.and21. K······a····r···1··Ş··1··Y····0····r··············· ~it 'J' ~t llleaelesi vardır. Bu me 

Darülfünun • 
Italya 

--ale~nı Yeti§en gençler için bir ............................. . 
J.f •eçınck itidir. DarUlfUnundan aCjıkta kalan 

oltıq~kr lürk genci için mecburi bUtUn hocaların isimlerini 

Yunan adalarını 
niçin işgal etti ? 
Dünkü nüshamızda haber ver • 

~ bi 'htahail bitinceye kadar böy· neşrediyoruz 
t r ı liy b h 1 latabul darülfünunu bu ak~a.mdan ~ . aç mevzuu a so amaz. 
ı._ t tik ınektep tahsilini bitirdik- itibaren tarihe karıtmıttır. Yarın 
)' '°nra orta tahsile devam etmi· sabahtan itibaren İstanbul üniver .. 
l. k olan l • 'l 1 · • · sitesi tesis edilmiş bulunacaktır. "il '-' genç crın aı e crı ıçın . . 
i..· e•ıitnd "A b " l 1 Yeni üniversite kadrosu Reısı. 
·)tll e: ca a og umuz 1 . ..k 
ı:_ rıaaı1 b"ı 1 k · t "h d cümhur Hazretlerinm yu sek tas· 
~' r mes e m ı ap e e- . . . 
~ .,, endi · b 1 B ld diklerine iktiran etmıştır. Evvelkı ttil tcıı aş ar. u yo a ) k ) 
ıı_ 'cek h h · b. k b · günden beri hazır anma ta o an 
•·)•tın \'e ebr. an~lı . ır. ~krbar l' ı~ mektuplar dün bitirilmiş ve Maa -
")İıl ır aı enm ıstı a ını . . 
~ etmek d k . B 't'b rif Vekili Reşıt Galıp Bey tarafın. eh eme tır. u ı ı ar· d'l . . 

'"1bıiy t' ·· h · d' dan imza e ı mıthr. S e ı ıup esız ır. .. d · 1 
L. e>nr-. b" . . Darülfünun mu errıs ve mua -
"lı ... 1_ ır meslek ıntıhabı mese- 1. 1 · .. d ·1 k bı'rı'ncı' · .. ..:ti 1 ım erme gon erı ece 
~İtt )ar· ~ e yalnız erke~ çocuklar mektuplarda darülfünunun lağve· 
~i..... ıttı. Son senelerın memle· . . .. . . · · h 
L -.qııe 0 t' d" .. . • . • 'nk 1• dıldıgı ve vazıfelerıne nı ayet veo. 

diğimiz veçhile Kalimnoı adasının 
yanında ve Amorgos adasının kar 
§ısında bulunan birkaç boş adanın 
İtalyan bahriyelileri tarafından it· 
gali Atinada heyecan uyandırmı!· 
tır. Bu heyecan üzerine Yunan 
gazeteleri tarafından ıiddetli neş· 
r~yıü başlamıttır. Vakıa İtalyan 
mahafili tarafından hadisenin iş • 
ga) mahiyetinde olmadığı, fenni tet 
kik maksadına müııtenit bir hare· 
ketten ibaret bulunduğu söyleni • 
yor. Fakat diğer taraftan ayni ma
hafil mevzuu bahsolan adaların 

"t, ee ır ıgı ıçtımaı ı ı ap- "ld' ... I d 
t..ı Yeni h . d" b' rı ıgı yazı ı ır • 
~ t ayat tartları §Jm ı ır (OP.vamı 8 lncl eayıfada) (Devamı ıo uncn aayıfada) 
~ .enç kızları da ister istemez •••••••••••••••11•••19• 11n••••••••n••••••11•••n••11
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" ............................. . 

Yunan karasuları hududu üzerinde 
olup §İmdiye kadar Yunanistana 
mı, yoksa İtnlyaya mı ait olduğu 

)ot~~ı.inı ıneseıe ile karı•ıa,tırı· Müsabakamız 11 Ağustosta 
)~I) '-dece aile çerçevesi içinde 
~ ~ kızlar için bile huıuıi 
'-lttQ 

1~ mesleki bilgiler iktisabı 
~tal telıyor. Bu noktai nazar· 
~~•lek intihabı meselesinin 
~rniyeti daha ziyade ge· 

\t'1t ~r. 
~' ~: .?1ealek seçımi i,inde doğ. 
~ lı ıruya çocukların ve genç· 

,~,lı~Y~lları ve istikballeri mev· 
"ttı 'te •ıtır. Bunun için çocukla • 
~1'terj~ençlerin kendi arzularının 
.~ecele kararda bir mevkii 
·~ı,·~·lk lazımdır. Ancak henüz 
~ ıı.ın ·1 ) 1-., k ı k çağında bulunan ço -
~t ~'l' e leriya kendi istidatlarına 
-li irıt~~ fartlarına göre hangi meı 
~ ~ .. ~ lp etınek daha iyi olduğu· 

t, ,~1 "eremezler. Bu it ailele

~~İlh: e.lerinin reislerine düşer. 
t, °" t klık~ bir meslek intihabı 
~ "tırı; lttı~. olan genç birdenbi • 
l' ' h.. Çunkü hayatın bu nok-
'I\) .. r b' . b" . . 
"ıı \t 'le ~r~ ır gencı batka hır 
~ ~l ltt~nın istikametine doğ • 
''İu eyıp götürecek olan bin 

'r~olların ayrılış yeridir. 
an birini intihap ederek 

Mehmet Asım 
ttw Oevanu ikinci .';ayıfada 

.... ~ ... ," l• ·· ....... e1caıeti rteşriyata 
.,,~~ ................................. .. 

... tep kitapları 
-.., S"' 

•tı, Merkezleri 
6ltif v 
Qıekt ekifetinin gerek 

~'tı tele J.~ kitapları, ge· 
,, '-ı.ıulll •ger biitün neşri-

İştirak edecekler isimlerini Mod~ ~eniz hamamı 
müdürlüğüne yazdırabılırler 

Yüzme müsabakalarımız gün geçtikçe daha hliylik hir alllca ve 
rağbetle karşılanıyor. Bugün de müsabakamıza girecek Fenerbabçe 
yüzücülerini grup halinde takdim ediyoruz. X işaretlisi Fenerbabçe 
klübünün denizcilik şu besi 1< aptanı Rüştu beydir. X X iıaretJiıi 
müsabakamızda da yeni rekorlar yapmasın beklediğimiz Leyla ha
nımdir. X X X işaretlisi müsabakamızda alacağı netice merakla 
beklenen şampiyonlarımızdan Salim beydir. Müsabakamıza ait bütün 
tafsiJatı bugün iç sayfamızda bulacaksınız. 

Moskovada 
Dünkü maçı 2 -1 

·kazandık 
Moskova, 30 (Radyo) - Türk 

ve Sovyet sporcuları arasında bu· 
gün umumi bir müsabaka yapıl· 

mıttır. 

M. Heryo 
lstanhula iki meb'

usla gelecek 

•ta"'tice,· •atıcılığı münaka· 
ta· •nd (V ~it) 1 6ıe .. · e akıt) miies. 

t,, 1 bu iı'~d~ kalmıştır. (Va· 
all '-'trk, 1 Çın taşralarda sa· 

j Futbol maçında Moskova takı-
miyle Türk takımı geçenlerde ya· 
pılan müsabakanın revanşı ıçın 

Dinamo stadında karşılaşmışlar • 
dır. 

Sabık Fransız başvekili Her· 
yonun Rusyaya gideceği ve 
giderken lıtall'bula uğrıyarak 
birkaç gün tehrimizde kalacağı 
malümdur. Matin gazetesinin 

"'tk t Cti t k"J d' "ıtt~ tep k· eş ı e ıyor. 
~ tıı,,d ıtaplau yalnız bu 

Gı,t~tl Qıu,,~ •atılacaktır. 
kıtL e ll b· Şartlarla bu işi 

~ai ' •le . ''-tttı Ytciı,.. ce~ kıtapçılar, 
t'tli e ttlll· teldıflcrini ve ne 

•Ut• 'n•t .. 
tt'fl •tıe gosterecekle· 
~ld,·' (\f.=ıı.lc' llıÜınküoıe tel· 

"Qı ... •t) "d , 
tlidi 1 

1 arehanesine 
I' '"· 

Türk takımı ilk maçta 2 - 7 
mağlup olduğu için bugünkü mü
sabaka büyük bir merakla bekle • 
niyordu. Maç çok samimi bir ha
va içinde cereyan etmiş, Türkler 
sahaya alışmış oldukları için bu 
sefer daha İyi bir oyun oynamış -
lardır. Netice 2 - 1 Türk takımı· 

verdiği malumata göre bu seya· 
hat esoasınde Heryooun refa
katinde Fransa ayan azasından 
M. Serlin ile meb'uslardan M. 
Bastid bulunacaktır. M. Heryo 
Marsilyadan ağustosun 3 ünde 
hareket ederek lstanbula deniz 
yolu ile gelecektir. Heryo Rus
yadan F ransaya dönerken Var· 
şovaya da uğrıyacaktır. 

Heryonun yapacağı seyahatin 

okusu Var 

Çanakkaleden geçen 
ilk tahtelbahir 

Büyük harbe iştirak etmiş olan kaptan Stoker 
hatıralarını anlatıyor 

Çanakkale muharebelerine iş -
tirak etmiş olan kaptan H. G. Sto
ker, hir makale ne~rcdcrek 
1914-1'918 umumi harbinin şim
diye kadar yazılmamış bir köşesi· 
ni aydınlatmaktadır. Bu makale
yi aynen naklcdiyonız: 

Çanakkale boğazı yılankaviliği 
ve Marmaradan Akdenize akan 
akıntılariy)e, denizüstü gemileri
ni zora çeker. Harp esnasında, 
suyun üstüne çıkmak cesaretini 
gösterebilecek, suyun altında 
torpil tarlaları arasından sıyrılma
ğa çalışacak bir denizaltı gemisi 
için, Çanakkaleden geçmek, im
kansız denecek kadar güçtü. 

1915 nisanında, Avusturalya· 
nın "A. E. 2,, deniz altı gemisinin 
süvarisiydim. Çanakkale boğazı 

hücumuna ayrılan dört denizaltı 

gemisinden biriydi. Muhakkak o
lan bir şey vana, bu dar v e rnua 

vveç geçitten bir denizaltı gemiıi 
geçirmek, savaş noktai nazarın • 
dan çok kıymetli bir iatrateji ola
caktı ve bu imkan kendiliğinden 

göze çarpıyor, Herkes bunu dü • 
şünüyordu. Diğer zabitlerle bir -
çok münakatalardan sonra, buna 

teşebbüs edilebileceğini ve mQhira 
ne hareket edilirse muvaffak da 
olunacağını öne sürdüm ve bu ite 

(Devamı 9 unro •~yıfada) 

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

Türkiyenin icraatı sul
hün esaslı bir imilidir 

Paris büyük elçimiz Suat Bey 
mühim beyanatta bulundu 

Paris, 30 (A.A.) - Türkiye bü
yük elçisi Suat Bey, "Matin,, ga -
zetesine beyanatta bulunarak F ran 
aa, hükumet ve milletinin musli -
hane hissiyatını pek ziyade takdir 
etmekle olduğunu ve bu hissiyatın 
Türk millet ve hükumetinin hiaai· 
ystına tetabuk etmekte bulunduğu 
nu ve iki millet arasında mevcut 
olan bu temayül birliğinin teşriki 
mesaide bulunmak makaadiyle 
sahasında iktısat vekili Celil Be • 

yin burada bulunması ıayeıinde 
müşterek gayretler sarfını müm -
kün kılmakta olduğunu ve netayi· 
cinin her gün kayıt ve tescil edil
diğini beyan etmiıtir. Suat Bey 
demi!tir ki: 

"-Fransız - Türk dostluk 
muahedenameıinin tasdiki müıte
reken giritilmi§ olan sulh eserinin 
muvaffakıyetle batarılmasına me· 
dar olmuştur. Ticari münasebetler 

(De,·amı 8 inci aayıfada) - -
Ya olmasaydılar! 

o 
Toplu iğne'nin zarif 

kalemile çizdiği 
portreler 

Bugün Dördüncü 
sayıf amızda 

o 
--------..• mn lehinedir. bu brn hrlibi ıayam ~kkd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





Ş4 llb:~~~!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!!!!!!e!.!!!!!!!!1!'!!!'!!11!!!!!!!!!~!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!'!~~~"""!"'!"!!!!!!!11!11'!"'~!!!!!'!!"'~~·~~~-.ol!!""!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!'!!!'!'!'!!!"'!"!"!!!"""!'!'!!'!!"'!!~'"""!""!'-... 3 - VA KIT 
l\:'.7. TLE n 

31 Trmrrm 1933-

s ·~ 
ıt,~~ale cevap 
~ ı Bey b 
lfa k erınutat şahlanı 

a.ıı h ııınaktan .. k ah, d' , goz çı ar -
ty...... E: ıyor Tazminat "<ql 8 . 

1 s1tı:ııı:ı tu eye bu edaaiyle fikir 
· o rşucu c 

llta h d emali diyecek 
) ü ._y ırn ç·· k ·· "'tf ın1 • un u turşucu 
tdjı;· rı ernıedigw i .. .. .. Taş ocağı davası 

neticelendi 
11ıl •eyi , gucunun 
d T ere d'l ' · 

b ı. li' ı ını, elini u -
i k ıç olm a r ab azsa turşucu Ce 

~ hr adayı idL 
r ılacak k 
~lerj b' af aları, çıkarıla· 
~1~a f'kı~ tarafa bırakalım da 

' ı ır p meselesine döne • 
~~·b 

ı oe 
bJinc Y makalesi için yap -

eıı· ·0Ya b' l' %r. ır noksaniyle iti · 
tt,~ 

t11 "'ettiğine .. 
~ ···~dd gorc meseleyi ye· 
~lı~oru e madde ltonuşalım. 
b dde ı rıı, ben dedim ki: 
~ -10 T 
ıld~1 1lıf llı" emmuz inkıla· 
~ır, Ucadclesi mahsulü 

ddt.ı 
! ~Cfr; 1876 da ilan edilen 
k'llti 

1
Yet, 1908 de ilan e· 

~tle b~eşrutiyet bir taraftan 
•ıqı 1 it t 

triy) araftnn düşman 
~ltorJu .. e Parçalanan Osmanlı 

~. &unu k k .. 
~ oııa . . oruma ıçın sa· 

~il dil>] loalınat eden politika-
~dd oma.ti . . \ e a arın hareketıydı. 

~ bi~-:- Yazımın serlevha • 
ıı ha 1ltrı tarihimiz 24 Tem · 

h.r d d' 
ııını b~ . e ım. 

~ d~'~lık 1.d~alardan birer 

1~ ~aray gı~ı alarak kafatıı 
~ ili a Çevırdi. Bu fikirlere t' ç l'avruı w d· da b ar dogurttu . 

~)t ok Unları benim fikirlc-
.~!lı. Uyucularma yutturmı -

1 İ dı: Buna bir adamın fi· 
't "l>ed ·· ' de tı uz tahrif etmek de 
~ 'il'te derler? 
~ e "m b' < i . ır kafa yapmaz . 

tııı.._ hi nl~bilir : 
~11 ~·a f'k' . 

~ ~\lr, )' 1 ır haysıyetindcn 
-~~ıdir ahut cahil bile de 

~İ\t~ 
'tıı ~•nıa h . . ı· w . 

~t artı. lk· aysıyetsız ıg • 
d Ctiil'tı Z ıncj dava üzrinde 

>t;rı. •tıİa ~ten yapılan tef
iı b~leb '.

1 
'Yor ki; bir ilk 

~ ~hi,ı e''.nin bile pek ala an 
. trı 1 " ılha an amıyan, on· 

~t . ttı k t' l 
~b lhbi uvve ıy e re -

Marmara adasında bir taf oca· 
ğı ile alakadar bir dava, neticelen· 
miıtir. 

Uzun zamandanberi birkaç 
mahkemede muhtelif safhalar ge
çiren ihtilaf, taş tacirlerinden 
Kadri ve Salih B. ler arasında idi. 
Son günlerde neticelenen dava, 
Kadri Beyin Salih Bey aleyhine aç 
lığı davadır. 

Davaya göre, Kadri Bey Mar
mara adasındaki taş ocağını tatçı 
oğlu Hakkı Bey varislerinden ki • 
ralamış bulunuy~rmuş. Bu aralık 
Salih Bey la§ ocağını satın almış. 
Kadri Beyin tahribat yaptığım 

iddia ederek, ocağı mahkeme ka· 
rariyle kapattırmıf, Ocak kırk be§ 
gün kapalı kaldığından, orasını 

kirayla tutmu§ olan Kadri B. zara
ra uğramı§. Bundan dolayı Kadri 
Beyin açtığı tazminat davası, Sa • 
lih Beyin, davacuıına 4,300 lira 
tazminat ödemc~i ıeklinde karara 
bağlanmıştır. 

Marko Mişon Ef endi 
Beyoğlunda oturan sinek kağı· 

dı satıcısı Mişon oğlu Marko E
fendinin muhakemesine, dün adli 
yedeki dokuzuncu ihtisas mahke -
mesinde baılanmı,tır. 

Tutulan zapta göre, kendisinin 
üzerinde aek iz tane çakmak taşı 
ele geçmiştir. Marko Efendi, bun 
ların çoktandır giymediği caketi
niıı iç '-"ebinJe -eşkİden kalmıı ol
duğunu söylüyor. 

Mahkeme, zaptı imzahyan mf'! 
murların şahit olarak çağırılmala • 
rı için kalmıştır. 

Ka~ak i~kiden .. 
Bartmda evlerinde kaçak içki 

bulunduğu noktasından adliyedeki 
dokuzuncu ihtisas mahkemesinde 
muhakeme edilen Sadık ve sa
lühattiıı Efendilerin muhakemele· 
ri, dün bitmiştir. 

Sadık Efendiye beı ay hapis 

~lt llk hUk'·rnanalar çıkaran 
~ ıı det· l Umlere saplanarak 

~:'ttı kl\a. ete düşen bir mu· 
~~ l'§ıyay O .. 
')' ley h . ım. nun ıçın 

t't~i 11'lceye ~kıkati kafasına 
cezası verilmif, Salahattin Efen
di beraet etmiştir. 

~ ~ i adar anlatmak 

~'~~~~turucudur. Fakat 
\l~~ııı k·· arının haysiyetini 

tj rl ·~ l llıta.h ı 
1• \it 'li\l) • • §ar atan fikir 
it, "·~'1 erıni b"ld' k r 1~. ıy01"\ı ı ırme 

Sadık Efendi ismindeki genç, 
kendisine ceza verildiğini öğrenin
ce, ağlamıştır. 

Faik rtüzh et B ey 

SERGİ I Kaza mı? 

SOHBETLER 

Fransa ve Faşizm 
Fransadaki sosyalist kongresi • 

nin akisleri hala duyuluyor. Fran· 
sa matbuatı kadar, Alman ve hal· 
yan matbuatı da bu kongre ile met 
gul.. 

Yerli mallar sergisi Kalamışta deniz 
yarın açılıyor ı eğlencesi ve ölüm 

. . . 1 Evvelki gece yarısından sonra 
Beşıncı yerlı mallar sergisi ya- K ı · d h ·· h' · 

Giornale d'halia: Tereddüt et· 
meyiniz, ileri atılınız, sosyalist 
partisini eritmek lazımdır! Diyor. 
Lavora Fascista şöyle bir yol gös· 
teri yor: Faşizm, tam sizin ihtila -
linize yarıyan bir küldür. Ya ta· 
mamiyle kabul edersiniz, yahut ta 
ret ... 

a amış cıvarın a enuz ma ıyetı 

rın açılacaktır. Büyük Millet Mec- l l b' h . d. ı . . . . . an aşı amıyan ır a ıse o mustur· 
lısı Reısı Kazım Paşa Hazretleri H k t · · d b' - · asan ap an ısmın e ır zat 
yarın saat 16 da, beş seneden beri 308 l t" ·· 1 b. · numara ı mo oruy e ır gezın 

muvaffakıyetle başarılan sergile· t' t t' t · b · t' k . . . ı er ıp e mış, u gezm ıye apta-
rımız hakkında lıır nutuk söyliye- k d · Ah t Ef d' ı . nın ar eşı me en ı, capta-
cektır. Bundan sonra Milli Sana· M t f Ef d' l b" . . . • . nın yazıcısı us a a en ıy e ır 

yı Bırlıgı namına da lzmir mebusu k k d · · k · · . . aç a m ıştıra etmıştır. 
Rahmı Bey de hır nutuk söyliyecek B. l k d · d b' · d . ır ara ı enız e ır ım at se · 
tır. Nutuklardan aonra Kazım 
Paşa Hazretleri sergi kapısındaki 
kurdelayı keserek sergiyi açacak 
lardır. 

Bu merasime Reisicümhur Haz
retleri, Başvekil İsmet Paşa Haz· 
retleri, şehrimizdeki mebuslar, 1s 
tanbul valisi Muhittin, muavini A
li Rıza Beylerle belediye muavin
leri ve erkanı, banka müdürleri 
ve diğer birçok zevat davet edil· 
mişlerdir. Davetli heyet bütün 
pavyonları ziyaret ettikten sonra 
sergi saat 1 7 de umuma açılacak 
ve 15 gün devam edecektir. 

Geçen yıl dördüncü yerli mallar 
sergisini 370 bin kişi gezmişti. Bu 
sene bu miktarın daha fazla ola -
cağı nazarı itibara alınarak icap e
den tertibat alınmıştır. 

Sergiye iştirak eden 200 kadar 
fabrika ve müessese pavyonlarını 

dün akşama kadar hazırlamıtlar -
dır. 

Belediyede bir toplantı 
Belediye reisi Muhiddin Be· 

yin riyasetinde dun belediyede 
hir toplantı yapılmıştır. Şube 
müdürlerinden bazıları ile mü
hendislerin bulundukları bu top· 
lantıda yeni yapı ve yollar 
kanununun tatbikatı etrafında 
görüşülmüştür. Bazı bina sahip· 
Jerinin, kendilerine ruhsatiye 
verilmediği yo'lu şikayetleri de 
tetkik edilmiştir. 

Armstrong Vikersin 
~mumi müdürü 

Amestrong Vikers isimli ln
giliz fabrikalarının umumı mü

dürü ceneral Hayns dün akşam 
Loid vapurile memleketimize 
gelmiştir. 

si duyulmuş, etraftan yetişen san· 
dallar uzaklaşan bir motör gör -
müşlerdir. 

Motörde bulunanlar baş tarafta 
bulunan Ahmet Efendinin muva· 
zenesini kaybederek denize düştü· 
ğünü söylemişlerdir. Ahmet Efen
dinin cesedi bulunamamıştır. 

Zabıta tahkikata başlamış, mo
törde rakı içildiğini ve eğlenildi· 

ğini teshit etmiştir. 
Bir rivayete göre Ahmet Efen .. 

di o gün bankadan otuz bin lira 
almış, eğlence de bu münasebetle 
tertip edilmiştir. 
Zabıta bütün ihtimalleri göz ö • 

nüne alarak tahkikat yapmakta . 
dır. 

Kont dö Şambrön 
geldi, gidiyor 

Fransanm Roma büyük elçi· 
liğine tayin edilmiş olan eski 
Fransız elçisi Kont de Cham
brun dün sabahki Semplon 
ekspresile lstanbula gelmiş, is· 
tas yon da Fransız sefareti ve 
şehrimizdeki Fransızlardan bazı
ları tarafından karşılanmıştır. 

M. de Chambrun bu sabah 
tayyare ile Ankaraya gidecek, 
orada birkaç saat kaluak hü
kumet erkanımızla vedalaştıktan 
sonra akşamki trenle lstanbula 
dönecektir. 

Kont de Chambrun Ankara· 
dan döndükten sonra lstanbulda 
veya Yalovada Reisicümbur Hz. 
ziyaret ve veda edecektir. F ran· 
sanın yeni Roına elçisi ağus!osun 
ilk haftasında Romada bulun· 
ması mukarrer olduğundan gene 
tayyare ile Pariıe ve orada iti· 
matnamesini alarak Romaya gi
decektir. 

Sosyalistlerin istedikleri şunlar• 
dır: Jktidar mevkiine geçmek.. Bu 
nun için de gençliğe, biitün geçli • 
ğe hitap ettiler.. Kapitalizmin a· 
leyhinde bulundular .. 

Parlamentorizm bunadı dediler 
ve haykırdılar: Kuvvetli bir dev • 
let, sendikalist bir devlet istiyoruz. 

Bu cereyan, ltalyada ne kadar 
müsait bir hava yarattıysa, Fran· 
~ada, kapitalist Fransada, devlet 
adamlarının eski nizamlara ma • 
nen ve maddeten bağlı olan Fran· 
sada, şiddetli bir aleyhtarlık uyan· 
dırdı. Bilhassa "Tan,, gazetesi, 
mürteci "Tan,, gazetesi hemen her 
gün bir makale ile bu cereyana hü 
cu.ma başladı. 

Fransada bir "Nasyonal 
Sosyalizm,, bir "Faşizm,, doğabilir 

'? 
mı .. 

Buna: "Hay hay!,, demek gü • 
lünç olur. Fakat: "Hayır, kat'iyen 
doğamaz!,, demek de boş ve kıy • 
metsiz bir iddiadır . 

Filvaki Fransa, bugün, Hitlere 
serseri, Musoliniye budala, Ruz
velte deli diyor. Dünyanın dört 
köşesindeki dizginli idare §ekille • 
rini beğenmiyor. Ala, fakat insa • 
nın hatırına başak bir ıey geliyor: 
Acaba bütün dünya budala da, bir 
akıllı Fransa mı?. 

Hayır, Fransa da, bugünkü ida· 
re §eklini beğenmemektedir. Sos· 
yalist kongresi esnasında ve sonra 

' 
Faşizme hücum eden en kuvvetli 
liberaller bile, bugünkü Fransız 
devletinin zayif olduğunu alttan 
alta itirafa başladılar. 

Eski nazırlardan, Paris meb'usu 
M. Paul Reynaud'un bir maka
lesindeki son sözler dikkate §ayan 
dır. Diyor ki: 

"- Sosyalistlerin kongresin -

) ti S bit nı tn ki çoktan gel-
r a 1. eı~ıeı . . 

~1>.',,k \l"'lu.. erınde §ırret • 
·ıql l' 11\tıtıgu rnarif et, artık 

er l\I ın, fes kalıplarının 

Akhisar noteri Recep Beyin zev. 
cesinin alacaklı m<.•vkiinde bulun· 
duğu bir işte, altıncı icranın gön 
derdiği müzekkereyi infaz etmedi· 
ği kaydiyle gayri mübadiller kıy -
:net takdir komisyonu reisi Faik 
Nüzhet Bey hakkında tahkikat ya
pıldığını, davanın İstanbul ikinci 
ceza mahkemesine verildiğini yaz
mıştık. 

' VA K .J T 
Deniz müsteşarı 

bugün geliyor 
Deniz müsteşarı Sadullah Bey 

bugün Ankaradan şehrimize gel -
mesi beklenmektedir. 

de söylenen sözler arasında, sa • 
mimi hissiyatımıza tercüman olan 
larını nazarı dikkate alalım: Dev· 
Jet çok zayiftir; parlamentorizmi
mizin gençleşmeğe ihtiyacı vardır. 
Bu mesele mevcuttur, buna bir ça· 
re bulmalıyız ... ,, 

Hatırımıza, Fransızların me§ -
hur bir darbı meseli gel ii: Ku, 

'd· ıı ~lıdır 
1 b ~ • 

~: ~lal'a) "" 
~dd ıın davamızı an • 
bi e l 

t •ı ......... " 1 de~. tııf O Tem -
~''d m·· I •rı.ı i,, N ucadelesi mah· 

ı ~~İtıiıı ~ak i ~ demektir? 
~1!t.f ıta,,1 dsın Parlamento 
~~ ttti'"• Oğd ~ 
:~ tlıerı. !:ıııj b'l Ugunu, na· 
~ ~ () tcı \la\l) ''. rnek lazımdır. 
~ t 'ıttatıı u?li kabul eden 
, qe~ 1 ı 
tı-l . •ı.ıetı h rnparatorluğu 

' ~ "tat ep . 
t:ı \~ t~k.tb 11 ınemleket 
'O' •t et · t ' ~. ı Clı-ı. ı, av ıs ıyen, ma· 

"ıı.· "l\ llkat f b . 

~·tırı. 't •ıtııf • a rıkacı, 
tı ı11rı l'an. ( b 
~· lq) ı aliyi ı urjuva) 
ı ı l\td e b .. • ıtl''Jt il', F u reJıme 
~,... 1kı eod ı · · · , .. 11,tı l\ta b a ıte yerını 

>~.'~ l> le>l>tak •takrnıya baş 
"'lll~,.'•1l>a.. h?akimiyetine 

· " ak' 1'111 zümre 

<~, .... s4'dr· 
·-..u lo 1 Etem 

Uncu 
&ayıfada) 

Bu muhakeme, teşrinievelin 
on beşinci günü saat on dörıtte gö
rüJecektir. 

Yarış davası 
Samiye Burhan Cahit Hanım 

aleyhine, Sait Paşa zade Vehbi 
Bey taraf ınpan açılan otomobil 
yarışı davasına, bu ~abah saat 
on buçukta Sultanahmet birinci 
sulh hukuk mahkemesinde bakıla· 
caktır. 

Şoför silah çekti 
Beyoğlunda İstiklal caddesinde 

fazlaca aarhoı olduğu görülen şo· 
för Salim Sırrı, Sirkecide oturan 
Salih Efendiye silah çektiğinden 
yakalanmıttır .• 

GUntJellk, :sıyaııt Gazete 
lstaabul Ankara Caddesi, VAI<rı· yurdu 

Telefon Numaralar• 
YRZı işlen telefonu : 2437D 
idare lelc!onu : 24376 

l'elgrat adresi : lstnnbul _ •ıAKiı 

Poata kutusu No. t6 

Abone bedellerı : 

Türkiye l!:c.nebı 

~eneli': 1400 Kr. 2700 Kr. 
ö aylık 7~0 . 14~0 
3 aylık •Oo . t;OO 
ı aylık 160 .. 800 

• ilan Ucretlerı . 

l'IC'.llri UftnJıırııı mırı ııııhlft·ll'rlrufc Mllotl · 

ıw SO kuru)tıırı bıı:ıl:ır, ilk !i:ıhllt•dc t.>O 

kuru,:ı &.allar \0 11,:ır . 

Hıi) ük, fazJa, de\lımJı lllırı H'rl"nlere nll 

&Jrı ten:ıJUit vsrdır. 

Re11ml UAnlarırı hlr !latırı 10 kurıı,tur. 

KUçUk ilAnlar: 

Bir defası 30 iki defası 50 Uç defası ..:ı 

dört .ıela.sı 7ô ve on defası 100 kuruştur, 

Uç aylık llAn verenlerin bir defam mecca· 
nendir. Dört eatırı g~n 1111.nlann fıuıa 

'\. eatırlan beJ kuru~tan bcsap edilir . .,/ 

Sadullah Bey lstanbulda uzun 
müddet kalacak ve bu müddet zar
fında navlun komisyonu faaliye -
tiyle meşgul olacaktır. 

Bir çocuk yaralandı 
Acı badem Çamlıca caddesin· 

den araba ile geçmekte olan tiyat
rocu Hüseyinin binmekte olduğu 
araba, hayvanları ürkerek devril -

yavaş yavaş yuvasını yaparmış!.. 

Selami izzet 

Vapurlara kıymet biçme 
Vapurların kıymetini takdir ko· 

misyonu bugün Yeni Dünya ile 
Millet vapurlarını tetkik edecek • 
tir. 

- IJtikftmrtı ı·nl.)ı·nlıı Herliıı ııcfırl Jlnk-

miş, ·o esnada oradan geçmekte o· kı l'a ıt ııllı.reıı .. rı, ııPklz. gtın t-ıı)ıını hn~ ~t 
lan 11 yaşında Süleyman isminde bir ınetaılC'tlo tııh:ırnnıiU cllil:i ''nhlm •~tıra
bir çocuk ta korkudan kaçmak is- lmthııı ımnnı irtıhull darıl)('l,ıt ... _, IPJıılı:tır • 

terken düşmüş ve bir çok yerlerin - Lfıhryd<'n blldlrlll)or: lnglltnc hUkft· 
ml'tl lwndl 1 de lnıuımadığı halde Alman tnh den yaralanmıştır .. 

l tı•lbahlr mııhnrf'lw inin tcsiratı hııklklye5Jnl 

. k gcn'k kendi nhnli,.lntlı•n , .c gı•rl'k umum <'I· 

Esrarlı cıgara ıçer en hanın nım\rl ıtıı\mdnn nılimı•lın nırrtt'be ,;z 

d H f h IPnıe~o çalışı~ or, 
1 Kasımpa,a a acı er at ma • 

h il 
' • K f'l k w - Amrrlknnııı rnnhl4'1if menılekrtt.,rlnde a esının aran ı çeşme so agın· 

• w Alııınn \ ' f• A ,·r-..::::ryıt tebnıuıına nlt kırk ka • 

da ot~ran 17 y~şında. Hayrı oglu I dnr fubrilı:a nJ,.nf nıtıı.a~ı·dr ımrctı~·ıe •ahi • 

Necatı esrarlı sıgara ıçerkcn ya - ı nıı~ 'ıı ı•,.maııı yarım ıııll)ar tranı;u b&Jii 01• 

kalanmıştır.. mu~tur • 
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Çatalca ne haldedir? 
Sirkeei istasyonundaki fevkaladelik -Köy kanunu 

tetkikatı - Kahve bolluğu - Muhacirler 

Çatalca, 29 (Hususi muhabiri
mizden) Sirkeci garından 
ilk defa olarak Edirneye giden sa· 
bııh postasına binerken Amerikalı 
bir seyyahın galiba Kadıköy iske· 
lesinde gördüğü fevkalade izdi
ham üzerine yanındakilere: 

- Vaziyette bir gayri tabiilik 
görüyorum. Acaba ne oluyor?,, 

Diye bir sual İrat edişini, bu 
suretle eski Seyrisefain idaresinin 
idaresizliğini işaret etmek isteyiti
ni hatırladım. 

birler alınması tasavvur edilmek
tedir. 

Çatalcaya gelince, burası Ce • 
vat Paşa isminde bir zat tarafın -
dan teşcir edilen bir dağın eteğin· 
de bir şerit gibi uzanmış, ( 600-650) 
evden mürekkep harap bir kasa • 
oadır. 

İstanbul kapısı, daha doğrusu 
mahallesi sayılan bu vatan parçası 
(93) ve Balkan harpleriyle Osman 
lı tarihinde belli başlı sayıfalar İş· 
gal etmiştir. Osmanlı devrinin 
umumi olan ihmal ve lakaydisini 
burada bütün vuzuhu ile görmek 
mümkündür. Belli başlı bina da 
hükumet konağı ile ilk ve orta 
mektepleri ve mübadiller tarafın· 
dan yaptırılmış bir iki mağaza ve 
fırından ibarettir. 

Burada halkın ekserisi rençper
likle geçinir. Harice muhtaç ol -
mıyacak derecede sanatkarları var 
dır. Kunduracı, terzi, maran -
goz, arabacı imalathanesi ve di -
ğer türlü sanat sahipleri mahalli 
ihtiyaçları tamamiyle temin etmek 
tedir. 

TAKVİM . ' 
Tezat Muharr~~!~ıl'. 

Tezat muharriri de bugünkü hali, Hakikatta lbnı~e bİ'~f. 
bugünkü vaziyeti ile tezat teşkil Gazel, kaside, mersıY~ 'r 1,tl 
edebilirdi . rih.. gibi bayat nazını a k•1 

Mesela saçı sakalı biri birine Bunlar artık tadııll't pİ~,.ı 
d l terııCl 

karışmış derbeder bir adam olabi- tencereler o usu . 

Pazartesi Salı 
31 Temmuz 1 Ağustos 
8 Rebi.ahır 9 Rebi.ahır 

Cün doğaşu 4,H 4,54 
Gfia l •atışı 19,28 19,!8 
Sabah namazı 3,tiO 3,5:> 
o~ıc namazı ı t.20 1!!,20 
l ı.: lndl namazı 16,16 16.1 t> 
Akşam namaz• lll,28 19,'28 
\"a tsı namaz.ı 21,19 il,19 
lnı~ ak uı 2.5 ı 
\'ılın geçen gllnlerı 2 10 211 

157 lirdi. Tıraş olurken bol bol pudra yılabilir. ·ıer ~bı 
sürmeden, sokağa çıkarken o mev· Bir de eski tezkere'~• d,iı' 

=:-==============;;:ı-_~ simin moda parfömlerini sürün - lumatı vardır. Bunl~_., ,çil 
1 

R A D Y O meden. edebilir, bügün yalnız gar yade yıllanmış ve Y dıt· 
__!:;'============:::.:.::;:; be, yalnız Parise dönük duran göz mış tarihi dedikod~lıı~sıel 8 

talan" 156 

\... 

Bugün lerini Esfahandan daha ileriye, Mesela lbnilrnelıh 
1 
~ 

1 
ST AN ıs u L - şarkın en koyu yerlerine dike bi • ir Nabi efendinin _bab•def• 
18 d<'n JS.80 B kndar Grnmofon, Kolom- lirdi. evlenmiş ve annesı )<ııÇb·ıl.a ç' 

bla D. \ '. 802 - Kolombla D. \'. 20'7S - Sa- Sa pr 

O zaman, belki de, çıkacak e • düşünmüş; Nedim, .. .-jjfı biblnln sesi D. 1211. 

18.80 dan 19 n kRdar Fransızca ders 

(l\lüptedll<>.re), 19 dan 19.45 c kadar Hikmet 

lli.ra hanım, 19.45 ten 20.30 a kadar titüdyo 

ıısz h<'ycti ile Cennet Danım, 20.30 dan 21.30 a 

kadar l\hinir Nurettin Bey \'c arkada lnrı • 

" ı.ır.- •f 1 debi bir mecmuada ondan şu yol· haftada kaç defa gor iiÇ çı 1 

da bahsedildiğini görecek, okuya· hada gittikleri zama:, oto'. .J 
caktmız : yığın hamlasında kı cfıııl' tıD'J 

"lbnilmelih izzet Bey, zamanı· Namık Kemal kaç ka 
Z. paŞ• mızda kendisini eski edebi tarzı dalık etmiş , ıya s··tUO 

21.80 d:ın 22 ye kadar Gramofon: Sahibinin l d" · ' • h k ·ı · • ? 11 t 
beğenen ere sev ırmış nev ı şa • aç nargı e ıçermış · dJ 

sc-si B. 626G - Ot'don \'. T. O. 22 - Odeon b tı ,,.-_j 
o. 49zı.- 22 dı-n ıtıbar~n Anadolu aJanar, sına ve şahsı nev'ine münhasır bir rı bilir. Hulasa, is a f"'tl 
Dorsa haberleri, 1111at ayarı. ya simadır. de güç meselelerle uğr• bıl 

\'1YA~A: 518.l m. -

l!?, JW plAkla mqhnr besteklrlann e~r-

lcrl, 13 konser, ı.ı.ıo - 15 devamı, ıe.so Da· 

jos B la tlgıın orke tl'll81, plAkln, 18.ı:J kon-

ser, 20 lrnnıw.r, 21.1.'S (Ynz l'OC~•I btilyaları), 

komıcr. 23.15 pll\lila dan.; havaları • 

BUDA PEŞTE: 1550.5 m. -

13.0S senfonik kon..er, U.30 şarkdar. 18 

Kendisi mua11rımız olduğu hal lame tanınmanın yolurııJ 
de bugünkü zevki edebimizden tur. ib~· 
hiç olmazsa bir iki asır geri kal - Etrafında gençten f .~,t 
mış olan bu zatın nasıl yetiştiğini bir halka toplamıştır. . 

1
i 

tahsil ve tetebbü hayatını hangi bularm büyük bir takclıtı" 
şekilde ve ne gibi şerait altında ge gi hissile toplandığını:• 
çirdiğini bilmiyoruz. yanılırlar , ·ıır 

Filhakika bu sabah ta Sirkeci is· 
tasyonunda bir fevkaladelik vardı. 
Fakat bu fevkaladelik kalabalık -
tan ve insan çokluğundan değil, 
bilakis yolcuların azlığından neşet 
ediyordu. Çünkü trene binen yol
cuların miktarı iki, üç adedini 
geçmiyordu. Ve katar bütün is -
tasyonlarda durduğu halde ancak 
Ye§ilköyde bir tek yolcu alabil
mişti. Bu halin saiki hiç şüphesiz 

saban postalarının ihdasına sebep 
olan otobüslerdi. Anlaşılıyordu 
ki sabah' trenleri başlamış olması
na rağmen yolcuların çoğu gene 
otobüsleri tercih etmekte devam 
ediyordu. 

piyano lıonscr, ı 9 alon musikisi. 20 hlk!ye, 
Fakat dikkati teessürle celbe· %0.30 Brıınm m besteleri, n.ı:s riıan musi • 

den bir cihet vardır ki bu da mes· kist, 2s.ıo pllk. 2,&,20 caz havaları • 

Yalnız kendi rivayetiue Zavallı bülbüle bel·~rıl' 
göre İstanbulun muhafazakar bir ren dil , lbnilmelihe tıı.ı ~ 
mahallesinde pederinden kalma kazandırır. Onun yan•"~er•' 
büyk konağın bir iki odası tıklım zim ve hürmet göster~:di~ 
trklnn kıymetli eıerlerle doludur. sırada pek dokunak!ı 1'or 
Fakat mevcudiyeti rivayet edilen yaptığını bilenlerdır ··bi 
bu odalar , konağın hala kaldırıl - ve çok zaman olduğıJ ~-• 
mıyan kafesleri gibi herkesekapa rmı saygı halinde örl fP C 

Ta Çatalca istasyonuna ininciye 
k'aC:ıar kompartımanda yapayalnız 
olarak ve yalnızlıktan fena halde 

sıkılarak gittim. Çatalcada inerek 
hir otomobile bindim. Fakat bura
da da fena bir otomobil ve fena bir 
yol ile karşılaştım. O kadar lti 
yol mu otomobilden, yokıa oto -

mobil ımi yoldan fena olduğunu ta
yin edemedim. Hasılı burada ci -
ğerlerimi yerinden sökecek bir ıar 
smtı içinde Çatalcaya gittim. 

Şoförün i'fadesine göre bir, bir 
buçuk sene evel (26.000) lira sar· 
fedilerek yeni bir yol yapılmış ve 
bir sene içinde tekrar geçilmez bir 

hale gelmiş. Bu şoseyi kışın gelip 
geçmek mecburiyetinde olanlara 
Allah imdat etsin! 

kenet yuvası olan kahvehanelerin 
bolluğudur. Bu küçük kasabada 
(30) dan fazla kahvehane vardır. 
Ferhat Paşa İsminde bir zat tara
fından yaptırılan ve kendi namına 
iz af etle tanınmış olan güzel cami 
kırlangıç pisliğinden girilemiyccek 
dereceye gelmiştir. 

Çatalcanın (3) nahiyesi ve (75) 
köyü vardır. Umumi nüfusu 
(36.000) i geçmektedir. Doğum 
itibariyle her yıl 700, 800 arasında 
bir nüfus artışı görülmektedir. Bu 
nüfus adedinin yarısına yakın bir 
miktarı gayri mübadil ve muhacir· 
lerden te,ekkül ediyor. Mübadil
lere gerek adiyen ve gerek tevfiz 
suretiyle verilen emvalin tapula· 
rı kamilen verilmiş, bu yüzden 
devairi resmiye ile alakaları kesil-

lşin benim için açıklı tarafı şu m"ı•t' B l d n baz k" l"I 
~ ır. un ar a ı oy u ere 

oldu ki şoför henden elli kuruş is· ' kanunun tarif atından noksan arazi 
tedi. Tasavvur ediniz ki İstanbul- tevzi edildiği için bu noksanın ik
dan Çatalcaya kadar otobüsler mali Dahiliye Vekaletinden emir 
(75) kuruş alıyorlar. Çatalca is • verilmiş, kaymakam bey de bu 
lasyonundan kasabaya kadar iki ışın asgari bir zaman zarfında 
kilometrelik mesafe için ise (50) intacı için tedbir almıştır. 
kuruf vermeğe mecbur oldum. Çatalca ahvaline dair daha baş-

Buraya kadar yolda çektiğim ka yazacağım şeyler vardır.. Bun
&ıkıntıları bereket versin Çatalca· ları diğer bir mektubuma bırakı -
ya kavuştuktan sonra unuttum: yorum. 
Çatalca kaymakamı Lfıtfi Bey yeni P.elvanoğlu Ekrem 

tayin edilmiş, ciddi, nazik, çok ili.:;;;;===========-;;-; 
dikatli bir zattır. işleri tam bir 111 Matbaamıza Gelen 111 

k. . . E S E R L E R 
ma ıne ınlızamiyle yürütmeğe baş ------------
lamı§tır. Bütün büyük ve küçük 
memurlar mesai saatlerinde her 
dakikada işleri başındadır. 

Kaymakam bey her şeyden evel 
köy kanununun burada tatbikine 
karar vermiştir. Bunun için köy 
muhtar!arını iki defa çağırmış, 
kendilerini tenvir etmiştir. K'1nu
nul'.'. tatbikatı cümlesinden olan 
defterler ve saire tayyare cemiye -
tine sipariş edilmiştir. Köy yolla· 
rının yapılması için güzerıihları 

tesbit olunmuştur. Şimdi yolların 
ve köylerin teşciri gibi hazırlık
larla meşguldür. Hasat ve harman 
dan sonra asıl faaliyete ba~lana· 
caktır. Kazanrn asayişi mükem -
:neldir. Zirac:.t vaziyeti de çok iyi 
dir. Maarif işleri memnuni:veti 
muciptir. Ancak köylülerin daha 
ziyade tenviri içiıı yeni bazı ted -

İsl:lmi nümismatik için bir 
bibliyografi tecrübesi 

lstanbul meb'usu ve eski 
müze müdürü Halil Etem beyin 
bu adla yazdığı değerli bir 
kitap, Ankarada kitap yazanlar 
kooperatifi tarafından bastırıl· 
mıştır. içinde eski paralar kol
leksiyonu yapmak bilgisi hak
kında bir ön yazı ve şimdiye 
kadar paradan bahsetmek üzere 
dilimizde ve başka dillerde 
çıkmış eserlerin listesi vardır. 
Alikadarlarına tavsiye ederiz. 

Foto 
Memleketin yegane Sinema 

ve Foio mecmuası olan Foto 
Süreyyanın 26 mcı nüshası çık· 
mıştır. içinde birçok sinema 
artistlerinin resimleri ve deniz 
tabloları •ardır. Tavsiye ederiz. 

BtlKREŞ : 394.2 M. -

ıs hnfıerlcr. pl4k. 13.f.O pllklll orkc-stra 

muıikisi, 18 muhtelit beatcter. !0.:?0 pi.Akla 

koro konser, 21 ı;;ubcrt Oı.tt'ti, .21,65 rlftc pi• 

.rnno ile modern musiki, 22.25 (Lldodan) nak-
len kon r. 

VARŞO\'A: 1412 m. -

18.05 konser, 15~:S pllk, 11 senfonik kon-

!ô<.'r. 18.13 plikla 11010 koıı.&P.r, ıo.ss pl,yano 

konser, 21 .J. :ıııbe.rtin (Empcryal oUıll; blm-

li opereti, 2lU5 dans havaları • 

BFJ..GHAD: 431 m. -

ll!.20 plak. lS.Oj konııer. 19 plAk. 20.,0 

radyo orkoııtrasının konııerl, 23.80 rlgan ha. 

Yaları. 

RO:\L'\ 411,2 m. -

21.SO haberler, sonra hafit konesr, e:ten-

erllbahlslcr, ııobbet, 28 danı musiki 1, 23.55 
babcrlt!r, 

PARfF:: 1!8.2 m. -

20 plak, h:ıtıcrler, 20.80 plllll11. <'ar~ 21 

pli\k, 21.30 Lirik ve mualkt. 22.U (Polidor) 

koııserL 

Yaran 
IS1'A!liUULı 

18 - 18.30 Gramofon: Sahibinin Sflsl K . 

8318 -Kolombla D.I~. 620 - Kolombla D.J;•, 

HM - Polidor %09:JS .-- 18.SO - 19 Fraııııızca 

den; (İlcrlt'ml:ı olunlara) - 19 - 19.415 Z\lah· 

muro Handan Hıuıım (::saı.) - 19 • .&5 - 20.SO 

Saz (Xihal Tcdlk Hanım) - 20.30 - 21.30 

Eftruyu U. &dl JJey ve arkada ları - 21.SO 

-2! Gramofon: Sahibinin &etıl EJI. 66!i -

~·lhlbinln se51 D. B. 261 Brunıı\.i~k 1600 il. -

22 d<'n ıtibattıı Anadolu ajRn ı, Borııı. ha -

IJcrlt>rl, saut aynn • 

VİYANA: 618.1 m. -

21.30 Kon !'r ın 18 konııer - J.l.10 - 15 

dr.rnnıı. 16.85 l'lAk. ıs.o:; Kon l'r. 20 .\lmıın 

operaları. 22 muııiki, 2:S.SO ak,am konsrl 

BUDAPEŞTE: 1550.5 m. -

18. O.'; rlgıın mıı~lkl"'i - 18 1tarkıl:ır -

IO hafif ınuslkl. 20.30 kr.man konıı.ı-rl • 

B0KREŞ- 8Dl.2 m. -

18.40 hafif musiki - 18 konSl'r - 19.15 

dc\·amı - 20.20 plAk. 21 tı•gannl -

OQ kcııtra kon ı•ri - 22.lj devamı • 

V.\UŞOVA: Hl2 m. -

21.20 

ıs.o:; <'aı:bant - ı .~.55 plek - 16.s.; plAk-

11 konseh - 18.1:) trganni - 19.35 t<'ı;ıtnııl 

\'C hurır muı.lkl.- 21 hafif konser - :?2.10 

keman. 23 dun hın alnrı • 

BELGRAD: -431 m. -

19 çigıırı musll\isl - 20.80 tf'ganni- 21.10 

koıısı•r - 22 1\Ja.sknni~ inoin (Knalf'risa Ruııı 
tlkıtıııı.) opera ı. 

llOl\IA: ,uı.2 m. -

21.4ü konser - 28 piyan - konseri -

28.15 pl6k - 28.65 haberler • 

l'ARIS: 328.2 m. -
20 plfı.k - 21.80 orkutra konseri. 

1 d ı karlı 
ı ır. zzet Bey, aşağı yu yılı<· 

Hepimizin Arapçadan, Acem· zakarlığın bir timsali 5" .,ı (! 
den gelme iıimlerimizi bile receye kadar ki kitaP"-rı otf 

Türkçeye çevirmek dileğini gös • terlerin! koyn1ak uıııe1;,.,,,,ı~ 
terdiğimiz ~u devirde izzet Bey alması iç.in yakın d05~it• 
hali , zamanı cahiliyet şairleri gi- olan ricalarını redde ·!ist' 
bi isminin evveline babasının adın bu kurunu vusta koklll'l ~çil 
dan ötürü bir "lbnilmelih,, lakabı ı · · · bir torbıı 

esını acayıp . tit• 
takmaktan vaz geçemez ve : 

Mail olmaz tab'ıınız arayişi -eş 
kale kim, 

Derbederdir tzzeta zülfi siyahi 
yar veş. 

Gibi beyitler yazarak kılığını 
kıyafetini , yahut kılıksızlığını, kı 
yafetsizliğini müdafaa eder. 

Filhakika üslubundaki eskiliği, 
perişanlığı bu zatın kılğında , kı
yafetinde de müşahde ederk Bü· 
fo'nun meşhur vecizesini hatırla • 
mamak mümkün değildir . 

Sırtında yaz, kış çıkmaz koyu 
kahve rengi bir pardesü bulunur 
ki bunu ufak bir tadil ile cübbe ha 
line koyabilirsiniz . Ayağındaki a 
caip potin "ben eski modayım !,, 
diye bar bar bağırır. 

Hele serpu'u yer yüzündeki e • 
ciş bücüş nesnelerin başında sa • 
yılabilecek bir ucubedir. Koyu 
renkli bir tam hırkası kumaşını bir 
hacivat külahı haline koyun , ke -
narlarını da yapışık bir surette 
yukarıya kaldırın; lbnilmelihin 
giydiği serpuşun bir benzerini el • 
de etmiş olursunuz. 

Bu serpuş kalıpsz bir fes gibi 
akşa.ma kadar, izzet Beyin aruz ve 
tercümei hal dolu kafasından çık 
maz. Zira şairi şirin zeban eşini, 
dostunu, hala eski yolda kandilli 
temennahlarla selamlar. 

Kendisi &elam için şapka çıkar 
mayı lüzumsuz bir iş saydığı gibi 
selamına mukabele edenlerin de 
şapka çıkarmalarına sinirlenir. 

Şair Nabi efendi zamanından 

kalma bir bergüzar gibi birinci a· 
sırda yaşıyan bu Osmanlı şairinin 
hangi sebeplerle tanındığını , şöh 
ret kazandığını tahlil etmek fayda 
sız değildir . 

k rıı•f ıı şıma tan vazgeçme 1; 
lbnilmelih, ka~ıf d~; ~,'pi 

dığı nazım ve nesrıJ1 r ~~ 
b. zalt1 • yade konuşan ır .. 1ı 

de bulunanlara söz 51°,iııi ··z e beti bırakmaz ve go ~ .. 1 
·rıık• .. sinden ayırmak ı ,,,.r, 

Söyler, söyler; seci y:r, 
yapar, nükte yaP ii•t' 

b
. fil 

galizdir, ıraz ti' 
amma dinleyin ... ,, 1,.tıtı. 
mesiyle fıkralar ıı~·teJıillı. 
den metinler okur, 

0 bi~JI 
ni tefe koyar, hula5

1l ııetl' 
mek bilmez bir bere 

"I ··ı 1'°' soy er, soy er... ııt 

Kendisiyle muhttt
5

0
111J '~ 

l ,. ndıı ·ıe istiyenler, le ero deıı1 

d l Z . t JefoJl . jfl• 
ır ar.. ıra e . "' i ıÇ 

. d h ' .. medılı . it· ıca mı ıc se" 1.1ıı ,ı .. çe" 
uzun söylemekten ı·tı ı-1 ..k 

·ııııe ı t"" 
Hulasa lbnı ,d;ıe ı 

, • 11• " •f. 
şiir f ezasmda bır edeb'. Jıif 
su gibi kattnış ;;. ,iıııı>11 1 
sına hacı yağı gı 1 ~ 
ribedir ... ,, 10P111 

-----. -:--. ıe gel~~I~ 
Memleketnnı . geııV 

talıklı ecneb1 11"''''~,,, • h.,,5ta .b 
Zührevı .. t .. ıiı' 

d ıetlet 't ·ı 
ve ecnebi e'I fıı01 ~i&1 1 
olup lstanbul ve t• I' ye' 

- an ha' JlaJ• "'6 
rına ugrıy C ğalol P t 
lstanbu da ( 3 

'],) ~,,. 
tan caddesi :No :ddefİı J~ 

ca . o -'I. Boğazkesen 0e1'• ; 
sok ak N~: ! )(BeYıer 1,~ıı", 
Jerde· lzmırd b•'t') ~ ,i ' ·· ı . t 
deri ve tenzısU · e~Jf -

tedavı ·~o 
ayene ve . dııbiJ• 
mesai saatler~ jet• 
nen tedaviler• 
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~ügük Hikaye : 7 
·---~---....,·-ti< KISA HABERLER> 

Acaba Yalan Mı ? 1 Kaymakamlar arasında 
f ~1111ııııuıııııııııı11111111mıııııı111nıırıııııııı111111Jlllm1Jııa Nakleden:Selô.mi izzet aııııHUııl 

s 
ıtıi)'~~ onda Sabir Bey merak et • 
'tıle cl~ıladı. Gene hizmetçisine 
tordn 1

' Bu üçüncü soruşu olu • 

mek istiyen bir ihtiyarın ihtimamı 
değildi. Ziyan olan gençliğinin, ye 
niden canlanmasıydı. U: 

ken~· l(ızım, hanımefendi gider -
........ ;. §ey söylemedi mi? 
........ N ır ~ey söylemedi efendim. 
~ e gıymişti? Beyaz çantasını 
s~' rtııydı? 

Pervin de kocasına bağlanmıştı. 
Hergün onu kahkahalarile, şaka -
JariJe eğlendiri yor, neşelendiriyor· 
du. Ona ciddi nasihatlar veriyor, 
akıl öğretiyordu. 

tbir B d'kk . . K l:ıi"-f' ey ı nt etmıştı. arısı 
~ ır)' .. 4e11 Is •g~ veya sinemaya gider -
~ eyaz ';dntnı.mı alırdı. 

~~ir!h~unefen·P~,: giderken gör 
~t"ndı'r:· Stb· ·-· 

-•rı dır Bey, beş on defa aşağı yu 

llt t' r.laıtı. Sonra karısının odası 
lrd' ,., 1, 

)\er l<'.raf kilitli~·di. 

~:~~·· ıokağa çıktığı zaman, 
~~l -qk, bütün çekmeleri, do • 

trı kT l ~ ı ıt erdi. Onu bu huyun • 
~ h ~aı eeçirememitti: "Canım 
ıc"· UYundan vaz geç dedi mi· 
t\ıı.ı, . ,, . 

~•tı enın, bir zaman bana yaz • 
1-ıi) 11 ftlektupları okumasını iste • 

01'\ttrı.,, derdi. 
liiırn t • . k 111"1,d ... e çının, o uması yazması 

~İl itle 1~~~ı söylemek faydasızdı .. 
de d dıgı dolaplarda, çekmeler -

~İl' e k1Ytnetli ve ehemmiyetli hiç 
t'ıırı tey Yoktu ... Bir müddet karısı-
~) ~tdıında etrafına bakındı. 
'' l:k t.hii bir ıeyler arandı, son
\lltd ra.r ıalona geldi, koltuğa o • 

~. 

Stb· 
~'ı' lt Bey kısa boylu, fakat mü-
bo)ı 'P. \rÜcutluydu. Belki de uzun 

'· ~· ırj yarı olsaydı, çirkin olur 
-.(..,_' fa.k tef ekliği onda bir zara -. '"'«. ;l:.\ 
'rd "-'•0 v• :ı.okulmaz. y1' lnız 
d~,"- 1

• Bu uzlet onda nevrasteni 
~e· 

•ıne varnu§tı. 
'\' 

dıi.ı: 'tını sordukları za.man biraz 
"'"il'• d~ tır, toplıyamaz: "893 de doğ 
~ ~· der, sonra sözü derhal baş -
il ttf a. • • • d. z . b' ~llill Çevırırır ı. engın ır a-

Tabii Sabir Bey bunları dinle -
miyordu. Esasen Pervinin de ver -
diği nasihatlerin biri ötekini tut • 
muyordu. Pervini genç doktor, 
sonra da babaaı öyle hırpalamıt -
lar, öyle fena muamele etmişlerdi 
ki, Sabir Beyin ihtimamı ona bir 
cennet ömrü aürdürmeğe ba9lamı9 
tı ... Yalnız hür ve serbeat kalmak 
istemişti. Ayrı odada yatıyor. Ne· 
reye gidip geldiğini kocasına kat
iyyen söylemiyordu. Öğleden ıon· 
ra soakğa çıkıyor, gece, yemek za 
manı geliyordu. 

• • • 
Ogece,ilk defa olarak Pervin ye 

meğe gelmedi ve Sabir Bey, ilk de 
fa karısını boşu botuna bekledi.. 
Pencerenin önünden ayrılmamış, 

bir kaç sefer, ona daha çabuk ka -
vuşmak için aşağı inmi§, sonra, 
belki görmeden girmiştir düşün • 
cesile kofa ko!a yukarı çıkmış ve 
kendini hazırlanmış sofranın ha • 
şında yalnız bulmuştu ... 

Böyle böyle zaman geçmiş, saat 
on oJmu~. Perviı. gelmemİftİ. 

~abiı Rey, bir ~nü..!det daha dü· 

şün:lükten sonra kalktı... Ayakta 
L?ü~t:nil~:. Ne vap:ıbi?h·,~•?.. Gene 

... ,danın iç:ncle aşi\ğı :l'\1Harı dolaşa 
c-2lc, ge.ne gelip oturacaktı ... Aşa -
ğı inecek, kaldırımda gezecelC, ge 
ne yukarı çıkacak, pencereden 
gözliyecekti. Fakat bütün bunlar 
neye yarardı? 

Karısına kabahat bulmadığı i • 
çin, kendine hücum etti: 

"Bu gece fazla sinirliyim!,, di -
ye söylendi. 

Sonra, gene kendi kendine dü -
şündü: 

Kaymakamlar arasında bazı de-
ğişiklikler olmuştur. Beytüşşe -
bap kaymakamlığına Malkara 
ra kaymakamı Adnan, Karaman 
kaymakamlığına Benehir kayma
kamı Faik, Akşehir kaymakam -
lığına Bozüyük kaymakamı Edip, 
Bozüyük kamakamlığına Burhani
ye kaymakamı Emin, Burhaniyeye 
düzçe kaymakamı İsmail Hakkı, 
Akhisara Ezine kaymakamı Rauf 
Cavit, Cizeye Fethiye kaymaka
mı Fikret, Silvana Mudurnu •kay

makamı Ali Riza, Orhangaziye 
Mut Kaymakamı Sait, Devreke 
Çanakkale emniyet müdürü Fuat, 
Tokada sabık Taşköprü kaymaka 
mı CelaJ, Perteğe sabık Ünye kay
makamı Kemal, Sultaniyeye Mi
ha~ıççık kaymakamı Sabahattin, 
Mihalıççığa Orhangazi kaymaka • 
mı Nasib. Beylerin tayinleri ali 
tasdika iktıran etmiftir. 

Şirretler af kanununu kötU 
maksatlarına ilet edemezler 

Dahiliye Vekaletinden reımen 
tebliğ edilmittir: Cümhuriyetin 
onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
umumi af Han edileceğinin gazete
lerde görülmesi üzerine bazı kötü 

dütünceli §ahısJarın hasımlarından 
öç aJmağa ötekini, berikini tahrik 
ettikleri eşitilmektedir. Af çin 
hükumet meclise bir teklifte bu -

lunmuştur. T. B. M. Meclisinin 
bu husuıta nasıl bir karar verece
ğini tahmin mümkün değildir. 

Fakat umumi af dahi olsa şirret· 
Jerin af kanununu kötü maksatla
rına alet yapmamaları için kayıt
lar konacağı ve her halde affın 
1933 yılbatın.danberi yapılan cü -
rümlere famil olmıyacağı muhak
kaktır .. 

Müşterek piyanko 

Hililiahmer, Himayeietfal, mil
li tasarruf, maarif ve idman cemi 
yellerinin tertip ettikleri mÜ§terek 
piyanko 1 tetriniıanide çekilecek· 
tir .. 

Maarif kongresi 

~~~HÜKÜMDAR~~ 
-10-

El uzatamazlar... Peyker sulta· 
nı Tiflise gönderdim. Tiflis itaat 
etmiş, rahat rahat yaşıyorlar. 

Şah Abbaı, bir müddet başını 
önüne eğerek düşünceye daldı .. 
Sonra başını yavaf yavaş kaldı -
rarak Muğravın gözle~inin içine 
baktı: 

- Muğrav, bana itimat telkin 
edersen seni Gürcistan tahtına ge
ne çıkaracağı~.. Yalnız bana iti
mat telkin etmek .. 

Muğrav, Şah Abbastan çok is
tifade edebileceğini dütündü. 

- Emredin, ne iıtiyorsanız ya
payım ve itaat ettiğimi size ishat 
edeyim .. 

- Peyker sultanı Tiflise gön • 
derdiğimi ıöylemittim. 

- Evet ... 
- Fakat, diğer vilayetler harp 

halinde.. T eymuraz asker topla -
mış, harbe hazır lanıyormuş .. Sen 
benim ordumda filen çalışacaksın. 
Bunu kabul ettiğin takdirde Gür
cistan hükümdarı nasp edilecek -
sın .. 

Muğrav için Şah Abbas ordu
sunda çalışmak bir nimetti. O va
kit daha esaslı ve korkusuz çalışa 
bilecek, gizliden gizliye istedikleri 
ile temasta bulunabilecekti. 

Hiç tereddüt etmeden Şah or· 
dusunda çaşılmayı kabul etti ve 
odasına çekildiği vakit memleketi 
ve T amarası uğrunda kabul ettiği 
yeni vazifeden dolayı hiç te vic -
dan azabı duymuyordu. Nasıl ol
sa, bir gün hakikat meydana çıka
cak.. Şimdi telin edenler o vakit 
alicenaplığını göreceklerdi. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
miyeceğini anladı.. Dışarı çıkmak 

saray bahçesinde bir parça gezin· 
mek istedi.. Kapıdan çıkarken 

bir hademe ile karşılaştı: 
- Ne emredersiniz efendim .. 
- Bir istediğim yok ... Bahçede 

gezineceğim .. 

- Emir buyurursanız bir at ha 
zırlatahm ... Korulara kadar gider· 
sınız .. 

- Fena olmaz .. 

Muğrav hunu dütünmeden söy 
)emişti .. Maamafih bir at gezinti· 
si de fena olmıyacaktı.. Hademe 
ile beraber çıktılar. Baş seyis cins 
cins atları gösteriyor, hanaiaini 
İstediğini soruyordu.. Muğrav, iç 
lerinden birini seçti.. At derhal 
hazırlandı ve Muğrava verildi . 

Seyis: 

- Emrederseniz yanınıza bir a 
dam verelim.. Yolları bilmiyorsu
nuz, size gösterir .. 

- Hayır, hayır lüzumu yok .. Git 
tiğim yoldan dönerim .. 

Fakat Muğrav hayret ediyor • 
du.. Kendisine gösterilen bu hür
metin sebebi ne idi?. Bir gün ev
vel koJlarından yakalıyarak bod -
ruma tıkan muhafızlar, şimdi kar 
şısında e) pençe divan duruyorlar
dı ... 

Yeni kumandan, hazırlanan atı• 
na atlıyarak saray bahçesinden 
koşturdu.. At, o kadar süratle 
koşmuştu ki1 görenler düşüp par· 
çalanacak 2annettiler... Muğrav 
sarayın avlusundan geçtikten son• 
ra büyük yola çıktı ve aynı süratle 
atını sürdü .. 

Şah Abbas, yeni kumandana Muğrav saraya döndüğü vakit 
verdiği salahiyeti hemen saraya hava kararmağa başlamıştı. 01-
ilan etmi9ti.. dukça da yorulmuştu.. Yeni ku • 

'-'iitti.L Çocuğuydu. Rahatta büyü -
~)tt E:rkek olduktan sonra da, 
~ibi a) hakkında fazla malumat aa 

)' d,· 'rnamııtı. Hayata ve dünya 
~-) it l!ıiiphem bir fikri vardı .... 
\ 'tıll 
ıaı,., .. 1rı son demlerine kadar 
~ cı_ ~1nde yafamıştı ve bu hulya 
tı~ 'ıiceıten saklamıftı. 

~bit ~'tına bastığı zaman, için -
'll~lt aınıe belirdi. Akraba ve 
~ )\i~tı ölmüıtü. işleri, hermu • 

~~tordu. Birden bire haya -
~ita. a bir veçhe vermek arzu· 

~ ~ h ~ıldı. Senelerden beri kur-

"Bu kadar telat etmemde mana 
yok. Bir yerde alakoy;nuş olacak • 
lar. Akhma fena §eyler getirmiye 
ne lüzum var?,, 

Peki, bir yerde alakoydukları 

muhakkak olsa bile, telefon ede • 
mez miydi? 

Ağustos ayı içinde Maarif Ve· 
kili Retit Galip Beyin riyaseti al
tında İıtanbulda büyük bir maarif 
kongresi toplanacaktır. Kongre 
ruznamesi Maarif Vekaleti teftif 
heyeti reisliği taraf rndan hazırlan 
maktadır .• 

O günden itibaren Muğrav sa- mandan odasına çekildiği vakit 
rayın iıtediği kumandanlarına e • asabi ihtilaçlar arasında çırpını • 
mir verebilecek, tercih edeceği at· yordu. Ne olmuştu?. Niçin öyle 
lara bineceke, ıilahları takınacak, göğsünü sıkıyordu?. Yerinde dura 

ava çıkabilecek ve Şah emrederse mıyor, mütemadiyen geziniyor ve 
harbe de gidecekti.. derin derin nefes alıyordu. O, 

Muğrav, geceyi kuruntu ile bek aklına gelen şeyi derhal yapan bir 
liyordu.. Sahip ne vakit gelecek· adamdı.. Yüksek sesle söyleni • 
ti?.. Ketevan acaba neler söyli - yordu: 

dı..,, ~ Yayı hakikat yapmak is · 

ı 
·~ı '~ h ~ .. ~i ... ~ •ıralarda, Pervjne rast 
~i., '"Yle güzel bir kızdı, ki 

d~i ~· .hulyalarmdaki kadınla 
' ltıhirinden ayırt edeme • 

~-, .. ,, 
l'ı.._ d~ 1 

•ene evvel, Pervin gene 
·"" Ota. L_ -dı, 1ı. ~c .. ~çmııtı. Fakat dokto 

~~~~eıi, ne de parası var
~Otd Çın de muayenehane a
t'lc ~r -. ~. Bir müddet, hususi 

~...!~ill~·~rek, Öteberi itler göre
,.~ ha.~ er. Nihayet ayrıldılar,. 
~ "qılltıı -.. affetti. Ama her
~\~' all\a ~ına kabahatini vu· 
d...~' .. ~)' -l'hk çok hırpalıyordu. 
''ı .ı_ e\'Je · ı· 'Ilı~, nnuye ta ıp olunca, 
t'i ~erdi. 

'I, ~cliftte . . 
\..."'.. ti\i rı ıonra Sabır Bey rü 
\.~~)'~adı. Karısını mes'ut 

~.:- hpa.cağını şaşırmış 
\i , ··· () etrarıncla pervane ol· 

'i l. lllln h 'h . 
""l~d· u 1 ll.mamı, ken -

1l'lrıekı genç göster -

Aklına bir şey geldi ve sevindi. 
Belki de telefon bozuktu? Hele 
bir kere baksın, telefo:ıun bozuk 
olup olmadığını anlasın... Bu da 
bir şeye yaramazsa da, ona birkaç 
dakika vakit geçirtirdi ya ... 

Yazı odasına gitti. Bir kaç kere 
elektrik düğmesini çevirdi. Açtı 

kapadı .. Komütatörün bozuk ol· 
masını istiyordu, eğer bozuk olsay 

dı, onunla da vakit geçirecekti. A
ma komütatör bozuk değildi, mü· 
kemmel işliyordu. 

(Dc\'amı ,·ar) 

Muşanof Atinaya 
çağırılmamış 

Atina, 30 (A.A)-M. Çaldaris' 
in Bulgar Ba§vekili M. Muşanof'u 
davet ettiğine dair hariçte dola -
şan §ayialar şimdiye kadar teey • 
yüt etmemiştir. 

Bir tren kazası 
Florans, 30 (A.A) - Baldine 

istasyonunda yanlış bir manevra 
neticesinde bir yolcu treni ile bir 
mar§andiz treni çarpıımıttır. 3 ha 
fif yaralı vardır. 

Kongrede bütün maarif işleri yecekti?.. Sonra Şah kendisine - Niçin şu Kara ciğay dedik. 
görütülmekle beraber bilhasa lise Ketevandan hiç bahsetmek isteme- leri melunu boğazlamadım. Kim· 
ve orta mekteplerin ıslahı, ders mitti.. Muhakkak ki Şah Abbas di o yabancı adam?. Beni görün 
programlarının tadil ve tetkili ola· kendisinden vtanına hiyanet ettire ce niçin gizlendiler? .. 
caktır. rek jstifade etmek İstiyordu. Bunu Mug"rav b bA 'h 'lA 1 

. . . , u asa ı ı tı aç ar 
Bulgariatana gidecek kaLul etmıftı. Fl".kat nasıl olsa ın-1 içinde kendini kaybedecek dere • 

avcllarımız tikam alacaktı. Ve intikam günü ceye gelmişti.. Yatağının kenarı-
A k l çok yakındı.. na ot d B d" d .. v .... n ara avcı ar cemiyeti reisi v d d d l ur u.. aşının on ugunu 

Ak G .. d B Mugrav o a a o aştıkça ka • hissed' d G·· l . k d a un üz ey ve bazı azalar b ıyor u.. oz erı arar ı ve 
faaına İn bir dii§Ürtce hücum edi- kend' d t' şehrimize gelmitlerdir. Ankara av. ) ın en geç ı .. 

ı B 1 k lı yordu.. Bu ıuret e vakit geçire • c0enmı nr> 
cı arı u gar ıo o arının 25 inci 

1 d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yı önümü münasebetiyle yapa • .. ·· d d · l' d Ak 
onun e emır ı uran ay ve şir Alman sefiri 

cakları müsabakaya ittirak ede • keti hayriye vapurları da biraz da- { . . h f'I' d .. 
ceklerdir. Müsabaka 30 temmuz· . . Alman sıyası ma a ı ın e ıoy-
d b l k ha açıkta demırlemıye başlamııtır. . •v· .. l M 

a a§ ıyaca ve on beş gün de· lenıldıgıne gore A manyanın 01-

vam edceektir.. Kapıcılar M v D k T kova sefiri . on er sen ür-
Orta tedrisat kadrolar1 Belediye müstahdemin ıubesi kiye sefirliğine, Ankara sefiri M. 

Maarif Vekaletinde orta lstanbuldaki han ve apartıman ka· Nadolni de Moskova sefirliğine 
tedrisat kadrolarının tetkiki - pıcıJarının da muayeneye ve tesci· tayin edilecektir. 
ne ba9Janmı,tır. Yeni or • le ti.bi tutulmasına karar vermiş 
ta mektep ve lise kadroları ağus • ve iki ay evvel de işe başlamı,tı. 
tos nihayetinde ilan edilecektir .. 
Lise ve orta mektep kadrolarında 
tebeddülat olacağı söylenmekte • 
dir .. 

Şamand1ralar 

Limanımızda bulunan §aman -
dıralar tamir edilmiş ve ayni za
manda yerleri değittirilmiştir. 

Eskiden Sarayburnu antrepoları 

BuJarın tescili için üç ay müddet 
veı"ilmişti .. 

lstanbulda üç binden fazla ka

pıcı olduğu halde şimdiye kadar 

ancak 200 Ü müracaat etmittir. Bir 
aya kadar müracaat etmiyen kapı-

cılardan 25 lirya kadar para ceza
sı alınacaktır. 

Bir ev yanıyordu 
Firuzağada Olivo sokağında 

Davit ile Safonun oturmakta ol • 

duğu evde yangın çıkmış, evin üst 

ahfap kısmı tamamiyle yandıktan 

sonra söndürülebiJmiştir. Evin 

1500 liraya sigortalı olduğu anla• 
fılmııtır .. 
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·Yaz mevsimini lıususi gemilerde 

geçirmek moda oldu ! 
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Rekor 
Boşanma 
kolaylık 

işinde 
• • 
ıçın .• 

bozmasının intikamını 

anlaşılıyor! 
aldıkları 

Bu acayip hadisenin hikayesi, 
asrın yirminci asır ol.masına rağ • 
men, yer yüzünde hala evlenme • 
nin çetin taassup kayıt ve şartları• 
na bağlandığı yerler bulunduğunu 
gösteriyor. .!.~aha bu zenciler de 
günün birinde bu mahdut dütü • 
nüşün tesirinden sıyrılacaklar mı' 
Kim aksini iddia edebilir! 
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Macar başvekiline 
suikast mı yapılacaktı? 
Budapeşte polisi bir ihbar Üzerine 

üç kişiyi tevkif etti 
Budapefte, f-~~-~ 

30 (A.A.) -
Polis dairesi 
muhaberat büro 
su aşağıdaki teb 
liği netretmiş-

tir: 

Polis dairesi 

merkez bürosu
Goemboes aley
hinde· bir sui
kast yapılacağı- ....,._ __ -.::~;.;::;ı:=ı 

na dair ve bu Macar Baıveklll 
maksatla bir ta- M. Goemboe• 

kım tertibatta bulunulmuf olduğu
nu bildiren bir ihbarda bulunul-

mu§tur. Polis bunun üzerine tah· 
kikata girişmiş ve tahkikatın ver· 

diği neticelere göre bir takım kim 
seleri tevkif etmiştir. Bunlar, müd 

deiumumiliğe tevdi edilmiılerdir. 

Üç ki§i halen mevkuf bulunmak • 
tadır. 

Hükumetin hakikaten ciddi bir 
suikast teşebbüsü karşısında bulu
nup bulunmadığını tayine medar 
olacak noktaları meydana çıkar -
mak maksadiyle tahkikat daha 
ileriye götürülecektir. 

Budapeşte, 30 (A.A.) - "C~ 
respondancede la Police,, M. Goe-

mboese karşı suikast yapmak ni
yetinde olan birçok ki~inin tevkif 

edildiğini yazıyor. Suikastın tefer 
ruatını öğrenmek üzere tahkikata 
devam olunuyor. Meselenin cid -
di olup olmadığı bu suretle anlaşı
lacaktır. 

1 Paris, 30 (A.A.) - Havas ajan-
' sından: 

"Temps,, gazetesi günün yazı • 
sında Macaristandan bahsediyor. 
Macaristanın bugüne kadar, bazı 

devletlerin bu arada ltalyanın nü
fuzunu bu yolda kullanmadığı tak 
dirde hadisatın Trianon muahede-
sini deği§tİreceği ümidiyle yaşadı
ğını hatırlattıktan sonra gazete di
yor ki: 

'~Dörtler misakı bu yolda her 
teşebbüse mani olmaktadır. Zira 
misak, muahedelerin yeniden tet
kiki ihtimalini yalnız milletler ce • 
miyeti muahedesi çerçevesinde göz 
önüne getirmekle kalmıyor, fakat 
ayni zamanda, muahedeleri tet • 
kik madde.sinin devletlerin tamami 
yeti mülkiyelerini taahhüt eden ve 
muahedelerin tanınmasına kar91 
alınan zecri tedbirler maddelerine 
kati surette bağlıyor. Bu, muahe
delerin tetkiki meselesinin Roma· 
da, sulhu ihlal etmiyecek ve yal· 
nız alakadar devletlerin kabulü 
takdirinde düşünüldüğünü göste -
rir Bu itibarla mesele bugün için 
ehemmiyetini kaybediyor demek -
tir ve beynelmilel teşriki mesai si
yasetini tehlikeli bir surette İ§gal 
edemez.,, 

Le T empa gazetesi M. Goem • 
boes ile M. Kanyanın Roma ziya -
retleri için diyor ki:: 

"Siyasi tekamülü mantıki inkişa 
f mı münaka,a için daha vakit er· 
kendir. Fakat M. Goemboeıun 

Roma görüşmeleri sağlam hiç bir 

neticeye varmamı~tır. 

Türkiyenin icraatı sul
hün esaslı bir imilidir 

Paris büyük elçimiz Suat Bey 
mühim beyanatta bulundu 

(Sa§ tarafı 1 inci ııayıfada) 

çok iyi bir netice elde ettik.,, 
Suat Bey, Tevfik Rüştü Be· 

yin, Paris ziyaretinden fevkalade 
memnun kalmıt olduğunu söyle • 
miştir. 

Umumi siyasetten bahseden 
Türkiye büyük elçisi, İsmet Paşa 
hükumetinin başlıca prensibi sul • 
hun tanini olduğunu beyan etmiı· 
tir. 

Bundan başka mumaileyh Tür 
kiyenin ilk ademi tecavüz muahe· 
delerinden birini imza ettiği gibi 
Londrada mütecavzin tarifine dair 
olan muahedenameyi de imzala • 
mış olduğunu hatırlatarak demittir 
ki: 

"- Türk hükumetinin faala
ne icraatı umumi sulhun esaslı 
bir amilidir. Türkiye cümhuriye
tinin eski Osmanlı imparatorluğu 
ile bir guna alakası ve ona ben -
zer tarafı yoktur. Büyük Gazi
nin şevkli ve basiretli teşvik ve ida 
resi sayesinde yeni Türkiye siya
si, iktisadi ve içtimai sahalarda 
bir medeniyet ve terakki unsuru 
olmuştur.,, 

Suat Bey buhrandan bahsetmiş 
ve Türkiyenin de diğer memleket· 

!er rfM lndwandan :?ıustarip ve 
müteessir olduğunu, fakat Gazinin 
akilane ve müdebbirane siyaseti 

sayesinde buhran tesiratının hafif. 
lemiş bulunduğunu söylemiştir. 

Suat Bey, her sahada ve bilhassa 
fikriyat sahasında Fransa ile Tür-· 
kiye arasında mukarenet vücude 
getirilmesi lüzumunda ısrar ve 
Türk muallim ve talebelerine ve 
bütün Türk mütefekkirlerine karşı 
gösterdiği kabulden dolayı Fran
saya teşekkür etmi~tir. 

Adana polisinin faaliyeti 
Adanadan yazılıyor: Bura -

da fuhuşla mücadeleye çok ehem· 
miyet verilmektedir. Şimdiye ka • 
dar (150) fahişe tesbit edilmiştir. 

F -1hişeler haftanın il .. i gününde 
zührevi hastalıklar hastanesine gi 
derek muayene olmakt~dı ı lar. Ma 
halle!cr arasında gizli ol.' \·ak fu -
huş yapım ne kada!"' kadın vcırsa 
bilaistisna hepsi de tescil edilmek 
tedir. 

Emniyet müdürü Memduh 
Bey bir kaç güne kadar bütün 
bu kadın1arı bir araya tophyarak 
mütemi'.di bir kontrol ve muaye . 
ne altında bulunduracak ve bu 
suretle mahalleleri bu gibi kadın -
lardan temizliyecektir. 

Zabıta fuhuşla olduğu gibi ku· 
mar, hırsızlık, bıçak, kama ve ta 
banca taşıyanlarla da ehemmiyet 
li bir surette meşgul bulunmakta 
dır. 

Suriye 
Osmanlı borçlarından his

sesine düşen harayı 
vermek istemiyor 

Paristen Beruta gelen Osmanlı 
borçları hamilleri murahhaıı M. 
"Lavasiye,, ile mand& altında bu· 
lunan memleketlerin murahhasla
rı arasında cereyan eden 
müzakereler çok hararetli ve 
münakaşalı bir devreye girmiıtir. 
Münakata mevzuunu Suriyenin 
şimdiden sonra ödiyeceği para 
miktarı tetkil etmektedir. Suriye 
murahhasları şu iddiadadır: 

Suriye, borç takaitlerini ta
mamı tamamına ve altın olarak ö 
demiştir. Halbuki ayni zamanda 
Oımanlı hükumetlerinden ayrılan 
araziye isabet eden hisseyi mez 
kur hükumetler kafiyyen ödeme· 
mi,lerdi. 

Yunanistan, Bulgaristan, Sırbis
tan, Irak ve Filiatin gibi. 

Suriye, asıl borç ıahibi olan 
Türkiye hükumetinin hamillerle 
aktedeceği herhangi bir itilaf tan 
istifade edecektir. Bu, itilafname 
de yazılıdır. Halbuki bugün Tür -
kiye 108 milyon olan b~rcunu 8 
milyona indirmiştir. Binaenaleyh 
Suriyenin hissesi de bu niıbette 

inmelidir. 
Bu teklifler, şiddetli münaka • 

şayı mucip olmuş ve hamiller mu 
rahhası bunu kabul edemiyeceği· 
ni bildirmittir. Bunun üzerine, f ev 
kali.de komiıerlik maliye müıavi· 
ri Mösyö (Abadi Gaskat) iki ta -
raf arasında mutavassıt bir hal su 
reti olarak şunu teklif etmiştir: 

"Suriye ve Lübnan hükUmetleri 
himillere def aten 60milyon frank 
versinler ve borçtan nihai surette 
kurtulsunlar.,, 

Teklif pek tabii olarak hamil -
ler murahhası tarafından kabul e
dilmiş, fakat Suriye murahhasları 
buna asla yanaımamışlardır. Bu 
murahhasların beyanatına bakılır 

sa, Suriye, şimdiye kadar verdiği 
taksitlerle borcunu tamamen öde· 
miş bir vaziyettedir. 

Müzakere ve münakaşaların 

cereyanından anlaşılıyor ki, bu ko 
nuşmalar hiç bir netice vermeden 
dağılacaktır. Çünkü her iki tara -
fın noktai nazarları arasında de • 
rin farklar vardır. 

Suriye ve Lübnan matbuatı şid 
detli makaleler neşrederek ala 
caklılara hücum etmekte ve Suri 
yenin artık bir para bile vermeğe 
iktidarı olmadığını ileri sürmekte 
dir. 

Vataniler gene umumi bir top • 
lantı yapmağa karar verdiler. Son 
vaziyet tetkik ve münakaşa edile
rek f ırkamn yeni hattı hareketi bu 
toplantıda karar altına alınacak • 
tır. Toplantıya şimal ve cenup va 
tanileri iştirak edecektir. İbrahim 
Hananu Bey fırkanın toplantısı • 
na reislik yapacak ve ağlebi ihti • 
mal içtima sonunda ittihaz edilen 
kararları bildiren bir beyanname. 
de neşredilecektir . 

Çorumda umumi sıralar 

Darülfünun bugün ta
rihe kc;ırışıyor 

'""), 
ji), Hadi Faik (Hayıatl ~11°)' (Ba, tarafı ı lıı<:l aayılada) 

Bu mektuplar bugün saat on 
beşte bütün müderris, müderris 
muavini, muallim, ve muallim mu 
avinleriyle asistanlara tebliğ edil · 
mit bulunacaktır • 

ikinci mektuplar ise üniversite 
de vazife almı§ olanlara gönderile 
cektir. Bu mektuplarda da üniver· 
ıitede verilen vazifenin ve kürsü .. 
nün ismi bildirilecek ve kendileri 
vazife batına davet edilecektir. Bu 
günkü tebliğat darülfünun eminli· 
ği vaııtasiyle yapılacaktır. Yarın 
Maarif Vekili Reşit Galip Beyin 
darülfünunda üniversitenin tesisi 
münasebetiyle bir toplantı yapa -
rak bir nutuk ıöyliyeceği tahmin 
edilmektedir . 

Bundan başka ajanı vasıtasiyle 
bir de tebliğ neşri muhtemeldir • 

Maarfi Vekili Rcıit Galip Bey 
dün darülfünuna gelmemif, e -
vinde meıgul olmuştur . 

Yeni kadro bütün miiclerris ve 
mualliml~r tarafından bliyük l:-ir 
alaka ile beklenmektedir. Darülfü. 

nun emanetinin ismi (Üniversite 
eminliği) olacaktır. Binanın üze .. 
rine konacak (İstanbul Üniverai 

teıi) levhasının yeri dün hazırlan· 
mışhr. Levha bu akşam yerine ko• 
nacaktır. 

Darülfünunu ıslah kanunu ile 
darülfünun lağvedilmiş olacağı gi 
bi senelerdenberi darülfünunda 
kürsü işgal etmiş bütün müderris, 

müderris muavini ve muallimlerin 
de kanun mucibince hizmetlerine 
nihayet verilecektir. Kanuna ~öre 
bütün fakültelerden açıkta kala -
cak olan zevatın isimleri ve okut· 
tukları dersleri yazıyoruz : 

Tevfik Recep ( En•ac "e .r (Jlorıt 
·Mahir .<.T etr~h), Sal~h~ttınziy• Ct 
kenolo1ı), Kazım (f ızık), . Jtiit' 
mal (Müfredatı tıp), HiJ11ltı t.ıt, 
tü, Mustafa Mahmet, K~11faJil ı 
Mustafa Nevzat, Hüıeyın t }. • 

• Ö ş 1ke' Oıep Celalyan, mer e 
kif, Halil Salih . _.ı 

~.,., .. 
Eczacı muallim .,,.,a edl''' 

Mehmet Refik, Ziya . CCef't 
Servet, Süleyman Hilıtı1• 
Beyler. 

Hukuk müderri•ıerl 
h' hll 

Ağaoğlu Ahmet (~ ari. :.retil• 
kuk), Ali Kemal (Denız l1 }. • 

Ebülüla (Medeniye), (Eth~ (Ü' 
kif (Tıbbı adli), Cevdet fe; de' 
ıulü cezaiye), Hacı A~il {(~ali' 
niye), Ayni zade Tahsın .. ıa 

k "''" ye), Muıtafa Retit ( Huku •1,t)ı 
muhakemeleri), Zühtü (lh••

1 ~· 
Kenan (Tatbikatı cezaiye_)• (CI • 

Şarl Kruza (Amme), Tabır) J.'t 
za), Muslih ittin Adil (idare i,,e)ı 
durrahman Münip (MedeJ1 ll'fil 

Fazıl (lktısat), Mua~~er Jlı'' · 
(Hususiyeti düvel), Munır ~ofıd' 
sat), Mişon Ventura (Rot11• c,e~ı 
ku), Ahmet Reşit (Düvel), t Si' 
(Tatbikatı hukukiye), Ahdi;_.;· 
mim (Medeniye), Mithat <. V,lt 
ye), Memduh (Kara ticare~~~1,.t) 
bi) (Ceza), Muhlis Eteırı ( 
Beyler. ..... 

Edebiyat mUderrl• 1'" 
Ali Muzaffer, İsmail H•~~~ 

im, Fuat, Behçet, A}ıaıet . f-' 
Ali Ekrem, Avram Gala~tı, J'li*'' 
Nazmi, Şerif, Ferit, Hahl. ,.tıcit' 
tullah, Mustafa Şekip, Ah 
Beyler. 

,.,ı 
Tıp Fakültesi müderrisleri Edebiyat muallirtl ıt 
Neş' et Ömer (Dahiliye), Sürey Sadi, Hamit, İzmirli J-lıak1'1' 

ya Ali (Dahliye), Kerim Sebati rahim Hakkı Beyler. 1,,ı 
(Hariciye), Orhan (Hariciye), Be- .~lfl 
sim Ömer Paşa (Viliye), Ziya Edebiyat muallim "'" ıt•' 
Nuri Paşa (Üzniye), Akil Muhtar Orhan, Ahmet Beylerle rd· 1 

(Fenni mudavat), Hamdi Suat şar. ıJ 
d rrl• (Teşrihi marazi), Raşit Tahsin Fen Fakültesi mU e t ŞI' 

(Akliye), Kemal Cenap (Fizyolo· Mustafa Hakkı, Sait, t:t•f,ti" 
ji), Tevfik Recep (Ensac ve ır.eb· raf ettin, Cevat Mazh~r, j.'ıttP/. 
hası rüşeym), Hadi Faik (Tıbbi Nami Asaf, Mustafa Salı111ı .. "1': 
kimya), İsmail Hakkı (Tarajito M" t k B h ttin Şükl'1!', _ı.1'iı .. • • . Uf a , ur ane , li ., ,,.. 
1011), Nurethn Alı (Teşrıh), Tev - hanettin Ferit, Ligor, }. . 1•" 
fik Salim Paşa (Dahiliye), Ethem Ö Ş k t H" nü J-1ill11

'' ! mer ev e, us 
Akif (Tıbbı adli), Hasan Retat ı f'k Al' y· B l 

ı , ı ar ey er . 
(Seririyab cildiye), Talha Yusuf · lll"'ıerl lfl'JI 
(Fizyoloji), Sadettin Vedat (Em· M l"kFeHn. ~ua Nafiz 9'1 

h . . b d' ') S . Al' a ı , amıt, 
razı arıcıye me a ısı , aım ı M D M V 1 01, 

(T 'h' •) K T f"k . osyu, . a a 
eşrı ı marazı , enan ev ı ı. 

(Seririyatı viladiye), Ali Hüseyin illhiyat ,lli >(', 
(Seririyah cildiye), Ziya (Ayni .. İsmail Hakkı, Meh"11et ~.Jeti',_ 

~·aıetı ~.,, .. 
ye), Server Kamil Beyler (Hıfzıs Şerafettin, Şevket, •"' 1 ı· • Jlı 

. . •1 ' 
sıha), Esat Paşa (Aynıye). Fue!, Hüseyin Avnı, 

Tıp muallimleri 

Mustafa Hayrullah, Kemal, Nec 
mettin Rifat, Ihsan Hilmi, Sala • 
hattin, Fuat Fehim, Mustafa Nev -
zat, Behçet Sabit, Mahir Beyler. 

MUderris muavinleri 

Übeyt Refik, Ali Sedat ,Haydar, 
Akif Şakir, Tevfik Remzi, Fahret
tin Kerim, İsmet Kamil, Süheyl Ni 
yazi, Burhan, Hamza, Fazıl, Mu
zaffer, Osman Cevdet, İbrahim 
Şevki, Hikmet, Nuri Kamil, Şevket 
Aziz Beyler . 

Eczacı ve dişCji tababeti 
talim heyeti 

Hulusi (Hayvanat), Mazhar 

Baki, Hilmi Ömer Beyler· ··Jf~: 
el•'" ~ Lağvedilen İstanbul ad' '' 

nundan aç.ıkla kalan ~u ,~;ted' 
"'nı"e leı-den çoğu yeni u 

vazife alacaklardır • -' 

uderr••' ...il ~cnebi .,, :;d~:, 
bi ati .. ,,,.,• 

Z .. . ht d.. t ecne t•" .:.ır urı en or ııcl• i/" 
gelmittir. Bunların bat• Jo1'tD~Cf 
ye mütehassıslarından ,,10r Ş '' 

Do.. ·ss 
rats bulunmaktadır. .. derrİ'1;f'' 
Almanyadaki 500 111~ 1eı..-·· ıJ1 
legeıi olarak lıtaııbu a ıı•''f' 

·ıe ar " Doktor Şuralı ~ G•JiP ~I ' 
Maarif Vekili Retıl d kİ _"':-,
gör üterek AlmanY• 

11 dil~ ' 
· 1 · .. · ı'tede 1<eJJ dl ,. 

rıı erın umverı fıll 

Çorum haUu, umumun iıtira· 
hat ıçın oturmasına mahsus 
sıralar yapbrarak belediyeye 
hediye etmekte, belediye de bu 
sıraları park ve diğer umuma 
arık yerlere yerleştirmektedir. 
Sıralar.o iskeleti demir ve otu· 
racak yeri ağaçtır. Temiz bir 
halde boyanmakta ve üzcrJerinc 
de bedi.ve edenlerin ismi yazıl
maktadır. Bu sıralar çoğaldıkça 
şehrin muhtelif yelerine dağı· 
hlacakllr. 

Hüsnü (Emrazı umumiye ve ne · 
batat), Server Kamil (Bakteriyolo 

istifade edilmeıi etra 

fecektir. 
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tı.eden Yahudi düşmanı? M. Stalinle barış- ilk tahtelbahir 
'11'' y mak istiyormuş 
lttt h d•} } J k ) (Bao tarafı ı ln<'l 11ayıtada) ği kaınrgaya kapılmamak için yo-

Ol))a a .. u ı er e nası arşı aştığını Beyaz Ruslar tarafından Paris- tetebbüsünü dütündüm. Güçlük - lumuzu değiştirdik. (Bu geminin 

bı't! ta duşman oldugv UnU anlatıyor te çıkarılan Postliedni Novotsti ler meydandaydı. Bir kere boğaz- Mesudiye olması muhtemeldir.) 
q gazete•ı' Fran "t • lan da beıı. mil akıntı vardı. Bu sular-'l'ıl.. er dünk '· .. saya gı .mış 0 :ır O esnada bildiğim bir §ey var• 
;;1llıızda Ukve evelki günkü mek ister. Bu mezhep, cihantümul Mösyö Troçki ile Möşyö Litvinof da gemiye man.evra yaptırmak dı: Bir şark sahiline doğru gidiyor 
14 ?lası} Çı ·~n yazılarında bir prensip olmak haysiyetile, in - arasında bir mülakat olacağım müşküldü. Sonra da boğazın ge- duk ve elli metre kadar ötede bir 
e Yetiştigı'" · · ~ 1 .. b' · l k çidini kaplıyan torpil tarlasına B . llasıı . . nı, umumı san ıgın ır nızam o ma üzere ta yazıyor. Türk kalesi yükseliyordu. u v~ı ı .. d ıştırak ett'" · · l d .. h f d" · b B R düımek ihtimali kuvvetliydi. l~ ığırı . ıgını, nası nı ıgı er ıeyi ıı ıra in ırır ve öy eyaz us gazetesine nazaran yet pek ho! değildi. Kaleden üze-
atıldıg'" 

1 
ızah ederek siyasete le bir kanunun tatbikile bütün kai bu mu··ıa~kalın hedefı' M. Stalı'n O zamanki denizaltı gemileri - d F k t b' 

"' ınr d h • E · rimize ateır. ediyorlar ı. a a ız 1 

e ' a h k b' h "b nin içinde, "A. . 2,, son sıstem 'l' ı. llasıı •- a sonra ya U· nat anca ır ercü merçten ı a ile sabık Sovyet haribye komiseri- tam ag'" ızlarındaydık. Ate§ mesafe· ~tL'ı. 1.<1nıştı.. l k 1 y bir denizaltı gemisiydi. Buna rağ :ıı.. l\l"' ettı· ..... gınr, on arı na- ret a ır. er yüzünde ikamet e - nin barışmaları için zemin hazır- sının ilerde oldug'"u için isabet 
·''Jah gını 1 · · d ı · k b d h l men, torpil tarlasına gelindiği za-S,, ''Oldur;,, ' on ara nıçın en erın a 1 eti e muzma i lamaktır. M. Troçki bundan son- ettiremiyorlardı. Büyük küçük ~.~~ de c:ı"nu anlatmıştı. olmak olur. man suyun üstüne çıkmak mecbu-
ılilı l Yah d"l ra Madride Sovyet büyük elçisi rı"yetı' vardı, bu sırada da batahi _ bütün harp gemileri de bizi yaylı-t). t el'inı· U ı er hakkında Şayet Yahudiler Markı mezhe· 
'ıYlL , '' h d tayin edilecekmi!. Çünkü M. Troç lı'rdı·. Torpil tarlalarını geçtiğini- ma tutmu!lardı. Geçit yerinin, ,10 '\lllak 1• :'a U ilerin Alman· hile dünya milletlerini fethe mu - k . 
~~d· "l ki ispanyayı tanımakla maruftur. b'l b" k 'l ··t tam gittiğimiz istikametin a ıi cı-lı. %r :r 

11 neler yaptıklarını vaff ak olursa onun batına, bütün zi farzetseniz ı e, ır aç mı 0 e 
llJU • d k N b · la helinde oldug"unu gördük. Akıntı-etin bu mil1etlerin cenaze çelengi bir taç e i agar urnunu geçmemız -

ı. Y ı Almanlar Sarr'ı· ı·stı•yor ı k · B "" ktası da ve dört tarafımız dütmanla ku-·:.Süh.... azı arım tekmille- gibi geçecek, yer yüzü, eskisi gibi, zım ge eçe tı. ogazın o no 
·~<t on} b" d b' .... O kta satılmııı.ken manevra yapmak müt t-~~: arı avrıca tenkit bo,luklar irinde yüzecek. Sarrebruk, 30 (A.A) _ Sarre ır en ıre saga sapar. no :r 

'ı'lj .J T d küldü, k, 1 Tabiat, kendisine kartı vuku bu hududundan on beş kilometre u _ da, nerelere torpil konduğu a meç 
~!) ~~i bertaraf ebnek i - lan her tecavüzden müthit bir in • zakta Monnveiller Alman nahiye- huldü. Suyun üstüne çıkmak, bir Gemimizin burnunu doğru isti 
~ ~ .. ı rn. •ya koyuldum. Mev tikam alır. · d b top ates.iyle de batabilirdik. kamete çevirdik. Ben etrafı tetkik ,.., sın e ugün bir nazi tezahürü ya-
. t,Lllnhıyecek derecede ge - Ben böylece dü•ünerek Yahudi l k H lcte bu bilinen tehlikelere karşı için yukarı çıkarken, baıka bir 

" '!' pı aca tır. ücum kıt' alarmın da :r 

M.. '~lb a.ks12 bir hüküm ver lerle mücadele edersem Allahm geçit resmi yapacakları bu teza _ koyacaktık. Fakat daha bilmedi - kale ile karşılaştık. 
~lt~~~an kurtulmak için benden yapılma11nı istediği bir iti hür Sarre'in Almanyaya geri ve _ gımız ne tehlikeler vardı. Uzun Rumeli sahilindeydik. Etrafa 
•. ~ bir ~l.erl~ttim. Yahudi - yapmış olacağıma kani oldum. rilmesi lehine olacaktır. müddet, bu teşebbüs geri bırakıl- bir göz gezdirdim. Destroyerlerle 

~'"d l •n ıle mütedeyyin Yahudiler Arı ırkın, tam zıddı dı. Yalnız bir kere kumandan başka bir vapur boyuna bize ate, 
ı ı Sarbruk, 30 (A.A) - Bütün l k "ıiı..:ı.1 ar, Yoksa batka bir dırlar. Dünyada hiç bir millette, Hobbrooh boğaza yedi mil kadar ediyordu. Daha ötede bir a ay Ü ıqı e ? Alman radyoları, dün akşam Stut llıe\' t · kendini muhafaza ve müdafaa sev girdi, fakat bataryaları boşaldığı c.ük gemi, batan kruvazörün mü-'· t\au t k gart'ta Sarre'in Almanyaya gerı 'İ)'. et ika baıladıktan ki, yahudi miletinde inki§af etti· için geri dönmek mecburiyetinde rettebatını kurtarmağa uğraşıyor • 

l. "'~ h verilmesi için yapılan tezahür ha ~ ı..11İt •Aı_. 1te ri gözüme bam ği derecede inkitaf etmemiıtir. kalmıştı. du. Bu anda, ta derinlere daldığı 
'1 :n:te:ı d vadislerini netretmişlerdir. 

e., "'- e görünmiye baş - Bunun en bahir delili, bu mille- h Bir gün amiral Sir John Robe- mız halde, bana bu müddet bir ı ·~re Demir ane müdürü Röhling, M..ııc'ttı] .. Ye gidersem Yahu - tin hi.li. var olmasıdır. Dünya yü· h k ekin gemisi "Qeen - Elizabet,, e asır kadar uzun geldi. Kararımız ·l(iL_ .. , Sarre ü umeti komisyonu ile 
E ~ 1'Yordum. Onları tel zünde, yahudiler kadar, iki bin l h. d b. l çagwırıldım. Bog"azdan geçme te - bir mucizedir. Hali. nasıl oldu da -ı.ı on Fransa a ey ın e ır nutuk söy e· 
. ~ııcl, ald -tın diğer İnsanlar- sene içinde farık sıfatları değişmi- •ehbüsü için beklediğim izin ve - bir gülle isabetine uğramadığımı °' L uld miştir. ,. .eııti . Uını görmekte yen bir millet var mıdır? Hiç bir rildi. Birkaç saat sonra yola çık za şaşıyorum. '"'1 11 

•çle · :-==~=========== ~· llitıd rı, Ve Tuna kana- millet, yahudiler gibi ihtilal ta - Fransız, İngiliz, Alman, İtalyan tık. Planımız gece, ay doğduk - Bu maceradan sonra bir müd • 
~~ lt ~eki kısımlar, Alman havvül1erine maruz kalmamış ve olduğuna, yalnız dinin ayrı bulun tan sonra girmek ve mümkiin oldu. det denizin dibinde uslu akı1lı otur 

}t!ıı. tııenıiyen insanlarla en mülhit felaketleri geçirdiği hal duğuna kani olur. ğu kadar suyun üzerinde geminin mağa karar verdik. Türkler, de-

~diJeı-jl'l , de tamamlığım muhafaza etme - ve gün ıs.ıymca, suyun altından nizde tarama yapıyorlardı. Bir 'ti.· ter •an at, edebiyat, miştir. Yahudiler, amele sındıka ha -
... :ıi 1

)-tr .. 1 · d k reketlerinin liderliiini ele almıı - yolu almaktı. Seyahatimizin baş· iki defa yakalanmak tehlikesi at • · "i l 
0 

a emın e i fa- Yahudilerin dima0ları, asırlar b 
) ijiı_ etkile • • lardr. Bu iti kolaylıkla baıarabil- langıcı iyi aeçti. Fakat tam iri- lathk. Nihayet sükun avdet etti. lld~ &~~·· ettığim zaman irinde ı"nkitaf etti. Buaün biz ya· b. • · · b 'k d .... · d Y 
.~ ilt:~c.Uırıden düttii. h:r k • Y h d" melerinin sebebi, bir takım içti - ırımızı le rı e ecegımız sıra a irmi dört saat deniz dibinde' kal-

•111. udiyi hile ir tanıyoruz. a u ı mai zulümleri kaldırmayı hedef gemimiz sakatlandı, geri döndük. dıktan sonra yukarı çıktık. Temiz 
L ·~, aj Yaptıkları posta her devirde böyleydi. Yahudinin, ç k ı havaya ihtiyacımız vardı. ~ 11

etna • • 'bd ittihaz etmeleri değildir. Milli, Ertesi gece - önce ana a eye •çın 1 
a ettik • fikir kabiliyeti, ıı.ahsi inkiıı.af neti- Marmaraya girinciye kadar da· 

b... tterie · ·· k ,. :s- iktısadi istiklalleri yıkmak ıçın asker ihraç edilecekti - tekrar 
--qttt; rı gorme on • cesi değildir. Yabancılardan gör· ha birçok maceralar geçirdik ve ni 'il ebrıek · · k~ f' 'd' körü körüne muti. mücadeleci bir teşebbüsümüze giriştik. Torpil 

'

'-ler· 1.. ıçın a 
1 1 1

' düg-ü terbiyenin neticesidir. Yahu ' 1 ld" v · · n dal hay et Çanakkaleden ilk defa g_.. ı oır veba, kara Ö· kuvvet bulmalarıdır. tar asına ge ıgımız zama , • -:r 

tuh dilerin kendilerine mahsus kültür- dık, yavaş yavaş yolumuzu bul - meğe muvaffak olduk. "A. E. 2,, t.~~1 t "'ıil) . a.ni bir veba idi. Yahudi, bu sadece bütün reka 
~.. etı bu veba ile atılı- leri bulunmadığı için, fikri faa - betleri bertaraf eder ve amele mağa çalışıyor, arada sırada da nin mürettebatı ve zabitanı bu ge-t' liyetin esaslarını daima batkala - sındıkaları hareketini, cebbar, suyun yüzüne çıkıp, nerede oldu Çl!t, harp hatıraları meyanında 

tde rından almıthr. Yahudilerin ka - d h · tl" t ··b dd d 1 
. ~- ~ sosyal demokrat mütemerrit bir kuvvet haline geti· ğumuza bakıyorduk. Altımız a, en e emmıye 1 ecru e a e er er 

:"ler1 l fau, her türlü, mücavir mede- hl 1 ·· ·· b erayı kat'ıyen t e l Yete Yahudile - rerek doymaz ihtirazını ifade eder. torpilleri tutan ka o arın surtun - ve u mac unu maz • •:. od niyetlerle temas neticesinde inki- 1 
~·~ Uiunu anladım. Yahudinin bu tahakkümüne kar me sesleri duyuluyordu. Birinden ar. '•t ç,t §af etti. Bu her vakit böyle idi. · 
'""'-d'I Pan bir hakikat fi gelecek münevver insan, ne ya· birinin takılıp üzerimize düşmesı a-.. _ .. ıı eı-· Batka türlü değildi. k 

~ ~ ~l ~n alakadar ol - parsa yapsın, mutlaka kırılır. ihtimalini dütünere canımız sı -
~ ~ o1 erın b' · d Arılar, esas itibariyle, belki de B" k k d .. ·· d··gvü 

~ı. ~ ~til · ırı e milli - Yahudilerin bu hattı hareketi kılıyordu. ır aç ere uşun u il..-.•ı dı gi)çebe idiler. Sonradan yetiıı.tiler. ld b k t · t 'Her 
1.. ;_"~ ' l' vasi mikyasta muvaffak oldu. A- müz o u, ere e versın orpı ı~ıı.. 1-:ı:et l · k Bu hal, baıka bir aey ispat etme- d · · eçti ~ -' b e erıni 0 umı :s- mele sındıkaları milleti kurtarmak patlama ı, gemıyı sıyırıp g · 

~filtjrl ~ ıazeteler Kari se de, Arının yahudi olmadığını için mükemmel bir vasıta olduğu Bu tehlikeli sahayı geçtikten 

& ~fı "'ektıle dolu idı'. Ben ispat eder. Hayır, yahudi göçebe sonra, 0··ıekı· tehlikeli yere geldik. \ .., halde yahudi bu vasıtayı milletin 
.. Fretiıtıudukça Yahudile· değildir. Çünkü göçebenin bile iktısadi istiklalini yıkmak için esas ve yolumuzu tayin etmek için uzun 

~ ~etitıe artıyordu. "İt,, mefhumu hakkında muayyen tutar. zaman suyun yüzünde kaldık. O 

~'ti"- bu yazıları ya • bir telakkisi vardır. Ve bu lelik- Almanyanın bütün inhidam se· esnada, müthiş bir alete nişangah 
'-allı._ 01

"1alc istedim ve ki onun daha ıonraki inkitafları • beplerini tetkik edecek olursak en olmuıtuk. Fakat isabet vaki ol -
~ ..... ) l'tir) . y . h d · 1 . 

d'fl 'd erın ahudı ol nın esasıdır. Fakat ya u ilerin muyordu. Bomba yapan gemı erı 
'Ilı mühim ve en kati sebebin yahudi İ .ı .. ~ll h.. · bir mefkure icat etmeğe kabili- batırmak için var kuvvetimizle ça-\- ~lia.... ~ ... rı d tehlikesini anlamamak olduğu gö-

.. ~i)"""'tıı e ırıütaasup bir yelleri vardır. Bundan dolayı ya· rülür. lışmak emrini almı§tık. Çünkü 
İ t11..~ll İh..~lduırı. hudinin hayat telakkisi Arı ırkla - torpiller, boğazın geçidinde, bir 
L ,ltl -·-.nı k h d Almanyanm 1918 senesi ağus-

1 "t eri . 
1 

tarihi üze· rın ayal telakkisine yabancı ır. iki gemimizin batmasına sebep o -~· Ilı tetk'k y h tosunda uğradığı mağlubiyetle-
: 

1 k~ . ı ettiğim a udi, hayat telakkisine bir muştu. Hk fırsatta, bu işi gördü-
dııne h d"" .. k t ç·· k.. h' b' re kolaylıkla tahammül edebilirler b' k ı·· h .. i.. ep UfU • ıyme vermez. un u ıç ır 8~ ü zannettiğimiz ır ruva ore u-

"">ii k' b di. Almanyayı yıkan amil bu mağ- k ı t' ~ ~u 'rıl va ıt göce e değildi. Batka mil- cum ettik. yakından torpili attı 
~ Qit ~ E, . a!ılmıyan mu· Jetlerin vücudüne ıirmi! bir tıfeyli lubiyetler değildi. Fakat onu yı· ve henüz bizi görmemiş olan bir 

\''u..ı.. .. 1 ..._ tıılerin anlıyama- ·d· kan amiller, milleti siyasi ve ma- k"b' k 1 ~·~ı/ ... q •eb l -
1 1

' Destroyerin ta ı ıne maruz a -
iL • 1 sı "~·il ep erden do - Yahudinin baıka milletler için nevi kudretinden mahrum ederek mamak için derhal daldık. Torpil 
ı"lıd· ~i 

1 
ete k t'"b ·. d h d asırlardanberi için için bu magylu- kl d k •l • ~İ? a ı ır za· e ayatının evamı ıçın onun lediğimiz gemiye ya a§ıyor u ... 

r~'i::!ll >.t. bir ırk değil, fakat ayrı bir din ıa- biyetleri hazırlıyan esrarengiz Geminin batarken husule getirece· 
.'11)\>~tlikrkı mezhebi ta hihi olduğu fikrini vermek ister. kuvvetti. Halbuki bir milletin var c ::ızc:: 

~"t ltııdPre~sipi redde Büyük yalanların birincisi bu - lığını tahkim eden, onun siyasi den ziyade bütün dünyayı saran 
\ '- deı t~tın ezeli im dur! Fakat yahudi, hulul ettiği ve manevi kuvvetidir· bir yahudi imparatorluğu vücude 
.~~ kutleleri ileri cemiyetin içinde bir parazit olarak lngilterenin hedefi, Almanyayı getirmeyi istihdaf edenlerin men-
'IJ· ' f tne:ıh · F k ~ erd. ep ınıan • yatamağa devam için kendini in mahvetmek değildi. a at yahu- faatine daha fazla hizmet eder. 

~ ~ ın kıyın t' · · k k d'l . . Al h t 1 i ~ ltk e ını ın - ir etme ten çekinir. Bu inkir ı erm gayesı manyayı ma ve · lngiltere, dünyadaki var ığmı 
•l)ttife rıa.:zariyeleri - keyfiyeti, yahudilerin zekası de- mekti. ve mevkiini muhafazaya çalışır· 
.. 

1 ~i:.l •• 'llıiicade1e ede , · d · '"'f l d H t Bugu··n Japonyanın yıkılması h d' l "lt · f th t k ... , L.~lln "a l .... reeesın e, ınsanı 11 a e er. a - ken ya u 1, ngı ereyı e e me 
~ t·· t ıgının mi- ta bu iğfal o dereceye varır ki hal- belki lngilterenin menfaatlerine için tedbir alıyor. 

Urden tecrit et kın büyük bir k11mı yahudilerin hizmet edebilir. Fakat İngiltere (Devamı var) 

Garip bir vak'a 
Yaralı iki kişiye moto

siklet mi çarptı? 
Edirnekapı civarında garip bir 

vak'a olmuştur. Gece vakti iki 
kişi yüzleri gözleri yara, bere için· 
de olduğu halde Edirnekapısından 
İçeriye girerek o civarda bir ecza
neye gitmişler ve burada yarala • 
rının ilk tedavisini yaptırmıtlar • 
dır .• 

Tedavi esnasında eczacı bun • 
!ardan birisinin yarasının ağır ol· 
duğunu görmüt ve ihtiyaten hadi
seyi polise haber vermiştir. Yaka
ya zabıta vaziyet etmit ve bu iki 
yaralının ifadeleri alınmıştır. 

Bunlar verdikleri ifadede gece 
ikisi bir motosikletin üzeriade ol
dukları halde Edirneka,ı haricin
deki yoldan geçerlerken karııdan 
bir kamyon da hızla relerek ken
dilerine çarptığını ve ı.u tiddetli 
çarpı§ma neticesinde ikisi de ba
yılıp, oldukları yerde kaldıklarını 
bir müddet sonra kendilerine ge -
lince yanlarındaki motosikletin de 
aşırılmış olduğunu aöylemi9lerldir • 

Zabıta bu eararenriz çarpıfma 
hadisesini ve bunlara çarpan oto
mobili aramaktadır. 
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Suale 
(Baş tarafı 3 Ül\CÜ sayrfada 

A) Ticaret sahasının geniıleme 
ıinden hasıl olan sermayeye sahip 
olanlar , 

B) Bilhassa büyük keıiflerden 
sonra müstemlekelerden gelen kıy 
metli madenlere ve bol paraya sa• 
hip olanlar,. 

C) Sanayi müesseseleri yavq 
yavaş ortaya çıktı. Bunların dava· 
ları serbest rekabetti, ferdi hürri · 
yetti, hulasa liberalizmin ileri sür 
düğü bütün iddialar bunların id -
dialan idi. Çünkü krallıklar orta 
ıınıfın malını ve canını emniyet 
altında bulunduramıyordu. Krallık 

kurulut itibariyle kralın maiyet me 
muru haline giren asilzadeler ve 
kral tahtına destek olan kilise ile 
birlikte orta sınıf ve fakir halkı 
iatitmar ederdi. 

Orta sınıf zayif iken ses çıkar· 
mazdı. Fakat orta 11nıf zengin • 
let İp krallıklar ve asalet kuvvetten 
düımeğe baılayınca burjuva, fikir 
den, felsefeden baılıyarak siyase· 
te kadar bir kalkınma hareketi 
yaptılar-. 

Bu hareket bir taraftan felsefe
tie insan şahsiyetine kıymet, hür -
riyet, müshet ilim cereyanını do -
iurdu. Bir taraftan da parlamento 
rejimini canlandırdı . 

Parlamento hareketlerinin baıı , 
hak sahibi olmıyan orta sınıfa hak 
vermektir. 

Bu halda orta sınıf devlet mali 
ye.ini, bütçesini mürakabe salahi
yetini kazanmıştır. Çünkü orta ıı • 
nıf zenrmleri devlete mütaahhitlik 
ediyor, fakat paralannı muntaza • 
man alamıyorlardı. 

AJ~~lflrını emniyet altına al· 
mak için adeta hazineye haciz 
koymak iniyordu. Parlimen -
to inkipfa imkan bırakmak için 
ele (Beter hukuk beyannamesi ile 
'düıturlqan) hürriyetleri vennit -
tir4 Çünldi orta sınıf münferit ser
mayelere sahipti. 

Parlamento ihtilalleri tarihi ha• 
tından sonuna kadar tipik bir ıı • 
nıf hareketidir. Parlamento reji -
minin muvaffak olduiu yerlerde 
orta ımıf hakimiyeti kuvvetli de 
meldir. 

Şimdi ıiz alın Oımanlı İmpara
torluğunu; parlamento hare~etin. 

de böyle hir ıörünütü var mıdır?. 
Osmanlı parlamento hareketi 

milletin içinden doğabibnek için 
Qmıanlı memleketinde milli bir 
liurjuva tabakası teıekkül etmit ol 
malıydı. Birinci ve ikinci meıruti· 
yet hareketlerinde Türkiyede böy 
le bir tefekkül yoktu. 
Osmanlı maliyesi beıbattı. 
Osmanlı iktııadı berbattı. 
01111anlı fikriyatı berbattı ve 

hepsi de orta zaman damıaımı 
t&Jıyordu. Buna mukabil bir dev • 
let vardı yapımk istiyordu. 

Yabancı eerma_ye sahipleri var-
clr. Kazamnak iatiyorlardı. 

Banka Türk değildi • 
Şirket Türk değildi. 
ithalat iti Türkün değildi. 
ihracat iti Türkün deiildi." 
Meırutiyet ilin olunduğu zaman 

iMm•ah ordusuna ekmeği, IMılgu -
ru ibr lngiliz firamaı satıyordu. 
~tar mültezimleri ekalliyetlerdi. 

Devletle alrt verit edenler, Türk 
Jer değildi. Ecnebiler ve onlann 
yardakçılar idi. Bunun için 
).&hancılar bir taraftan ıi -
Yaıi tazyilderle devleti ma-
il teahhiitlerini ifaya mec-
l>ur elerfer, dller taraftan da Oı
blanlı ülkesinde ekalliyetleri, yani 
Türkiyede çalıtan ecnef.>i firmala-

cevap . Italya Yunan ada~ Yüzme Müsa bakala 
larını niçin işgal etti l · ... C 

rınm it adamlarını doğrudan doğ· 
ruya kanun tanzimine memur et • 
mek, onlara devleti mürakabe 
hakkını verdirmek isterlerdi. 

Bizim rahmetli hürriyet baba 
ları İngiliz ve Fransız sefarethane 
lerine babalarının evine gider gi
bi girerlerdi.. İngiliz ve Fransız se
faretleri niçin parlamento taraf -
tarı idi? Ecnebi sefaretler in Os • 
manlı devletinin dahili işlerine 
müdahaleıi ve hürriyeti himaye 
etmesi botuna mıydı? Hayır, Tür 
kiyeye yatırılmış olan İngiliz ve 
Fransız sermayelerini daha :;min 
bir halde muhafaza etmek için. 

Böyle bir davadan doğan ve 
Tanzimatın devamı olan parla 
mento, parlamento değil bir entri· 
ka dolabıdır. 

Madde 2 - "785 da ilan edilen ,. 
birinci meşrutiyet, 1908 de ilan e· 
dilen ikinci meırutiyet, bir taraf • 
tan düşman tecavüzleriyle parça 
lanan Osmanlı imparatorluğunu 
koruma kiçin sarayın ve ona iıti • 
nat eden politikacıların, diplomat• 
ların hareketiydi,, dedik. Dostu· 
muz anlamadı, zırvaladı. Tekrar 
anlatalnn: 

Birinci meşrutiyetten başlaıya -
lnn, birinci meırutiyeti kim hazır 
ladı? Abdülhamit meşrutiyeti ili.n 
edeceğini vadederek tahta geçme· 
dimi?. Geçmedi deyin.. Geçtiyse 
ilk meırutiyet bqından sonuna 
kadar bir paditah dalaveresi idi. 

Metrutiyet hareketi esaıen tan
zimat hareketlerinin bir devamı 
idi.. Sun'i Osmanlı milletini vücu· 
da aetirmek için yapılan hareket. 
lerclen biriydi. İkinci meırutiyet 
(Reva]) mülakatından sonra he 
yecana gelen bir zümrenin hareke
ti ve padişahın mukavemet etme• 
mesi ve tahtta kalması ile netice -
lenen bir davadır. Büyük tarih 
cereyanları içinde Ahmet Rizala:
şunlar, bunlar, hatta şu veya bu 
cemiyet bir gölge gibi kalır. 

324 meırutiyetinde de dava mil· 
li haklar davası değildi. Osmanlı 

imparatorluğunu korumak gayesi 
idi. 

ikinci meşrutiyet hareketi, Tür
kiyeyi ıene parlamento reıımını 
tutacak milli bir burjuva zümre • 
ıinde mahrum buldu. Onun için 
temelsiz oldu. imparatorluğun ça
bucak parçalanmasını kolaylaı -
tırdı. 

• • • 
Madde 3 - Makalemde bizim 

tarihimiz 21 & emmuzdan baılar 

dedim. 

Gene bu iddiadayım. Bizim ta· 
rihimiz 24 Temmuzdan hatlar. 

Bu tarih; bir dönümün, bir olu 
ıun, bir inkılabın if ~desidir .. 

Gene makalemizde dedik ki; 
24 Temmuzun karakterlendirdiği 
cümhuriyet devresi ile İmparator • 
luk arasındaki fark, bir nevi farkı
dır. insan topluluklan bir takım 
nevilere ayrılır: Kalan, kabile, ati· 
ret, ıite, imparatorluk, burı, mil· 
Jet ıibi ••. 

Türk milleti de sosyolojik mi· 
nasile Türk soyunun bir nevidir.Bu 
nevi ikılibmm karakterini (Lo. 
zan sulhu) ifade eder. 

Türk milleti dediiWıiz zaman 
biz bundan iki mi.na anlarız. 

Biri tarih minasiyle, yani soy 
itibariyle bütün Türkleri bayrağı 
altında toplar. Öteki mua11r millet 
leri gİf>i demofcraıi lıarsma sahip 
olan milli hakimiyete dayanan, 
milli iktııada, milli hukuka, milli 

l••bit edilm~:İf :ı:;~i:.:::.-::u. 1 Agustos . uma 
talea §eklinde ilave ediyor. I ti ak d ki · · ı · · Mod 

işte bu son sözlerdir ki ltalyan ş r e ece er ısım ennı 
bahriyelilerinin üzerine çıkmıt hamamı müdürlügu"' .. ne yazdıra 
oldukları adalar hakkındaki ltal· 

yan emellerinin mahiyeti hakkında 11 Ağustos cuma günü Moda sporcuların hepsini ~ 
ciddi bir şüphe veriyor. deniz hamamında yapılacak yüz · liktedir. 

Eğer ltalyan bahriyelilerinin me müsabakalarımız gün geçtikçe 
maksadı hakikaten sadece Yunan büyük bir rağbet ve alaka ile kartı 
denizlerindeki birkaç bot ada üze- )anmaktadır . Müsabakalarımızın 
rinde fenni tetkikat yapmaktan umuma açık bulunması ve bu iti· 
ibaret olsaydı bunu halyaya kartı barla bazı sebepler dolayısı ile res 
dostane vaziyetinde şüphe bulun - mi müıabskalara henüz giremiyen 
mıyan Yunan hükumetine daha yüzücülerimize de ittirak hakkı 
evel a~ıkça aöyliyebilirdi. Halbu· vermesi bu rağbeti artıran belli 
ki hadise böyle olmamııtır. Hiç batlı sebepler arasındadır. 
haber verilmedeq bir emri vaki Bu mijaabakamız hem bu suretle 
yapılmıtbr. klüpler haricinde kalmıt yüzücüle-

Bu itibarla it1al hareketi büyük rimizin de derecelerir,i denemele· 
yangınlardan evel duyulan bir pa- rine vesile vermekte, hem de mın· 
çavra kokusu gibi Akdenizin bir taka tampiyonlarına gene bir haf. 
kötesinden herkese bir nevi harp ta sonra yapılacak Türkiye birin -
hazırlığı hissi vermittir. Çjjnkü cilikleri iç.in güzel ve sıkı bir id· 
timdiye kadar ltalyaya ait olmıyan man fınatı temin etmektedir, 
bir veya biricaç ada i§lal edilmit Müaabakamızda bat hakemliii, 
ise ve bu i11al hakikaten denildiği federasyonun denizcilik komitesi 
gibi fenni bir maksada müstenit reisi Ekrem Rüttü Bey yapacak • 
olmayıp ta aıkeri bir mahiyette de- tır. Mütehassıs hi.kem yüzme ant· 
vam edecebe ortada uzak ve ya - renörü Her Tekethoftur. Diğer 
kın bir harp tehlikesi bulunduiu • hakemlerin isimlerini de bir iki 
nun bir delili olarak kabul oluna • ıüne kadar ilin edeceğiz.. 
bilir. Müsabakamız Moda deniz ha· cağı saatler tudur: 

Bununla beraber Yunan bqve· 
kili M. Çaldariı hadiseyi hakiki 
bir soğuk kanlılıkla kartılamıttır. 
İtalya hükumeti nezdinde yaptıiı 
teşebbüaatta hiç bir asabiyet eseri 
göstermemiştir ve Yunan matbua
tına meselenin halledilecejini te • 
min etmittir. 

D&n a. :hacliaukkmda selen 
telgraflar tdlardrr: 

Atina, 30 (A.A.) - Havas jan
sı bildiriyor: M. Çaldariı, bah • 
riye erkanı harbiye reisi ile, ltal· 
yanların f ennl tetkikat yapılmak 

için çıkıldığı Merzo civannaki a· 
dalar hakkında 1örü9müttür. 

M. Çaldariı ltalya sefirinin de 
ziyaretini kabul etmittir. ltalyan 
sefiri matbuatm neıriyatmdan ti
kayet etmittir. 

M. Çaldarit, gazetecilere, me
selenin biran •vel halledilecejine 
dair tekrar teminat vermittir. 

mamında ve bu hamamın bütün 
fenni tartları haiz olarak tanzim 
edilen yüzme tabasında yapılacak 
br. 

Bu buauıta lazım .ıelen teshili· 
tı gösteren hamam sahibi Ihsan 
Beye hassaten teıekkür ediyoruz. 
Hamamın tertibatı, yüzme mü -

sabakamıza ittirak etmiyen fakat 
mthabakalarr seyretmek istiyen 

Numareaı: Saati: 
ı 13 
2 13 ı ~ 
3 1330 
4 IJ35 
5 1340 
6 13,45 
'! 1405 
8 14,15 
9 14,30 

10 1440 
1 ( 15 lO 
l2 15 20 
13 15 30 
14 15 40 
15 16 

J6 1620 
11 16 55 
18 17 10 
19 18 

Davis kupası 
Paris, 30 (A.A) - t, 

vis kupası maçlarınd.
nü kazanmııtır. Çift 
Borotr ile Brugnon, 
yi 6 13-8/ 6-6/ 2 _ ....... . 7 

İngiltere üç maçtall 
zanpııftır. YapılacaJı. 
ha var. 

. Nevi: 
Türk bayrak yarışı (1~ 
400 serbest f) 

50 .. çocuklara ot-•,, 
100 .. ,. (14-f 
50 ,. tekaütlere (3' ~ 

200 kurba~alama (Hı 
100 Serbest 
100 ,, (Hanımlara) 
100 Sırt üstü 
.\tlama (5 mecburi 3 
200 Serbest 

50 kurbağalama ç 
100 .. 
50 kurbağalama (te 

Türk bayrak yarı~ı 
J 500 serbest 
400 serbest HanıınlaP 
Su topu 
Yağlı direk 

Atina, 29 (Huıuıt) - Kalim -
nos adaımm yanmda ve Amoraoı 
adasının kutumda bulunan iki ha 
li adada İtalyan olduklan anlatı • 
lan bazı kimselerin ıörüldüiü ha· 
beri burada heyecanla brtılanmıı ••11111Faııa:n111 m11a::::.:::m1F1111mna11111 :1:::r.ımmı=11a:=:.::::mm:ammı:v·::11111nnı•all-~j 
tır. Roma hükimetinin protesto Bir çocuk bulundu 
edilmesi, hiç olmazsa İtalyan se- Silivrikapıda mahalle bekçileri 
fareti nezdiade tetebbüsat icruı evvelki ıece orada Pazar tekkesi 
mevzuu bahsedilmit ise de M. Çal- civarında dolaıırlarken bir çocuk 
dariı adalara çıkanlann hüviyetle- ıesi duymutlar ve tekkenin duva· 
ri ve maksatları belli olmadan böy rına yaklatınca yerde bir çocuiun 
le bir karar verilemiyeceji mütale ailamakta olduğunu görmütler • 
aıında bulunmuıtur. dir .. Bulunan çocuk tahminen dört 

Bilahare ıelen mütemmim ha günlüktür. 
herler adaya çıkanlann lıtanköy 
zelzelesi münuebetiyle ilmi tetki- Çocuğun üzerinde bulunan ki· 
kat yapmak ıayesini ıöttüklerini iıtta kendiıinin rum ve isminin 
bildirmektedir. Vahaç olduiu yazılıdır. Çocuk 

san' ata malik olan bir cemiyet de· 
mektir. 

24 Temmuz bizim ıosyolojik 
minaıiyle millet olduğumuzun 
dünyaca tanındıiı ıündür. Yani iç 
timai bir tekamülün if adeaidir. 
Osmanlı imparatorluiu bir mil· 

let değildi. Orada ancank bir üm
met hayatı hikimdi. 10 Temmuz 
da Lu ümmet hayatı içinde kayna· 
dı gitti. 

24 Tem uz bir baıtır. Gerçi ta • 
rihin hadiseleri biribirine hal
lıdır. Hayat hadiseleri ıibi ••• 

vasıta•iyle Balıklı rum kilisesine 
teslim edilmittir. Zabıta bu yav

rucuiu sokağa bırakanları aramak 
tadır •• 

Tek hücreli hayvandan insana 
kadar bütün canlılar biribirlerinin 
akrabası sayılır, fakat hayvanlar 
tekamüllerinin her merhalesinde 
de birer nevi adını alırlar. 

Kutu kurttan, atı maymundan, 
maymunu inaan;lan böyle ayrırız. 
içtimai bidiaeyi de böyle ayırınz. 
Yoksa bizim tarihimiz 24 Temmuz 
dan bqhyor sözüne mevau bilhu-

partımanının 1 inci 
ıına hırsız girmit 
iki adi küpe çalaralı 

Hırsızların üçüO'f 
Koço ve Hasan old 
yakalanmıılardır. 

Türkçeye bibak 
esseaemiz için •• 
daktiloya ihtiyaç 
bilen tercih oluout• 

duna daktilo it• 
mDracaat. 

ıa taze ve 14 arıilY 
huriyet olduju z 
yumuzun tarihi Y 
vermek için insanın 
ilim ve fikir ibiti ol 
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Is h r i li s e ue o r to M e ~ te p ı e re 
Jale~e almıyor 

•e ~ - 1933-1934 ders senesi için lstanbulda bulunan Knleli 
iÇ_ ıltepe Liıelerile Bursa'da bu'unan Bursa Askeri Liıesinc 
ıl:Y• ._ve Erzincan'da bu'unan Askeri Orta mekteplerine talebe 

•cadır. 

6, 7 
2 

- Liseler 9, 10 ve 11 "1, 2, 3,, üncü. Orta mekteplerde 
Ye 8 •·ı, 2, 3,, öncü sınıflara muhtevidir. 

lllıabt!ı·- Liselerin muhtelif sınıflarına 600 ve Orta mekteplerin 
ıf sınıflarına da 300 talebe alınacaktır. 

~ - Almanca okuyan talebeler tercihan alınacaktır. 
ler 1 - Liselerin 11. inci sınıflarına iyi Almanca bilen talebe· 
'-Oıa ~haca~tır: Bu talebeler Liseyi ikmalden sonra yapılacak 
•e ; aka ımtıbanım da kazandıkları takdirde Askeri mühendis 
"e ~n rncaıuru yetiştirmek üzere Almanyaya gönderilecekler 
der~ •abakayı kazanamadıkları takdirde harbiye mektebine gi· 

e zabit çıkacaklardır. 

bıık 6 '""':" Mektepler leyli ve meccanidir. Talebenin ia~esinden 
tİbi 1 gıydirilmesi, tecbizatı ve kıtapları hükumete ait olduğu 

ayrıca talebeye her ay bir miktar maaş ta verilir. 

••b ~ '""':" Liseyi muvaffakiyetlc bitirenlerden arzu edenler mü· 
de 

1 
• •nıtlhanına girerek kazandıkları takdirde Beşinci madde-

Oldug· u 'b· k • ..b d" F t" t' · ı k Q~ gı ı as erı mu en ıs ve en memuru ye ış ırı me 
Qı t~c Almanyaya gönderilirler Buna arzu etmiyenler Harbiye 

t lcbinc a-iderlcr. 

ı,, 8 - Bütün mekteplerle kaydü kabul mekteplerin bulunduk
tiıı~ Ytr!crde 1/f emmuı/933 tarihinde başlar ve Ağuıtosun bi
•eıı c. ~ıter. Bununla beraber kadroda münhaller kalırsa ders 
tıak~:ıı:ıın ~cvamı müddetince sivil lise ve orta mekteplerden 

•uretıle talebe ahnmağa devam olunur. 

Ort 9 - Mekteplerin bulunduğu yerler haricinde aakeri Jiıe ve 
l'c: lllckteplere kaydedilmek istiyenler 1/ Haziran/933 tarihinden 
Qıij 1t1uı sonuna kadar bulundukları yerlerin askerlik şubelerine 

'•caat etmelidirler. 

k,}'~?, - Mekteplere girmek için lazım olan şartları muhtevi 
tind u kabul şartnameleri ve muhtaraları bütün askerlik şubele· 
orta c l!Jevcuttur. Talipler askerlik ıubelerinc ve askeri lise ve 
ı,.. llıcktcplere müracaat ederek mezkur şartları öğrenmelidir-
~ (2232 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

soooo 
' Metre Amerikan bezi: kapalı zarfla münakaa111 9·Ağuı· 

tos-933 çarşamba günü saat 11 de. 
6500 kilo beyaz peynir : Açık münakasası 9-Ağuslos·933 çar-

10 OOo şamba günü ıaat 14 de. 
' adet hasır ıüpürgeıi : Açık münakasası 9·Ağustos·933 

çarşamba günü saat 15 de. 
l3') kalem eczayı tıbbiye: Açık münakasası 9-Ağustoı·933 
1) . çırıamba günü ıı.at 16 da. 

'-'ikt enız kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu ol an yukarıda cins ve 

Hr •rı Yazılı eşya müna~asaya konulduğundan şartnamelerini 
~,k'-'tk iıtiycnlerin her gün ve itasına talip olacakların da mü· 

~k~'• gUn •e saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile bir'u l\ııunpaıada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müra· 
•rı, "3290 

~ " 
0sta Telgraf Telefon Binalar ve 

Levazım Müdürlüğünden : 
J> 

'te di «>ata Telgraf Telefon merkezlerimizin müsait olanlarına el 
~a;" ill~ları asılma işinin aleni olarak müuıyedesi 7/ Ağuı· 
~tde l tarihine mlisadif pazartesi günü saat 14 de Yeni Posta. 
~~lir. '"•zun Müdürlüğü Mübayaat Komisyonunda icra edile· 

~Q,,~•liplerin bu baptaki şartnameyi görmek için timdiden ve 
~ıtıi1;dtyc İftirak için de tarihi mezki'ırde kanuni teminatlarile 

on Riyaıetine müracaatları ilan olunur. (3242) 

Levazım Satınalma 

Komisyonundan ; 9~ 
~ l\iıo l<ösele 1 
3~0o '' V ıkct e Kapalı zarfla münakasaıı: 8/ Ağustos/ 1933 
S()oO ~}'ak Vidal; J Salı günü saat 1 O da. 
7so ctro Efrat e.biseliği şa ya · ) f S/A 35 1 ( :ıpalı zar la münakasuı: · 
Ooo k.'' kaputluk şayak J ;ustos/933 salı günü saat 14 de. 

•lo d / 3 sa e yağı Kapalı zarfla müaakasası : 8/ Agustos 93 
" salı günü saat 15 de. 

'ı' Utn· 
, 

1~1•tı 1~ kuvvctJeri ihtiyacı için lüzumu olan yukarıda cins ve 

ı:~ı~i~~tılı eşya kapalı zarfla münakasaya konulduğundan şart 
b lıll QI 

1 
görmek isteyenlerin her gün ve mezkür eıyayı itaya 

t"· ''•kl •t le •rın da münakasa gün ve 11atlerinde Kasımpaşada 
"•tını Satıoalma Komisyonuna mDracaatları. {3289) 

........................................................ , 
3. K. (). ! 

Satınalma Komisyonu il:lnl;ırı · i ......................................................... 
İzmir fırka SA. AL. KOM. dan : 
Fırka kıt'atı ihtiyacı için 430.000 
kilo kuru ot kapalı zarfla münaka 

saya konmuştur. İhalesi 12- ağus 

toı -933 cumartesi günü saat 11 
dedir. İsteklilerin şartnameyi gör· 
mek üzere her gün ve münakasa· 
ya girmek için o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektupla • 
rı ile İzmirde Fırka SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları . 

(3177)' (3340) 

Beyo~lunda Bayram sokağında 
44 numaralı Papazyan apartıma • 
nında 5 numaralı dairede mükim 
iken halen ikametgahı meçhul o • 
lan lstepan Milyan Efendiye: 

İstanbul üçüncü icra dairesin -
den: 
Alacaklı Amsterdam ıehrinde mu 
kim ve Galatada Bahtiyar hanında 
68 - 69 numarada ikametgi.hi 
kanuni ittihaz eden Kupa ve 
Abbas müessesesine yedi kıt'a em 
re muharrer senet mucibince ala -
cağı olan (241,969) lira maa me -
sarif ve faiz ücreti vekalet ve 
ifli.ı yolu ile vaki takip talebi üze· 
rine mezkur ikametgahınıza öde
me emri gönderilmişse de buluna· 
madığından ilanen tebliğat icrası· 
na karar verilmittir. Bali.da yazılı 
borç ve masrafları işbu ödeme em 
rinin tarafınıza tebliği tarihinden 
itibaren nihayet (30) otuz gün 
içinde ödemeniz ve bir itirazı~ız 
varsa gene (30) gün zarfında ıs • 
tida ile 932 - 4825 dosya numara· 
siyle icra dairesine bildirme~!z 
lazımdır. Borcu ödemez veya mud 
deti zarfında itiraz etmezse!liz a
lacaklı tarafından icra ve iflas ka· 
nununun 171 inci maddesine tev 
fikan ticaret mahkemesinden if • 
liıınıza karar verilmesi talep edi· 
leceği mezki'ir ödeme emrinin teb· 
]iği makamına kaim olmak üzere 
ilin olunur. (346) 

lıtanbul ikinci icra memurlu 
ğundan: Bir borçtan dolayı mah • 
cuz ve paraya çevrilmesi mukar • 
rer muhtelifülcins motör ve buna 
müteallik elektrikle müteharrik 
makine ve emval ve saire 5 ~ 
933 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat 16 ili 18 de Ahırkapıda 
Marangoz ve doğrama fabrikasın· 
da açık arttırma suretiyle satılaca 
ğından talip olanların mezkur gün 
ve saatte mahalli mezkurde hazır 
bulunacak memuruna müracaatla· 
rı ilin olunur. (8062) 

İstanbul altıncı icar memurlu • 
ğundan: Bir borçtan dolayı mah -
cuz ve paraya çevrilmesi mukar 
rer piyano ve büfe ve sair eşyayı 
beytiye açık arttırma suretiyle 5 
-Ağuıtoı-933 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Şi§li Halaskar Gazi cadde· 
si 31 numaralı apartımnm 4 nema· 
t·alı dairesinde satılacağından ta 
lip olanların mahallinde hazır bu 
lunacak memuruna müracaatları 
ilan olunur. (5946) 

lst. ikinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer balıkçılı~a müteallik 
levazimat 3--8-933 tarihine mü· 
8adif perşembP. SlÜnü saat 8 den 
9.30 a kadar Balıkoazarı Pevnir· 
ci sokak 14 numaralı ma~azada bi 
rinci acık arttırma suretile satıla 
cağınd~n taliplerin mahallinde 
hazır bulunl\n memurunR müraca· 
atlan ilan olunur. (345) 

ZAYİ - 1698 sicil numaralı a
rabacılık ehliyetnamemi zayi et • 
tim. Yen isini alacağımdan hükmü 
yoktur. İbrahim (5952) 
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Maarif Vekiletinden : 
iıkmekteplerin dördünc:i beşinci sınıflarına mahsus Yurt Bil • 

gisi kitaplarının baskı ve satış iş inin pazarlıkla ihalesi. 

llkmekteplerin dördüncü ve beşinci sınıfları İçin Maarif Ve
kaletince hazırlattırılan iki ci ltten müteşekkil Yurt Bilgisi kitap
larının basma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 1 Ağustos 
1933 SaJı günü öğleden sonra s ıat 15 tt: Maarif Vekal~ti Müs· 
teşarlık makamaoda toplanacak kom'syon huzurunda pazarlık la 
ihale olunacaktır. B:.ı pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin şartna· 
muini almak üzere Ankarada Maarif Vekaletine, lstanbulda 
Devlet Matbaası Müdürlüğüne, k i tapların müsveddelerini görmek 
için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşri yat Müdürlüğüne müra
caat etmelefi ve ihale vakt inden evvel cilt başına 3000 liralık 
muvakkat teminat akçasını Mal sandığına yatırdık farına dair bir 
makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu komisyon reis-
liğine tevdi etmiş bulunmAları laıımdır. (3645) 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
müdürlüğünden ; 

1 - Mübayaası muktazi 50,000 tane 2 numaralı porselen 
fincan kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 

2 - Mezkur fincanların 17-Ağustos· 933 tarihinde ihalesi ic

ra edileceğinden taliplerin şartname almak için her gün şartna

medeki tarifat dahilinde ihzar kılınacak teklifname ile teminata 

ihtiva ed«!cek zaıfJarı tevdi için de mczkür tarihe müsadif per

şembe günü saat 14 tc lıtanbul'da yeni postahanede satına lma 

komisyonuna müracaatları. (2679) 

Haydarpaşa Emrazı Istilaliye Hast
hanesi Baştabipliğinden : 

Haatahanemiz için bir senelik 21 kalem erzakın aleni müna

kasaıı 17 Ağuıtoı 933 perşembe günü saat 14 le Galatada ka
ra Mustafa paşa sokaiında Istanbul Liman Sahil Sıhhiye mer

kezindeki komisyonda yapılacağmdao istiyenlerin şartnamelerini 

görmek üzere her gün hastahane idaresiyle meıkfır merkez le· 
vazım Memurluğuna müracaatları. (3563) 

Posta Telgraf Telefon Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden ; 

Telsizlerimiz ihtiyacı için 182 kusur ton gazoilin 6/Ağus· 
toı/933 pazar günü saat 14 de kapalı zarf uıulile münakasası 
yapılacaktır. Taliplerin kanunun tarifatı dairesinde kapatılmış te
minat ve teklifatlara ile birlikte Yeni Postanede ikinci katta Le
vazım Müdürlüğü Mübayaat kom:syonuna müracaat etmeleri ve 
münakasa tarihinden evvel her gün müracaatla bu baptaki şart-
nameyi alabilecekleri ilin olunur. (3243) 

~vlet Demiryolları ilanları f 

12 - 7 • 933 tarihinde icra edilen müoakas!\da elde edilen 
fiat haddi layıkında görülmediğinden 650 ton yerli kok kömürü 
pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

Pazarlığa iştirik edeceklerin 820 liralık teminatlarile birlikte 
3 · Ağustoı • 933 perıembe günü saat 15 de Ankara'da Umum 
Müdürlük malzeme dairesine müracaatlcsrı lazımdır. Bu baptaki 
şartname Ankara'da malzeme dairesinde ve Haydarpaşada Te-
sellüm Müdürlüğünde görülebilir. (3703) 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakuası 17/8/933 
Cumartesi günü saat 15,30 da idare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya satılan ıartnımclerde yazılıdır. (3625) 

2 - Ağustos · 933 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş bulunan 
banliyö tipi makas göbekleri ve teferruatı mlinakasası 17 · Ağus-
ots - 933 perşembe gününe talik edilmiştir. (3624) 

Ziraat V ekiletinden : 
Yüksek Ziraat Enstitüsünün inşa edilmekte olan Zoote ·, ni, 

Kimya, Süthane ve Şaraphane binalarının mefruşat ve onlara 

ait tesisatı 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulilc münakasaya 
konmuştur. Bu işe ait mukavelename, münakasa şartnamesi plan· 

lar ve sair evrak on beş lira bedel mukabilinde Ziraat Vekale

ti Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosundan alınacaktır. Her talip 

münakaRa şartnamesinde yazıldığı veçbile ehliyeti fenniye ve 

kudreti maliyesine ait vesikalarla b irlikte aagari 20,000 lira kıy· 

metinde kat'i tesellümü yapılmış ve iyi netice vermiş mobilye 

tesisatı yapmış olduğuna dair vesikayı da komisyona gösterme
ğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin ~o 7,5 ğu nisbetinde 

teminatı muvakkale me"tupları beraberlerinde olduğu halde iba· 

Je günü olan 17 · Ağustos· 933 pcrşemb~ günü saat 15 de Ve-
kilet lnıaat Komisyonuna müracutları ilin olunur. (35!>8) 
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Istanbul ve rakya Şeker Fabrikaları lür~ Hnoninı ~ ir~e!i ~ ~e n: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarınıızda 

:at::ı~~y:::::;: Kristal. Joz ~e~erin Kilosu 36,75 ~on~ı~ta Kü~ ~e~erin Kilosu39,50 llurn~tur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. ıstanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipa
rişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depcdan i!"iba

İ ren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına sigorta ettirilir. _ S!
J pariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin tamamını 
) peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. · 

J Adres : Istanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 - 30 Telgraf 
j adresi : Istanbul, Şeker Telefon No. 24470. 
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Denizli Vilayetinden: 

Denizli Buldan Alaşehir yolunda inşa edilecek l2314 lira 
75 kuruş bedeli keşifli 8412 metre tul Blokajli şosa inşaatı için 
teklif edilen bedel haddi layık görülmediğinden 9 • Ağustos-933 
çarşamba günü saat 16 da pazarlıkla ihalesi yapılmak üzere tem· 
dit edildiği ilan olunur. (3665) 

Mülga Seyrisefain idaresi 
Tasfiye Heyeti Reisliğinden : 

2248 No. Jı kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umu· 
miyesi 1 • Temmuz· 933 taribinden itibaren lagv edilmiş ve 

"1932,, senei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği 

hazineye intikal eylemiştir. Mezkur idareden · alacağı olanların 

alacaklar1nın hanği seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağus

toı • 933 sonuna kadar pullu bir beyanname ile Hey' ete bildir· 
meleı i. ( 3517) 

Edirne Vilayeti Encümeni 
Daimisinden : 

Ellirne Memleket hastahanesine lazım olan 141 kalem eczayi 
tıbbıye açık mµnakasaya çıkarılmıştır. 9 • 8 - 933 çarşamba günü 
saat 15 te Vilayet daimi encümeninde münakasası yapılacaktır. 

Taliplerin lstanbul ve Ankarada liste ve şeraiti görmek üzere 
Sıhhat Müdürlüklerine ve Edirnede Daimi Encümene müracaat. 
lan. Münakasaya iştirak edeceklerin de teklifnameleri % 7,5 

depozito mektup veya akçesile Edirne Vilayet Daimi Encüme· 
nine tevdi eylemeleri. (3512) 

Kiralık Odalar 
Orhan Bey hanında ki
ralık odalar vardır. Talip 
olanlar V AKIT idaresine 

müracaat edebilirler 

Nafıa Vekiletinden: 
Siirt Vilayetinin Siirt • Diyarıbekir yolunda iki gözü yıkık 

kemerli GEZER köprüsünün yıkılmış bulunan l<ısımlan inşaatının 
ikmali kapalı zarf usuliie münakasaya konulmuştur. 

itin keşif tutarı cıl6704 .43,, liradır. 
/Münakasa 20 · Ağustos· 933 pazar günü saat 15 te Nafıa 

Ve*letinde yapılacaktır. Münakasaya gireceklerin yaptıkları iş
lere ait vesikaları münakasadan en az iki gün evvel Yollar U· 
mum Müdürlüğüne göstererek bir ehliyet vesikası almaları ve 
teklif .nektuplaranı münakasa günü saat 15 e kadar Nafıa Veka
leti Müsteşarlığına vermeleri lazımdır. isteyenler münakasa ki· 
ğıtlarına görmek üzere Nafıa Vekaleti Yollar Umcım Müdiirlüğü· 
ne, lstanbul, lzmir ve Siirt Başmühendisliklerine müracaat ede· 
bilirler. Münakasa kağıtları "5,, lira karşılığında Nafıa Vekaleti 
[;evazım Müdürlüğünden sabo alınabilir. (3560) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Memleketimizde tütün ekilen mmtakaları gösterir haritanın 

ş~~tnamesi dairesinde taş üzerine hakki ve cı J 000,, nüshasının 
tab'ı pazarlıkla ihale:! olunacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere " % 7,0,, teminat· 
la~r.1 hAô'ıilen 7 • 8 - 933 pazartesi günü saat 14 de Galata'da 
Alam, Satım Komisyonuna gelmeleri. (3449) 
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Deniz Yolları işletmesi 
ACEtlTALARI : 

ı<adıköy · Köprüba şı T el. 42362 

Sirkeci i\lühürdar zade hanı 
Tele fon ; 227 40 . 

lskenderiye Postası 

ANKARA 
1 · Ağustos • 933 Sah günü 

saat 11 de Galata rıhtımından 
lzmir - Pire • lskenderiye'ye 
kalkar. (3675) 

Karadeniz Postası 

Karadeniz 
2 ·Ağustos· 933 çarfamba 

günü saat 18 de kalkar. Dö· 
nüşte Tireboluya'da uğrar. 

(3674) 

SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ Postası 

Sadıkzade 
VAPURU 

31 Temmuz Pazartesi gunu 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Zonguldak, foe· 
bolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Sürmene 
ve Rize Jimanlarana azimet 
ve avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet Hanı altında acentalığa 

müracaat. Telefon: 22134. 
(5940) , ............................................... , ................................................ ' 
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DOKTOR 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehassısı 

Divııı"""' ln N. 118 Telefon: 22398 

Sahibi, MEHMET ASIM 
Netriyat Müdürü: Refik Ahmet 
V AKIT Matbaası - lstanbul 

Maarif V ek3.letinden : 
ilkmekteplerin dördüncü beşinci sınıflarına mahsus Tarih ki

taplarının baskı ve satış iş inin pazarlıkla ihalesi. 

ilkmekteplerin dördüncü ve beşinci sın ıfları için Maarif Ve· 
kaletince haıarlattmlan iki ciltten müteşekkil Tarih k ita plnrınıll 
basma ve dağıtma işi açık münakasa şeklinde 3 Ağustos 193' 
Perşembe günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Miir 

teşarlık Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarlık'• 
ihale olunacaktır. Bu pazarlığa iştirak etmek is tiyenlerin şa rtoa• 
mesini almak üzere Ankarada Maarif Vekale tine, Istanbu!d• 
Devlet Matbaası Müdürlüğüne, kitapl arın müsveddelerini gcrdlelc 
için de Ankarada Maarif Vekaleti Neşriyat Müdiirlüğüne ıoür a· 
caat etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt başına 3000 Jiralı1' 
muvakkat teminat akçasını Malsandığına yatırdıklarına dair bir 
makbuz veya bu kıymette bir banka mektubunu Ko~isyon Reis .. 
liğine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. (3~ 

Hatıralar ve liesikafat 
Har~ kabine/erinin isticvll;~ı di· 

Bu e~e.r, ~u.ta~ekeden sonra, ~mum.i harp. mes'ullerının dit• 
vam alıdekı ıstıcvaplarını, rcsmı vesıkaları ıhtiva etmekte 

Harp ·kabineerinin isticvabında t-
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı 5~,. 
balarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacak••" 

600 sayıf alık kitap bir lira 
Dağıtma yeri VAKiT matbaası 


