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Millet meclisinde 
Bug~n neler müzakere 

edilecek 
A N KARA, 15 (Hususi) -

Yarın.ki meclis ruznamesinde 932 
bütçe kanununun 21 maddesinin 
tefsiri, mücl.lir sebepler, zaruret 
l.er dolayısiyle tahsil olunamıyan 

borçlarm terkini hakkındaki tez -
kere, eli işten çektirildikten sonra 
vekalet emrine alınan memurlara 
1777 numaralı kanuna göre maaş 
verilip verilmiyeceğinin tefsiri, 
maaı kanununun sekizincı mad -
deıinin tadiline dair olan kanu .. 
nun tefsiri, yemek parasından 

vergi kesilip kesilmiyeceğinin tef
siri, Efgan sefaret binasının Ef -
gan hükUmetine temliki Jayihaaı, 

memurin kanununun 75 inci mad
deainin tefsiri, devairi resmiye kır 
tasiye ihtiyaçlarının sureti tedari
ki hakkındaki layiha; müzayede, 
münakasa, ihale kanununa mü -
zeyyel layiha, tahsilat ve vergi 
komisyonlarında bulunacak gayri 
muvazzaf azaya huzur ücreti ve • 
rilmesi wihası vardır. 

~gsoN~~A~f;_RLE·~-
y unanistan diktatörlüğe mi gidiyor? 

Ceneral. ~apulasın gazetesi neler yazıyor ? 
Atina, 15 (Husus) - Yunan j M. Metaksa, Çaldaris hüku - bu huıust& faaliyetine devam ede· 

ordusu sabık kumandanlarından metini devirmek üzere M. Kondi • ceğini söylemi,tir. 
ceneral Papulosun idaresinde neş

rolunan haftalık "Demokratikos 
Agon,, gazetesi aşağıdaki maka
leyi yazmaktadır : 

"Selanik ve Larisadan aldığı -
mız mevsuk haberlere göre, bir 
fırka reisi olan ceneral Metaksa 

ve bahriye nazırı M. Hacı Kirya
ko bir faşist diktatörlüğü tetkilatı 
vücude getirmek: için çalışmakta -

dırlar. M. Metaksa, bu mak· 
salla, prens Nikolanın emniyet" i 

lis;n de iştirakini temine çalışmış 
se de, M. Kondilis kendi hesabı

na bir diktatörlük tesi$İ için çalıt· 
tığını cevaben bi!dir.miftİr. 

M. Çaldaris Atinaya döndü 
Atina, 15 (Hususi) - M. Çal

dari:; trenle avdet etti. Hükumet 
fırka erkanı tarafından istikbal e
dildi. 

Öğleden sonra, nazırlar kendi 
sini ziyaret edecek ve yarın da 
meclisi vükela toplanacaktır. 

M. Çaldaris -Muhalifler 

Harici vaziyet ve dainler 
meselesi 

Atina, 15 (Hususi) - M. Çal
dariı Selanikte matbuat müme11il 

lerini kabul ederek beyanatta bu -
lunmu,tur. Bu beyanatında hari -

ci meseleye temas ederek; Cenev

re mülakatlarına nazaran Yuna -
nistanın harici vaziyetinin iyi ol -
duğunu ıöylemi~tir. 

Gateteciler tarafından, Yuna
niilanın dainlerle olan münaseba· 

tı hakkında sorulan suale de M. 

Reisicümhur Hı· 
M. TitUleskoyu kabul etti 
ANKARA, 15 (Huıu•i) 

Bugün saat on altıda ReisiciiJJl 

hur Hz. Romanya Hariciye n•'' 
M. Titülesko cenaplarını Çankt 
yadaki köşklerinde kabul buYıl 
mu§lardır. iki taat ıüren knb\J 
esnaıında Hariciye vekili Tevfi 
Rü!tÜ Bey ele hnzrr bulunmuştur• 

M. Titülesko 
• 

CenablarınJn ziyaretler• 
ANKARA, 15 (Hususi) 

Bugün §ehrimize gelen Roınal11 
Hariciye nazm M. Titülesko ce 
napları ıaat on birde HaridY 
Vekili Tevfik Rüştü Beyi, on bİ 
buçukta Başvekil ismet Paşa ti 
ni ve saat on ikide B. M. Mecli 
reisi Kazımpaşa Hazretlerini ziY 
ret etmittir. ve mü,arünileyhiJ11 t 
rafınaan ziyaretleri iade olu11 

adamlarından olan miralay~olizo 
ile sık s'k temas etmektedir. 

Filorinada, Ahrar fırkalarına dar 
gm olanları kendi tarafına çevir -

mek emeliyle m.ebuı Daliçiyi ora
ya göndermiştir. 

Atina, 15 (Hususi) - M. Çal· 
da.ris, Selanikte Yunaniatanın da· 
hili vaziyetinden bahsettiği sıra -
da; hükumetin muhalifler!e anlaı· 
mak arzusunda bulunduğunu ve 

Çaldaris; Cenevrede dainlerle mü muştur. 

zakere cereyan etmediğini ancak 

bir temas yapıldığını söylemekle 
iktifa eylem ittir. 

Ziyafet ve suvare 

verilen Ticaret mahkemesi reisliği M. Titülesko şerefine 
A N K A R A, 15 (Hususi ) - S .. 

ziyafette 

ANKARA, 15 (Hususi) 
Başvekil İsmet Paşa Hz. öjle 
de, hariciye vekili Tevfik Ru•l 
Bey de akşam, M. Titülesko şere 
fine bir ziyafet verdiler. Bu :ıİY'' 
feti bir suvare takip etti. 

1stanbul birinci ticaret mahkeme_ oylenen nutuklar, iki memleket arasındaki samimiyeti takviye eden sözlerdir 
si reisliğine temyiz azasından (Uu" tarafı 1 inci ııayıladtı, I Türk ve Rumen milletleri bera· r ayağa kalkarak &§ağıdaki nutku 
Memduh Bey tayin edilmistir . bayraklariyle süslenmiş ve müşa- berce yaşadıkları muvazi hayat es irAt buyurmu!lardır: Müzakere başladı 

~ rüni\eyhime bir askeri müfreze ıe· nasında, o kadar tiddetle arzu e- • 
14 • • ·r . 'k M. TatUlesko cenaplarının ANKARA, 15 (Hususi) 

M. Ttülesko ile müzakereye bs' 
lanmıştır. Yarın da (Bugün) d 
vam edilecektir. 

Hariciye memurin kanu
nunda değişiklik 

Ankara, 15 (Hususi) - Gire
a~n mebusu Hakkı Tank Bey bir 
k.!lnuni teklifte bulunmuştur. 
~ Ha.ziran 927 tarihli ve 
1257 numaralı hariciye memu -
rin kanununun muvakkat birinci 
maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

Memurini mevcuenin işgal et -
tikleri memuriyet ne olursa o:sun 
meslek memurlarının hukukuna 
malik olmaları, ikinci maddede 
münd·~riç şerait ve evsafı haiz ol
malarına mütevakkıfdır. Bunlar 
meyanında meılek memurları sı -
nıf ına dahil olmak şeraitini haiz 
olanlar inzıbat komisyonu tarafın 

dan bu kanunun netri tarihinden 
itibareıi bir sene zarf mda tefrik 
ve mertebeleri tesbit edilir ve di -

,ğerleri idari memurlar ve müte -
li 

• has11ılar sınıfına ithal olunur. Bi -
• 

,naenlayeh milli mücadele aırasın-
'da cephede veya gerisinde bir va
r t · h" · · d b an ~zmetm e ulunup ta lcanu -
~ . 
in,.un ne!ri tarihinde hariciye v"eka-
~ leti emrinde bulunan'arın kazanıl . ,, 
mıt hakları tanılır. Bu madde hü 
kümleriyle afağıdaki ikinci mu
vakkat maddenin son fıkrası bun -
lar hakkında tatbk edilemez. lki bi 
rinci maddede de konulan hüküm
den ist ifade eden hariciye memur· 
larımn sicil kayıtları tashih edilir. 

lVim. , Titülesko 
Geldi ve Ankaraya gitti 

Evelki gün şehrimize gelen ve 
'.Ankaraya giden Romanya harici
y_e na:ıırı M. Titüleskonun refika

. sı Madıp.m Titülesko dün saat 16 
~da Romanya vapuriyle şehrimize 
,.gelmittir. Madam Titülesko, Ga-
J J:ia ..,rıhtımında şehir namına vali 
ve,.belediye reisi Muhittin Bey, ve 
diğe_rlbazı zevat tarafından sa.mi
mi bir surette' kaqılanmış, kendisi 
ne müteaddit büketler verilmiştir. 

, ~ ... adam, 
0

dün akşamki trenle An
kal'aya hareket etmiştir. Resmi -

-~~, Romanya hariciye nazmnın 
~1~.~~!Jı karıılıyanlarla birlik -

am resmını ı a etmıl} ve rnuzı a. dilen milletler arasında umumi an 
R ·11~ 1 nutku umen mı ı m.uşını ça mıştır. laşma ve te~riki meıai istikbAlinin 

istasyon binasının iç ve dışında en kuvvetli mesnetlerinden bir cı
ve otele kadar olan güzergahta ka lan mesut ıeyyale ile yekdiierine 
labalık bir halk müşarünileyni ha- karşı incizap duymaktan biran ha 
raretle alkışla.mı§tır. li kalmamışlardır. 

M. Titülesko cenapları ikamet Ankaraya, hepimizle beraber 
!erine tahsis edilen Ankara Pala- sulh davasına hakiki bir zıman 
sa inmişlerdir. 

ŞewiD a.n.a ra i'Jdeleı:i w·irJc ~--... 0~--· 

Rumen bayraklariyle sl!slenmiştir. 

Bükreş elçimiz Hamdullah Süp 
hi Bey de M. Titülesko ile beraber 
bu sabah şehrimize gelmiştir. 

Hariciye vekilimizin 
ziyafetinde 

Ankara, 17 (A.A.) - Roman· 
• 

ya hariciye nazırı M. Titülesko fe-
refine bu akşam hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Bey tarafından An· 
karapalasta bir akşam ziyafeti ve 
riJmiştir. \ 

Ziyafette B. M. Meclisi reısı 

Kazım ve Başvekil ismet Paşalar 
Hazeratiyle C. H. Fırkası umumi 
katibi ve Kütahya meh'uıu Recep 
ve Halk fırkası meclis grup reis ve 
kili Ali, Riyaseti cümhur umumi 
katibi Hikmet, seryaver Celal B.
lerle millet meclisi hariciye en -
cümeni azaları, hariciye vekaleti 
katibi umumisi Numan Rifat Bey 
le Romanya sefiri ve •efareti erki. 
nı, hariciye vekaleti müsteşar mu• 
avini ve baş hukuk müşaviri Ber 
lerle vekalet umum müdürleri ha· 
zır bulunmuşlardır. 

Ziyafetin sonlarında hariciye 
vekili Tevfik Rü~tü Bey şu nutku 
iradetmi~tir: 

Hariciye Vekilimizin nutku 
Ekselans ve aziz dostum; 
"Bu akşam Türkiyede zatı dev 

letlerine hoş geldiniz denıek gibi 
ifası bana düşen bu tatlı vazifeyi 
yaparken hissetmekte olduğum se 
vinç hakikaten büyüktür. Gerek 
cemilekarane ve dostane medlu -
lünü ve gerek Rumen milletinin 
muhabbet ve teveccühünden Ar. .. 
karaya getirmiş olduğ\ı mesut nef· 
hayı bütün Türklerin iyice hiHet~ 
mekte olduklarını zatı devletleri· 
ne temin edebileceğim bu ziyare· 
tinizden dolayı cümhuriyet hüku· 
meti namına samimi ıurette tetek• 

Mütecavizin tarifine dair olan 
ve bundan böyle tarihi bir kıymet 
kazanmış olan eıerin vücuda ıel· 
mesindeki müessir hi;ı:metini:zi, 

halisane ve samimi teşriki mesai 
ve yardımınızı nasıl unutabilirim. 

Biz bu tarifi her zaman tahdidi 
teslihat fikrinin ne muvafık düı·· 
türu ve Briand - Kellog mieakı .. 
nın esaslı mütemmimi telakki et
mişizdir. Bu misakın altına koy• 
cluğumuz imzalar, aramızda öyle 
bir kaynaşma bağı tetkil ediyor ki 
sizi burada görmek şeref ve 2ev -
kine erdiğimiz bugünlerde, bu 
bağın reıanet bulmasından Lond· 
ra misakını imzalayanların kaffe
ııi her halde memnun kalacaklar .. 
dır. 

Bundan nasıl haz duymam ?. 
Na.zır Hazretleri, cümhuriyet 

hükumetinin zatı devletlerinizi i· 
zaz etmekte olduğu bu ıofradil., 
samirJi merbutiyetimizi gösternti§ 
olduğumuz sulh davaıı için Tür • 
kiye ile Romanya arasında bu 
veçhile teessüs etmi, olan teJriki 
me:;aiyi ihata eden sıcak havayı 

hissetmemeniz mümkün değildir. 

Hürmete şayan ve sözü mesmu 
bir hükumet adamı meziyet' erini 
göstermek suretiyle beynelmilel 
içtimalarda temayüz etıni' olan 
yüksek şahsiyetinizi tevkir etmek 
isterim. 

Türkiyenin idare rnerkezi11i zİ• 

yaretinizin Türk - Rumen dost .. 
luğunun taı-sinine hadim olacağı -
.na kani olduğum halde kadehimi 
Romanya kralı ikinci Karol Hz ... 
nin, zatı devletlerinin ve bu masa• 
da huzurlariyle müşerref olama .. 
dığımızdan dolayı müteesair bu • 
lunduğumuz Madam Titüleıko • 
nun refahına içerim.H 

Bunu müteakip Romanya bari • 

Ekselans ve aziz dostum, 

Memleketim ve şahsım hakkın 

da söylemiş olduğunuz dos • ne lmilel hay-;tta ilelebet SoYY 
tane •özlerden derin surette sosyalist cümhuriyetleri ittihad 
mütehauis oldum. Çünkü bu hükumet~de kalacaktır. - ra 
sözlerin ne kadar samimi bir his hakkuk ettirmek için bütün kud 
ifade ettiğini birçok defalar mü - ret:.mle ve hararetli bir kanaat il 
;'l'-h..;.\l\': elmt:ıt utaa\:tna naı!"oımu,: ça ııuın. 

tum. Memleketimin liu hiaıe ta - ·Fakat fikri maddeye, büyük" 
mamiyle i,tirak ettiğine itimat asil bir fikri fevkalade hassaı " 
buyurmanızı rica ederim, nazik bir maddeye tatbik etnıe 

Türk ve Rumen . milletlerinin mevzuu bahsolduğu vakit, yakı 
dostluğu tarihin bütün iniş ve çı • bir mazile gürültülü ıadeınelet 
kıtlarına mukavemet eden ve u - maruz kalmış olan muhalif nokt• 
zak olmıyan bir maz:ide Avrupa - nazarlarm bugün gözlerimi~in Ô 

nın en ziyade tehlikeye maruz gi- nünde yeni ve daha iyi bir haY 
bi görünen bir kısmında bütün bir percpektiv lerini çok yakın bir lı 
sulh tetkili.tı siyasetinin temelini kikat gibi canlandıracak derece 
teıkil edecek olan htri bir cazibe- de hemahenk o abilmeleri için e 
ye iıtina.t etmektedir. fazla gayreti göşteren zttr aJiJe 

Türk milletinin bence, diğer değil miydi? 
birçok evsafı meyanında takdiri ~u hususta bize yapmı§ oldui 
mümkün olmıyacak kadar büyük nuz yarcumdan dolayı buı ada bi.İ 
üç meziyeti vardır: Kuvvetli bir tün minnettarhğımı arzederiın. 
milli duygu, derin bir hulus ve fıt- Bu büyük eserin tahakkuku içi 
ri bir alicenap'ık. BQ mümeyyiz bizimle beraber, dost ye sadık b' 
vaııtalan kolaylıkla Rumen mille müttefik sıf atiyle, adını adım ça 
tinde de bulacağınızı zannederim. lışan Lehistan hükumetine de b 

Milletlerin mevcudiyetini nasıl histe bir hisse ayırmama müsat.d 
milli duygu temin ederse anlaş - nizi rica ederi.m. 
mayı da aharın noktai nazarını Vekil Beyefendi, 
idrak suretiy~e llllcenaplık müm - Te~ı-iki mesaimizi ihata edt 
kün kılar. hararetli hava içinde ink§af etıııe 

Bu anlaşmağa büyük bir itina te olan Türk - Rumen dostlui" 
ile riayet edileceği ümniyesiyle bü düsturu, hiç bir şey yalnız bi:z' 
tün kıymetini veren ise h~lustur. için değil, olması lazım gelen d 

Milletlerimiz, nasıl olur da böy ha birçok sulh eserlerini tahakkll 
le evıaf ile ıulbun terakkisi için ettirecektir. Türkiye, milleti~ 
teşriki mesai eserinde anlaşamaz arasındaki bu teşriki mesai eserı 
ve beraber ça'ışamazlar? de, memleketine kıymetli do•t 

Bunu daha geçenlerde ve en me luklar, cihanşümul bir şevgi ~ 
sut bir şekilde yaptılar. ye kana- mütemadiyen yükselen beyneltll~) 
atteyim ki, yakın zir atide ve lel bir mevki kazandırma11nı bt 
ayni muva.ff akıyetle tetriki meıa· miş bir hariciye vekiline mali1' 
ilerini her kesin nefine olarak tek- J makla bahtiyardır. . 
rar edeceklerdir. Türkiyenin hükUmet merkeıi~ 

Çok yerinde olarak tarihl di - yapmt! olduğum seyahatin ki )li.1 
ye tavsif ettiğiniz mütecavizin ta- nü kabulünüz sayesinde bende ıJ 
rifi eserindeki hizmetini hatırlat • nutulmaz bir hatıra bırakacaktı 
tınız. Bu iltifatlı takdiratınızda 1 Türk - Rumen dostluğuna h,.,di 
biraz evel iıaret ettiğim Türk ali- olacağı kanaatiyle kadehimi G•tı· 
cerıaplığının bir eserini görüyo - Mustafa Kemctt Hazretlerinin 11

• 

rum. hatlcrine, zatı alilerinin ve ıe!'; 
Hiç ıüpheıiz, Beriand - Kel • kaları Hanımefendinin sıhhıLtı" 

log misakının bu lüzumlu mütem- kaldJı·ır ve asil Türk milletinin rl' 



llta, taralı 1 ınrl :t,ı ıfılnıırda) 

Belediye işleri ne halde • 

Daimi encümen azasından Avni Beyin 
muharririmize verdiği izahat 

ora· arda ela halkr11 her gün bele· 
d:yeden şikayetçi olduğunu, ora -
da da i~lerin tıkmnda gitmediği· 
ni derhal anlarsınız. 

l\tescla resimlerimizden birin • 
deki açıkta duran etlere bakınız. 
Bugün, lstanbulda, böyle bir man• 
zaraya tesadüf etmek imkansız· 

dır. Halbuki koca Pariste etler 
böyle sokak ortasında asılı durur. 

Şehir m~clisinin açılması yak - ı mC\l oluyor. Bu itibarla masraftan ı dar mevzu tah~isatı geçiyor. Bu 
· · · b l 'h tten umdugu.muz tasarruf ol -lafhğı için beledıye cncümenı yc .. 

1 
t:\Sarruf etmı~ u unuyoruz. j cı e . · . • h . 

· ·· · · . . . . madı. Mamaafıh vılayet cep esın · nı sene butçesını hazırlamıya ha~- Hast<ınelerımızın alat ve edcvn . d b' k 1 A vrupada sokak· ara kağıt, çöp 
atrlmazmı§ !.. Yalan!... Bazı bü • 
yük yollar mezbeleliktir ve müte
madiyen yere atılan kağıt, çörçöp, 
süprüntü süpürülmekle bitmez. 

·· · . · . . den varıdatımız a ır tcna us o .. lamıstır. Encumen azasından Av tı ve nıualıcalı ıcın konulan mas · l b' f 
• · · h kk • mad1ğı icin böy e ır tasanu en· ni Bey dün bütçe vazıyetı a ın· raflar da daha az bir para ile ve . .• b'l l d ~ ·1 _ 

·· · · dıcıe halınde ı e mevcu egı da tunları soylcmı~tır: tam~men tedarik edildi. Bundan ~ 
"- Hizmetlerin eksilmesi yo • ba,ka mektebi tıbbiyenin nakli dir. 

lstanbulda, yolda giderken, bir 
atlı araba önümüze çıksa, bir da
kika yerimizde saysak, belediyeye 
söylemediğimizi bırakmayız: 

b Florya plajı meselesine gelin • !unda bir teklif gelmedi. Oktru · dolayısiyle bir çok al5.lı sa ite ve 
ce ·, icra makamı meclisin tahsis vanın son aldığı !ekil üze~·ine va- 1 sair levazım bizim eksiklerimizi 

ridatımızda görülebilecek eksik • tamamladı. Hizmetlerin sahasını ettiği 100,000 lira ile hem plajı, 
liği henüz bilmiyoruz. Biz hizmet bilhassa mühim olmıyanlarda d<'.· hem Balıkçıbatı verese.sine ait 
lerin mümkün olduğu kadu ta • ralhp daraltmamak işinin mecli • çiftliği alabilmek için azami gay· 
aarrufkarane ifasına devam edi - sin açıldığı zaman münakaşa edil ret sarfediyor. On güne kadar bu 

d d d b l V·1~ t isin neticesinin alınabi'eceğini tah 

- Ah Avrupa, deriz, hala ıen
den örnek a'amadıld .. 

lşte size Pariaten bir manzara, 
ki tek atlı külüstür bir araba iki 
sıra otomobili, dakika ve dakika • 
larca beklet.mektedir ve meydan· 
da da hiçbir işaret memuru yok • 
tur. 

yoruz. Şimdiye ka ar var ığı • mcsini oğru u urum. ı aye 
d · b ı · · b l'k ~ ~in ediyorum. Plajlarda yapıla • mız netice bizi ümitlen iricı ir yol <ırı ıçın e~ ı;enc ı program 

haldedir. Bir misal ıöyliyeyim: dahilinde 1,663,000 liradan fazla cak modern tesisatın istilzam e · 
Erzak fiatlarında sene içinde gö . olan yol proğramımızı tatbik sa · deceği parayı ve bu müesseselerin 

k 'h · · · hasına koyduk. Mukab1'l tekıı·f- nevi ve şeklini tayin istimlakten rülen tenezzül crza 1 tıyacı ıçın . 
konulan tahsisattan çok afağıya lerin en ucuzu bile 30 bin lira ka.. sonraki bi rmesele olacaktır. Bundan bir iki ay evvel, tram • 

vay ~irketi yolları tamir ediyordu. 
Otomobiller başka. yoldan işle • 
mek mecburiyetinde kaldı. 

Adliyede: 
········--·-··· .. ··· 
Baskın! 

İdam maddesine göre ağır 
cezaya verilenlerin mu· 

hak emesi 
Geçenlerde Bakırköy civarında 

incirli köyde bir ıece baskını ol
muı, Davit efendi ile karuı Lea 
hanımın oturdukları eve gece ya-

Yeniden işe başlıyan 

ticarethaneler 
1933 senesi ikinci üç ayında 

yeniden tesis ve tecdit muamelesi 
yapan müessese'erin yekunu 108 
dir. Bunlardan 55 tanesi şirket, 

mütehakisi ferdi teşekküJlerdir. 
Bu müddet zariında tescil cdi· 

len şirketlerin sermayesi de bir 
milyon 800.719 liradır. 

('niversitede inşaat 
........ ,.:ı .... ----- _.: ___ :1,; ı,.;.; a,.;.i. Üniv~rsitede inşaalt\ hararetle 
ni de tehdit etmitler, "Çıkarın. pa· Clc\'am ccııımcldcdır. Merkez bi -
raları !,, demitlerdi. Davit efendi, nada yapılan tadilat ve tamirat 
"Benim para.m yok,. demiş, karuı hitama ermek üzeredir. Üniversi 
da bağırmağa başlamıf, baskın lenin beş tc~rinisanicle açılması 
yapan iki kişi, karı, kocayı yara- katiyetle kararlaştırılmış olduğun-
lıyarak kaçmışlardı. dan son günlerde üniversitede bü • 

h h yük bir faa'iyet göze çarpmakta-
Sonradan Lea anım astane- · . . · · N 
.. ·· . . . . . clır. Dün ünıversıte emını e~et 

de olmu§, Davıt efendı ıyıleşıp . Ö B b"' .. b" ı t ft' t 
çıkmıftı. · · · 1 

mer ey ulun ına arı e ış en 

Bu gece baskınından dolayı uzadıya tetkik etmiştir. Bütiin 
1 

geçirmi~ ve inşaat vazıyetını uzun 

Talip ve Mustafa isimlerinde iki bunlardan başlca üniversitede cüm 
ren~pe~ yakalanm~ş~ar, tahkikat 1 huri~~t bayramı onuncu yıl dönü
netıcesınde, para ıçın adam yara· mü ıçın hazırlıklarda yapılmakta
lamak ve öldürmekten, idam ce- dır. Yapılan tenvirat projelerinin 
zası yazılı olan 450 inci maddeye tatbiki için icap ed~n hazırlıklara 
göre muhakeme karariyle, lstan· başbnmıştır. 
bul ağır ceza mahkemesine veril- __ ...., __ 

mi~lerdi. 

Talip ve Mustafa, ilk muhake
mede kendilerinin bu iti yapma • 
dıklarını söylemişler, mahkeme, 
tahitlerin çağırılmasını kararlaş. 

Profesör Malş geldi 
Profesör Malşın mezuniyeti hi 

tama ermi~ ve kendisi dün mem -
leketinden ;chrimizc c!önmü~tür. 

VA KIT' tırmıştı. 1 

O" k" h k d ~ } U ındtlık , Sıva!lı t;ıueı" 
un u mu a eme e çagırı an 1 •ıııantıuı Ankar.11 ,.,. ,111~~1 \'A~J ı ~,ıro•J 

şahitlerden ya· nız hamal Sıvaslı 
1 

Kadir gelmif, "Ben, bu işe dair 
hiç bir şey bilmiyorum,, demiştir. 1 

Telefon Numarnlart; 
YAZI işleri l•"eforııı ~137~ 

lo!Arf' tf'h~lnnıJ : ~4378 

ı eıgrıaı J'ı1r~•• l ıııııntı ı. t - i Al<Iı 

l'113tJ1 kutu:ıu Nn 49 

Davacı Davit efendi ile gelmi - ! 
yen ıa.hitlerin getirilmesi için, mu· 
hakeme, on yedi te~rinsani pazar l 
gününe hırakılmr!tır. ı 

Stn~ıı · 

Apartman inşaatı azaldı j ~ ıtyıuı 
JI aylık 

Son günlerde apartman inşaatı ı ıııyıııc 

nırKı re 
ı 4(10 ~:r. 

i:"ıll 

4fl{) • 

:.!71111 Kı 

.. oıı 
!00 

' azalmıya başlamıştır. Bunun da 
ıebebi intaat mevsiminin geçmesi- : 
dir. 

llAn Ocreil~r · 
11<'.ttrı llAnl:ırııı ll~ıı ~alılfı-lı•rııı•I• ~·uıll 

mı lifi ı.urıı~lıuı 

ı.urıı,a kaı1aı \'ık:ıı 

U·ı~ ııı. la/l.ı .ı.., nnıh ıl:\ıı ""r~nll'rf' ııll 

Vapurcu/ar ............................ 
Anlaşamazlarsa 

Hükumetin deniz işlet
mesini inhisara alacağı 

söyleniyor 
Hakemin takdiri kıymet karar

larını kabul etmiyen armatörlerin 
Ankaraya gönderdikleri heyet 
diin şehrimize dönmüştür. Heyet 

Ankarada lktısat Vekaletine, ha • 
Jrom1n, ••-rlarmı kanuni müd -
det zarfında tebliğ etmediği şek • 
lindeki iddialarını izah etmiştir . 

Vekaletçe kendilerine, vapur • 
culuk anonim ?irketinin bütün ar 
matörlerin iştirakiyle te~ekkül et · 
mesinin kanuni bir. zaruret olduğu 
anlatılmı~. itirazlarının ileride tel 
kik edileceği bilclirihni~ ve hu-

O zaman, tahriri ve ~if ahi §İ • 
kayetler ba~ladı: 

- Efendim. bu gibi iş'er Av • 
rupada. geceleri yapılar ve bir gün
de bitirilir ... Böyle haftalarca hal
kı rahatsız etmenin manası var 
mı ya? ... 

Halbuki Pariste bu gibi "mu • 
vakkat k:nirat,, her gün mevcut
tur. Bnııdan ~ikayet eden gazele: 
"İşte size bir muvahkat tamirat .... 
Yarın bu biter, yen:si başlar ve 
yollarda rah~t yürünmez!,, diye 
!i:cayet ediyor. 

Umumi hal3lara gel!nce: Fil • 
vald, umumi ha le\· arın meydanda 
olması bugün yakışık c:ılm<ız. Hele 
Hıwhiycde!;:i haliuun tam öniinde 
traım ay dnl'ak mahalli yapılması 
kadar çirkin hiçbir ::-ey yoktur. 

Eu ayni dertle, Pnris de ma· 
. uldür. Onlarda: "Büyük şehirler

ye edilmi~tir. Be~ firmadan mü • de umumi halalar yer altındadır, 
rekkep olan bu grup şirkeıc gir • bu rezalete be:ecl;.re ne vakit ni
meği k<\bul etm "; 1erdir. ha yet verecek? ,

1 
el iye haykırıyor • 

günkü kıymet ve kararlar dahi • 
linde şirkete dahil olmaları ta\'Iİ · 

Vapurculuk şirket: t~sisi heyeti lar. 
umumiyesinde hükumet komiseri Biz büyük şehir demiyeceğiz. 
bulunan Ticaret müdürü Muhsin Belgratta umumi halalar gözö
Bey, bu neticeden bütün armatör· nünt!e değil, rer altındadır ve bu 
lcri habel'dar etmiştir. Ekseriyet yazı!'• yazmaktaki maksadımız 

partisini te'}kil eden armatörler, ! ela: 

diğer tartı1fın bir takım itirazi ka- , - Eh madem ki Pari:ste de 
yitlerle sir!cete dahil olmalarını böy~c bozukluklar varmış, biz de 
kabul cde:niyeceklerini bildirmiş • ı ıikayet etmiyeE:n ! demek d~ğil-
1 d. dir. er ır. 

B l Jstanbul ticaret 1 Sehrin düzelmesini istemek, un ar ayrıca. .. · . . . . 
müdüriyeti, müessisler içtimaı za· I ~u~elle~mesını ıatemek her şehır • 

b ı h. m·y .. v.-1 m ... diö-i .. lının, her vatandaşın hakkıdır. ıt aı ını m"' ' e - . - - • 
1 

• _ • _ 

çin rescıen protesto etmi,lerdir. Fakat ıgnye dogruya: 

Hiikumet komİ!eri ti'lrafından - Avrup:ıda şöyle oluyor .• 
zabıtların mahkemeye verilmeme• Avrupada şehir itleri böyle gidi -
si dolayısiyle nizamnamenin tes -

cil muame 1esi yapılamamaktadır. 
Maamafih şirketi teşkile çalış.an 

armatörler, heyeti umumiye za -

bıtlan olmadan aralarında verile· 

yor ... Viyana cennettir, Berlin ba
ğı iremdir, hele Paris ... Aman Pa
ris !. .. Canım Paris ! .. deyip durmı· 
yalım. 

Her Avrupa şehrinde şehir İ!· 
leri tıkrrında değildir. Hele on· cek karar ve mukavelelerle mah -
!arın belediyesi bizim belediyemiz kemeden bir tescil kararı alınma • 
kadar parasız olsa, muhakkak, ki sı için kanuni te~ebbüslerde bulun 
h:dk kurt'anrr ve millet sari hasla· maktadırlar. 
lıktan kırılır. 

Ev intaatı ve tamiratı durnıa -
mıştır. Yalnız eski evlerin üzeri· 
ne yapılacak ilave İnfaat hakkın -
da inşaat sahipleri ile belediye a
rasında ihtilaf çıkmış, Ankara.dan 

J\'rı lt>n,11111 \lırıl11 1 
""""'' ıı~nlıu 111 tılt ..,., ırı ı O ıuınııtııı 

Vapurcuların kendi aralarında 
birb~ere't şirketi mutlaka kunna· 1 Sel:lmi izzet 

ları, aksi takdirde hükumetin va· 1 Vapurcular arasındaki dedikodu • 
purculuk işlerini inhisar altına al- lu vaziyete nihayet vermek üzere 
mak zaruretinde kalacağı alaka - Ankaradan ;elen Rize meb'usu 
darlara bildirilmiştir. Fuat Bey, bugün her iki tarafın 

sorulmuştur. / 
ihtilaf, eski binalar üzerine 

1 

yapılacak ilave katların eski kanu ı 
na göre mi, yeni konuna göre mi 

v.ı·ç ik ilJnll!r 
Hır deııt:ıı fü iki •leraıu ~ı Uı.. ı lt!tıtPı .,~ 

dörı ı,ete~ı 7~ ve •ın net11sı ıoo kunı~t•ır 
l 'c aylık ııa.n ver~nlf'r1n tıtr attuı mrı·ca 

n"nrhr Dnrt 1111tırı l:l'l:f'rı llAnlarm f11ııa 

<ıııl1Tl11n t.~ kıınıot11n ~ıtıı.11p eı11ıtr 

Öğrendiğimize göre, bugün hü· arzularını dinliyecek, bunları ba-



tt. 
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·Devlet 
nnııını!i!L11111 IHI Hi ıııınm .mı .ın ınıırıınh1ııu mrnııınııııııııımııı 1111111111;' 

ve Mec ıs ~ 
mnunnııı .ıı n11;1111ını 29 ıt~l'lllll HllHll!ilnıır:ııııııu ınmuıımırn Muharriri : ceıaı rcuri 
lnıan aileye muhtn.çtır. lnsa -1 Tarihte, bir aralık fertçiliğin ga 

nın yavrus'·' timsahın yavrusu gi • lebesini görüyoruz. Bu meslek bir 
bi yumurtadan çıkınca anasına müddet devam eder, eder, eder. 
müftekir olmıyacak derecede re - Lakin sonra kuvvetli bir irtica 
§İt değildir. Medeniyeti vücude ge onu layık olduğu seviyeye indirir. 
tiren i.mil, insanın mü,acı ( col' ec- Kezalik, ba~ka bir zamanda is • 
tiviıte) olmasıdır. Eğer insan ce - mi her ne olursa olsun, aynı collec
miyet haricinde kalsa, yalnız ha - tivisme muzaffer olur. Bu me'} • 
Y.,at için mübareze kanunu muci - rep te bir müddet devam eder, e· 
bince ya,asa, bu ,ün, bizim kurt - der, eder. Fa.kat akibet sarsıntılı 
]ardan, kaplanlardan, balinalar - bir aksülamel onu makul ve mu
aan farkımız kalmaz, medeniye • hik haddine indirir. 
\imiz olmazdı. DEVLETLER ve lNDlVlDU • 

Eğer insan yalnız bir cemiyet T AL1SME 
içinde kalsa, hayat için mübareze· 1 Hususi, yahut dahili hukukta İn· 

TAKViM 
Salı Paıat le sı 

16 T.evel 
25 Cema.a!ıir 

17 T.evel 
26 Ccma ahir 

Cun dcı2u~u 607 
C ı n .atı~· );', 6 
!-:ıl ah re, mazı 4 ~(} 

O~ıe ı anıazı 1 ,(• ( 

k l nuı nanı111.1 · ~. o 
:Hş ını n~ı naz• ı:-.~6 

\ aıs ı n.ımıır.• ıcı, ı 7 
l rn< ı~ '4,21J 

\ılın ·c~cıı cunıc r ~~9 

) ı lrn ~ a la n .. '" L 

H A D y 

Lugün 
1 S 1 ,\ ~ H il L - : 

tJ,09 

l:',:lJ 

4,!i' 

ı ~.o ı 

15.1 :' 

ı 1.a3 
1 9,l!ı 

4. ıı 
~9) 

i ; 

o 
_J 

18 - 18,.';o grnınoron. 18,30 - 19 ilf'r· 

lrınlş olnrıl ::r için Fran~ııcı1 drrı;. 19 -

l(), ı;, lliktııf'l fünı ilanım. rn, ı;; - 20.30 

~.11, :-.. . , im Hıınırn. ·~o.ao - 21,30 .'hinlr 
nin kendisine verdiği teıebbüs sanlar individualist olmaktan çık· 
kuvvetinden ihtiraz kabiliyetin - tılar. Aralarında hakim ancak ce- :\urrttln Iky ve nrkndn~ları. :?l,~O - 22 

<ıen mahrum bu~unsa, o, bu daki- miyetin icaplarıdır. Bunun için.. ;;ramııron. :!:? ıırn ıtib:ırc·n nJ:ırıfi, ııomıa, 
kada, bir arı kovanının fertlerin • dir ki bir adam diğnini i:ildürürse sant. 

den ve azasından ba~ka bir ıey ol- cemiyet i,e karışır. Hiç bir kimse AN li A " ,\: -

mıyacakh. kendi kendine hakkını ihkak ede- 12,30 - 13,:lU .ı:rnmofoıı kon'll'rl. 18 -

1 h f ·ı· • M d • - .. b 18,45 orl,c tra lrnııııt'rl - 18,15 - 20 ala-nınmn fıtratı em ertçı ıgı, mez. e enı, cezaı munase et -
turl.;n ımr. kon ,.rl. 20 11jıın<1, 

hem mütacılığı cemeder. l~te bu, lerde hep cemiyet hakimdir. 
\ I\' \ !\ .\ : .">111.1 "'· -

bir garibedir; bir tezadı andırı - Vendetta (kan gütmek) ve dü-
yor. ellô medeni örfler değildir. 

tZ,30 lrnnArr - 13 dcwnmı - H,10 - li• 

pl:ık - lfi,l),"i oprrı• t rotpıırller - l i,60 Dr. 

Şu ıon aurlarda medeniyet art Demek ki hususi ve yahut dahili En·ırı F"1ber tnrııfından "Xlı:e mll!'•ikl<jlnac., 

tı. İlim, pek fazla terakki etti. O hukuk ilerlemiştir. me\ 711!11 konfcruııs - ~o.o:; knn5rr - 2:? 

'derecede ki eskilerin felsefeleri, Buna mukabil umumi ve yahut konsn - 2~.'!.> d.ımı plakları. 

b dd h d d 1 Hl ' I> \l'lt'~TI.-.: .'\,,o~ m. -
'.Aristonun ilmi, peygamberlerin eyen üvel ukuk in ivi ua ist 

H ,30 koıısrr - l S.30 plıık - lll.:10 Al· 
tebliğ ettikleri dinler bize - :ık kalmıthr. Devletlerin aralarında mnncn ll,.r _ 21 lir ,·rrnu~ilıi mc\7nhı 
çocuklUk ~haneleri gibi geliyor. hakim olan hukuk cemiyet arasın· k"nfer:m~. no7!1 1ı;nat11 tararınıt:ın _ 21.~o 
Fizik ilminin baş döndürücü keşif da hakim olan hukuk değildir. Va- · 'nen kons ... ri. 

leri huzurunda eskiler alayım! bir kıa devletler hukuku diye bazı mii· 
istihzadır... devvenata tesadüf ediyoruz. Şu 14 or kc1;tra, ııtnk - 18 "C"lna., caz he· 

Tatbiki ilimler son derece iler- kadar ki, bunlar iptida mus3.ddak :n•tı - 19,1.'> r..ar. kon erinin drnımı - 2 1 

d "ld' S • k · şenlik konseri - :?l,110 c ki Romt'n ıırkıl.ı· ledi. Biraz evvel bugünkü (indus- eğı ır. anıyen teyit uvvctm -
rı, kııdırı ı;c•si - 22, lı1 lcon.,c•r. 

trie) var mıydı?. Kimya, tatbikat den aridir. Yer yüzünde harp de-
ve terkibat sahasına girdi. Rene - nilen müessesenin vücudu devlet· 

VAH~O\'A: UI:? m. -

13,3:> Urams J;:nnsrrl - 1'7,~5 mm<ikl -
ıans'tanberi beşeriyet hep fütu - ler hukukunu az cok nefyeder. 20,0.1 koıısrr - 21 R . ştoltımn "Rrppinıı,, 
hattadır. Hele teknik itibarile bü - Beşerin iki ıeciyesi olduğundan isimli oprrctı - 23,t:\ dan" harnl:ırr. 
yük bir ihtira obnnmakla beraber 'ba.haelrniıtik~ lndividualiarn ve U1tl.(IKAO: 41Sl "'· -

matbaa denilen alet ilmi, havadisi collektivism. Birinci seciye srrf u,os radyo orkestrası - 11 arıoJar -

harcıalem etti. Nüfus ilanihaye hayvanidir. ikincisi onun behimi- lB dans musllı:lsi - 21 konferans - :!ı,3o 
· } k k l d ~ "1 Humonuıı "Fa\St,. oprreti. Belı;rııd opera· arttı. Pek eski tat devrinde, tah • ikten çı ıp yu arı ara ogru yu <· 

ındaıı - 23 frl•i fı\ı.rl:uhı gnccte habrrleri. 
mine göre, insanların miktarı bet ıeldiğini gösterir. Devletler ise he 
milyonu bulmuyormu,. Şimdi ise nüz bu ikinci merhaleye varmadı-

rant.\ Hl.~ rn. -

13,30 plak - l i,SO \'OCllk !1111\tl, plak -

2000 milyon, yani iki milyar insan lar. Yahut dahili hukukta hasıl JS,15 şarkı Ye çalgı - 20,:0 nıuhlcııı li<1:ın· 
kürenin üzerinde ya,ıyor. olan teraki, harici hukukta henüz l:ırdn haberler - 21 h:ıb<>rlı>r \ı-şı.rkı - 21,30 

Demek ki cemiyet genitlendi. husul bulmadı. haberler. ·onra mııhtrlir hnrtr bcatı-ıer, 
sohbet - 21 h:ıbcrlrr. 

Bl,nunla mütevaziyen ferdiyet Ahmet, Mehmetten alacağını 
Pı\RIS: S'!X.! m. -

te arttı. Meıeli. harp ilim ve hü· cebren, silahla almaz. Mahkeme- 21 1,1111,ıa Yı~ann rnı .. ı:ırı - 21,30 ptııl•-
nerinin bu derece incelmesi beter- ye ha§ vurur. Adli bir kararı hü- ıa r:ıı. ıı :mıtarı - 22,0:; ıu>hl><'t - :2,so nah~ 
'deki leı·diyet hassasının, individu· kumet, yani cemiyet icra eder. Ah nrn~·r truıı11•111n rııııhtrlir o:arl(ılıırı - 23,t:'i 

aliame'in inkiıafı demektir. medin orduıu yoktur. Ahmet, ı>lnlc - 2ı,ı;o son hatx·rkr. 

Cemiyetin geni§lenmeıi "dev • kuvvetine değil, hakkına güve· sında, şimali Amerikanın Filipin 
Jet,, i tümul itibariyle büyüttü. nir. Pek zaif ve aciz olsa bile, adalarındaki vaziyetleri gibi. 

Bolıeviım, devletçiliği muhali. hakkını elde etmek hususunda bu Evet,· her iki La Haye konferan· 
ga ve ifrata götürüyor. zifın, bu aczin ehemmiyeti yok - 51, büyü!~ harpten sonra Ceneve'de 

Kapitaliım ise fudiyetçiliğin tur. toplanan Milletler Cemiyeti dev -
mübalağa ve ifratıdır. Hasılı iki Halbuki A. devleti alacağını, letlerin de, fertler gibi münasebet .. . 
uknum mütevaziyen ilerliyor v:- muvafık görürse B. devletinden si- }erinde kuv\'elcn ziyade hakka tc
çarpı§ıyor. lihla alır .. Mahkeme yoktur. Ha- ı baiyet etmeleri için atılmış adım· 

Beıer, tekrar ediyorum, hem in· kem heyetı mevcut olmakla bera· dır. Lakin bu tesebbüsler şimdi

Kısa Haberler 

Bina planlarını itfaiye de 
tetkik edecek 

ltfaiyeyi ıslah etmek üzere şeh· 
rimize gelen Alman itfaiye müte
hassısı yeni y_ppılacak binalarda 
yangın tertibatı alınması için bir 
tapor vermişti. 

Belediye, bu r~por üzerine tet· 
kikat yapmaktadır. Mütehassısın 
raporuna göre bir bina planı itfa -
iye mütehassısı t;:ıraf ından tasdik 
edi'meksizin inşaata ruhsat ve -
rilmemelidir. Raporun tatbiki ka
bil olan noktaları hakkında be
lediye dahiliye vekaletine teklifte 
bulunacak ve yangın tehlike -
sine karşı yeni binalarda tertibat 
alınması hakkında binalar kanu -
nunda tadilat yapı'masını istiye • 
cektir. 

Serseri köpekler 
Sokaklardaki serseri köpekler 

son zamanlarda çoğaldığından be
lediyenin, köpekleri ortadan kal
dırmak için kuyruk ba~ına 25 ku
ruş vermeği düşündüğünü yazmış
tık. 

Fakat bugünkü mali vaziyet 
hasebiyle buna imkan görülemedi
ğinden serseri köpekledn tekrar 
zehirle öldürülme'erine karar ve. 
rilmiştir. Bu karar iizerine zehir 
sipari~ edilmiıtir. Gelecek hafta
dan tibaren tekrar serseri köpek · 
ler zehirleneceklerdir. 

Kaşık adası sahhğa 
çıkarılıyor 

Burgaz adasının hemen yanı 
batında küçük bir adacık vardır. 
Şekli bir kaşığa benzediği için 
Kaşıkadası denilen bu adacık 
meşhur Rum zenginlerinden Koz 
metoya aittiı·. ÜzeriQ,de y}iz ka
aar zeyl:ın a")la~ı .. bulun~n ve yuz-
de sekseni ziraate elverişli o 'mı -
yan Kaşıkadasını Kozmeto vak • 
tiyle hükumetten yüz liraya satın 
almıştır. Kozmelo ölünce 20 ka
dar varisi zuhur etmiş ve Ka~ıka · 
dasmın tcmelliikü hususunda bu 
varisler arasında ihtilaf çıkmıştır. 
Şimdi bu adacık hissedarların ar · 
zusu üzerine mahkeme taraf mdan 

Buğday meseles· 
Uaşmakalr.dl'n oecoJP 

vd sW 
bugün yapılmıı olan bug aY hl~ 
e'de bulundukça kuraklık te de 
:nne karsı b ir nevi sigorta . . ~ 
mic.lir?. Hükümetin böyle bı~ ı 

f • 1J1D 
için yahrdı3ı paranın daıı af 
başka buğday salışın a 

b. kı.ırJ 
ca zarar bile olsa gene ır 

Iık s i gortası için gözden çık3rı~ 
cak fedal;:arlığa nisbetle c~e~ 
yetsiz bir şeydir. Bizde . ~u\eı 
tin talbik elti ~i usuldelu ıstı e 
derecesini anlamak için b\l 'b 

d'"'et Fransada tatbik edilen . ~g J 
usulle bu usulün neticesını rıı ~.;~ 
yese etmek kafidir. fi1h3~d 
Fransa hükumeti bu sene boS

1
, 

fiat larmdaki düşkünlükten doçl 
çiftçilerin çektikleri sıkıntıya ~dı 
olmak üzere bir kental b~S f 
için yüz on beş frank asgarı 
tayin etti. Bu maksatla bir k3

; 

çıkarıldı. Halbuki Fransadıı 
bul edilen bu usul, çiftçileri~):~ 
kıntıJarını eksiltecek yerde bı 

b "'o'· arttırdı. Zira evvelce ug t 

kentalı doksan Fransız francı 
··ı rafında satıl?rken fiatın yu , 

beş frank olarak tesbiti bir~ 
yerlerde tüccarın buğday "lrıt ç 
tan vaz geçmesini mucip old0;ıı' 
ğcr taraftan bu fiat ile hül<\ 
te buğday almıyordu. Onun b 
mutlaka mallarını satmak ırr.t:\ 
riyetinde olan çiftçiler feryadı 
pardı. ~ 

Binaenaleyh bu meseleniP " 
lcri hala Fransada devam ediP 

1 
diyo.-. Fransız çiftçileri acı~ 
şikayet ediyor. Ve bu suretle.~ 
zim tatbik ettiğir.ıiz usulün fıtJ e 
sı daha ziyade vuzuhla me:Y ~ 
çıkıyor. 

l\1ehn1et A~ 
1 :::J 1 A"ll1:f U L -:-ı:n: L t::l> ı Y ~ 

Darülbedayi Temsi//ef' 
Salı zkşamı 

saat 21 de I"' 111111111111111 1ı 
~~1 

• • ~~ ~!~~~ 1L1 
hipzade Celal B. 111111111 

Komedi 
satılığa çıkanlacak ve en çok pa - Muallim ve talebe gecesi 

•r•aa•v•er•c•na\•n:s.müaz•c•ri~n•d•e .. kmaalaccEa~k·l~ı~r.s:mmz:::a:ııı:uı:ıl!'.F.l:!!CJ3Cla..ı:m:::!EZDııa::ı:!!IS?m~ 

Zevkle 
Güzel Fılm Görmeğı Kım ıstemez ? ? 

- Eğ'.ence ıle - Kahkahayla Gülmeyi Kim isteınet 
ş e; rl ve Ş U H 

N 
BAB 

R ı\ 
KIZ) 

filııııı de hcrhcsi k.ıhkahadıın ba~ ı lıacnkur <.'nr~aınba akşamı 

K sinemasında J 
\8684) ,..,,,,,, 

M El 
~~~-~~--~~~~~~~~-----.__/ 

' 
clividualiste, hem coJl~ctiviıte'dir. her onların kararını icra edecek lik h yli z~iftir. İ..a Hnye konfc .. 
Yalnız İndividualiıte değildir. bir makam ihdas olunmamıştır· A. ransları umumi harplere kar~ı ge· 
Munhasıran collectiviste te de&il . devletinin ordusu mükemmeldir. lemedi. Milletler Cemiyeti i~e u · 
dir. A. devleti, hakkından ziyade kuv- zak şark gürültülerine mani ola • 

Bu mesleklerden biri ifrata uğ. vetine güvenir. Eğer acizse, hak- mıyor. aJ llii!ffiı:~ 
raraa, akibet bir aksülamele mey• kı bile olsa, o hakkı istihsal etmesi Eğer hu teşkilat, her milletin 

e trikli u a 
dan verir. Bir irtica hasıl olur. fÜphelidir. dahili i:}lerindeki i\dli teşkilat gibi 
İmdi, devletin çok genişlik peyda Fazla olarak kuvvetli devlet, muta olsa ve teyit kuvvetini haiz 
etmesi tabiidir. Çünkii esa~en ce- hakkı olmıyan nesneyi de, cebren bulunsa, devletler sisteminde bir 
miyet geni,liyor ve ona ait i§ler zayıfın elinden alır. Tıpkı hay - tekamül ha:;ıl olacak ve müdafaa · 
çoğalıyor. vanlar araundaki hayat mücadele- vasılnh\l'ına ihtiyaç kalmıyacak • -

Şirke AT 
• • 

ı 

18 1EŞR N.EVVEL ÇARŞAMBA günü saat 15 de 
Kabristan so'<ağında t Union Françaiseı in bir salonund~ 
ELEK TR KL~ YEMEK t'iŞ:RME derslerinin küşat resmin• 
icra edccrğ ni muhterem ahaliye arı eder. 

Fakat devletler feı·din hayat mü sı... tır. Sulh ve devletleri bir teskili.· 
barezesine tabi ve te~ebbüs kuv,·e Meseli her millet nazariye iti - ta baG~<lmak hususunda gayet fa. 
tine ~hip olmak iktiza eden bu bariyle, iıtiklali haiz olduğu hal· 1 s;h ve pek l.;eliii ~özler s~ylenmek
fıtrahna tecavüz edip te collecti - de, acze düşen eski Lehistanı, ken· le beraber, bunla.r nazany;:ıtta im· 
viaation'u azıtacak olurlarsa mü - disinden pek kuvvetli olan Rus~·a hyor. Ç:!nkü de ... letlerin te,eklrül 
vazene bozulur. Prusya, Avusturya devletleri ara· leri buna miisait değildir. Bunun· 

Anarşi mesleki nasıl müvazenc- larmda paylaştılar. la beraber Ceneve müessesesi, La 
yi bozarsa tıpkı onun gibi n,üfrit 

1 

Müstamere ve müstemleke diye H:\ye heyetleri, kendilerine her 
"Collectivisation,, da zembereği alman ülkelerin vücudu bu iddiayı hu:mr.~a r.;üven::nek, bir ihtiyatsız -
alt .üst eder. is bat eder. lngilterenin Hind is - lık teşkil eden pek beşeri, pek fa. 

Evet, inıain cinsının aynı za - tanda, Fransanın Madagaskarda zıl icatlardır. Bu müesseselerin 
manda hem individualiste, hem de ltalyamn Somal'da, Belçikanm tasavvur ettikleri gayeye varmahı· 
collecUvtıte olması, brdenbire zih· Kongo'da Felemengin Somatra'da rı için devletlerin mahiyetinde bir 
nin kabul etmiyeceği bir noktadır. ispanyanın Rifte Portugahn Mo • değişiklik olmalıdn·. 
Llktn bucihet Nbit ve ıeenntclir. zanbrkta Japonyanın Formoz ada- Halbuki cihan harbini kapıyan 

._...., __ 

lil!ülilP:lil~!i!i :!:ı.ııiıqmr:r~mmııırı GiRMEK SERBESTTİR ıııııııırnııı 8620) mm 
~ı

muahedeleı-, ki hepsi Paris civa - ı ka.lli~·~tler de vücut bul~~i ~ 
nndaki ~ehirlerde imzalanmıştır. Mesela Lehistan, Lituani~ gıJ.,~~ 
(Lozan muahedesi müstesna), Av lcller istiklal peyda ettı. ,, 1ıJ .b. dı.tB ·t rupanın miivazenesini yerine ge • Mucarlar cil yavrusu gı ı . jr 

T - b 1 lesıı ( tirmemiş, bir çok meseleleri hal - azminC"".t ve orç ar mese d' 
lctmiş ise de onlardan daha çok tısadiyat ve rnaliyat itibariylebvl' 

dava'an faslelmemiş, hatta yeni 
davalar ihde.s etmiştir. 

Eir haylı milletler hukuka, istik· 
lale nail oldukları halde, yeni a -

letler arasında tabiler ve Jl'let 

silsilesi teşkil etti. 

' . 
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KISKANÇ 

• 
LIL DAGOVER Çalacaktı, 

Çalamadı .. 1 1111111111ııuıı11111ıııııııııııııııtıııııtııııııunıııınt1111111ımu1111111•ııı:~ıı::;ııımıııu~ / N HA Y A T / : 2 

Şişlide Havuzlu bahçe sokağın J'/ l G •b • V,••k l • ı a· I~~ Nakleden: Selami izzet 
da Yav~z ~eyin ~v~~e Bekir oğlu .n.arta f l ,1 U se lŞe il dokt l' or anlatıyor: 

1ceden o· alıyoru::. ıyarbekire doğru yol 

felll ~~ tark köylerindeki vazi -

~ÇİIQd~lt~ lz~ir~ tayin edildim. 
ıki ltıae ~vıncı anlarsınız. T aır 
lco'1ılrl ' ertenkeleler gibi, taş 
llii. ,,,,.ar._da Yaıadıktan sonra, dö-.,, -·"1· .,. 
rlıı, )Ura 1 ır. ıey oluyor. Kavu -
tihi '-f n., erıten güne~i , bir taç 
taeıa tGı ~a ıiyiyo~um. Gayyadan 
'1elte1Q· ıar, derimde, denizlerin 
YiiJc.eıe 1 teıirini yapıyor. Etraftan 
•aıı1)0 

11 Yılan ıalıklarını bülbül 

"''··· 8~· Mahmuzluyorum atı -
ÇÖiü, h. urak, çakıl, ta, ve diken 
tihi reı·n. artık zümrüt bir yayla 
la.," •~or. Kulağımda çağ' ıyan· 
l ltet D" 1 • d '1 d' 'l'ill 1 ~oz erım e yeşı va ı -
~ayı var~ .• 

.llılla beı. lir. evleri birer arı kova· 
kerı, 11Yen bir köye yaklatır· 

)erJilerd b' . .. l d' '1t d en ırı on e ı. 

Belliıaı D~or varmıı, haıtaymıf. 
"'"11-t 1Yarbekire gittiğimi duy
~ Medet umuyorlar. 

diı.ı, ~iraınak niyetinde değil
•ı ~) a neydeyim, ki, körola

.\t ek Yakamı bırakmıyor. 
llQın baıını çevirdim. 

le".. • •• 
~ll')~ult b~r çadırda, portatif bir 
ltıııi\ hda, ıncc bir cibinliğin al • 
ltt)e hi ~tıltıb ve horultulu nefeı
\lf,lt ı/' Uyuyordu. Yanıbaşında 
tıı.1, ır !İşe, birkaç ampul, bir şı· 
l'-ııı. ~ 1~Yıaız sinekler vardı. 
~~1 ır ıskem'enin üzerine ki -

!' llılını~tı . Bir yanda küçük 

. .., "'' • ··--.l .. 
&'ibi o&d &!tı~. Ökıürdü. Uyanır 
lea)e Ilı 1.1. lçıni cekti. Boğuk bir 

._,tıldandı~ 
fi· 1.la, I\: ver. 

\i 'lılıet. b k t t..r ıne akan ada.m oştu, 

'~"'-: tden ıu doldurdu. Bardağı 

''1.1.\ıiz nıealektaıım, dedim, 
lf id hen vereyim. 

~itti d~tıe döndü. Doğruldu. 
b~: Ilı dört açarak yüzüme 

...... a 
••idi .. · \ıraya neden ve ne hakla 

.. ıı' 
~.t~;-
....... -· 

)" 4 lieın bun!arın ehemmiyeti 
.......... ~di- - 1 . . d . t ' ... , ... eıe e ıızı te avı e · 

......_ N ~eniz var?. 
h) '1-.. e hileyiın ben. Burada her 
,, ~· 'Ya menenjit oluyorum, 

.. ~ haa.t~h~ı. 
~ ,., leıhı~ıını koymuıtum. Yü-
~ ' du ••tti. Oynak yerlerin -
r_,~cuklar vardı. "Ödem,, i -
~~ Deriıi, dudakları hem • 
~i._ ''Palüdizm,, in en berbat 

l'._(.~kalanmıttı. 
-...... t 11111ıi anladı: 
'~t, tedaviıi ıüç! 
-...... (l·· ı, kalbini dinledim. 

~?. ~=bde kaç kinin alıyorau -
)'lal) luyor ırnuıunuz? Şırınga 
'I' 0tıunuz?. 

t..,.. "°edd·· . 

- Daha iyiyim, dedi, iyi ala -

met .... 
- Tedaviye devam edeceğim. 
- Yok caıum ... Burada mı ka-

lacaksınız?. Bu cehennemde otu -
rulımaz ... Hem beni ne diye tedavi 

Hasan 11mınde bırııı duvara mer-
diven dayamak suretiyle girmiş -
tir. Hasanın ayak patırdısmı Ya
vuz Bey duymuş, tabancasını ala 
rak pencereye doğru gelmiştir. 

Hırsız Hasan Yavuz Beyi görünce 

~ --------~-..... - -
ilk filmden sonra- Fasllasız faaliyet - Emil Yanningsle 
birlikte "TartUf,,te - Artistli§inden ba,ka gUzelll§lnln 

tesiri - Bir türlü peşini b1rakmak istemiyenler 

edecekıiniz. 
_Burada vazifeyle değil, ken· bıçağını çeker gibi yapmış, bunun 

üzerine Yavuz Bey hırıızı korkutdi arzunuzla oturuyor mu§sunuz ... 

tık olarak rol ald~ğı "Kaligari,, 1 se bile, sanat kabiliyetini ara!tır
filminden sonra, Lıl Dagoverin mıya - çok defa - eıaı teşkıl e

N d ? D r degy ilsiniz ... Sizi Di- mak makıadiyle iki el ıilah atmış-
e en... e ı k d" · · b. · 

b k. ·· t·· · Orada ba tır. Hırsız Haıan en ısını ıh -

fiLm sahasındaki faaliyeti fasıla -
sız devam etti. Yeni yıldızın, he
sabına çalışdığı "Dekla,, film şir
ketinin gün geçtikçe şöhreti artı -
yordu. Lil Dagover de, "Dekla,, 
nın firma işaretindeki kartal gibi 
mağrur ve yükıeldikçe yükselece· 
ğinden emin, her filmiyle biraz 
daha yükseliyordu. 

diyor. 
Diğer taraftan Lil Dagover, ko

cası bir sahne artisti olduğu hal • 
de, sahnede oynamağı bile ak • 
lından geçirmiyordu. Filmde o}"! 
namak hususunda ayni vaziyette 
bulunuyor, birçok yıldızlık iıtek
lileri gibi "Ah, yıldız olıam ... ,, 
diye hulyalara kapılmıyor, rüyalar 
görmüyordu. Bu itibarla, "Eğer 

Konrad Vine olmaıaydı. Lili Da • 
gover ketfedilemezdi !,, demek, 
onu ketf edenin meziyeti hakkın • 
da mübali.galı bir hüküm vermek 
sayılamaz. 

yar e ıre go ureyım.. · ı 

k 1 H t eye Yatarsınız şikteki Nacettin Beyin evine atmış, 
ı ırsınız... aı an ··· . . 

Ç t ıd h d d burada eline geçırdıği tabak ve 
a ı ı, omur an ı: 

_ Ben çocuk değilim. Ne yap - çatalları alarak kaçmıya başla.mış· 
v b·1· · tır. Hırsız gürültüye yetişenler ta 

tıgımı ı ırım ... 
G ·· l · · kapadı Bir •ı rafından yakalanmı!lır. ene goz erını . -ı: - • 

rmga daha yaptım. Bir ıaat ıonra Yüz liralıkları taklit 
uyandı. Kendini biraz daha topla- meselesi hakkında 
mııtı. Az konu!uyordu. Gece, kam 
fr şırınga ederken, gözlerinden 
bir damla yaş ıüzüldü. Öksürdü, 
yafı sildi, arkaıını döndü. 

İkinci gün, nabzını ıayarken: 
- Ben, dedi, hayvan değilim. 

iten de inıanım. Planım mükem
meldi. Altüıt ettiniz. 

- Ne plim?. 
- Uyku .•. Koma.. Se11izlik ... 

Unutacaktım •. 
Eli elimdeydi, oktadım: 
_ Ben de insanım, dedim. Si· 

ze baıka nuıl yardım edebilirim? 
Buraya neden ıeldiğinizi, neden 
böyle dünyadan uzaklaıtığmızı 
sormıyacağım ... Yalnız bir ıey an
lamam lazım. Sizi tedavi ediyo· 
rum. y a,amak iıtiyor muıunuz? · 

Cevap vermedi. Gözlerini yum 
du. Akıam oluyordu. Nuı lamba· 
, ~ .,, ... 1...... . '0"""1 .......... _,,,,...... • ....... a.,.-.ırı.n 

sonra kuru ayaz baı1adı. Ben oku
yordum. Bir aralık bana baktığı -
nı gördüm-. lıaret etti. Y akla,tım. 

- Şu kutuyu açınız .. 
Açt;m. içinde bir deıte kağıt 

vardı. 
- Okuyunuz. Siz de benim 

gibi doktorsunuz. Doktor bunu an 
lar. 

Benim tereddüdümü görünce 
ıarar etti: 

- Okuyunuz, okuyunuz ... Bel· 
ki beni rahat bırakırsınız da ölü· 
rüm. Ve belki de, içimi dökmüş 
kadar olurum da, rahatlarım ... 
Yalnız okuduğunuzu görmiyeyim .. 
Arkanızı dönünüz .. Ben de arka • 
mı dönüyorum, uyumıya çalıtaca· 
ğım ... 

Ve acı acı ıüldü: 
- Uzun uykuya idman yap-

mak için! 
Kağıtları çıkardım, okuyorum. 

-1-
Onunla Suadiyede tanıttık. 
Be..;, o yaz, plaj oteline gitmi!· 

tim. lki gün ıonra Behire ile koca· 
ıı geldiler. Ali Ferdi mühendiıti. 
Alemdağı taraflarında yeni bir 
menba bulmak üzereymiıler. Bu 
suyu Kayıfdağı ile birlP.ttirip ,eh
re indireceklermiı. O yaz, i!İne ya 
kın olıun diye Suadiyeyi tercih et· 

nir refikımız, yüz liralık ki.ğıt 
paraları taklit edenlerden bazıla .. 
rının yakalandıklarını ve polisçe 
adliyeye gönderildiklerini yazmıt-

tır. 

Bizim öğrendiğimize göre, iz -
mirde bulunan Minoı isminde bi
rine bir müddet evel Yuaniıtan· 

dan Koıti iıminde biri gelerek mi 
safir olmuf, .ıonra Yunaniıtana 

dönmüttür. Bu Kostinin kalpa -
zanhk işleriyle uğra,tığı haber a -
lındığından, Minoı hakkında fÜP 

he uyanmış, tahkikat yapılmıı, 
neticede lzmirden lıt~nbula gön-
derilmittir. 

Adliyece Minosun tevkifini icap 
ettirir bir vaziyet görülmemi,, ken 
diıi mevkuf olmıyarak tahkikatın 
tamamlanmaıı için dosya tekrar 

ı>oliae verilmiştir. 
öldUrmek İfiİ n 

Uluköyde Reıit Paşa mahal -
leıinde Rif at Beyin bağında otu • 
ran Aziz ağaya öldürmek kaıtiyle 
Piri,tineli 21 yatında lbrahim iki 
el alet etmiş ise de iıabet ettireme 
mittir. lbrahim tabancuiyle bir -
likte yakalanmııtır. 

Hep alacak yUzUnden 
Evvelki gün Galatada Arapca -

miinde Binnaı motörü kaptanı Os 
man Efendi ile Sakarya motörü 
kaptanı Mehmet Efendi arasında 

oh· para meselesinden kavga çık
mış ve Osman Efendi fena halde 
Mehmet Efendiyi dövmüştür. Bu
na cam sıkılan Mehmet Efendinin 

Film sahasındaki faaliyetinin 
bu ilk devresinde, Murnavla bir -
likte "Hayalet,, i, Grunenin idare
sinde "Şellenberg kardeşler,, i, 
Lişo ·i1e beraber İıpanyada "Tif -
land,, operaıından mülhem hu 
isimdeki filmi çevirdi. Gene bu 
devre içeriıinde mevzuu Molyerin 
cıerinden alınan "T artüf,, filmin· 
de oynadı. Bu filmdeki eşi, Emil 
Y anningıti. Filmin rejiıörü de 
Murnavdı. "Zalamea,, hakimi 
filminde de, Ludvig Bergerle 

buluttu. 
Lil Daıover, bütün film haya

tında ıimdi de olduğu gibi - iki 
cepheli bir alaka uyandırmıştır • 
Cazip güzelliği, müıteana artiıt -
liii cihetlerinden. Muhakkak, ki 
yıldız olmasaydı, güzel bir kadın 
olarak töhret edinecekti. Bu ka
dar güzel bir kadın olmasaydı da, 

gene büyük bir aitiıt o!.ar&k "Jll • 

dızlar araıında yer tutmaıı imka
nı yok değildi. Fakat, acaba bu 

kadar güzel olmaıaydı, birdenbi
re "Yıldız oLmak iıter miıiniz?,, 
teklifiyle karıılatır mıydı? Bu, 
gerçi kati olarak kestirilemezse 

de, pzel olmaıının film sahasına 
ayak basmaıına yol açtığı, bu işi 

ko!aylaştırdığı şüpheıizdir. Za • 

ten yıldızlardan çoğu için de vazi· 
yet, aşağı yukarı böyle, değil 
midir? Bilha11a kadın yıldızlık 
namzetlerinde önce güzellik vasfı 
aranıyor, sonra artistlik kabili " 
yeti olup olmadığının tecrübeıine 
sıra geliyor. Yalnız güzel olması, 
yıldız olarak yükselmesine yetme· 

Lil Dagoverin artiıtlik kabili • 
yeti filmden filme bariz surette in
kişaf gösterirken, bu cepheıiyle a
lakadar oluştan ha,ka, doğrudan 
doğruya güzelliğiyle meşgul olut 
ta geniş bir saha içerisinde hararet 
!eniyor, fotoğrafçılar, onun muh
telif pozlarda resimlerini çekerek 
camekanlarını güzel bir kadın reı 
miyle süslemek için peıini bırak -
mıyorlardı. Fotoğrafçılıktaki me· 
baretlerini Lil Dagoverin reımini 

çekerek göıtermek için aralarında 
ıiddetli bir rekabet hüküm ıürü • 
yordu. 

Bu arada onun reımini yapmak 
:arzusunda bulunan tanınmıt ,reı • 
ıamlar da vardı. Bir yandan da 
tuvalete yarıyacak şeyler ıatan -
lar, pudra, krem, kolonya, lavan 
ta ve mümaıili ıeylerin koku ve 
tite kapaklarına bu güzel kadının 
reımini koyabilmek yolunda mü -
racaatlarda bulunuyorlar, çok 
miktarda para teklif ederek, onun 
müıaadeıini almak için te9ebbüı
lerinin ardı arkaıı keıilmiyor, he· 
le ondan "Benim tuvalet yaparken 
istifade ettiğim pudra, krem Y. ı. 

şu veya budur,, tarzında el yaz111 
ve imzaıiyle reklam eıaıları ele 
geçirmek gayreti, ticaret adamla -
larım onun etrafında dört döndü. 
rüyordu .. 

(Devam edecek) 
kardeıi Hayri, hükumetin haysi .. ........................................................................................... 
yetine dokunacak ıöz söylediği kik t Sebze halini yapmak 
için yakalanmıf, bakında tahki • MUteha••ı~l~r1n tet . a 1 

• • 

kat icrasına karar verilmiştir. bıtlyor ıstıyenler 
Bir doland1rıcı Memleketimizin muhtelif yer- Kereıtecilerde yapılacak sebze 

F d d 
.. A . B 1 !erinde hüku.met hesabına iktııadi I halinin ırnünakaıa müddeti çar,am 

ener e o un tuccarı vm eye A "k ı ··t b ·· ·· b' k · 
d 

.. ki ğ' d' tetkikat yapan merı a 1 mu e- 1 a gunu ıtme tedır. Münakaıa-
o un yu etece ım ıye parasını . d . . . . 

1 
k d 

1 
d d .. . dd' d'l ha11ıslar İstanbul tıcaret o asma ya on ıkı talıp ıştirak edecektir. 

M
a ar~d' okaön )~ Mıgıh 1 ıa ke 

1
1 

en müracaat ederek bazı istatistik Saat üçte ihale yapılacaktır. 
ecı ıye y u e met ya a an-

1 1 
d 

malumatı a mış ar ır · 
mıtbr. Müteha1111larm tetkikatı bit -

Falcıhk yapıyordu mek üzeredir. Memleketimjzde 
Hergün 

Dün bu iıimle yeni bir aktam 
refikımız intitara batlamııtır. 
Tebrik ve muvaff akıyetini temen• 

Dökmecilerde oturan Madam çalıtan Amerikalı mütehassısların 
Eleni isminde biri f aldık yapar - şefi M. Haynes de bugünlerde 
ken ikinci şube memurları tarafın· Amerikadan tehrimize gelerek ni ederiz. 
dan cürmü methut halinde yaka - Ankaraya gidecektir. ·k~t;~";:~"";'üteh~~~~ıla~:· ~~";iki 

·~Ylt.ııi• \it ettı, ba•ını öte yana q. :r mış ... lanmıthr. M. Mayneı, diğer müt~ha11ıs raporlarının tatbiki için yeni bir 
'li Uzaktan göz aıinalıiımız var· 

"''-a, i.;r zanıanlci gibi.. Bir dı. Sonra onların ahbapları, be • 
...,._>.t.._ aranı ••• entramüıküler... nim ahbaplarım çıktı. Bir hafta 
.... .._ ... !e1nenıe devam ettim. Sı • ıonra biz de ahbap o'duk. Artık 

Şoförle kunduracı )arın muhtelif sahalarda yaptık- proje hazırlamıtlardır. Bu proje 

-~ .,..,, er· • - ı 
~ •• 1111 &ördüm. Ampulla- ayni maıada yemek yiyor, beraber 
s"ıd 11•tti... gezmeie gidiyor, birlikte denize 

........_ - 1fı11ı1 . . d k 

Takıimde imam sokağında fO - ları tetftiklerden sonra hazırlıya· de, muamelatı baıitleıtirecek, in
för Sadi ile kunduracı Bahri kav- cakları raporlar üzerinde bizzat hisar:ar mamulatının maliyetini 
ga etmiıler, neticede Sait, Bahri· tetkikat yaptıktan ıonra kendiıi indirecek bazı tedbirler de vardır. 
nin bıçağı ile yaralanmıştır. Bahri büyük bir rapor hazırlıyacaktır. lnhiıarlar mamulatı ıatıtları 
yakalanmı,tır. Bu raporda memleketimizde son aylarda çok azalmıştır. Öğ • 

r . .._ lliiıoz &çtını, Uil kanfre, gmyor u • '-'a .. lliraa e Ye kin.in •ırınıa et· _______ , ,_,._ ... .,.,_ ... _. _ .. ,._r_• Matbuat kongresi 
-, "cıa ~ura daldı. ispanya ile mukavele tıtanbuı matbuat cemiyetin· 

11 
a oturdum. müddeti bittiği için d~n: lıtanbul matbuat cemiyeti 

~' l>ir • fı • • lıpanya ile aramızdaki ticaret umumi heyeti 17 birinci te,rin 
"' .... ı:._1.a ile eı aldı, uyandı, mukaveleıinin bitmesi üzerine yu· 1933 ıalı günü ıaat 14 te cemiyet 

"-tıtı.d:~· tatar gibi ıörün • murta ihracı duhnut ve fiatlar düt ı merkezinde içtima edecefinden 
.. azanın te rifleri rica olunur. 

istifadeli olacak fabrikalar ve rendiğimize göre yükıek ve orta 
yerleri, ticaret yolları ve uıulleri 
ve iktııadi propaganda hakkında 
mühim tava.iye'erde bulunacaktır. 

lnhiıarlar idaresinin te9kili.t 
ve muamelat itibariyle ıılahı, ıa -
tıtların arttırılpla11, inhiıarlar va • 
ridatının tezyidi hakkında tetki • 

nevi cigara fiatları bir miktar da• 
ha indirilecektr. 

HU•nU Bey 
lnhiıarl~:· umum müdürü Hü .. 

nü Bey bugün vekaletin daveti Ü· 

zerine Ankaraya hareket edecek • 
tir. 
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Kon yada Cihanbeylide 
Tayyare cemiyeti ve Halk 

Attarlar çarşısınd~ki yan- fırkası binaları yapıldı 
gın nasıl ve neden çıkmış? CiHANBEYLi, (Hususi) 

Konyada Attarlar çarıısında 
yangın çıkınış.tıf'. 

Oglakçı zade Hacı Hasan Ef. 
nin oğlu on yedi yaşlarında Raif 
bir çocuğa benzin satarken teneke 
kazaen yere düşmüş, mayi yan -
makta olan lambadan ateş almış • 
'tır. Raifle orada bulunan arkadn
ıından Hulusi efendinin kalça, el 
ve ayakları yanmıthr. Yaralılar 
haataneye kaldmlmıtlardır. Yan -
gın Hacı Hafız zade İsmail Efen
dinin dükkanına da geçmişse de 
artmaıına meydan verilmeden 
ıöndürülmüttür.. Zarar ikibin. li 
ra tahmin edilmekte, dükkanların 
sigortalı olup olmadığı soruşturul
maktadır. 

İztnirde bir cinayet 
lzınirde Değirmendere nahiye· 

sinin Palamutarası köyü ormanın
da bir ceset bulunmutlur. 

Cesedin ayni köyden Ka.mil na
mındaki ıahıa ait olduğu ve iple 
boğularak ormanda bırakıldığı 

anla4dmıthr. 

Bu cinayetin faili olmakla maz· 
nun olarak iki kişi yakalanmıştır. 
Köy bekçisi Emrullah ile Çakalte
peden lbrahim adliyeye verilmiş -
]erdir. 

Maznunlar müatantikte istic
vap olunduktan ıonra tevkif edil· 
mitlerdir. 

Hopa - Borçka yolu 
Hopadan ba§lıyarak Borçka 

kaıabaıı yanındaki Çoruh neh· 
rine ka.dar devam eden 36/ 200 
kilometrelik !Ose ve köprülerle is
tinat duvarları inşaatı bitmiş ve 
Trab~on - Karaköse yolu inşaat 
reisi Abdullah Beyin reisliği altın 
da vilayet başmühendisi Mazhar 
ve yol inşaat ıefi mühendis Seyfi 
ve inşaat mühendisleri Binder ve 
Yuıuf Beylerden mürekkep mu
vakkat kabul muamelesini yap
mıtlardır. 

Bu meyanda Borçka - Artvin 
ve Ardahan yolu üzerinde yapı -
lan büyük köprülerin otarılması 
itlerinin muvakkat kabulleri de 
yapılmııtır. 

'Sünger tarlaları 
İzmir deniz ticaret müdürü Ne

cip Bey, iktııat vekaletinin balık
çılık mütehassısı Mister Simıon 
ile birlikte körfez dahilinde balık 
çılık tetkikatına çıkmıştır. 

Cümhuriyetin onuncu yı i dönümü 
kutlulama kaza komitesi sık sık 

toplanarak hazırlıklarla meşgul ol 
makta ve cümhuriyet halk fırkası 
binasıncla açılan kursta cümhuri • 
yet ve istik lal mar§ı halka öğre -
tilmekte 'Ve öğrenenlerin sayısı 

günden güne ç.cğa·maktadır. 

Yeniden canlanan spor yurdu
nun kaptanlığını kabul eden zira· 
at memuru Arif bey cümhuriyet 
bayramı için bir takım hazırlamı • 
ya uğraşmaktadır. 

Kazada yapılan tayyare bina -
sının küşat resmi de cümhuriyet 
bayramın da yapılacaktır. 

Halk ve memurlarımız sevinçle 
şimdiden büyük bayrama hazırlan 
makta ve bayrak ,fener tedarik 
etmektedirler. Büyük bayramın 

layık olduğu bir şekilde kutlulan· 
masına komita çok çalışmaktadır. 
Milli oyunlar, güreşler ve atla ci • 
rit oyunları, futbol ve atlet müsa
bakaları yapılacaktır. 

Başlanmış olan halk fırkası bina
sının da cümhuriyet bayramına 

yetiştiril.mesine çalışılmaktadır. 

Kazada imar faaliyeti ilerle • 
mektedir. imar işlerinin düzgün 
ve asri bir tekilde olmasını temin 
için belediye kasabanın yeniden 
planını ya~tırmı a karar vermi 
liu p anın a mırnar1lisan öey ta • 
rafından yapılacağı haber alın • 
mıştır .. 

Kaymakam Fehmi bey izinle 
lstanbula gitmiştir. Vekaleti tah -
rirat katibi Vehbi bey ifa etmek • 
tedir. 

A. Fuat 

Yıldız yağmuru 
BURSA, (Hususi) - Ayın 

21 inci gecesi saat 22 ile 24 ara -
sında, gökyüzüne bakanlar, yüz -
)erce yıldızın, şark istikametine 
ve Uludağa doğru kaydığını gör -
müşlerdir. 

Evvela birkaç büyük yı l dız 
kaymış, sonra kışın rüzgarın kar 
parçalarım savurmasını andırır 

bir şekilde küçük yıldızların garp• 
ten şarka doğru bir yağmur şek · 
linde aktığı görülmüştür. 

Nakil vasıtalarını 
kontrol için 

1 BURSA, (Hususi) - Bur-

sa belediyesi, şehir dahilinde ve 

vilayet şcselerinde seyrüsefer e -

lzmitte Adanaya giden tren 
Cümhurıyet bayramı Çumra ve Arkören istasyonları arasında bir ada1111 

hazırlıkları çiğneyip parçaladı, biçarenin hüviyeti 
1ZM1T, (Hususi) - Şehrimiz· henüz tesbit edilemedi 

de Cümhuriyet bayramı hazırlık - - .. . ~ . w . raf çt' 
hrı bütün kuvvetiyle ilerlemekte- 1 lstanbuldan A:danaya ~03 nu - j ~ud~eıu.mum~lıcmc de telg e1'ct 
dir. VaJ!.miz Eşref beyin reislik _ maralı yolcu lrenı Çumra ıle Ark- 1 kılmış ve katar vagonlarının l bil' 
leri altında top anan komite bü • ören istasyonları arasında bir a - :eklerinde d e kan izi bulunuP, 
yiik ve engin bir program hazır • ~am çiğne:niı ve parça parça e~ - lunmaclığının ttsbiti .istcnrııişl~~~ 
lamıştır. tıkten ıonra yoluna devam elmış •

1 
Bu telgraf üzerıne, SeY 

11 
Her sene milli bayramlarda tir. cüm!ıur iyet müddeiumumi bat J11i· 

şehrimizde nihayet 3. 4 tak kuru· HadiGe üzerine kazaya sebep avini Halit Bey Yeni istasyona S~· 
lurken şimdiden kurulmağa baş • olan :okomotif Erealiden geri çev- derek henüz gelen trenin tekerleııı 
lamın takların ıayısı 15 i bulmu~· rilm1ş ve tren batka bir lokomotif leri üzerinde tcthikatta bulı.ı0_'11de 
tur. Bu adedin her gün biraz da • ·le yolunda ilerliyerek Adanaya ve filhahikn vagon tekerleklerıttb't 

• 1 
ha artarak bir misli olacağı kuv· gelmiştir. de kan izleri görüldüğü içın 
vetle söylenmektedir. 

1 
Çumra müddeiumumiliği tara- zabıt tutulmuştur. h. . . e 

Cümhuriyet bayramında her _ fından tahkikatına başlanan bu Çiğnenen adamın hüviyell 
kes evine iki bayrak ve fener a _ mesele hakkında ayni gün Seyhan nüz belll• o' ml'."nıştır. 
sacaktır. Yeni getirilen dinamo • 
larla şehir aydınlığı için ilk de • 
fal ar düşünülen mahzurların önü • 
ne tamamiyle geçilmiştir. Şehri • 
miz mekteplerinde de göze çarpan 
hummalı çarpışmalar vardır. Mek 
teplerimizin bayram~a bir çok o • 
rijinal yenilik'er gösterecekleri 
söylenmektedir. Halkevi temıil 

ve spor şubeleri coşkun birer de -
niz gibi kabarıp coşabilmek için 
birçok tezahürat, şenlikler yapa • 
caklardır. İdman yurdunda bay
ram günleri lıtanbul takımları 
ile maç yapacaktır. Tertip edilen 
programda birçok ıürpriz'er var· 
dır ki, bunların §İmdiden meyda -
na $.!karılması istenmemektedir. 

Halkevımiz köylerde de bayra• 

mımızın tezahüratla kutlulanma • 
sı için çalışmaktadır. Köylerde 
her ev fener ve bayrak asacak, 
köy baştan bat~ ağaçlarla, yetil • 
liklerle bayrak arla süslenecek -
tir. Yakın köyler buraya gelerek 
yapılacak muazzam tenliğe itti • 
rak edeceklerdir. 

Cümhuriyet bayramında Gazi 
heykelinin de küşat resmi büyük 
sevinçlerle ve merasimle yapıla • 
caktır. Türk aan'atkarı Nejat bey 
tarafından yapılan Gazi heykeli 
cidden çok muvaffak bir eıerdir. 

Gene bayramda Çene memba 
suyunun da açı· ma resmi yapıla • 
caktır. 

İzmitte cümhuriyet bayramı 
bayramların bayramı olacak. 
"Renltli, sesli, manalı,, olacaktır. 

Çata'cada 
ÇATALCA, (Hususi) - Bura· 

da onuncu cümhuriyet bayramı 

hazırlıklarına devam edilmekte • 
dir. Kutlulam~ komitesi ile Cüm -
huriyet halk fırkası idar~ heyeti 
sık sık toplanarak kutlu· ama işle· 
ri hakkında kararlar almaktadır • 

İkisi de hır kadını 
sevdikleri için ' 

B U R S A, (Hususi) - Cuma
lıkızık köyünde kanlı bir düello 
hadisesi olmuştur. 

Süleyman oğlu Ramazanla Ka· 
mil oğlu Halil, ayni kadını ııev • 
mektedir:er. Bu yüzden araların -
da kıskançlık vardır. Geçen gün 
Ramaı:an ve Halil kar~ılaşmışlar, 
derhal tabancalar çekilmi~ ve bu 
iki rakip biribirine ateş etmiye 
başlamıtlardır. 

. Kar~ılıklı atılan tabanca kur -
tunları her ikisini de göğsünden 
yaralamıştır. iki ı·akio de veu dev 
rılmıttır. .,... 

Müddeiumumilik hadiseye va . 
zıyet etmit ve iki yaralı da, katil 
teıebbüsü suçundan·tevkif edile
rek hapiıhanenin hastane kısmına 
yatırılmışlardır. 

Beş kilo ağırlığında 
bir çocuk 

B U R S A, (Hususi) - Bura· 
daki Ahmet Vefik paşa hastane -
ıine çocuğunu doğurt.mak için mü
racaat eden Hafize hanım ism"n · 
deki bir hamile kadından beş ki-
10 ağırlığında gürbüz ve iri bir ço· 
cuk alınmıştır. Hastanenin vila · 
diye mütehassıır "çocuklar doğ -
duklan zaman ıııkletleri vaııati o . 
!arak 3 ki"odur,, diyor. Beş kilo 
ııkletinde l::öyle çocuklara pek en
der tesadüf edildiğini anlatıyor. 

Merzifonda bir otomobil 
çalındı , 

Merzifonda bir otomohil bıt I 
d 

. ..,. be 
sızlığı olmuş, nereden gel ıgı Jıl 
li olmıyan bir adam McrzifoJ1 
Haydar Beyin otomobilini knÇ• 

t' 

mıştır. 

Bir müddeUcnberi şoför arıYll~ 
Haydar Beye bir adam müracıll 
etmiş, şoför olduğunu ve ııufııf 
kağıdını, cebinde!ti parasiyle b~' 
raber çaldırdığını söyliyerek İŞ ır 
tcmiştir. Bu aclnm ismin;n KtıY~ 
o'duğunu, İstanbullu olup pe 
namuskar, asil bir aileye meı1sııP 
bulunduğunu, tayyareci mer!ı~~ 
rnya neyın yegenı bulundug 

1 da ilave etmiştir. Haydar E\ 
hem bir felaketzedeye iş verll'l~ 
olmak, hem de şoförsfüiiikt ıı 
kurtulmak için bu adamı ynrı 111 , 
a! .mrştır. Kaya birkaç ay na('l'i~s, 
kiirane çalı~mııt ve büyiik bir ilt 

• 'I' ··11, 
mat kazanmıştır. Kaya son g\l. i 
]erde Haydar Beyin kain vaJdesıtlf1 
Samsuna götürmüş, fakat orocl~li 
b'r daha dönmemiş ve ctor.ıob• 
alara!< Sıvasa kaçr.11ştır . Bir •'"; 
. ı S 1 .. .. post 
1.( nmsuna ro cu coi.uren 

s~· 
müte:ıhhid i Zel:i Eey Haydar .~11 
yin otomcbilini başka bir şofÜ1 "e . ,,t 
idare:;inde görmü~, ve aL:nal< ı:.ı 
miştir. 

•Jitl 
.. Fakat, şcförler bu otomcbı Jt 
Usküdar<lan nalın alındığım ve .... 
tnnbuldan henüz getirildif:ini 501 

!emişlerdir. .ı 
• cıe 

Hatta doktor Besim Ömer paşa Zeki Bey Merzifona avdetıJl , 
nejı·ettiği kitapta doğu§taki ço . H:.yciar Beyi keyfiyetten haberd~ll 
cui.~ ağırlıi;ının en çok dört buçuk ct:r.ı i ş, bunun üzerine her tar~ , 
lci!o olarak k:ıydcdilmiş buluncfo- resmi ve hususi telgrafl:ır çeJcile 
ğunu )ra::maktadır. rek " Kaya,, aranmıya ba.,lanııı•~; 

.. .. tır. Diğer taraftan da Ha>'~şi 
gunu hatırlatan yazılar yazı lmış 1 B S 't · t 0bilı'1 

b 
1 

ey ıvasa gı mış ve o orn ~ 
üyücek kayalar dikmektedirler. b f" 1 ·· d bulatll ya ancı şo or er e ın e Tetkikat bir heyet tarafından 

yapılmakta ve sünger tarlaların

dan ne ıuretle istifade edilebile -
ceği ~ıaaları da düşünülmektedir. 

den otomobi , otobüs ve kamyonet 
lar. 

]erin her taraftaki süratlerini ve 
Bayramın ilk günü açılma me· 

rasimi yapılacak olan cümhuriyet 
abidesi ikmal edilmek üzeredir 
Kasabanın muhtelif mahallerinde 
dokuz tak yapılacaktır. Bayramın 
i.k günü ak~amı hükumet konağın 
ela verilecek balonun pek cazip 
olması için pek esaslı tedbirler a• 
lınmıştır. 

Kırkağaçta ı istirdat etmiştir. 
Kırkağaç (Hususi) - Her gün Fındık satışları 

lktııat vekaletince, kara su -
larımızdaki geniş sünger tarlaların 
dan iıtifade için hususi bir şirket 
teşkil edilmesi esasları üzerinde 
tetkikat yapılmaktadır. 

Ç?.rkin bir tecavüz 
Akçaşcl;rin Ahmet dağı köyün 

de Mehmet isminde biri ilk 2evce
sinde-n olan yedi yaşındaki kızı 
Hamideye geceleyin taarruz etmi~ 
tir. M~hmet yakalanmıştır. ls -
ticvabında: "Ay başında dclili
'2im tutar, ne yaptığımı biJ.mem,, 
gibi manasız bir takım sözler söy
lemiştir. Mehmet adliyeye veril • 

\, miıti•. 

yolcu vaziyetlerini teftiş ve mura· 

kabe edebilmek için Almanyadan 

kilome!re·i bir motosildet satın al

mıştır. Bu motosik!e~e binecek O· 

lan seyrüsefer memuru vi ayetin 

her tarafında otcmobil'eri muaye· 
ne edebi!eccktir. 

Kadın yüzünden 
Bursada Cı.·malı Kızık köyün -

den Süleyman oğlu Ramazan ile 
Kamil oğlu Hali l kadın yüzünden 
biribii·leriyle kavga ctr:ıi~ l~rclir . 

Neticede her ikisi de tabanca ile 
biribirini yaralamışlardır. Adliye 
bu iki aşıkı hastanede tevkif et-

' 
miştir. 

Kasabaya on bet kilometre me 
ııaf ede bulunan bilumum köyler 
kasabada ilk günü yapılacak me· 
rasime atlı ve arabalı olarak itti · 
rak e:leceklerdir. Ciimhuriyet mey 
danlarını il·.mal ve tezyin eden 
köyler bu büyük günün terefli ha
tıralarını ahlafa nakliçin mey -
danlarına itlenmi§ ıüalü ve büyük 

geçtikçe ve 29 teşrinievel biraz da 1 Giresun, 15 (A.A.) - Dü1' "~ 
ha yaklaştıkça Kırkağaçlıların bu:JÜn borsada 59 kuru§tan 61 ~ 
büyük b:ıyrarr.a, cümhuriyet bay • j l d 1 l Ar- 1 f dık i~" . ı ru~a ca ar •ıJ çuva ın 

ramına hazır ıkları artmakta, ko · 
22 

k 
30 

d k "'" j(ll 
· · b 1 d" · b " .. uruş para an 27 uı·Uy 

mıtenm, e e ıyenın ve ulun te - k 1ş' ıekküllerinin faaliyeti hazırlan- dar 655 çuval kabuklu fındı 
maktadır. C. H. Fırkası salo . tılmıştır. 
nunda geceleri halka cümhuriyet 
marşı öğretilmekte ve birçok genç ·ı•IED!R!Bal:l6••••••...,.. 

30 Teşrinieveı · 
ler de bayram te.msillerinde aldık-
ları vazife.eri tamamlamak için ' Cümhuriyet bayraınınltl 
çalışmaktadır. ikinci gunu 

K1rkağaca bağlı Gelenbe nahi· Himayeietfal cemiyeti"~" 
yeııinde de hazırlıklara devam e· rozet gC~üdür, yetirnıer• 
dilme~tedir. Nahiye merkezinde · d. · · sevın ırınız A 
bayram günü bütün köylülere zi- ••••••aı1•••••••....,...,.... 
yafet verilecektir. 

t 
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Ut•k Hlklye : ............ .._. -·· 
• 

Belalı karİ:al •• 
Mübalaqa 

Yalan, yalan ., 

\,• ~ıd,--
ltitıde g.~nın ıarp yarlarından 

tın. <Çok Yukıeliyorduk. Arkada • 
Litı rrı ıenç bir köylü idi. Bana 
)ol~"'r ~era. ile dolu dağın karıtık 
l .. 1 1 • 
utttj l< Çınde rehberlik ediyor ve 
..... e.ıa. k . . w "ll'l• nıer ezıne gotürmege 

:IYordu s,rp h· .. 
tik, Sa.h ır Yarın ke!larma gelmit-
düiurrı .. "htanberi durmadan yürü

llt İcin. 

lılll: Arka.da; .. dedim, biraz otura 

ha~ benim ·· ·· · • 
'""\Q S Y\izume garıp garıp 

. o ....... li nra batını ıalhyarak: 
tlaı \l'" a.ydi, dediğin olıun ... Bu • 
di.. lltrıuz yatağıdır, amma •. de-

~enç k"" ı,l'ıtıd 0 Ylünün bu garip bakıt · 
ı . •n b" '-'f o) ır §ey anlayamadım . 

......_~un diye: 
d,tlıek?eıntehri, dedim .. Bu da ne 
o .. 

ll'dı:ela &Özlerini birdenbire ka " 

01 1,~ ~~rına beyim, dedi .. Burada 
Q)f b'l 

~l'or .. li ı~en ... Bir kaç ıene o-
dı~. I\" enuz on ıekiz yaıınday -
~'tk ?Yde Y&fadığım için kaza 
l!iitı :ıkıni hiç bilmiyordum. Bir 
S\ .. g e l'k · ill)d r 1 ıçin kaza merkezine 
~'q •ın. Çantamı yüklendim. 
.'k'l.tberkezine gitmek iatedim . 

}'ı~ )~k Anam, babam hiç bir ıe
~~· ~Y lu, Hayatta bana biricik 
d 1 ~'ltlc oldaıı olarak 7 yatında • 
d~ btı-~rdeı~m vardı. Bunu köy· 
~"dfl ıp gıtmek beni çok dütün 

tıdill l karakol kumandanına 
t" Qen· 
~ lc.ıa 1~ kaza merkezinde kaç 

........ c· cagımı ıordum. 
ttl~~k ıt~~k bir gün, bir gün de 
~'tlc :· ıkı... Bir gün ae kaza 
tı · eıınd 
l'it'in e re.hat eder ve itini bi-
~ "·etti ·· .. k-· "- Sok , uç gun ... 

~Si~ı_ k hoıuma gitti.. Hemen 
)~ "4t ıı k 
lQ }~il.erek a.rdeıimi d.e ıırtıma 
. ~ kaza merkezıne doğ -
lı~ l!ıeğc b l d 
t' • oı . &f a ım.. Az git • 
~ t•ttiırı d .. . 1 "• 8 8o ' ere tepe duz gıt .. 
h~t\ı, it: zda.ğının garip yuva-
1 ~lı ba,,. 111

1
1k kötelerini, dolam -""d ;'1r a.rnı d l •' "i\lıti 1 o atarak fU bu-

ı"-t ' u.ı Yere ld"k K d l\} trt11!ıd ge ı .. ar e-
~ttu. a. olduğu halde çok yo
...._ .\ 

~~ i'bey d d' 
~ .. ,it ' e ı .. Şuracıkta bi-

ti~;' ll~lt ~: çok Yoruldum . 
"'"tt ~d: a., gülüm, dedim .. Kü· 

-sıın· 1 •ırtnndan indire • 

rek yere bıraktım. Karnı da a • 
cıktığı için önüne ıırtımdaki çan
tamdan ekmek çıkardım. Karde. -
şim keyifli keyifli yemeğe batla • 
dı. Ben de çok ıuaadığım için et • 
raf ~a bakındım •• 

Kartal bl7flk bir tlddetle 
kızca~ abldı 

Maaleıef bir damla bile ıu yok
tu. Böyle güzel bir yar batında 
ıu olmamaıı imkan haricinde -
dir. Hemen etrafta ıu aramağa 
baılamak istedim. Kardeşimi hı .. 
rakarak ormanın içine girdim. Be . 
nim ormana girmekliğim ile arka-
sından büyük çığlığın kopmaıı bir 
oldu. "Nedir? Ne oluyoruz?,, de
rneğe kalmadı bu aesin kardeıime 

ait olduğunu anladım. Hemen or-

Yalan, yalan hepsi yalan,, Ge· 
çen gün bir yılan gördüm.. Fili 
yutuverdi . . Arkasından bir de 
manda geldi onu yuttu. Buda mı 
yılan! 

Bu da başka .• 
Acemiıtanda o kadar büyük ve 

süratli gemiler varmıf ki. .. Bir ke
re Tahran gölünde 500 zırhlı, 500 
diritnot yarıf yapıyorlarmıf .... 
Gemiler o kadar hızlı gitmitler 
ki .. Bütün gemilerin kaptanı gemi 
lere yetiıememi,ler.. Arkasından 

koıup yakalamıtlar. 

Bu da başka 
Acemiıtanda o kadar büyük ge 

miler vardır ki.. Geçen ıene lı • 
tanbul boğazından geçmek için 
Karadenizden Anadolu ve Rumeli 
fenerine doğru ileri iyen bir gemi 
hemen boğaza girince tıkıldı. Kal
dı. Maalesef boğazdan geçeme • 
di. Boğazda da tıkılı olarak bir 
ay kaldı. Bereket verıin latanbul 
limanından bir ıandal gönderdiler 
de bu gemiyi çıkardılar. 

Mum söndürdüm .. 
Geçen gece yatıyordum. Bir 

de baktım.. Elektrik"lambaıı a • 
çık kalmıı.. Yataktan çıkıp elek • 
trik lamba11 söndürmek hiç te bo
tuma gitmedi. Tembellik le üze· 
rimde .. Oturduğum yerden (Püf) 
dedim dünyada ne kadar elektrik 
varsa hepıi bir8en benim (Püf) 
dememle ıönmez mi? Bereket ver 
ıin benim paketimde iki tane sı • 
gara çöpü vardı. Onları parlat
tım ta hepıini yaktım. Dünyayı 

fenlendirdim. 

l~~=~~~~~~~==~~~~~I 
Her hafta 150 okuyucu-
muza hediye veriyoruz 

Her hafta 150 okuyucumuza 
hediye veriyoruz. 

Bu haftaki bilmecemiz bir bul-
macadır. 

mandan fırlıyarak kardeıime doğ Anadoluda yedi harfli bir ne -
ru koıtum.. bir ismiyim. Birinci, ikinci, üçün· 

Eyvah.. Küçük kardetimin üze- cü harflerim daldır. ikinci üçün· 
rine muazzam bir kartal; gözleri- cü harfim beyazdır. Birinci, ikin
ni açmıf, pençelerini ayırmıı bi r ci, üçüncü ve dördüncü harflerim 

vaziyette hilcUJ!l ediyordu. Bu va- ıu taıır. ikinci, üçüncü, dördün • 
ziyeti görünce naııl deli olmadı - cü ve beşinci harflerim bir yerde 
ğıma hali hayret ederim. Kartal durmaz gelir geçer, dördüncü ve 
birdenbire kard~şimi belinden beıinci harflerim ölçüdür. Son -
kavradı. Bir hamlede ayakları dan yedinci ve a'tıncı harflerim 
yerden kesilen kardeıimin bacak· semayı parlatır. Altıncı ve yedin 
larından yakaladım.. ci harflerim ise hu işe §aştığım göı 

Bir taraftan kartal bir taraftan terir. Acaba ben neyim ve kimim? 

ben, küçük bir yavruyu paylaşa - Doğru halledenler arasında 150 
miyorduk. Bir ande aklıma ta • okuyucumuza şeker, piaküvi, kart 
bancam geldi. Hemen çıkar • 

dım ve kartalın üzerine üç el ateş 
ettim. Kartalı yuvarladım. Karde
timi de kartaldan kurtardım. Fa• 
kat heyat.. Kardetim korkudan 

çok yatamadı. Haıtalandı ve öl • 
dü .. O gündenberi burasını gör -
diikçe kardetimi hatırlar ve ağla• 
rım .. 

Bir of ettim .. 
Geçen gün canım ııkıldı.. Bir 

of .• Dedim . .'Benim bu (Oof) um· 
dan dağlar titredi. Aiaç'ar aar • 
ııldı. Fırtınalar çıktı. Koakoca 
binalar aaHa mala baıladr ... 

poatal, kitap ve aaire hediyeler ve 
receğiz. 

Bilmeceyi doğru halledenlerin 
hal varakasına isimlerini, adreılc 

rini ve yazı· arım okunaklı yazr.na· 
larını rica ederiz. 

Gönderilecek hal varakaları 

doğrudan doğruya Yakıt çocuk 
sayfası muharrirliğine gönderil
melidir. 

Dikkat 
Geçen bilmecelerde kazanıp 

ikramiyelerini afmıyaniarın iöare 
hanemizden ikramiyelerini alma • 
larını rica ederiz. 

' 

Yaşasın Cümlıuriyef ! 

29 T etrinievvel ... 
bayramıdır. 

Cümhuriyet 1 te, alnımız açık, · göğsümüzü ka • 

Bu bayram Türkün en büyük 
aevinç günüdür. 

Eğer Türk milleti; Büyük Ga

zi Mustafa Kemalin işaretiyle yÜ• 

rümeaeydi, bugün ıizler hepiniz 

esir bir milletin çocukları olarak 

hatınız önde, tepenizdeki bir düt· 

man yumruğunun acısını duyarak 

yaşamağa mecbur olacaktınız ... 

Fakat Türk milletini; Büyük 
Gazi Muıtaf a Kemal böyle bir f e

li.ketten kurtardı. Türk milletine 

hayat verdi. lıtikli.line kavuıtur • 

du. Bugün hepimiz batımız gök-

Biraz da bilgi : .... _ ........ .._..... .......... .. 

bartarak dolaşıyoruz. 

Artık yurdumuzda yükıelen 

Türk bayrağı, dinlenen Türk ço • 
cuklarmın ıarkıları ve süngüleri 
parıldıyan kahramanlar da Türk 
evlatları kahraman askerlerdir • 

Cümhuriyet bayramında Türki· 
yenin her tarafından olduğu gi • 
bi Ankarada büyük bir resmi ge
çit yapılacak. Bu reımi geçide lı· 
tanbuldan da bir çok mektepliler 
iştirak edecek .. 

Ankaraya giderek reımi geçide 
iştirak edecek ve büyük Gazi:ii 
aeli.mlıyacak Türk çocuklarına ne 
mutlu ... 

Dlklll ta9lar1 gördUnUz mU? 

lstanbulda gezeriz. Bir çok eı • 
ki eserleri görürüz. Bunları öğr.en· 
mek iateriz. Bunlardan biri de 
hiç şüphesiz· Sultanahmet mey da· 
nmdaki Dikili taşlardır. 

Dikili taşların bulunduğu mey -
dana Bizanslılar zamanında 
(lpodrom) derlerdi. Bu meyanda 
Roma imparatoru Spetim Sver ta· 
rafından yapılmııtır. Bu zaman 
Milattan 169 sene sonradır .. 

Bu arada at yarııları yapılır , 
imparator da bulunurdu. Eski ia -
mini bugün de mu haf aza eden bu 
meydana (At meydanı) da der -

ler. 
ilk önceleri yalnız eğlence ve 

spor için olan bu meydan aonrala .. 
rı kanlı sahnelere meydan oldu . 
Hatta Bizans imparatoru birinci 
Jöstiyen zamanındaki bir ihtilal • 
de burada 30 bin kiıi öldürüldü . 

Daha sonraları yeniçeriler de 
hep hu meydanda toplanarak is -
yan etmişlerdir. 
. Bu meydanın vaktiyle üç kapı -
aı vardı. lpmaratorlar (Anti -
kös) kapısından girerlerdi. im
paratorun oturdu~u ver de Alman 
çeşmesinin yerindeydi . 

Buradaki dikili taşların en mil· 
himmi Mısır veya Seedoz sütunu· 
cıur. 811 ~iitun Milattan l 600 ~e
ne P.vvel M sırdn Hityopolis şeh • 
rinde Fravun tarafından dikilen 

ıütunun yarıııdır. Bunu ikinci 
Konıtansla birinci T eodor latan • 
bula nakletmek iatemitlerae de 
muvaffak olamamıtlardır. 

Arkadiyos ismindeki bir impa. 
rator 400 sene aonra timdiki yeri
ne diktinnittir . 

Bu sütunun kaidesinde Arbd 
zevcesi Evdoksiyanm resimleri 
vardır. Bu resimlerin altında ıü • 
tunun ne suretle dikildiği yazılı • 
dır. 

Bu ıütunun irtifaı 30 metredir. 
Üstündeki yazılar Mısır yazıları 
(Hiyeroğlif) tir. 

Burma sUtun 
Bonna sütun tunçtur. Büyük 

Kostantin tarafından Yunanistan· 
da Delfi şehrinden buraya getiril· 
mittir. 

Bu ıütunun üzerinde üç ayaklı 
bir parça vardır. Tepesinde bi • 
ribirine aarılmıt üç yılan vardır. 
Bu yılanların bir batı müzededir • 
Bu sütun methur Plate zaferinden 
sonra Delfi de ki mabede dikil • 
mitti. 

UejUncU sUtun 
(İpodrum) meydanın hududu • 

nu gösteren taştır. Bunu Ko:stan • 
tin 912 seneainde yaptırmıştır. 

Üzerincie tunç i'evlıalar varöı • 
Latinler lstanbulu aldıkları za • 
man bunları çıkartmıılardır. 
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1 
H i k a y e n Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade (\ ~-----------------_. 

111ıı ını1 1111ı1 11111ııuııı 1111ııuııı11111 1111111ı 11111 ıı111ıı1111 ıı1111ıı 111 11ıııııııı 11 11ıı11111ııııı1111ııııı11 1 11111ıı rı11 111111ıı11 1 ıııı1111ıııı111111111ıııı111 111 ıııııııı 1111 ıııııııı 1111 ııııııı ı 111111ııııı11111 ıııırııı 1111 ,, ııııı 111111 ı ıı ıı 1111 Sofranın orta11na yumurtalı ıı· heci Ahmet beyin sakalı ile • 
- 3 - [ evdeki be11fan bütün ahval ve ha· j veliaht ve . Pariıtenberi görmedi • panak konunca, ağızlarının suyu ederlerdi ... Daktilo'arla ber•b~r~ 

k ı: · · erıY ·Tabii ecnebiler de padi§ahm bu re atımı haoer veren bir casus el- ğim halde beni pek iyi tanıy&.n aktı. Ahmet beyi kızdırırlarken ıç }.b 
zevkiizliği kar§ıırnda şaşkına dö· de etmit··· Evde kurnaz bir Er · Abdülhamit Efendi idi . Aman efendim aman! ... lapa • Bedia girdi ..• Kızlar kaçı!tılar, 
nerlerdi. Eıaıen bundan daha iyi- meni ayvazı vardı. Casus ta o O da beni gördü ve ıe • nak zümrüt ıibiydi. Yumurtalar met bey sakalını 11vazladı. 

11 
si~i ömründe görmiyen ti yas bey imi§... lamıma çok manidar bir tebea- kehlibardı.. Beyazlar, kırıtık11z Bedia bunu görünce hellle, 

H h O b hı ...... 
ise bu dünyayı dolatmı§ aan'at - ey at... tecrübesiz yirmi ya ıümle mukabele etti. Benim kim ir mu a lehi ıibi yayılmııtı. Du· bir uıtura alıp muhaıebecını.. , 
karların .(?) kart11ında kendin . §ımda müthi§ bir esarete maruz olduğumu gayet iyi bildiği gibi manı üstünde .enfeı bir yemek! kalını hrat etti ve Cemili kol..., 
den•geçer ve o~lara müthiş ilti - kalmıştım. Fakat bu kadarla kal- dağın yamacına saklanmıı olan Bedia ayaia kalktı, katıiı al· dan sürükleyip eve getirdi ... Ce

1
'. 

fatlar ederdi. sa gene neyse.. Halbuki latanbu- güzel kadının da kim o~duğunu dı, ni9anhıı Cemile: mil, rüyaıında Ahmet beyi ,ak• 
Çok defa Bertrand gibi adi bir lun o zamanında şüphe5iz olarak tanımakta gedkmemiıti.. - Tabaiını ver! dedi. 11z görünce silkinerek uyandı··· . ,.. 

komik, domuzcu tabir olunan bir en güze"i diye yadedilen bu kadı· Zaman ile bir çok ıeyi unutan Cemil ürperdi. Cemilin kum Aman yarabbi!... Karısı bır 
İıpanyol, Beyoğlunun pis kaldı • na hiç ehemmiyet vermiyordum. Hamit Efendi, bunu hiç unutma - ha1ta1ıiı vardı. Sancıdan geberi • cuze, Ahmet bey ıakalıız ! .• 
rımlarında ekmek parası bulamaz· Daha. doğrusu o güzel periyi ben dı . Senelerce sonra bile aynı hi- yordu. Ne iapanak yiyebilirdi, ne "' 11- ~ ' 

ken saraya çatmı§ ve o kadar ho- asla takdir etmiyordum. Bunun kayeyi biı· kaç defa tekrar etti. de yumurta ..• 
. ettt• 

Günet biraz aıabını teskın . . 
l,ine gidecek, akıam üıtü de ıu 
tanl111nm ıöynünü alacaktı. .,11 

fa gİtmitti ki ... sarayda yerleşmiş için takibatından da hiç memnun Bana bir dakika rah1.t vermiyen Bedia tekrarladı: 
ve bendegan sırasına geçmİ§tİ.. olmuyordum. bu hanımefendinin iki kelimeıi 

Bu tiyatroda bu me!hur dünya Kadının tık koıulu arabası ya · bana bu suretle çok pahalıya mal 
ıan'atkirlarının( ?) ne oynadıkla· nımdan geçerken gayri ihtiyari olmu!lu. Fakat huna rağmen bu 
rını ıormıya lüzum yok. Hiç unut- gözlerim o araba içindeki bir peri hanımefendi hi.li bana rahat ver· 
mam .. Bir aralık ıahnede çok cid- kadar güzel kadına tesadüf etti.. miyor, nereye gitsem kartıma çı -
di bir piyes OYl\&nır. Zanneder _ Güzel bir ya~.-:nak ferace giyinmit· kıyordu. 
ıem Le Maitre de forges idi. Bunu ti. Yaşmak arkasındaki gözleri O zamanın en a-üıel ve en kibar 
Abdülhamit çok beğenir ve: . bir genç kalbini parçahyacak ka· tenezzüh mahalli olan Ki.iıthane· 

- Ne yazık ki .... mızıkaaı yok. . dar kuvvetli idi. Gözlerim göz • ye artık töbe etmittim. 
aer.. lerine tesadüf edince o, ortalığın 

Tabii padiıah söyledikten ıon· senizliğinden ve etrafta kimıe bu
ra derhal hu arzu emir telakki e- lunmadığından istifade ederek 
dilir. Hemen Le Maitre de forges yaşmağın alt k11mın1 indirdi. Ve 
yi bestelenir. Fakat neyle biliyor eli ile hafif bir ıeli.m vererek §U 

? sözleri söyledi: musunuz . .. 
Vağnerden bazı parçalarla.. - Rica ederim ... Takip ediniz. 

1873 Bu seı bütün aıabıma teıir etti. de K 3ğıthane 31emi 
Abdülhamidi Paris seyahatin • 

~en ıonra hemen hiç görmemit • 
tim. Senelerden ıonra 1873 ıene -
sinde bir gün garip bir tesadüfle 
Abdülhamidi Kağıthanede gör -
düm. Garip diyorum, çünkü bir 
aşk macerası bunu bana hazırla -
mı! ve beni Ahdülhaımitle seneler-
ce ıonra kartı kartıya getirmitti. 

Anlatayım: 

Henüz yeni eviiydim. Gayet ta· 
bii olarak batka biç bir kadına 
kur Y~ıpaca4af:.ziy!tte değildim. 
Esasen bunu niç te arzu etmedi • 
.ğim için daima bu gibi kadın te
sadüflerinden uzak kalmayı ter -
cih ediyordum. Benim bu garip 
halim, bende arzusu olan bazı ka· 
dınlarm ihtirasım görüklemiıti .. 
lıte bu~1lar içinde pek büyük bir 
kadın da her nasılsa mütemadiye~ 
beni t4kip etmekte idi. Bunu da 
çok iyi biliyordum. Çünkü nereye 
gitsem, hangi gezini yerinde do. 
laııam, ·hafta ortasında veya so • 
nunda muhakak kartıma çıkıyor . 
du .. 

Vücudumun bütün titreyiti ile bu 
sözleri tekrar ettim. 

- Rica ederim .• Takip ediniz. 
Ne yapmalı idim. Kendi ken • 

dime bir karar veremiyordum. Fa· 
kat hali. o ı9zlerin, fihirli •~i 
ve &1abımı bozan emrin tesiri al
tında i~im. 

Seyiı hayvanların üzerin· 
deki örtüleri aldı. O ricayı red • 
detmeii bir az da terbiyeye mu -
gayir ıaydım. Derhal arabayı ta
kibe batladım. 

O zamanlar Kağıthane dereıi • 
nin her iki k~arında araba yolu 
mevcuttu. Fakat lmrahur köprü
ıü ile ondan sonraki köprünün 
dötemeleri ve sütunları çürük ol· 
duğundan derenin sağ sahilinden 
gidilir ve gelinir idi . Elli seneden 
heri bu yollar öylece kalmıfh. 

Güzel hanımın arabasını yüz 
metreden takip etmekte iken o •· 
rabasını Silihtar ağa . köprüsüne 
yakın dağ eteklerine çevirtti. Ve 
dağın eteğinde kuytuca bir kenar· 
da birdenbire durdu. Oraıı çok 
güzel bir çayırdı. Bir tarafı da 

O gün, cuma ve pazar haricinde yamaç olduğu için çok garip bir 
tenha bir gündü. O kadına tesa- gölgelik olmuştu. İçime hiç ümit 
düf etmiyeceğimi ümit ettiğim için etmediğim bir korku girdi.. Bir 
ki.ğıt}.'Crlleye doğru bir araba ge - kaç dakika ne yapacağımı, araba· 
zintiıi yapmıttım. Pek güzel ln . mı da sürüp sürmemek lazım gele· 
giliz atlarımdan müteıekkil fay- ceğini dütündüm. Henüz bir ka. 
tonla kafıthanenin Çağlıyanlarına rar verememi~tir-J. 
1 ada~ gilzel bir süratli yürüyü§le Benim için gelen ve işte şurada 
gelmı§, orada dere kenarına mola beni bekliyen güzel kadının yanı· 
'vermiıtim. Yem ye!il vadide hen· na gitmek icap eder mi, etmez mi? 
den baıka ki.mse yoktu. Diye düşünürken evdeki zevcemin 

Aradan epeyce zaman ıeçmit -
ti. Kağıthaneyi adeta kendime 
haram etmeğe mecbur o!mutlum. 
Onun da saraydan çıkamıyacak 

vaziyette olduğunu lii11ediyor, 
bir kat daha üzülüyordum. Şüphe 
siz ki bu böyle devam edemezdi .. 
Arada bir ne yapıp yapmalı, Ki.
ğıthaneye inmeli idim. Fakat na· 
111 ?. 

Her günkü kıy af etimle dııarı 
çıkmak ve bir tenezzüh yapmak iı
temiı olsam muhakkak o (peri) de 
arkamdan yetişecekti. ı Bu yüzden 
artık büyük bir rezalet te çıkabi· 
lirdi. Bela iki taraflı idi. Bir ta
raftan evli olmak, diğer taraftan 
da ve1iahte duyurmamak .. 

O devirde Kiğıthan~den baıka 
gezecek yer yoktu. Fakat bir ka· 
dm yüzünden ıenelerdenberi de -
vam ettiğim bir mesireden ayağı· 
mı keımek te doğrusu gücüme ıi· 
diyordu. Kendi kendimi yiyip bi
tiriyordum. 

Dü§ündüm. Acaba yapma ıakal 
bıyık taksam nasıl olur?. 

Askere çağırılanlar 

Üsküdar askerlik !Ubesinden: 

1 - 1933 birinci teırin ayı zar 
fında afağıdaki ıekilde askere 
celp ve ıevk ba,lıyacaktır. 

A - Piyadelerden. 316 ili. 325 
bakayasiyle ıimdiye kadar her·· 
hangi bir sebeple ıevk edilmiyen 
326 doğumlular. 

B - İki senelik efr~ttan yani, 
topçu, süvari, nakliye, muhabere, 
ö'çme, muzika, ve demiryolu; 11 ,. 

nıfJariyle hava sınıflarına mensup 
olanlardan 316 - 325 bakayaıiyle 
326 doğumlular. Ve 327 doğ~m • 
lular. 

Rahat, asude bir kaç dakika ge . henüz bir kaç ay evli olduğum ka- C - Deniz ve jandarma 11nı • 
çiriyorduın. Tabiatin b:ı güzelliği dmm haya' i gözi:.mün önünde can- fından. 316 ve 326 ve 327 bakaya 
kar§mnda kendimden geçmitirn. ]anıyor velha sıl iki zıt fikrlerin a· siyle 328 doğumlular çağırılarak 
Birdenbire gelen bir araba sesi ile rasında bu~<ll anıp duruyordum. a.:;kerc uönderi' ccektir. 
uyandım. Döndüm baktım. Bir l~tc bu esnada idi... 2 - Bu neferler 20 birinci tef -
araba. ..• Evet. .. Ta kendisi.. O pek Arnavut kaldırımını çınlatarak · rin cuma günü ıaat 10 da tubede 
büyük hanımefendinin arabası de- bir arabanın geldigwini duydum.. ispatı YÜcut etmeğe mecburdurlar. 
~ ·ı ., B 
gı mı·· u vaziyet karsısın:la Dönüp baktım. Bosna midillisi 3 - Nakdi bedel vermek iıti • 
hayretten ağzım bir karış a~ık kal· kc§ulu bir araba... içinde yalnız yenler 19 birinci teırin akıamına 
dı. Naıd ve ne suretle bu kadı~ bir zat arabayı kul'amyor. Sade- kadar ver~bilirler. 

- Tabaiını versene .. bekliyo· 
rum .. 

- Şey •.• 
- Yumurtalı ııpanak ıevmez 

. . ' mııın •. 
- Bayılırım. 

- Öyleyse?. 
- Doiruıunu ıöyliyeyim, kar· 

nım tok. 
Bedianın katları çatıldı, ıo· 

murttu: 
- Ben.e bunu ,senin için, elim 

le yaptım. 
Bunu öyle bir ıöyleyif söyledi, 

ki Cemil gene ürperdi. 
- Çok te9ekkür ederim. 
- Öyleyıe uzat tabağını. 
Ve tabaiına yumurtalı ııpa • 

nak ,bol tarafından kondu. 
• • • 

O gece Cemil sabaha kadar u • 
yumadı. Bir taraftan sancı, bir ta· 
raftan niıanlıaının kazak tavrı o· 
İıu kibuılara attı. · 

Bu kız, daha timdiden böyle 
imir olurıa, nikahtan sonra ne ol· 
mazdı? .. . Onu, küçük parmağının 
ucunda oynatacaktı. 

Rüyasında kendini itinin ha • 
tında gördü. Top ıak•llı muhase· 

Giyindi, çıktı. itine gitti.. Ö~ 
tatilinde, bermutat Ahmet beY1

" 

sakalı ile alay etmek üzere ıııııh'' 
ıebe oda11na girdi. )1 

Girdi ve kapının önünde 1'• 
kaldı. . 

lf Ahmet bey sakalını hraf etJll 
ti. 

Cemilin ıözleri yerinden 01'tt1· 
yacaktı. 

- Ahmet bey bu ne hal?. ' 
- Sorma bira.der ... Bir ıel' 

tı' 
kıza abayı yaktım. ille 1akalın1 

"- .. raf et diye tutturdu. Hatırını l'ır 
madım. 

:/. ~ . 
- Deliymi§ .. Az kalsın deJiııİtl 

birine varacakmı,ı.m. 
Bedia, elindeki mektubu tele· 

rar tekrar okuyordu: I .. ,, ' "Sözümü geri alıyorum, aııı 

evlenemiyeceiim Bedia hanrsl" 
Beni mazur görünüz. Ben, bir kJ' 
dının küçük parmağı ucunda o'J 
namaktan nefret ederim. J(at 
kadından hotlanmam.. Ve .,,, • 
dem ki Ahmet bey sakalını tırlf 
etti. bu dünyada her §ey mümkiiO' 
dür ... ,. 

Bizim gözümüzle tarih 
cn.e•tarafı s üncli Nyıfada.) Türkiıtanındaki hükumetin bat•11 " 

timdiye kadar aelip geçen Fransız da bir sultanın bulunduğunu bi~' 
i11al orduları yapamadı. iddia eden partiler var. Ne ise b•~ 

• ..,. "' Çindeki hareketi, sadece Çin bO 
Önümde ıade heyecandan, ıa - ı yunduruğundan kurtulut diye t•" 

de aıktan ve ıade millet sevgisin- . lakki edelim. 
den doja.n bir mecmua var. Bu 

1 
..,. ..,. • 

mecmuadan fU aatırları okuyo - Türk ihtilali ile Fransa ihtilili 
rum: arasında 131 ıene değil, bir çolı 

"Makberde Hamit, ihtilalde yüz otuz bir senelerin doldur.ıs''' 
Fransrzlar ne kadar büyükse Çin yacağı farklar var. . 
Türkistanmdaki ihtilali başaran Türk ihtilali, kendi cinai içirıd' 
kardeşlerimiz de ... ,, örnek olarak dünyaya yayhrk'11 

Akki önünde~maglup olan Na- dünyayı eğer kendi zaviyeınizde~ 
poleon Franıaıının genç bir naıyo seyretmesini bilmezsek clairna •1." 
naliıti Türk topraklan içinde na • danacağız ve kafalarımızı b•' 
sıl yendiğini acı acı hissettim. Ve müstemleke münevveri olmakı-" 
genç arkadaıın kafa11na muhak· kurtaramıyacağız. 
kak Oama.nlı maarifinin bir yılan Sadri Ete"' 
ıibi ıahverdiği bu fikircikleri, :~_,. .............. S ....... p .. ...... 

0 
......... R ................. ı 

eminim ki timdi kafasından kov· 
mak için çabalamaktadır. !..-............. _._, ....... _. .......... .-; 

Ve ıene emnim ki genç arka.. Büyük bayram merasiil11 

dat, bu cümleyi ıenelerin kitap ve 
•öz halinde tekrarladığı telkinle - ve klüpler 
rin teıiri ile karaladı. Gene genç T . l. C. l. btr.nbul mınt• k•'' 
arkadaa hatırlar ki Fransa. ihtilali reisliğintlen: . 

T il" 
bir kurtulut hareketi olarak Çin Cümhuriyetin onuncu yıl döll t 

hafta ortasında böyle saati saati· ce arka iskemleae bir grum otu - 4 - İçtima günü olan 20 birin· 
aıe. hatta dakikası dakikasına be. ruyor.. ci tetrin 933 cuma ıünü ıubeye, 
~!m rezdifim yerleri bile biliyor- Bu manzarayı görür görmez buz gelmiyenler bakaya muamelesine 
~u.. 'b" k 'ld ' z· k . H · ı· gı ı eıı ım. .ıra o a11rga gı· tabi kalacakları ili.nen teblii o-

ayret ... Meğer bu kadın bizim bi an.sızın zuhur eden zat, ikinci lunur. 

Türkiıtanındaki harekete benze • münde yapılacak meraıiıne ·~ 
mez. Çin Türkistanındaki hare - klüp?eri.mizin ittirak edip et11S11 1 
ket. ola&. olıa kurtuluş çepheıinden ceklerine dair yapılan taıniotl~~ 
Türk iıtiklal h.ıreketine benziye .. henüz cevap vermemi! olan id".,.s 
bilir. lerin nihayet iki gün zarfınd• ,t 

Ve Çin Türkittanındaki hare • huıuıta kati bir cevap verıoele,.. 
keti mutlaka bir cümhuriyet hare· 1 ve aksi takd;C'de ittirak h•klıl1,4 
ke~i o~~rak ta tammak müıküldü.r. kaybedecekleri nazarı itibar• •, 
Cunku oradan gel~n haberlerın narak ona göre tertibat alın•" 

11hatini bilmiyoruz. Hatta Çin tebliğ olunur. 
---------------------------~--ıİllllLl--------11111111--...-.----------~~~~------~~--------~~~~~~~~~~~~~~ 
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16 B. teşrin l Y33 ~ 

Onuncu Y ıldöniimii 
Köylerde nasıl kutlulanacak? 
C. H. F: tarafından hediye edilen 

CI; bayraklar, yapılacak şenlik 
.. ıtıhuriyct' 

~unu kut~ı ın onuncu yıl dönü· meydanda toplandıktan sonra tün köylere gönderilmiştir. Adı 
tun huau . arna proğramının bü· tam saat onda köyün mektep ta le- (Yarım Osman) olan bu piyes 

bayram 
Mekteplerde dersler ke

siliyor - Geçit resmi 
nasıl olacak? 

let 11Y~ti b b k d 1 l d Çc \'c ' u ayramın mil besi ile halk bir a&ızdan marş ve öy mey anında temsil o unacak· Ci.imhuriyelin onuncu yı önü-
trıaaıdır en iCniı ölçüde kutlulan - milli türküler söyleyecektir. tır .• (Yarım Osman) piyesi gayet münün lstanbulda fevkalade su .. 

d' ÖyJ~ ki .. O güne kadar onuncu Cümhu • ıade bir tertiple açık dille, dekor- rette kutlulanması için yapılan 
f 1Ye kıtda/ Yuksek komisyon ,im• riyet marJı öğretilebilen yerlerde suz olarak köylülerin oynıyabile · hazırlıklar ikmal edilmiştir. 
aııa olan Yalnız nüfusu az çok 1 de hu marf söylenecektir.. Marı ceği şekilde hazırlanmıştır. ln .. Vilayetteki kutlulama komis • 
ltııtrııara Yerlere ait bir imtiyaz bittikten sonra köy halkından biri kılap ve istiklale ait bütün fikirler yonu yarın saat on betle komite -

kfe~likt,r·ı11 • Veren milli bayram meydana toplanan halkın hayra .. bu sade piyesin içine Aka Gündüz lerin de ittirakiyle büyük bir içti-.. nı 
0Yltrirı . . onuncu yılda bütün mını kullulayarak bir nutuk söy - Beyin temiz kalemiyle konmuştur. ma aktedecek ve hazırlık proğ • 

''Ilı •ara ıç.~ne sokacak köy hava· leyecektir. Her köyün komitesi bu çerçe - ramlarını son defa ı:özden geçire-
l'rıııtır, l ~ . bir proğram hazırla- Bundan sonra ihtiyar heyeti ve venin içinde bayramı canlandır • cektir. 
1llıt R'Ör~: tnım edilen bu proğra - fırka ocak heyeti, bütün meyd.an· mak için kendi içlerinden gelen , Komisyon timdi komitelerin ha 

8'-Yrıttn .. da toplanan halk ve mektepliler kendilerine uyan şenlik şekilleri zırladıkları vaziyetlere aöre bir 
~~ köyü gunlerinde ve gecelerin baıları açık olduiu halde hayra .. de bulup koyacaklardır. ana proğram tanzim etmektedir • 
~?••ı, f~r:uhtarw odası, mektep ğın önünden ıeli.m vaziyetinde Bu ıuretle köylüler köy çocuk.. İstanbul, Beyoğlu, Üıküdar ve 
b \lllıkün ol~ ~agı, köy odası geçeceklerdir. larının toplu eğlentilerini , oyun - Kadıköy ile latanbul ve köylerin • 
k •>-~~le. l Ugu kadar köy evleri 29 teırinievvel günün Cüm _ larını, türkülerini ve seslerini de deki bütün kutlulama tenlikleri 

ı Ctdeıı f'I~' a., Ye§illiklerle ve mer • huri yetin ilan edildigw i dakikada katarak tam bir bayram yaşaya . bu proğrama göre tatbik edilecek 
e-vh ııı.Onde · ı ki d 1 . 'lar1 • rı ecek yazı ve resim saat yirmi buçukta da bütün köy· ca ar ır. tir. 
erırı >"'ı ;de ınkıli.ba ait kısa ıöz• lüler yakılacak atetin etrafında Bu suretle Türk köyü, ilk defa Cümhuriyet bayramının yakı& 
c,~til'. 1 ığı levhalarla ıu··aıene • en büyük bayramını candan kut .. lk l · toplanacaklar ve ayrıca me,aleler !anması dolayııiyle ha rn ev erı• 
be ~()>"de c·· . yakacaklardır. Bu toplantıda lula_y_ac_a_k_t_ır.·~------- ni, dükkanlarını donatmak için 
ı· dıitfti urnhurıyet sevgisini e • köy muallimi cümhuriyetin fayda Orduda mütemadiyen bayrak ve ampul 
'ni tecck b. h 
İçi 'bnak fi . ır atıranın teme• larını anlatacak, bundan ıonra da Ordu, 15 (A.A.) - Onuncu almau, bu maddeler üzerinde 

il~ l:İttn· ~rı de bu programın vul, zuma çalınacak ve milli tür • cümhuriyet bayramını kutlulama müthiş bir ihtikara sebebiyet ver· s"' 1ıtıı·. · ,,..., küler söylenecek oyunlarla egwle - komitesi dört tali komisyon te•kil miştir. 
tırıd "tn için k· .. .. . :ır 

e le · oyun munaııp ye· neceklerdir. ederek büyük bayramı bütün vili.- lıtanbul Ticaret odası tahki -"e b rııg b' 
11 \lra11 d ır meydan ayrılacak Bayramın ikinci ve üçüncü gü • ı yet dahilinde co§kun tezahüratla katta perakendecilerin ihtikar 
Ctek \'e .~ha evvelden temizle • nü ve geceleri, pehlivan güretled, kutlulamak için hazırlıklarını bi - yaptıklarını tesbit etmittir. 

b4!~tUrı 
3

~~~necektir. cirit oyunları iibi eğlenceler yapı- tirmek üzeredir. Şehrin muhtelif Maamafih Anadolunun dört 
d alllrn °Ylerde onuncu yıl lacaktır. yerlerine radyolar konulmuş, tak bir tarafından fazla miktarda am• 

(!~l:l}-l'e, a
1

~ ~Utlulanacağı bu mey Bunlardan .. b:,k;, m-erkezden 1.ar yapılmıştır. Bayramın birin - pul satın alındığı için İstanbul pi· 
fkı dile§ti~un yüksek hatırasını gönderilen Cümhuriy·; ; ; e i1~k~lap ci günü mülh'akalfan inilli elbisele yasasındaki ampul miktarı azal -
t tydarıt) ek İçin . (Cümhuriyet üzerine yazılan şiirler, destanlar riyle gelen köylülerimizin de itli· mıştır. 
n'llı.darı atfı Verilecektir. Bay .. okunacaktır. Destanların müna - rak edeceği büyük bir geçit retmi Öğrendiğimize göre alakadar • 
;,'•ip ıt .. k•~lndra da bu meyanda mü d 4-5 b ' k . ' l'k b' f "tef y,. ı eh' ıip parçası da milli havalarla ça • gece e ın ışı 1 ır ener lar gümrükte fazla miktarda bulu 

rinde belediye memurin koopera • 
tifi yazılı hususi sabunlar yapıl • 
maktadır. Mağazada bütün za • 
ruri havayiç bulunacaktır. 

Ziraat bankası madalya 
bastırdı 

Ziraat bankası cümhuriyetin 
onuncu yıldönümü münasebetiyle 
bir madalya baıtırmıttır. Madal
yanın bir tarafında Gazinin reı -
mi, diğer tarafında 1932- 1933 
tarihi vardır. Madalya kırmızı 
beyaz bir kordele ile asılmakta • 
dır. 15 kuru•a satılacaktır. 

liiresunda 
Giresun, 15 (A.A.) - Cümhu· 

riyetin onuncu yıl dönümünü fev
kalade surette kutlulamak için 
kutlulama komitesi tarafından ya
pılan program dahilinde hazırlık· 
lar ilerlemektedir. Bayram şen • 
liklerine iştirak için vilayet mülha 
katından gireıuna atlı ve yaya köy 
heyetleri gelecektir. Bayramın 
üç günü karada ve denizde büyük 
tezahürat ve şenlikler yanılacak· 
tır. 

Sıvasta 
Sıvas 15 (A.A.) - Onuncu 

cümhuriyet bayramını co~kun le· 
zahüratla kutlulamak için Sıvnı 
ve mülhakatında büyük hazırlık -
lar yapılmaktadır. Sıvas sanatlar 
evi bandosu tarafından halka ci!ım 
huriyet martı öğretilmektedir. 

l'\ 11\de ( .. ır taı dikilmesi ve lmıp söylenecektir. alayı ve deniz §enlikleri tertip e • nan ampullerin kontenjan harici 
t .. ~1'•tıırı curnhuriyet meydanı) M k d .. d .1 ,_ .. dilecektir. Bayramın üçüncü gü- olarak ithali için hükumet nez • Talebe bı·rıı·gı" •nde .. ~ıhi . Ve 2g t . . l ere z en gon erı eceK cum • 
l'\ llırı k eşrınıevve 1933 h · t · k l · b . ) h I nü spor sahasında spor eglencele - dinde teşebbüıte bulunmağa ka • 

Ptı C\?drn b urıye ve ın 1 a a aıt ev a ar 1 •• 1 MHli Türk talebe birlig· i idare 
'1ltrı ası veya ir plaka .. t .1. l 1 k I ri müsabakalar ve guret er yapı· rar vermi•lerdir. 

(!'- aıı i-k· gos erı ıp an ah aca hr. ' .,. heyeti dün g_. vakte kadar süren 
b lllllh . ··• anı aranacaktır . l . . lacaktır. Bunlardan maada gece- Mekteplerde -:r 

t~>"t'lll Urıyet Halk fırkası bu stıklal muharebelerinde cep - leri müsamereler, konferanslar ve- hararetli bir içtima aktetmiştir. 
Q/t "'• ·1 helerd h t k h Cümhuriyet bayramını kutlula· Bu · f d B' l' • · .. h · · •i: ~r ba...t kı esiyle bütün köylere e arp e me ' asta ve ya· rilccektir. Cümhuriyet bayramın· ıç ıma a ır ıgın cum urıyetın 
t "Cıı.._ " a h ralı bakmak cepha t k mak için •imdiden mekteplerde onuncu yıl d.. ·· ·· · t' k' ~l"llU! \'e ediye etmeyi dü - . . ' ne aşıma su• da yeni hükümet konağının, İn§a· :ır onumune ış ıra ı me· 
ttı · \re. l'tı '· bunun için milli ban • retıle hızmet eden erkek ve kadın sı biten köpriilcrin, !ehir parkının, hazırlıklara ba,Ianmı,tır . selesile Çanakkale abideıi etraf rn-
lı:l\ Clrrıi Utacaat ederek bunu te • köylülerin gördükleri ve kendile· Fatsa da yapılan Dumlupınar mek- Bütün ilk mekteplerde dünden daki faaliyetler münaka,a edilmiJ 

~ın,l', ! "e 20,000 bayrak yap _ rinin ya!adıkları hayala dair ·hiki- tebinin ve spor sahasının ve Kara· itibaren dersler keıilmi,tir. Ta· ve bazı mukarrerat ittihaz edil _ 
Qa. yeler' di l kt ' lebeye Cümhuriyet onuncu yıl mi§tir. İçtimadan sonra Birlik re-.\ "h k 1 n enece ır. kus nahiyesindeki merkez mekte· 

>" "'I' lar .. Köyl · · b" d k .. ··k b" • martı ile birlikte cümhuriyetin iıi Zeki Bey Çanakkale a· bı'desı' .\" "' d1 ... 1 b Yun kuma§landır . er ıçın ır e uçu ır binin açı!.~a merasimi yapılacak -
"l't t ... ı k · d l b faydaları hakkında konferanslar hakkında bir muharririmizin su • v llİr t aa ı ile yapılmı§hr • pıyes yaz ırı ıp astırılmıt ve bü· tır. 
t~h Otba · · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~·~~~~~~1~verilmeğe baıla~ııtır. allerine şu cevapları ve~iştir: 

1-t~ı~ r" •nı11 u"ııt~·ıne koCnulmu§tur · Orta mekteplerde ve liselerde - Evvela bütün gençlı'g~ 1• bu 
ot ... une ·· h · t CUmhuriyetin onuncu yll dönümU münasebetlle 

dtı~ .. 'tk-•ının k.. umh urıye 22 te•rinievvelden itibaren deu - meseleye seferber edeceg· iz. Yu" k • ,,.. k o oye d. · C. H. F. tarafından köylere hediye edilen T 

b 
~'" 0Yi.in d e ıyeaı ler kesilecek ve bütün dersler cüm sek hamiyetli Türk gençligwi ken • tı "l\kı a ına yazılmıştır bayrak hakkında talimat 1 1 rı\il'\ a b b · huriyetin faydasını ve 20 ey Ü i • di sinesinden doğan birliğin bu 

tıl'\r h· "'•ıl k era er içinde bir de 1 - Cümhuriyet Halk Fırkası dede yazılı zamanlarda dikilecek· çindeki iyiliklerin anlatılmasına nidası karşısında cepheye ko•an 
l'ih,. ıldil' ullanılrp saklanaca • ,. 

"'tL en k Cümhuriyetin onuncu yıl dönii - tir. tahsis edilecektir. bir Türk neferi gibi vazifeıini ifa 
l i~ tqCcf · ısa bir talimat ve • 
l'~ .. ;t·f\'l'tı:r·. Muhafazası için ta mü bayramı dolayısiyle şerefimi - 5 - Bayrak Cümhuriyetin o - Geçit resmi için edecektir. Türk çocuğu büyük ölü-
b,;l{ı)c k~ı vardır. Bu suretle zi, kudretimizi, topluluğumuzu an nuncu yıl dönümüne tesadüf eden 29 teşrinievvelde yapılacak ge· lerine borcunu Türke layık olan 

t~lll 0 Yleri · latan yüce Türk bayrağımızdan 29, teşrinievvel 1933 pazar günü çit resmi proğramını hazırlamak kadirşinaalıkla ve bütün dünya 
}'•~I) dln b lnın yarıaında bu b · merasimle asılacaktır. Üç gün de- üzere dün belediyede büyük bir gençliğini gıpta ettirecek bir 'e• 
atı l ~,, b a, ıyarak nizamında ırer tanesini köylülerimize hedi- :ı; 

, ..._}' ayrakJ k'l . ye etmeğe karar vermi,tir. vam edecek olan milli bayramın toplantı yapılmııtır. kilde ödeyecektir. 
lllı~c ta,tltd h ar çe 1 ecektır · bittiği günün akşamı bayrak indi· Şimdiden arkada§larımız müte 
k~._1 11 ko\,ı ~ ayrak yetittirile - 2 - Bayrak köy ihtiyar heyeti rı· lecektı"r. Toplantıda belediye reısı mu -·• \ 1 " erı k'l addit yerlerden bize müracaat et • 

ı.. ., ta ta n 1 er de yakın im • tarafından teslim alınıp mazbata· B d avini Hamit Beyle polis müdürü 
'\o l ltıa 1 ayrağın iğer milli günlerde mektedirler. Vatanımızın her nok· 

hltl'' >"ere ?1 anacaktır . ıı kazalar fırka ı·dare heyetlerı'ne .. l . 1 ve deniz ticaret müdürü, Hirnavei-ı~tt \'erıl b ve cuma gun ~rı ası ması mecbu - l J tasından birçok mektuplar alıyo -
~t.i.. ad en ayraklar Cüm ll k 'd. etf al, Hi aliahmer ve diğer bazı 
d, ••'ai ı veril yo anaca ve köyün demirbas rı ır. . l ruz. Birçok vatandaşlarımız mek· 
ıt.:. S> bı'r .en meydanların 1 l k ki k . 6 B k k l k cemıyet er mümessilleri ve bazı "cc Ye ma ı o ara sa anaca tır. - ayra ta yırtı ve eksik i tuplarında bize naııl yardım ede· 

r'rrı '•ı}.. krıne dikilecek bir l zevat hazır bulunmuşlardır. r v.ca t 3 _ Bayrağın muhafazasından ° ur:ıa tamir ettirmek ihtiyar hey- ceklerini, paralarını nasıl gönde • 
t &,0l-'le ba.ı rr. Köyde bay '" etinin vazifesidir. Kullanılmıya· Geçit resmi diğer senelere na · receklerini sormaktadırlar. 
cıltt' )'l'ah. l' ıyacaktır: köy ihtiyar heyeti mes'uldür. Jhti· k b zaran fevkalade bir tekilde yapı _ 
';: 1t~ tl\"0 n bir'ıncı· sabah c·· ca ir hale geldiğinde eski bay - lacaktır. Abidenin şekli henüz taayyün ~.. 'l yar heyetleri değiştikçe bayrak 

l' 'h 'Yd ı, um· rak bir bez içinde bir hatıra ola .. etmiş değildir. Bunu genç mimar 
fı, , 1 

til',t hanında köy halkı , yeni heyete mazbata ile devı·edi .. Proğram hu hafta zarfında ya· 
ey . lecektı· r. rak saklanacak ve yenisini köy arkada~larımız arasında yapaca • 

ttı, L lltirrı etı, köy fırka oca· pılacak diğer bir toplantıda son 

'

• rı,...._ "c taleb l . tekrar satın alarak aynı yolda kl' . l k ğımız bir müsabaka neticesinde 
,,.
1
-., h.•l"'ll . e er, Jandar • 4 - Bayrak asmak için üç met- kull"'n"caktır. şe ını a aca trr. b ' d - · B 

" "1~ u " .. , tes ıt c ecegız. u gençliğin ahi· 
~r?,tı 'nla.r, teh·~rı, askerlik yap - re uzunluğunda. ve beş santim 7 - Bayrağın iyi bir surette Belediye kooperatifinde desi olacaktır ve Türk münevveri· 
Uler ' '~'-it Soc 

1klanaları, §eh it ka kalınlığında bir direk tedarik e • muhafazasına Cümhuriyet Halk Cümhuriyet bayramında beledi nin alın tc.< ;yle meydana gelecek· 
b •ıt,,· u arı 'o'b•· k" k 
Q\it;: l)}e d" .

1 
' ur oy " derek köyün en genit ve terefli fırkası ocak reisi ve azaları da ha· ye ooperatifi satıı mağazasının tir. Şimdilik birinci devre icin e· li 

,..tl k~ 1~ 1 eceklerd 'ır 
~~~~~-v_J~d~··~~··~~~·~~· ~~~y_e_ri_n_e~(_m_e~y_d_a_n_ı_n_a~) _S~i_n_c_i _m~a_d_-~k_a_r_l_ar_·~~~~~~~--~~~~a~çaıl~m•a~Jm~eruais~im~i~~yuabp~ıl_a_c(a~kt~ı~r~· ~b~incllıralık bir iane toplamayı ka .. 
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' Bir bu eksiktı, Bükreşl' Bir kişi apandisitten 
ölüyormuş 

Nevyork, 15 (Husuıf) - Şika

go cerrahi konf eranıında, Ameri
kada apandisit vakalarının bu on 
~f ıene zarf ında1 yüzde elli art· 
bğı tahakkuk etmittir. 

Amerikada her yirmi dokuz 
"dakikada bir kiti apandisitten ö
lüyormuf. 

Kaymakamlar arasında 
AN KAR A, . 15 (Hususi) -

Hakki.rı kaymakamı Kemal Bey 
'.Ali.iyeye, Söğüt kaymakamı Asaf 
Bey Hakkiriye, Gevaıtan Şevket 
~Y, Fethiyeye1 Kazım Patadan 
sllahattin Bey Gevasa1 Bali.dan 
Kemal Bey Ki.zımpafaya1 Bafr& • 
aan Mümtaz Bey Gence, Genç .. 
len Faik Bey Beytehire1 Oltiden 

Refik Bey M. Kemalpafaya, Sa -
l~n Şakir Bey Dü7.ceye, Seydi· 
~birden Ki.mil Bey Gergüse, Çil· 
Clirden Mu hı in Bey Poshof a 1 A -

lanyadan Sabri Bey Hopaya1 Bi • 
recikten Basri B. Oltiye1 Tirebolu-, 
"dan Tevfik Bey Çorluya, lidirden 

Mithat Bey Tireboluya1 Ayvalık -.. 
tan Betim Bey Gedize1 Boğazlı· 

yandan Nedim bey lğdire1 Fataa • 

IJdan Feridun Bey Ezineye, Dmir 
köyden Sali.hattin Bey Ezineye, 
N.brk kaymakamlardan Yusuf Ke 

mal Bey Develiye, vilayetler ida .. 
eıi i'icinci §ube tefi Huluıi Bey 
Ulukıtlaya1 üçüncü sınıf müf ettit-

erden Rasim Bey Ayvalığa, Dere 
öy nahiye müdürü Edip Beyi Kil 

~it kaymakamlıiına tayin edilmit 
lerdir • 

Müthiş bir zehirli gaz 
Pari., 15 (Hususi) - Bir liıe 

fizik muallimi, aon yaptıiı tecrü
~elerde, mülhit bir zehirli ıaz 
'hulmuıtur. Bu ıaz, harpten son • 
ra bir Amerikalı tarafından bulu -
nan Yererit ve Leviıit ıazları d~ 
receıinde zehir netreden bir gaz
mıJ. Bu gazdan korunmak için 
muke kafi gelmiyecekmif. 

M. Heryo iyileşiyor 
Lyon1 15 (A.A.) - M. Heryo· 
n ııhhati tabii bir tekilde iyilet

ekte olduğundan burün1 tedavi 
ilmekte bulunduiu hastaneden 

tıka bilecektir. 

Stokholm - Moskova 
arasında 

Stokholm1 15 (A.A.) - ineç 
~va nakliyat tirketi müdürü Mos· 

adan dönmüttür. Orada Stok
m ile Moska va arasında, Lenin 

t, Helsingfora ve Ravaldan 
~~en bir hava hattı için müzakere 
• l• 
)ejde bulunmuftur. 

So\'yet hükfımeti bu hat için 
llzım gelen malzemeyi vereceiini 

',;ıldirmittir. Şimdi bu projenin 
~ . 
tatbik edilebilmesi için F enlindi -
)'anın da kabul etmesi lazımdır. 

Arif Oruç 
Devlet kuvvetleri .aleyhine tah

riklt yapm"k ve bu yolda brotür 
~daiıtmak ıuçundan maznun bulu· 
nan Arif Oruç hakkında Sıvaı 

müıtantikliği:ıce ilk tahkikat açıl
mııtır. Bulgaristanda bulunan 
Arif Or:uç hakkında ıazetelerde 
ilin ıur

0

etiyle tebligat fapı!nıaıı • 
na karar verilmittir. Arif Oruç 
bir tetriniıanide Sıvaıa aorıuya 
~etilmeğe davet edilmektedir. 

"Almanyaya esır muamelesi yapılamaz!,, buda bulundu 
(Ha, taralı 1 inci aayılanıır.da ı 

rine istihkak kesbetmi!tir. Bütün 
dünya aylardanberi bizim aleyhi
mizde uydurulan bir takım yalan 
larla bize kartı itisafki.rane dav • 
ranmaktadır. Almanyada ihtilal 
kan dökülmeksizin yapılmıştır . 

Bu ihtilal, medeniyetin ve sa -
nayiin eserlerini tahrip etmemiş· 

tir. Hiç bir mağazanın, hiç bir 
müe11esenin camları kırılmamış • 
ve yıkılmamıştır. 

Buna rağmen vicdansız bir ta
kım kimseler harbin başlangıcın • 
da olduğu gibi, muhayyel bir ta • 
kım mezalimden bahsetmektedir -
ler. Binlerce Amerikalı, lngiliz 
ve Fransız dünyanın hiç bir tara • 
fında Almanyada olduğu kadar 
nizam, sükUn ve asayiş mevcut ol
madığını rözleriyle görmü~lerdir. 

Bunlar aynı zamanda hiç bir 
memlekette Almanyada olduğu gi 
bi şurit unsurlarına ve kötü niyet
lerini izhar etmek iıtiyenlere kar
tı mücadele edildiğini görmemit
olduklarını da teslim etmektedir -
ler. 

Meseli. İngiliz parlamentosu -
nu yakmıya tetebbüı etmit olan 
bir tah11 hakkında dünyada neler 
söylenmezdi. Böyle bir anket, böy 
le sefil bir adam hakkında Alman 
yada takdir hini besleniyor gibi 
bir manaya ıelir. Alman yüksek 
mahkemesini tecziyeye uğraşan 
bir takım unsurları kartısında ha 
kiki bir infial hi11i duymaktayız. 

Almanya- Fransa 
Milyonlarca Alman, ıon nutkun 

da anlatma ve uzlaıma yolunda 
ıöylemiı olduiu sözlerden dolayı 
Franıız baıvekili M. Daladiere 
mütefekkir ve minnettardır. 

Fransa hükumetinin §imdiki 
batvekilinin idaresi altında Alman 
milletine taarruz etmek veya onu 
tezlil eylemek niyet ve tasavvu .. 
runda olmadığı ıuretindeki temi -
natını büyük bir heyecan ve ümit 
ile senet ittihaz ediyoruz. 

Ben de bütün Alman milleti 
namına fedakarlıkları hiç bir za -
man mümkün ve muhtemel kazan 
cı ile katiyen mütenasip olmıyan 
bir düımanlığı kökünden söküp 
atmayı arzu etmekte olduğumuzu 
temin ederim. 

Bir milliyetperver soıyalitt &ı

f aliyle bütün taraftarlarımla be -
raber1 bizi katiyen ıcvmiyecck o -
lan ecnebi bir milletin devlet a • 
damlarını kendi davamız lehine 
kazanmak dü~ünmecini miri bir ta 
kım sebeplerden dolayı şiddetle 

reddederim. 

Eğer Alınan ve Fnmsız millet
lcd mü:=;tcrek havatlanndan biri -

~ ~ 

birlerine karşı cebir ve şiddete ınli 
racaat usulünü ebediyen ortadan 
kalclıracak olurlar~a hu hal, b~e
riyet için muazzam bir hadise ola. 
caktır. 

gençli'.jinin ne sebepten dolayı sı- messillerinin beyc::ı.nalın<lmı anla - Bükreş, 15 (Hususi} - ~~ 
d bır• 

kı saflar h:ı. inde yürümelüe oldu- §ıldığı veçhile hali hazırda Aman şi n ı::sız sokakların an bit 
ğ'unu scra~ak olursa biz, bu su - yaya hukuk müsavatı bah~e~ilme-

1 
ceceleri çok aydınlı~. 0_1a~ eri 

retle hareket etmekle katiyen si hususu düşünillmcmch.tc..!ir . /'.I \'e bu eve bir çok kışının ıç di~~ 
manya, halihazırda kendi:;j için ı·ip çı:k~ıaı zabıtanın nazarı Fransaya karşı bir nümayif yap -

mam:lkta olduğu bilakis milli -
yctperver sosyalist tefkilatının es 
ki dü~manı o!an komünizmi yere 
sermek ve onun bir daha ayaklan
masına meydan vermemek için bu 
nümayi~leri icra etmekte bulundu
duğu cevabını veririz. 

M. Dalndier, A'.manyanın bil 
ahare ilaa edilecek olan bir takım 
silahİar istemekte olduğunu söyle
mekle aldanıyor. Alman milleti 
ve Alman hükumeti hic bir zaman 
bir takım silah' ar istememiş, yal -
mz hukuk müsavatı talebinde bu -
lunmuştur. 

Almanya sillhlarmnı 

nasıl bırakır 

Eğer bütün dünya, son mitral
yözüne kadar bütün silahların tah 
ribine karar verecek olursa biz de 
böyle bir mukavelenameyi tered -
dütsüzce kabul etmeğe hazırız. 

Eğer bütün dünya bazı silahların 
tahribine karar verecek olursr. biz 
buna peşinen karar vermeğe ama
deyiz. Fakat dünya, bazı millet· 
!ere bir takım silahlara malik oi • 
mak ve bunları kullanmak hakkı
nı bah~edecek olursa kendimize 

\m hukuka sahip bir millet 
ıümamelesi yapılmasına müsaade 
edemeyiz. 

Eski Alman hükumetleri, niha
yet Alman milletin.e hukuk müsa
vatı bahşedebilir ümidiyle millet -
ler cemiyetine girmişlerdir. Al
manya, silahları bırakma konf e • 
ransına da ayni maksatla iştirak 

etmiştir. Alman milleti silahları 

bırakma hususundaki taahhüdüne 
hatta muhalagakarane riayet et -
miştir. Şimdi silah'arı bırakma 
hususundaki taahhütlerine riayet 
sırası müsellah devletlerindir. Al
manya, diğer milletler kadar ve 
onlar gibi emniyetini temin etmek 

hakkına maliktir. Diğer bütün 
milletlerin istihkamları her türlü 
harici taarruzlara muvaffakıyetle 
mukabele edecek bir haldedir. Hal 

buki Almanya taarruz silahları is
temiyor. İstikbalde ve bütün mil
letlerin ma"ik bulunmasına müsa
ade edilecek olan müdafaa silah -
ları istiyor. Bu takdirde Almanya 
asgari miktar ile iktifa etmcğe 
hazırdır. Fakat bize karşı göste
ribıektc olan farklı muamelenin 

böyle tahammülfersa bir surette 
uzayıp gitmesinden dolayı bizde 
başka mi"lctlcrden daha aşağı bir 
mevkide görülmekte olduğumuz 

hissi hasıl oluyor. 

Dünya l<arşısında Alman 
rejimi 

Mayıs ayıntla ıulh hakkında 

söylemiş olduilum nutukta bu şe
rait altında milletler cemiyetine 

· · 11 · •· etlenrı' hiç te layik görmediği Ur vc.:::;ycti tmı cc iJdmış ve ev goz 
kabul edeme~.,, bc.~innmışlır. ,,..ı 

.• r. """ Rayiştag int.habah f'l! :hayet dün, eve giren U::ı- ))dl 
Basvekil bundan sonra Rcich:;- nin hüviyeti t:sbit edilmiş fe ıJ" 

tag in~i_h~batma ve bu i.nt"~1~bat j !arın mükerrer :;abıkalı oldll 
dolayısıy,e yapılacak pıebısıstc a:ılaşrli"lıştrr. • 
telmih etmiş, bu p"cbis:stin Al - ı Ev basılmış ve 13 - 18 yst 

man milletinin yalnız l:ükumetin 1 r::\5mt.la bir v.lay çocuk bulonıt' 
prensiplc;·i sahasm:::la dcğ:l belki tur. ıe 

bu prensiplere kcırşı kayıt ve şar- Bu eve.!-. tabıkalıların gentı• 
ta tabi olmıyan irtibatı ıwktai na hırsızlık dersi vermekte oJdll ti 
zarından vicdani kanaatini izhar rı anla~ılmıştır .. Mektebin 14 

etmesine medar olacağını söyle - lchesi vardır . • dl 
miştir. Talebeler geceleri umun11 ·~ 

Başvekil, Almunya için bir görüyorlar ve gündüzleri tntb• 
1 

şeref teşkil eden bu sulh tezahürü· ta ciri~iyorlarmış. Çalınan et~ıl 
nün· ya1 nız Avrupa dev!ctlcl'i <ıra- br cocukların iaselerine sarfo; - • 1 ,, 
sında asırlardanberi devam etmek nuyor, geri kalanlar hoca• t 
te olan nifaklara bir nihayet ver- talim bedeli olarak veriliyor111" 
ımek değil ayni zamanda mi.i~terck • 
veya müsavi hakkın neticc:;i olan Bir Italyan ınuharritl 
ali vaziyetin daha iyi anlaşılması- tevkif edi!di ~ 
nı temin etmek gibi bir muvaf fa - 'f iıb 
k l · l · · Roma, 15 (Hususi) - ş ., 
ıyet e netıce enmesı arzusunu ız- ıı 

har etmiştir. hükumet hareketlerini mal~ıa eti~ 
Almanya nic;in c;ekiliyor rinde alkı~lıyan, Sovyet id"' ıı 

• • ı_· d h "L . efe Başvekıl M. Hıtler, Alman tenı;.tt c en meş ur enın fi 
milletine hitaben neşretmiş o'du - 1 di,, eserinin müellifi tanınrıııt 

1
, 

ğu beyannamede Almanyanm mil- si:;t muharrirlerinden M. rJ" 
!etler cemiyeti ile silahları bırak - ~artc Romada "Hariçte fa~iıot ~ 
ma konferansından çekilmesi es - 1 ht 1 - d 11ıaP,-. . ey ar ıgı propagan ası,, " 
babından bahsederek dıyor kı: .. · l t • · ı: d"l · t" ~ 

curmıy e C\"KI• e ı mış ır. ~~ 
"Eski Alman hükumetleri, Al- d 

manyanın hukuk müsavatını:-ı ta - li müdc.faa en<li~esinin son h~~ 
nınacağına itimat ederek millet'er ne varmış bir şekli olarak tel' 
cemiyetine girmeğe ve silahları ediyorlardı. O> 
bırakma konferansına iştirak et - lngi!tcre, Amcril~a, ltilh''ttl 
meğe hazır olduklarını ilan etti - Airnanya için ~ayam kabul ~st' 
ler. Almanya, pek fena bir ha - ist"fadcli o'an' bu mun!,edcY1 f 
yal inkisarına uğradı. A1r.nanya nıtm:-.k için c!lerinden celeni Y' 
mütemadiyen tezlll edildi. N;ha- mrşlardı. f 
yet Alman murahhns'arma hı:kuk Müzakereler en hararetli.'' .J 

müsavatmın şimdiki Almanyaya . · bıt r 
haya girmiş ve ümit vcrıcı ~ 

bahtedilmiyeceai söylenfüli. Al - kil n'mıştı. Almanyanın bu hı:ır .... , 
man hükur.-ıeti diğer devletlerin l rı .,. 

ti, Hitlcr, Cencvrcdeki A ınıı. . -~ 
haiz oldukları hukuktan a~ağı hu- G cb~ 

r~hh~:;ları ve bilhassa o . 
kuk ile müzakerelere i~~ i rak ede - ıı1' 

t;ırnfmdan i"an edilen Alına i~ 
mezdi. Alman hükf-.~·peti wlh le - tc"' 

nın beyncLınilcl sulh icin "., 
hinde sarsı · maz azmini W n etm~k · tlv' mc•mi arzusu ile tamamen zı 
le beraber Alman milletini hcı· zo:.-
man samimi bir uzla:tn:"l 5:~·.-seti 
takip etmek an:usunc1a bu!undu -
ğunu yeniden i!an ctmcğc · cfavc~ 
eder. 

Amerikada endişe ,1 

VAŞiNGTON, 15 (A. ;\·~1,_i 
Alm<:.nyc.nm kararı hakkındıt ., 
sürülen resmi mütalealar bu ~ .1 

.. ··r~~· 
Alman hükumeti, b!r :;ul:ı. uz - yetin Almunyayı nercy~ cotıı··ıtf 

1 1 • t" t k" · 1 
- • • kt ' K c:lü ,., aşma, an.aşma sı:rase ı ;\ ıp e~ - gm.ı :;orm;) acır. arar, F 

· 1 k A ·ı 1h"" · · ~ b" d b es' !• meyı arzu ey eme , vrupa mı su :ı ıçın ag:r ır ar e, . ~ ... 
let!eri camiasında zuhur eo:!ccek gergin olan Avrupa vaziyeti-~ 
ihti'affan scbir ve !Jiclt1rt u:Tli.i ile tch-'itl;5..r bir u:ısur olar~k tellJ 
halletmeyi reddetme!< her ti;r!ü edi"mektedir. , 

hakiki sil~h hU"::ıkmayı ve d · ii"r Vt" ~ıı Strc::t, ha::isclcrin tek~,' 
milletler ayni veçlıilc l arckct et - mülüna entlisc ile ta!~ip etme ;• 

. Y' tikleri takdirde son mitr4\lyö:i:.ii;ıc <lir. Çünkü Amerika Alrııatl tııt• 
kadnr bütün sir 'ılarını tt..hri~ ey - l;irr_ ek :sti u~z ·urda bu!u;ırrıı.Jt , 
lemck hu~usunda A!r:::cın 

ile nyni f!kirc.lcdir.,, 
cıil" c~i 

Pariste hayret ' 
PAR1S, 15 (A. A.) - lfovns 

CL;:1unla beraber Nevy~~1'0~,ı nebi bcr!iil pi:·c:;abr:nda sıı1' ıt, 
v"r~ı~·, ve bir dcğiş:Jdik olm•dl 
tır. 

Arazi meseleleri ve bey::elmilel honfer:ın:.kıra iş - ajamsın=!an: Ahnanyanın teklifi f Muahedenamelerin bize hah- tirak elmc.mizin müml:ün o"amıya 
ıetmekte olduiu hukuku açıkça 

ileri sürmek suretiyle söz söyler • 
ken !U ciheti de açıkça beyan et -
mek isterim ki Almanya için mu~
hedelerin bahşetme!cte olduğu hu
kukun ilerisinde ve haricinde ara
zi ihtilafatı yoktur. Sarre havza
sının Almanyaya rücuundnn sonra 
iki memleket arasında bir harp 
zuhuruna ihtimal vermek için in
sanın deli olması icap eder. 

Komünizm dUtmanh§ı ve 
hukuk mUsavatl 

Eğer Fransız ba~vekili, Alman 

cağını söylemi~lim. Bu~ünkü 

Almanların 1918 teşrinisanfoinin 
para ile itma edilmi~ olan hainle· 
riyle hiç bir alaka ve münasebet -
leri yoktur. Biz harpten ve harp 
esnasında olup biten ~cylerden ka
tiyen mesul cleR;Hz. D~inyL'nın bu 
gün Aiman mi"letini temsil eden 
!erefii dcv:et ad;;;mlariyle müza -
keraHa bulur.:-nası menfaati icabı 
dır. Ancak dünya bizim rejim:mi 
zin şerefli hissini de hesl\ba kat -
mak me~buriyetindeclir. 

Bir çok büyük devletler mü-

Alnrnnyanın mi !etler c::!"ıiyc -
tinden ve silahları bıral.ma l.0 1 fc CE.ıl2VRE, 15 (A. A.)-~~I· 

f ' .. d"" lıahkı rnn::ınclnn çchilmc:ıi P;,.rbtc b:r cı·c.:.s .:uro:;unun un sa • i1"' 
hayret uytmdırmı~tır. Eöyle b:r ses:nclc İlaly<ı, Fr::ı.n:a, Bel; ~' 

. ur' 
ih~iır.ale dc!f\let eclecch ortada bir Ç::~ws.o\·ali::ya \'e Yumın ~ rı il' 
şey yoki.u. l'.1. D;:lııdrc ile r,I Fol h:::b!·:, A:r.crika murahhas ~·ri.it • 
Bon!;ur, Al,':4rnyanın muahedeyi beraber ::on Paris Cenevre go fıt' 
k;ıbul c:lcbilmcsini l::ola:,··a~tır - me!erinin r anasını deaiştirell dif• 
mnk İç;n siyasi, lil=erdizm \"C bey giliz projesine iltihak etmişler. "l' 

tla 
nelmilel ank.~mn vadileı-iBdc bü - Alrnc.>.n murahhası kuv"eı tle' 
yük cayrctler sarfetmi~'crdir. ş~h:ilclc sil[~hlanmış olan de" e e ~ 

Fransız lezinin lehimiilü hazan ı in si!.ihbrım bırakma 'arın• -. 
11
,

Fransız hükumetinin şiclclefi hii - zamnamc mucibince AlınanY'"' 
cumlara uğramasına bile ı;cbep hukuk miisavahnın derhzıl. t~jt• 
oldu. Birçok kimseler bu te:::i mil- 1 re~:ıını istemekle iktifa el011 
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Ağrıları ve soğuk algınlığını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha· 
tırlayınız: Alacağınız mal, hakiki olmalı. 

Devlet Demir yolları ilanları 

·Cumhuriyet Bayramı Münasebetile 
Devlet Demiryolların~a 23 gün 

müddetle mühim nisbetlerde tenzilat 
19 Teşrinievvel - 1 O Teşrinisani zarfınca umumi yolcu tarifele· 

ri Uzerinden asgari % 50 olmak üzere mühim nisbetlerde; 
Haydarpaşa ve Ankara hanliyö hatlariJe Mudanya· Burı• 

hattında yalnız bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu tarife" 

leri fizerinden % 50 nisbetiode tenzilat yapılacaktır. 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toros sür'at katarlarına bo 
müddet zarfında üçüncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (5494) 
::::··:::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::4 .. ·-··········-··································································································=·=~ ............................... ·-······· .. ·····························································•···· ..... 

ADAPAZARI 
TÜRK TİCARET BANKASI 

ı- lstanbul Belediyesi ilanları ' '\!Fn:ra~m:•ı•E'JllA ______ .,. 1 Merkezi : Adap azar 1 
ı_ -... I hl b ·y. k Tl22042 .. ueniz yolları ı,ıetmeıi stan u şu esı: enıpostane arşısı e • 
. . B~ykoz Belediye Şubesinden: Usküdar - Kadıköy Su Şırke· ACENTALARI: s • t 200 000 

tının Beykoz Belediyesine tanzifat vergisinden olan borcunu tedi· K r:ıkö , Kö rüb T 1 42362 s· k . erm ayesı: ' f 
t . b . h . d'l . k 1 . . a l p aşı e. . ır ecı 

~e e ~em esme m:! nı acız e ı en em vah men u esının mezkur Mühürdar zade tıanı: Telefon 22740 ı•btı•yat akçesı• •• 130,000 
~·rketın Kadıköyünde Moda caddesindeki idarehanesi önünde 
16/10/933 pazartesi günü saat 11 de sattlacağı gazetelerle de Karadeniz Aralık Poıtaıı ş U B E L E R • 
ilin ediln:.•:ş ise de gö:ülen lüzum üzerine mezkur satışın başka Dumlupmar vapuru 17 bi· 1 
güne talik edildiği Te satış gününün bilabara ayrıca ilan edile- rinci teşrin sah 18 de Galata BANDIRMA - BARTIN - BİGA - BİLECİk 
ceği ilin olunur. (5653> rıhtımından kalkarak Zoogul-

1 
BOLU-BOZüYüK-BURSA-DüZCE-ESKİ-

M M 
dak, loebolu, Sinop, Samsun, . .v. Harita umum müdürlüğünden Fatsa, Ordu, Gireson, Vakfı· ii ŞEHIR..:...GEMLİK-GEREDE-GEYVE-HEN-

Harita Umum müdürlüğü harita matbaası için 38 kalem kebir, Trabzon ve Rize'ye dö· ttB DEK-İZMİT - KARAMURSAL - KüT AHY A 
mu~telif . pontoda hurufat pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı nuşte bunlara iliTeten Sürme· ifp MUDURNU-M.K~MALP AŞA-SA~RANBO-: 
ve ıhalesı 21 T. cvveJ 933 cumartesi günü saat 14 de yapılacak- ne'ye uğrar. '

5642
) ii!! LU-TEKIRDAG-YENİŞEHIR · 

tı.r. Evsaf cins ve mıktarmı ve şeraiti görmek üzere her gün ha- lzmir Sür'at Postası İ:!ıf=i: M- • • l d h l k 
rıla Umum müdürlüğü levazımana gitmeleri ve pazarlığı için de Ege vapuru 17 birinci teş· 
M. M. V. Merkez Satın alma komisyonuna müracaatJarı. (5528) rin sah ı 1 de Galata rıhtımın· jjij Usaıt şeraıt e mev uat, ava e a-

M M V H • u dan lzmir, Pire, lskenderiye'· 11ı:lll:. bul eder tahsile senet alır ve ikraı '. . . arıta mum ye kalkar. (5641) 

M d 1 ı----------•ı!ıi~ muamelatı yapar. 
1 Ü Ür Ügv Ünden ; ! .. 1

1
1 ••• i. Mevduat faizleri müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Ademi iktidar ve bel 

Huita Umum Müdür!üğ:.i harita matbaası için bir adet taş :::: • 
1 

ıilği makinesi pazarlıkla S!llın alınacaktır. Pazarlığı ve ihalesi gevşekliğine m~ Komisyon ve ticaret kısmı her nevi emtiai ti- 1 
19 - Tetrinievvel. 933 Perşembe günü saat 14 de yapılacaktır. l\nrşı en müessir dc,·a SERVOIN hap m~ cariye satışına delalel eder. Sigorta yapar. .: 
Evsaf cb'arlını ve! şeraitini görmek üzere her gün harita Umum !arıdır Deposu lst:ınhurda Sir~eci'dc :m Telefon: 23623 
müdürlüğ \j levazımma gitmeı~ri ve pazarlığı için de M. M. V. A~ı 't"a ı\lcrkeı. cczanc~idiı Taşraya HHfümmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmujil 
Medrez Sahn alma kom·syonuna müracaatları. (5527) r ;,O ·uru~ posta ile ~und,.rılir. lzmir'de 

lrgat nazıınndaki, Trabzon'da Yeni Fe· 

Tayyare Cemiyeti merkez rah eı.:ınclcrinde bulunur soso. 
' ,· ı ....... W A \"' '9 • , ') I' 

binasının Elektrik işi a Göz Doktoru 

Tayyare Cei'niyeti Umumi Merkezinden; Sü!eymanŞükrü 
Aôkarada yapılmakta olan Tayy~re Cemiyeti Merkez bina· (BabıAli) Ankara cad-

sıoıo Elektrik tesisatı Teştinievvelin "24., üncü Salı g]nü saat desi rto. 60 
_. beıte pazarlıkla ihale edilecekrir. Taliplerin Ele <trik tes s1lı 
yapan Mr mDcsscsenin !fanfoi veya mümessiii olması şarttır. 
M~nak~u 9artnamesi, fenni f&rfoame ve planlar on Jiraya Ce· 
mıyc Merke:ıinden alı acaktır. 5554 

Sahibi: l\lEUl\lET ASll\I 

Neşriyat l\lildürU: Helik Ahmet 

\' A K 1 T Matbaası - latanbul 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden : 

1 - Ankara 1elefon şebekesıne mu~<tazi 30,000 metre 1'Ur' 

~unlu kablo 25 1 ir.ci Teşrin Y3j tarihinde pazar'.ıkll müba)'ıaa 
edilecektir. 

'l. -;- Talip~erin şartnaıneyi görmek için şimdiden pazarlıi' 
iştirak için de mez~ fır tarihe milsadıf çarşanba günü saat 14 d• 
temınallari e beraber Jstanbul'da Yeni Postanede Mübayaat t'O" 
misyonuna müracaatları. (5647) 


