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~ni bir harp 

Alınanlar 
ihtimali karşısında 

için silihlcin
nı anın manası 

Yalnız b" : "kl"""l • d ği} • ıı· ıstı a ve emnıyet şartı e-
, aynı zamanda bir erkeklikalameti 

f\l 
•rnanların son ka-

rarları ve ısrarları 
. .4.lrnany · ı ~ 111lde d a sı ahlanmak mesele -
~'iaın ~le~lcr~e anlaşamayınca 
Ylftıı.g mıyetınden çekildi. Ra -
İıttihab llleclisini feshederek yeni 
Yeye ~~t Yaprnağa, arayıumumi -a· -.ıura 

l. Ac b caat etrneğe karar ver -
ta llıii a. a Alınanlar silahlanmak 
f'J &a.\>at h k 1 eıı e'J . a kını bir gün evel 
dereted erıne almak için neden bu 

f'r e ısrar gösteriyorlar? 

hat" ,·"~arzlar bu ısrarın sebebini 
'f ., tın h 1 lde • _1• azırlanmak suretiyle 
)'h C~ıy J ~ lan or ar. Almanyamn si -
hatp t illak kararını almasını bir 
On ttcbbüsü 1 k ·· ·· 1 Un i . o nra goruyor ar. 
Jtı L tın k t' • 

ll11: iat~ . a ıyen buna razı ol-
ltıeıeled mıyo..Jur. lngilizler de bu 
laj ll e a~ağı yukarı Fransız nok 
la.tıııo. az~rıııa iltihak etmiş olduk -
etnı1, 0~oı·c ayni telakkiye iştirak 

F UYorlar. 
akat A'--' 

~etj ha l ıımanlar aldıkları vazi- Almıınların harbe tıazırlnndıl,lıırı, gizli 
''b. § <a. lii··ı ·· . h l 1 oızjlll. . • u ıza n ça ışıyor.ar: gizli ı;lUlhlandıldarı dlııı:>udn !:nllmnıp durur-

Berlinde teşhir edilen 
" Şişman Berta " 

lliytt ıçın sil A hlanmnk ynlmz em kcn. }1 ı:llnd bU) ık h ırtı1n c nmndnıı biri 
Bu "eya h d ·ıd· ort ) otıkurılmııı, Şi mnn Berta hallın te • 

~y .. · arp vasıt a~ eğı ır. 
n• "'I za bir olunmu-:tur. Hu, 42 lllt nırshur toptor 
ın j,.

1 
manda Alman milleti -

t(' '' an} k h ki ) rup fnbrlkuları Uhlbcslnlıı l5JJll)IC anı• 
11\ İstikı· 1. akkı, Alman devleti- lı)Or \0

(' şı m11n Bertıı dronlll~ordu, Almıınyn 
Ce alı rneselesidir.,, diyor;ar. bu topl:ı liall')1 ,t} :ı•art ı bombnrdım:ın «"t· 

ıır Çen .. 
•t!tıj! CUQ askerlik sahasında nılş; l"nın t7lnrı a)lnr \C 5f'OrkrCe, O ltndar 
qt ·ı lllalumatiyl t b. uzun mcsafcdı•n bombardımana muktedir o-

l e .. e anınmıs ır 
U.. , aorüıtu"rk .. h b • . . lan bu top hal.krnda dili UndllımllştU. Bu nn-
_ "'!Qı.,• :r en musa a emızın 
O ... ı bu sıl toptu, na.'lıl ~'t\pılınıştı?, mmsıı bilmiyor-

\' mev t · f llkit zua temas C mış 1• du. 1ştr lnı tor• t ıın Almanların sllfıhları 
l}\ 8,~tı muhterem muhibbim ba - bırnltmB Jtonfemn tndan il;\ rıJdıJılnrı bir fil· 

tlt'tıla en şöyle söylemişti: "Al- rıııı.-ı ııaıımteı:ııı,. oıuııınuş , ıı ı;eııc bugunıer
likl&ı t 8ilahlanrnaijı yalnız bil" is- de Alman sıınn;\ ıı ko".llOrnsyorııı ııanıın:ı l\f. 

t\,.. \'e emnid t .b. .~ kk· l li:rııp \'on Bohlcıı, rul Icümlıur JllndE'nbıırga 
"•t~l ,. e şartı gı ı te a ı liai er, OnJ . ~ . 

1 

bir tı>lgrnna, sadakat Y"mıuını )ımllcmı, ,.e 
tı •lb. ar sılahı hır erkek - Al iin'n dnlmn hUlrumcte mumhlr "' "'met• .b mnn Mnıı.) ı , • b l rrı • .. •• 1 

&' QU •öz·· ~ 1 gorur er.,, oldu!:'umı tetmır f"tmlştlr! .. 
1 !\ıdu un daha açık olan ifade-
~- t: Ver h d . Al k -~, . . say rnua e esı - y h •• k """ • 
d'huı •çın çok nğır sulh şartları unan u umetı 
~J} h·etmiştir. Fakat bu snrtlar-

le ıç bir' AJ • B k. · · l h · · .. ctit ed" 1 .'':tınnyamn silahtan aşve ıhmız e arıcıye 
~~ır l:el 

1 
rne:;i kadar Almanlara vekiline nişan verdi 

''et' tnezni r 
.\ı '~le silaht ş ır. ~crs~y ~uahe· Ankara, 19 (A.A.) - Bugün 
eı-1~tl tnill t~n l~:rıt edılmış olan I Yunanistan elçisi, Ba~vekil ismet 

l\Cl(l'ı_ e ı sılahsız yaşamağı 
i\ğ1 1' •ıı;te11 tec . 1 Paşa Hazretlerini ve hariciye ve -
tt} .. k "e taharn r.ı.tl olunmak kadar kili Tevfik Rüştü Beyefendiyi ay -

" t ınu ü .. k" l ·· 
&a, o) edir. Her muş u gor- rı ayrı · ziyaret ederek Sauveur ni • 
ta 1\ın A' ne bahasına olur- şen.mm büyük kordonunu takdim 
. tıllı " manya silahlanmak ka- t . t• 

tıtııa ermiştir Ö .. .. . e m ış ır. 
tı~ti ltıtj içinde · ~umu~de~ı te.,. Beşvekil Paşa Hazretleri ve ha-
~4ı~e3i de genyap.~ a~a~ mtıhabat riciye vcki0 i beyefendinin Yunan 
~k~· illetinin buekşup esız ~iman hükumetine tc~ekkürlerini ve gös-

ıt ararım teyıt ede- ·ı · · d ·· 11· h ı:" l lerı en ıtıne. an muteve ıt ta as • 
bı.ı ctka.t dikk süslerini beyan ettikten sonra bun 
tı., .. t\ıadalya at etmek lazımdır hi l ları cok kıymetli bir hatıra olarak 

"dal nın Yalnız b · ·· ·· d.. ~ tt Yanın d'... ır yuzu ur. 
1 

ailelerinde muhafaza edeceklerini 
b~'. bu da ıger tarafına gelin· "fode ettjJ-leri öM-ePil'lliştir. 

81tıden .z:n~selenin Fransa cep . 
t Rorunüşüd .. 

1%t tanaıılar . . ur. Büyük (\~illet Meclisinde 

Gazi Hz. 
29 T eşrinievvelde 
nutuk söyliyecek 

Ankara, 19 (Hususi) - Cüm
huriyetin onuncu yıl dönümünü 
layık olduğu derecede, büyük te • 
zahürlerle kutlulamak için burada 
yapılmakta olan hazırlıklara hara
retle devam ediliyor. 

Reisicümhur Hazretlerinin 29 
teşrinievvel günü, Ankaradaki bü
yük resmi geçit başlamazdan ev -
vel tarihi nutuklarından birini irat 
edecekleri nutkun, memleketin her 
tarafındaki hlkın dinliyebilmesini 
temin maksadiyle radyo ile neşre-
dileceği söylenmektedir. 

Cinaqetin . 
Esrarı 

Cesedi teşhise gelen 
adamın kim olduğu 
anlaşılınca mesele 

ortaya çıktı 
iki gün evvel İstanbul civarın

da gene bir cinayet işlendi ve 
genç bir adam vahşiyane bir su• 
rette öldürüldü. Hadise şudur: 

lki gün evvel bir sabah, Merkez 
efendi karakoluna koşmaktan kan 
ter içinde kalıuış dört yaşında bir 

Katlle ait latlfbam işareti garip 
bir şekilde kalktı 1 .. 

çocuk geliyor. Karakol kumanda 
nını arıyor ve tutuk tutuk haber . , 
verıyor: 

- Çırpıcı çayırında, sırt üsüt u· 
zanmış ölü bir adam var!. 

Jandnl"malar derhal hazırlam • 
yor. Dört yaşındaki çocuk önde, 
jandarmalar arkada, vaka mahal
line gidiliyor ve hakikaten çırpıcı 
çayırında ko.nlar içinde bir ceset 
bulunuyor. Müddeiumumiliğe ha
ber \'eriliyor. Çok geçmeden müd 
deiumumi muavinlerinden Ubeyt 
Bey geliyor, tahkikata başlanıyor. 

Adliye doktoru ilk muayeneyi 
..... l\tı tAc . ıçın Almanyanın si-
"•t h " rıt edil . l Büyük Millet Meclisi dun top- yapıyor ve raporunu yazıyor: 
olaıı il.tpten sonr rnış1· o ması umu • lanmıştır. Dünkü celsede kabul Ceset, tabanca ile karnından 
,.. YeQ~... a c erine geçmi11 l b ... d l k 
"•ltı 1:a ..... e ern · "' edilen kanun lıiyih~ları arasm~a; I ve ~o a.~a~~~. an .. y~~a anma su· 
bİlrtı~&.~.ın elind:ye.tl~şhalrtıdır. Al - devlet müesseselerınde yevmıye l retıylc oldurulmuştur. 22 - 24 
!':'., &ı iç·ı sı a arını ala - ·1 1 l C h b ' d d ·&.tı n um • ı e ça ışan ara üm uriyet ayra• yaşın a ır. 

''Ya. ~ urru harp içinde mı günlerine nit yevmiyelerinin Cesedin üzeri aranılıyor. Bir 
uayanı11, lngilterenin 

- ' verilmeıine dair olan layiha da bu nüfus tezkeresinden başka bir ve .. 
Mehmet Asım lunmnktadır. Tafsilat ikinci sa -ı sikaya rastlamak kabil olmuyor. 

O>f',nn 11 4 ünclı ıınytfaıhı) yıfamızda dır. (Oc,nmı ll inci 3.) ıfada) 

Akrabamıza Gidiyoruz, Diyen Misafirler 

Macar nazırları geldiler 
Ankara ya gittiler 

İki nazır dün abideye çelenk koymuşlar, şereflerine 
verilen ziyafette bulunmuşlar, şehri gezmişlerdir 

M. Gömbös vUAyetten çıkarken 

Macar B~şvekili M. Gömböş ile 
hariciye nazırı M. dö Kanya v re
fakatlerindeki zevat dün sabah 
konvansiyonel treniyle Budapeşte· 
den şehrimize gelmişlerdir. 

Misafir nazırlar, Edirnede Ma
car sefiri M. Tahi, Çekmecede de 

Mlaaflr DB7.li'Jar abide önünde 

Hariciye Vekaleti hususı kalem 
·· ijrü ~ • m\rı ı..r.a.Qn • 

dM kar)'ılanmı§lar, onlarla birlik
te saat 10,20 de Sirkeci istasyonu
va varmı§lardır. 

Misafirler, Türk ve Macar bay
(Oe-mmı 10 ıınr.o aayıfad:ı) 

G. S. liler 28 inci yıl dö
nümlerini kutluladılar 

Kuruluş tarihindenbeı:'İ klube birinci
lik kazandıranlara madalyeler dağıbldı 

Memleketin en kı • 
demli ve en büyük 
spor teşekkülü olan 
"Galatasaray,, klübü 
gençleri dün akşam 

çok samimi ve heye· 
canlı bir toplantı yap
tılar. 

Klübün yirmi seki
zinci yıl dönümü dola .. 
yısile, klübe bu yıllar 
içinde birincilik kazan 
dırnnlara dağıtmak 
·· h 1 Dünkü merasimde Vali l?cy madalya dağıtırken uzere azır anan ma-
dalyalar Tokatlıyan salonunda ve- 'kunda, Galatasaraylıların 28 inci 
rilen danslı çayda dağıtıldı. yıl dönümlerini kutlularken, ma • 

Bu merasime iştirak edenlerin dalya dağıtma işinin kendisine ve
içinde Galatasaray mektebinin ye- rilmesini memnuniyet ve şerefle 
tiştirdiği tanınmış bir çok simalar telakki ettiğini söyledi ve Galata• 
vardı. Dağıtılacak madalyalar iki saraylılarateşekkür etti. 
yüz tane olduğu için davetlilerin Bundan sonra beden terbiyesi 
sayısı beş yüze yakındı. hocc:.larmdan Faik ve Mazhar 

Merasime İstanbul valisi Mu • B~ylcr de birer nutuk söylediler. 
hittin ve Cümhuriyct Halk Fırka· BHhassa Mazhar Bey çok heyecan• 
sı İstanbul merkezi reisi Cevdet lıydı. I<.c:.dirşinas olmıyan Galata
Kerim Beylerle Galatasaray için saraylıhırdan bahsetti ve kadirşi • 
çok ç.alışmış simalardan afyon ir..- nas olan Galatasaraylıların ve Ga
hisarı müdürü Ali Snmi Beyler de lntaııaray yurdunun uzun seneler 
iştirak ediyorlardı. ynşarr.nsrn: diledi. 

Merasim, vali Beyin bir nutku ı Bundan sonra G;ılatasaray yul"' 
ile batladı. Muhittin Bey bu nut- • (lle\'llmı ı ı inci Knyıfada) 
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~~ON;HABE-RLE-R~ ~~t::~i~::e~!t~~~ Ziraat bankası 

Hususi mahiyette midir? 
yoksa bir devlet 

müessesesi mi ? 
Ankara, 16 Tetriolev\·el 

Büyük millet Meclisinin bugün
kü celsesinde ziraat bankası me· 
murlarından olup tekaüde sevke
dilmiş olanların maaşlarından tev· 

~- ~ elinde kırıldı ... ,. 
M H • ı Ih • t • Oeyli Ekspres gazetesını .. 

. • 1 t er su ıs 1 yor :!:~~a:1:~~~:a~:::ı1·.:;:· !. 
siminde bir hadise olmuıtur· 

hadise §udur: "Oİ 
Alman başvekili Hitler, r.fıı _J 

l . . ·ık tedl9' Gizli silahlanmayı reddediyor 
kifat yapılıp yapılmıyacağı hak- F k AJ •• •ı•k •ı d•k k t'• h• b• 
kında bir kanunu tefsiri meselesi a at manyaya musavı 1 verı me 1 çe a ıyyen iÇ ır 
müzakere edilirken münakaşanın 1 k f •t • k h• b• k J • } k 

te güzel sanat ar evımn ı tO' 
taşını bizzat koymuf ve bu e tJf 
da bir gümüş çekiç kullan~ı 
Fakat çekiç başvekilin elinde 

1 

cereyanı ziraat bankasının hüviye- on eransa gı mıyece ' iÇ ır mu ave e ımza amıyaca kırılmıttır. 
tini tayin meselesine temas edildi. ! 
Kanunun ibaresinde z iraat banka
sı memurları tıpkı dev1et memur -
]arı a-ibidir şeklinde bir ibare var 
dı. Onun için h:.itçe encümenj re
isi Hasan f ehmi Bey ziraat banka
sının bir devlet müessesesi telakki 
edilmesi lazım geldiği mütaleasm
da bulundu. Buna mukabil zira
at bankasının ıermayesine esas o· 
lan para arazi sahiplerinin verdik
leri menafi hisselerinden top'an
mıJ olduğundan bankanın sadece 
devlet müessesesi gibi telakkisi 
doğru olamıyacağı bazı mebuslar 
tarafından ileri sürüldü. 

Münaka§amn bu safhaya gir
meıi üzerine mesele ehemmiyetli 
bir şekil aldı. Onun için bu i§İn 

ali.kası cihetiyle bir kere maliye 
ve ziraat encümenleri taraf mdan 
tetkik edilerek bu esaslı nokta Ü -

zerinde bir karar alınması doğru 
olacağı dütünüldü. Ve o suretle 
evrakın bu encümenlere ha~alesi -
ne karar verildi. 

Mecliste mevcut olan cereyana 
göre tahmin olunabilir ki encümen 
lerdc mi.\zakeratta ziraat bankası· 
nm hususi bir müesseıe olduğu 

teklinde bir karar ile n.elicelene -
cektir. Bunun. sebebi de banka -
nm halk ar.asında haiz olduğu mev 
kiin yalmş telakkilere uğramama: 

sım teınin etmektir. 
Zira ziraat bankası yalnız çift

çilere kredi vermekle mefgul ol
muyor. Ayni zamanda ahali tara
fından bankaya vuku bulan tevdi
atı kabul ederek faiz veriyor. Ni
hayet diğer hususi bankaların yap 
tıkları bazı ticari muamelata da 
girişiyor. Bu nevi muamelatın ise 
münhaaıran bir devlet müessesi 
olan bir banka usulleri ile telifi 
mümkündeğildir. 

Yugoslavya kabinesinde 
değişiklik 

Belgrattan Maten gazetesine bil 
dirildiiine göre maliye nazırı ile 
hükumet araıında çıkan bir ihti -
lif üzerine Yugoslavya kabineıin
de tadilat vuku bulacaktır. Baıve
kil ve hariciye nazırı M. Jevtiç, 
Nitka Baniaya gitmiştir. Orada 
Kral tarafından kabul edilecektir. 
Ve derhal yeni kahine azası tayin 
olunacaktır. 

Yunanistandan alınan 
bonolar 

Ankara, 18 - Yunanistana ya
pılan ihracatımız mukabili alınan 
bonoların baş başa ~atılmasını te
min için tedbir alınmıştır. Bu bo
nolar mukabilinde ve kontenjanla 
mukayyet olmaksızın Yunanistan
dan memleketimize damacana ve 
tite ithal edilebileceğine dair bir 
kararname neşred ilecektir. 

Kastamonu maarif 0 

müdürlüğü 
4nkua, 19 (Huauıi) - Kasta 

monu maarif müdürlüğüne Anka
ra erkek lisesi felsefe muallimi lr-

Berlin, 19 (A.A.) - Başvekil ı fütuha t gibi emperyalist siyaseti 
M. Hitler dün milliyetperver sos· takip etmesine imkan yoktur. Her 
yalist liderleri toplantısında söyle- türlü şiddet siyasetine muarız ol
diği nutku söyle bitirmiştir: makla beraber hakkımızı katiyen 

"Almanya sulh ve ancak sulh müdafaaya azmet.miı bulunuyo
istiyor. Fakat kendisin.e müsavat ruz. 

dairesinde muamele edilmedikçe Londra, 19 (A.A.) _ Daily 
hiç bir konf eranıa git.memeğe, hiç Mailin Berline göndermiş olduğu 
bir mukaveleye İ§lirak etmemeğe hususi muhabiri M. Hitler ile yap-
ve hir bir s.eyi imzalamamağa ka- t ~ b' .. 1 ~ k tt h = - ıgı ır mu a a a arp arzusun-
tiyen karar vermiştir. Her ıeyde dan bahseden Hitler Almanyada 
öteye geçilemiyecek bir had var -

dır. Akıi takdirde bir milleti sevk 
hiç kimsenin harp istemediğini 

dair teminat vererek demiştir k: 

hariçte Almanyanın kontrolü al -
tında silah fabrikaları olsaydı, bü
tün dünya bu suretle yapılan silah 
ların miktarını bilmekte gecikmi • 
yeceğini söyledikten sonra: 

- Zira, demiştir, her eski as -
ker, bir kolordu için mühimmatın 
ne dereceye kadar bir mevkii ol -
duğunu bilir. Bu itibar:a, Alman
yanm iddia edildiği gibi yabancı 

memleketlerdeki mühimmat dcpo
lannm mevcudiyeti meçhul kala -
mazdı. 

Almanyanın keıif halk ta 
'iidl sı, bu gibi hadiselerden t.ete ()O 

der bir haleti ruhiyededır. . 
için muvaff akiyet timsaH 1 

kullanılan gümü~ çekiçin kırı 
halk arasında büyük bir h ·d 
uycındırmıstır. O kadar ki tfı 
bile, evvelden tasavvur ettiii 
yük nutku okuvamamıstrr. _,,,,.,,,,,,,,, 

Belediye bankası 
Hüseyin Cahıt Hey İ~ 
meclisi azası olmıya::, 

ve idare etmek liyakati kaybolmuf 
olur. Milliyetperver sosyalist Al
manya belki diğer her memleket
ten ziyade sulhperverdir. Zira dev 
Jet idaresinin ırk telakkilerine bağ 
lı olma11 taraftarıdır ve dolayııiy
le dahile müteveccihtir. Binaena
leyh böyle bir Almanyanın harici 

Hitler, bunlar mevcut bile olsa, 
- 1\Iillctlcr ve bütün milli sos- harp vukuunda Almanyanın mü -

yalist şefleri esk i ınuhaıi plerdir, himmatı n.aııl elde edebileceğini 
hiç birisi son 4 senC.:ik faciayı tek- sormu§tur. 

Ankara, 19 (Husus) -. f~ 
ye bankası idare mecliıi r~·~~ 
Hüseyin Cahit Beyin getırıl;,; 
haberleri doğru değildir. ~ 
makamlar bu haberi tekzip e rar görmek istememektedir.,, Beyanatım bitirirken, ba§ve -

Almanyanın gizli silahlanması kil Almanyanın "Gülünç bir mik -
hakkında baıvekil omuzlarını sil-

1 

tarda ıahra toplarına malik oldu • 
kerek "Çocukluk., demiş ve şayet ğunu,, bildirmitlir. 

tedir:er. ,._ 
Bankanın umumi müdürlü .._, 

Dahiliye vekaleti muhabeıe 111~ 
rı İsa Beyin tayini takarrür ~~ ' 

Devlet müesseselerinde çalışanlara bu husustaki kararname yu 

tasdika arzolunmuştur. _1 

İdare meclisi azahkların• ...-•• 
rilccek zevatın tayinlerine 
kararname de ali taıdika arS 
mittir. Fakat hu zevatın Jd 
olduğu g1zJi tutulmaktadır~ 

bayramda da yevmiyeleri verilecek 
Dün toplanan Büyük Mili~! Meclisi bu husustaki .ka .. 

nunla diğer bazı kanunları kabul etti Evkaf tayinleri J 
Ankara, 19 (Huıuıi) - ,....ı 

evkaf müdürü Mustafa Bey ' 
la evkaf müdürlüğüne Mujl• ;r 
kaf müdürü Ali Ulvi Bey 1'Jr 

Ankara, 19 (A.A.) - B. M. ( mekte bulunan binanın Efganis -
Meclisi b~gün reis vekili Ref el Be lan hükumetine teslim edilmeıi 

yin reisliğinde toplanmıştır. Esha- hakkındaki kanun tasdik edilmit· 

Memurin kanununun 75 in-

bı mucibire ve zaruriye dolayısiy- tir. 
le takip ve tahsiline imkan görül • 
miyen borçların terki hakkındaki 
mazbata okunmuı ve meclisçe bu 

ci maddesine şu fıkranın ilavesi 
kabul edilmittir: "Memleket ha -
ricinde ikamet sebeplerine ve mil
li ıervel ve taıarruf hareketlerinin 
icaplarına göre muvakkat müddet 
ve yoklama ve müracaat usulleri -
nin tayini hakkında hükumetçe bir 

hususta bir karar alınması ve ya -
hut sadece ıttıla kesbedilmesi la -
zım geleceği cihetinin tayini için 
mazbata te§kilatı esasiye encüme· 
nine verilmiştir. 

Maaş kanununun 8 inci madde 
sinin tayinine dair olan kanunda 
yapılması istenilen tefsirin bir ka
nun mevzuu bulunduğu hakkın

daki maliye ve bütçe encümenleri 
mazbataları kabul edilmiftir. Ye· 

mek parasından vergi kesilip ke -
silmemesi cihetinin kanun saraha
ti kar§ısında tefsirine lüzum görül 
mediği hususundaki mazbata ka -
bul olunmuf ve Ankarada Ef ganis 
tan sefareti tarafından iıgal edil-

nizaınnanıe yapılır.,, 

1933 ıeneai muvazenei umumi
yesine dahil daire bütçelerinin fa
sılları arasında 179 hin 797 lira 
indirilecek 15 bin liraıı cümhuri -
yetin onuncu yıl dönümü hayra -

mında maarif vekaleti tarafından 
açılacak serginin tanzimine ve 
masarifine karıılık · olmak üeze 
bütçesinde açılan fazla fevkalade 
tahsisat olarak konu1ması ve geri 
kalan kısmının bütçenin diğer ter-. ....................................................... ~·································· 

lstanbul onuncu Cumhuriyet 
bayramı kutlulama komitesi 
Riyasetinden : 
Istanbul Vilayeti dahilinde onun

cu Cumhuriyet bayramı müna.se
betile intişar edecek bilcümle mec
mua ve kitaplardan altışar nusha 
komisyonumuzca tedarik edilece
ğinden böyle mecmua ve kitap sa
hiplerinin komisyonumuzu şimdi
den haberdar etmeleri rica olunur. 

tiplerine ilave olur.,maıı hakkında
ki kanun kabul ol~nmuştur. 

.. Bunu müteakip. .~abul edilen ' eli evkaf müdürlüğüne, Kırkl So' 
uç kanunla; umumı mulhak ve ma- li evkaf müdürü Bekir BeY -jl 
halli bütçelerle idare edilen daire· evkaf müdürlüğüne nakil 91e t• 
lerle ıermayesinin en az nısfından olunmuılardır. 
ziyadesi devlete ait müesseselerde •Jel 
daimi mahiyette yevmiye ile çalı- Avusturya ve HitlercJ 
ıanların cümhuriyet bayramı tali- Viyana, 19 (A.A.) - Salı . 
li müddetince yevmiyelerinin ita- dan bildirildiğine göre altı. tı;_,, 
11, cümhuriyet bayramı yüksek ci Avusturya hududunda bır t 
komisyonu tarafından cümhuriye - kola taarruz elmiılerdir. A~l•~ 
tin onuncu yıl dönümünü tesit mü- te§ neticesinde Heimwehreııl~t ,fi 
naıebetiyle Ankaraya davet edile- bir, Hitlercilerden de bir kif1 Jltf 
cek zevata miktarı iki yüzü geçme yaralanmıtlardır. Hitlercilet r 
mek üzere devlet demiryolları ü - lılarını bırakarak kacmıtlardıf .. 
zerinde mütemadiyen seyahat için ~ 
permi verilmesi ve bayram gün_ Karadeniz şampiyonu 
lerinde tayyareler tarafından mem karaya gitti ~ 
leketimizin muhtelif yerlerine a - Trabzon, 19 (A.A.) -- 1'~ 
tılmak üzere bastırılan küçük mat- niz §ampiyonu idman ocai• ti~ 
buaların azami on ton miktarının Ankaraya hareket etti. I' 
devlet demiryolları tarafından üc tezahüratlarla uğurlandı. 
retsiz nakli, belediye tetkilatı bu k'' 
lunan bütün şehirler ve kasabalar- Cenup hududunda ya 
da hafta tatili kanun.unun onuncu Janan kaçakçılar ~ 
cümhuriyet yılı bayramının devam Ankara, 19 (A.A.) - JJ t;f ' 
ettiği üç gün içinde tatbiki kabul teırinin üçüncü haftası içiod~ 
ediLmitlir. nup hududunda 24 kaçakçı" 

1666 numaralı kanuna lezyilen 
ıu kanun kabul edilmiştir: "Buka 
nun.un tayin elliği müddet zarf m -
da taıfiye olunan memurlardan 

hizmet müddetleri 25 seneye baliğ 
olmıyanlar aıkeri ve mülki tekaüt 
kanununun 13 üncü maddeıi bük 
müne tabi tutulurlar. 

Meclis pazartesi günü toplana
caktır. 

Manisa intihaba haztrlanıyor 

Maniıa, 19 (A.A.) - Merhum 
Muıtaf a Fevzi Beyden münhal 
Manisa mebuıluğu için yarınki cu 
ma günü intihap yapılacaktır. 

olmuştur. _j 

Bu vakalarda biri ölü 24 )ıM'~ 
çı ile 30 kaçakçı hayv~ı, ~ 
lo gümrük, 450 kilo inh11ar 
ğı lutulmu!tur. 

Üniversiteye g;rece1' 
askeri doktorlar O' 

ANKARA, 19 (Huıuıi) ~ 
niversitede vazife alacak ti•~ 
doktorların bef sene müdd~ 
zun addedilmesi için icra~ 
~i heyetinden karar ah .. -'.. 
Üniversiteye geçecek aske~f 
lehaasıslar Ekrem Şerif, Ar• 
met, E~ ?.t Raşit, Be::im ve r3 
ci Kemal beylerdir. 
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ır~~ın gençler 
soylesinler 

. İnkılap k k. 
!ıyor, es ınle§iyor, derinle ~ 

SPOR 

Bugün 
üniversitemizde Fırınlar Bayram ve talebe Galatasarayla Be· 

. 
1nkıl&p fik· . imtihan ve sınıf geçen lstanbul mekteplerinin Sıy0r Ji· •rden hıue doğru ge O \J • • ı 

Yor. • 
11 hayatımıza kadar giri _ talebe ; yeni kadro egırmeOCI er Ve yapacağı geçit resmi Bu gi.in Taksim stadında Gala-

lnk ··b Dün sabah Halkevinde eylül ekmek satanlar Cümhuriyet bayramında resmi tasaray ve Beşikta§ birinci takım· 

şiktaş karşılaşıyor 

!İ11j ku:~~ ın fikirden hisse geçi - devresi imtihanluına giren hukuk geçide iştirak edecek mektepler lan karşılaşncaklardır. Lig maç • 1•tındl u~ :'.e edebiyat münakaşa- 1 talebesi, hukuk talebe cemiyetinin müdürleri, dün maarif müdürü ları bayram sonuna b?rakıldığı için 
Jnkı)!oruyoruz. davetiyle bir toplantı yapmışlar • Belediye tahmatnamesin- Haydar Beyin reisliği altında fev- günün hemen en dikkate deier 

klt bali l~ derinleştikçe i".tlan, iti- dır. Toplanan hukuk talebesi, fa- de bazı mühim maddeler k~lade bir toplantı yapmışlardır. spor hareketi bu maçtır. Bu iki 
&ırı) 111 alır l .k ı· ı k k ı 1 · · ı h d l ·1 ) . Bu toplantıda lıtanbulda bulu- 1 .. 

ltt
1 
.. 1 : n ı aparın ır - üte erının ıı a at o ayısı e a • Fırınların tahdit edilmelerı hak .. .. r l t k 

1 
l takım ıkı hafta cvel de karııla§mıı 'rtı( İntı~erınleıtiği zamanlarda dığı şekli görütmüşler ve bu~a kında bir yandan belediye iktııat 1 ~an ~ul~~n ıse ~~ o; ~ m~ d~~~ e~ Jar \'e neticeyi bir sayı farkla Be. 

~lrıtık, b'lp. d~valarr ıadece bir dair dü,üncelerini üç madde ıle müdürlüğünce rapor hazırlanırken hı e a ah ılyet met ep eArı :~ uMr erı şikta~ kazanmıştı. Bunun'a be • dır, Lıı'rt· ır ııtıdlal yekunu değil- tesbit etmi•lerdir. · azır u unmuş ur. n aa • 
t. '1 ~Qır d 

3 diğer taraftan da yeni zabıtaı be- 'f V k"] t' 1 1 emı'ı·de e raber geçen seneki neticeler düfü-11\ llla evirde, hiçbir cemiye- Müzakerelere göre, hukuk ta)e- . . . .. . rı e a e ınoen ge en c-
f'1_ lna h Je.dıye nızamnamesıne muhım ka- nebı' mektep müdürleri zikredilme nü]ürse bu netice Galatasaray le-•ıtfr 1,t amlelerinde sadece heleri :ımtihanlarında üuümizanın 

1 
k b 

lllıınd k yıt er onmuştur. dı'g~ı'nden maar'ıf müdüriyet ecnebi hine sayılabilirdi. Acaba ugün • lrııc11 • a almaz. nazarı itibare elınmamaaını, bir 
b lpl I I Değirmenciler, fırıncılar, ek " mektep müdürlerini bu toplantıya kü maç ne netice verecek ve ıün lli11e arın durgunlaf ıp fikir dersten dönen talebelerin, ise e • k h' 
· ter mek ıatanlar hakkında i mü ım da .. et etmem"ı:t"ır. cweçtikçe du··zelen Galatasaray ta• •ıı- l'ı Tlneıi için uzun bir de • rin orta bakalorya ıınıflarında ol- • "-: o 

IJaıdır k · ahkam şunlardır: Fakat lstanbuldaki ecnebi mek kımı kuvvetlı· rakıbı"nin kartııında l'·· · duğu gibi ıınıf a-eçere erteıı ıene 
L Ut~ i k ı ı__ b d·~ Yeniden yapılacak değirmenler tepleı·ı·nden Amerikan kollcji, Al~ dah .. ı·y; hı·r nelı.ce alab"ılecek mı·?. 11t)e.-:._ n ı ibı timdi bu his ve imtihanları ile oera er. •g.er sene.. ... • 
~ de d k I d d t h belediye sıhhat ve fen heyetlerin- man liıcıi ile Sen Benova f ransız ıı._ , Yteıine giriyor. en a an ersten e ım ı an ve-

h 11 
..... ı k b k b ce tasdik edilecek planlara göre mektebi bu reımi geçide i!tirak et-~..ı.. . il dip ilkönce bir fikir rerek bu suretle ir ıene ay et .. 

~ ~ti ı. l' kt k ) ) ·h t yapılacaktır. mek istediklerini bildirmişlerdir 
Bunu bugün sahada görecekiz. 

Tenis birincilikleri ••)t Qll tnde bati b. me en urtu ma armı ve nı aye 
iltt~· ı;e':. fe)ıefe cereay~nı 

1

~.~~:;~ bugünkü imtihan teklinin sümestr Bugünkü değirmenler, her ta - Bu vaziyet üzerine maarf mü -
• oı ·1 · · · · kl rafları kargir olmak üzere ıslah e· düriyeti bu mektepleri de re~mi ge t. r Zllrnan sonra patlar, usulüne çevn meıını ııtıyece er -

htJ naı· d" dilecek ve hiç bir yerlerinde delik çide ithal etmi,tir. 
\'. İııcfe Js,ut;:ıe reçer, ve hareket ırB. u maksatla talebe araundan ve deşik bulunmıyacaktır. Toplantıda resmi geçide iştirak 

Günün ikinci spor hareketi Ka
dıköyünde Fener bahçe kortların• 
da yapılacak mıntaka teniı birinci 

"'hldıı._ er araıına yayılır. b 
lrt, ~- bir hiı çıkmı halini a- bir komisyon ıeçilmit ve bu komiı Değirmenlerin her tarafı bol edecek mekteplerin alfa e sırası likleı-i karşılaşmalarıdır. Dokuz• 

dan itibaren başlıyacak olan bu 
maçlar da sırasiy]e OrhanJa Da • 
vit, Rasihle Kiras, Semihle Şiri~ 

lı yona bütün hukuk talebesinin bu gu··ndu··z 1,11~ 1 ile aydınlatılacak ve tesbit edilmittir. 
t k q'·•ld.ı_. esaslara dair düfüncelerini teabit kifi derecede hava tazeleme terti- Her mektep resmi üniforma ile 
I • İ •tı• •illan tonra tekrar · B i•tirak edecektir. İstanbuldaki res-İtıt ... ,l'trl)'.etiııe~ fikir cereyanı ha· etmek vazifeıi verilmİ!tır. un .. batını havi olacaktır. Değirmen" "' 

111 

·F d 1 k t• ·· k n mi cweride ittirak edecek talebenin ~Crleı-· ... .ıca.t bir farkla: Çok an a ınac.a ne ıceye ıore a u- lerde tozun önüne geçecek terti - a ::r 
yan, Rn:;ihle Vedat, Kirasla Da• 

'11 ~ ........ ,_.. ni yollar dahilinde icabeden ma • miktarı 10 bini tecavüz etmekte -1
1 b· ı. ,p,..._ıını tamamen kaz - bat yapılacak ve bütün süprüntü 1

'° Qlld kamlar nezdinde le!ebbüsatta bu· dir. 

\0 İt, V edatla Necmi, Sedatla 

l' .. 1
_ • e... ve fazlalıklar, huıuıi kaplar için • ------------b· 'U-41: ıJllr ı lunulacaktır. • 

"~· 1 ibını ıevenler onun de toplanılacaktır. · Bahriye müzesı 
Kiris, Suntla A. Ferit, Semihle 
Orhan, Necmi i'e Kiris Beyler 

dır~. Çl~de~ .memnun olmalı - Ankaraya bir heyet ıöndermek ltçiler için değirmenle doğru • Kaaımpa!ada bahriye müzesi .. 
~r,tıi ;;ı~u ınkılipların a11l meıeleıi talebe araıında mevzuu dan doğruya alakası olmıyan ve nin bulunduğu bina çok harap bir 

kar,tlaşacaklardır. 

Fener bahçe ilk maçını 
bugün yapacak '"ltiaıd..... &lııle maıvtu•un biri- bahs olmam19tır. h b 1 hale geldigyinden bina tahliye edil-cl "''"' :r sıhhi tartları aiz u unan ıoyun-

• ' lllijlblt~Yrılıtı ancak bu zaman- Bununla beraber Üniversite ma, oturma, yatma, yıkanma yer· miş, tarihi evrak ve eşya başka 
k J:'ilcirleu~ olabilir. me.\11..-nakaınlarınca. imtihan ta.li- leri ve halaların bulunacaktır. bir binaya nakledilmiştir. 
l lt hiı} ... r•Yle inlcılinrı olan, fa - matnameıinin de•ittirilmeıi için ) k f ) b Müze gene Kasımpa,ada bulu· 

Grur> müsabakalarına ittirak 
için Fener bahçe birinci takımı dün 

Bursaya hareket et.~iştir. tik ma
çını bugün yapacak olan Fener • 

bahçe takımı ikir.ci maçını da pa· 
zar günü yapacak ve Türkiye bi • 
rinci]iklerine iştirak için Burıadan 
Doğru Ankaraya hareket edecek· 
tir. İstanbul §ampiyonundan Tür 

'"l'iy} r':t ~ Yeniden yapı ilca ırın ar eo. ı! 01tııJl e. ıeçmit ıün1ere bağ hir bir aebep görülmemektedir. nacak ve büyük bir binada yeni -
ttl tın k T lediyece teıbit edilecek nümuneye 

QJQ. el ın ılapçılığı bir inkı • imtihan neticelerinde de bir fev- den açılacaktır. Müze ,imdilik 
e"a- uyoun olarak yapılacaktır. Fırın--•ı · .. ı·n deıtek olamaz. d I k 1 • • S f • k l b 1 kt d Y kali e i görü memııtır. ını l apa ı u unma a ır. 

ların tabi olacakları umumi şart ar ltı'-ı· • "' .,. geçenlerin adedi, diğer ıenelerle tt iti lpJ tunlardır: ... 'fol llra. destek olan hiı hi- mütenasip derecededir. 
t-ıl\. lJııllı b' V k'l· 1 - Fırın müstakil ve ki.rgir ıf,d . 1 ıtaraflık ancak fik- Kadronun, ancak yeni e ı ın 
) eıı l h bina halinde ve sırf fırın olarak pa 'tı'tttııd 0 

a. ilir. Fakat his ha· İfe baflamasrndan aonra tebliğ e • 
)~~r. '

1
hita.ra.f olmanın imkanı dileceği muhakkak ıörülmektedir. pılmıt olacaktır. 

~-~rı nkıtapla.r hiıle,tikleri Profeıör Mal,in bir kaç gün zar - 2 - Günde en az on be~ bin ki
~iS ' Yll1l' h f d Ank d d.. w • ı__ lo ekmek çıkarabilecek kabiliyette . hleti 1 ru larıınızın en gizli ın a ara an onecegı ve 11e• 

~t'll!!ti .... ~e kadar girip bizim ıi - raberinde ecnebi profesörler kad - olacaktır. 
"~ .. ••ıe h· k. 1 · 
b· 'hp .a. ıın olunca artık or- roıunu getireceği ıöy enıyor. 3 - Unların ambara boşaltıl -

,., 1... Yenı hi ·· ·· · l · h l d "')"- I r goruı, yepyenı maıı, e enmeıı, amur yapı ma • 
~~ ~''tk~ er Yekununa inanan, on Gazi köprüsü sı, hamurun kesilmesi gibi işler e· 
b 

1
'ldl!! , Uyan, duyduğunu din Unkapanı köprüıünün yerine lektrikle müteharrik mihaniki va .. o.. . e"•n . 

'ttt: 'tı..,tıl "' ınsanlar görürüz. inşa edilecek olan Gazi köprüsüne ııtalarla olacaktır. 
L ~İtıt.~~r . Yeni çıkan dinlerin ait proje Nafia Vekaletinde tet - 4 _ F mnların içi radyatör le m-
~ ıt·ı ~ı rıh· · ·k ı b ı b l •ıt'tl ' ıtı atlarından baı· kik edilmektedir. stan u e e • tılacaktır. 
.. ll~ 1 ... •rl dütınandırlar. diyeıi, köprünün projeıine ait kati 
·•"1 ·•ln 5 - Ekmek yapılmasına mah .. 
1•1 ."'~•l·· a.n hıristiyan, ilk ina _ fikir ve mütaleasını Nafia ve Da-

•t Urta l suı ba,ka bafka işlerin hepıi bir-• .. lliLd an, ilk inanan Mark - • hiliye Vekaletlerine bildinni~tir. 
~ .. )' ~ ırı b birinden ayrı yerlerde olacak ve ~ eı, tt..._ 

1 
&fka itikatlar:a mu Belediyenin fikri kabul edildiği 

çjlt~tl u.7c~, İtikadının her iti • takdirde köprünün münakasa11 bu yerler bol ı~tk ,.e hava alabil~· 
'ttt tı Otıll )' Un olduğuna inandığı i- Cümhuriyet bayramında ilin edi - cek surette yapılmı~ bulunacak -
d~~ İıter'~~~k, onu hakim kıl - lecektir. tır. 

' • 8ra doğru, hayat bu .. Gazi köprüsünün İn§a kartılığı 6 - Fırınlardan çıkarılacak ek· 

lt.~i. • .. ..,. olarak nakil vasıtaları ücretlerine meklerin ambalajı mihaniki vaııta 
•c '•terk' . ........ )' ı: 

"'"i eııi d 
'- ''~-. Urıun, ve eskinin ye-
)dı ltl ! Buna k d' l 

~lct. ıllten Ye . mu tc ır 0 - proje üç milyon Jiralıktır. Şu hal-

ili.ve olarak alınan paranın yekii· 
nu ıimdiye kadar bir milyon iki 
yüz elli bin lira tutmuJlur. Yapılan 

ile yapılacaktır. 

Bugür.kü fırınlar, bq sene için
de yukariki fenni ve sıhi şartlara 
göre değiştirilerek düzeltilecektir. 

~lt\1' Ç,"1kıya ~1 
or_taya çıkmıya · de köprü resminin bir müddet da-

l~tı b: ıtol:ıe,pi rn.kan buıamıya - , ha tahsil edi"me•i ıazım gelmekte- Kalp paranın cinsi 
tı.ı._~ıt lldartı Yerın zamanında ö- ı dir. 

c tı l'l ll'lezarının ta§ına 

llıa. ''f oıcuı~;ı•!t~:.. . . İki türlü kalp 25 lik çıktı 
lA Şa,Yet ı._ ıı11 olumiimc ağla_ Sıgortacıhk heyetı D h .. d .. 

1 
.. _.. ua 

'~~ktirı ·~n Yaşasaydım en Ö- Sigortacılık tetkik heyeti dün ardp'l ıınc ~ul udr uguGnOcke a;arı: 
~ · ' · . yene c ı en paıa ar an 

ot '() ... ı.. toplanmı§hr. Bu toplantıda tım - k 1 ld ~ t b't d'I 1·stı·r ,, "" oır d nın n p o ugu es ı e 1 m . ·· 
11 ttt-n a. aının mezar tası diye kadar muhtelif taraflardan G t' . d kalp ~ '6 . e""eı el • - • . • . . . • 1 ene muayene ne ıcesın e ~ l'hte ... evırlcrin biribiri 1 tarıfe harıcınde aıgorta pırımı alın 

25 1.kl . 'k• .. . ld ~u anla1.ıl-ı. Ceg, d d 1 'kA 1 " .. 1 1 erın 1 1 nvVI o ug 'S ~ili İat en oğru sözdür 

1 

dığrn an yapı an fi ayet er goru .. 
tı L· er ki· . 1 b h . b' k mııtır. ·~I\ "'°'"'1 llrtık .' ıü mü, ve u ususta yenı ır ço · . . . . . . 
~ihe hır da.ha gözükme _ ke.rarlar verilmittir. Kalp yırmı be,Iıklerın hır nevı 

t&lllülıün ! Bilhassa tarife haricinde husuıi halis nikelden, bir nevi de çinko ve 
Sadri Etem fiat takdirleri hakkında kararlar kurıun birleştirilmek ve kalaylan-

U>eııaıat ı 1ııcı •rrfada) ittihaz edilmi,tir. mak suretiyle yapılmıştır. 

Tahsilatı vaktinde yatır
mıyan belediye 

tahsildarları 
Bazı belediye tahsildarlarının, 

tahsilatı vakit ve zamanında ya -
hrmadıkları anlaşılmıştır. ~u gi
bi tahsildarlardan bazısı hakkın • 
da ceza 'Kesilmittir. 

28 teşrinievvelde maaş verile -
bilmesi için dün şubelere bir emir 
gönderilmit. bu ay zarfında tahı!
li.tı sürat le belediye merk ı ! vez -
neııne göndermeleri bildirilmiş 

tir .. 

kiye birinciliğini da kazanmasını 
temenni ediyoruz. 

Türkiye birincilik 
müsabakaları 

Ankara, 19 (A..A.) - Büyük 
bayram münasebetiyle denizcilll• 
ten başka bütün spor §ubelerinin 
Türkiye birincilik müsabakalan 
Ankarada o'acaktır. Miisabakalar 
bayramın ikinci ve üçüncü ıün
leri yapılacaktır. 

Müsabakalara 46 güretçi, 20 
Af kanunu ve serbest eskrimci, 105 atlet ve 120 futbol-
bırakma hazırlığı cu iştirak edecektir. 

Bazı gazeteler, müddeiumu - İdman cemiyetleri ittifakı 
miliğin, ma umların serbest hıra .. 
kılması için hazırlık yapmak üze- kongresi toplanıyor 
re, af kanununun ana hatları ne Ankara, 19 (A.A.) - Türkiye 
şekilde olacağına dair Adliye V c.. İdman cemiyetleri ittifakı umumi 
kaletine müracaatla bazı izahat kongresi bu ayın yirmi betinde 
' t d'•· · ·azmı,lardır ıs e ıgını } · toplanacak ve cümhuriyet hayra• 

Öğrendiğimize göre, böyle bir 1 mından önce itini bitirecektir. 
müracaat yoktur. Kanun buraya 
b.ld' ·1· ··dd · A Kongrede nizamnamede bazı ı ırı ınce, mu eıumumı mua - . . 

· 1 · d b. k h d f mühim tadilat icra edılmeıı muh -vın erın en ır acr, emen e ter 
lcri gözden gcçir;cekler, serbest temeldir. Kongre ilk içtimam 
bırakma muamelelerini tamamlıya spor salonunda yapacak, mütea • 
caklardır. kip toplantısı da Himayei Etfal. I& 

!onunda o'acaktır. 

Başıboş köpekler Sporcuların geçit resmi 
Son günlerde tasmasız köpek -

Ankara, 19 (A.A.) - Büyük 
]erin sokaklarda baıı boı dola§tık· . . t d · . l _,_ 

• . geç.ıt reımıne o uzu enızcı o maa ları görülmektedir. Beledıye, •a - .. .. 
b hl k ki .. .. .. .. uzere bet yuzden fazla ıporcu ve a arı so a · arı supuren çopcu • 
1 · b b k"' ki · h" leme 

1

1 klüp murahhasları ittirak edecek· erın a~ı os ope erı ze ır -
1 · k. · · ·· "I re ze tir. Sporcularımız ıpor elbisele • erıne arar vermı§, çopçu e -
hirler vcrilmistir. Evvelki gece j riyle ittirak edecek ve güretçiler. 

ıabaha karşı çÖp arabaları vaaıta- le, eskrimciler hususi spor elbi. 
ıiylc birçok köpek tutulmu~tur. l ıeleri &İyeceklerdir. 



na ıörüyoruz. Bir çok dillerin fiil
leri kıyasi değildir. Dillerin çoğun 
da hiç bir minaaı, lüzumu, ameli· 
yeti olmıyan tezkir ve tenis var. 
Bu itibarla dil mantıki bir tenkide 
maruz kalırsa pek biçare bir hale 
gelir. 

Bu tenkitleri nazara alarak, pek 
ili, mantf'ki bir dilin ne olması la
zım ıeldiğini tasarlayabiliriz. Be!h 
ki de, kağıt üzerinde, kaideleri ha 
at .ve iıtisnasız, nahvi adeta riya~i, 

pürüzsüz bir dil icat bile edebili • 
rız. 

Bir de tatbikata geçelim: Aca • 
ha böyle uydurma bir dilin inti§ar 
kabiliyeti var mıdır? Benibeıere 

gayri mantıki, gayri kıyasi gayri 
tabii, tarihi, an'anevi, ıun'i dilleri 
bıraktırılıp, ona, bu ilmi lisan ka • 
bul ettirilebilir mi? Bunun aksini 
bin defa iddia ederiz. 

Şeniyet bize göıteriyor ki dil de 

nesine doğru adam akıllı matbaa
lar, Avrupada, i~lemeğe başladı. 
Bu gecikmenin sebebi ne ? (Evde
ki hesap çarııya uymuyor). Bu -
nun zıddı, içtimai, siyasi ikti sadi 
bir misal: 

Komüniım, kaideten gecikmek 
lazım gelirdi. Ondan evvel "so • 
cial., mesleklerin yapacakları bir 
çok işler, bir hayli hazırlıklar var· 
dı. 

' iş Jlan~ıısı 
• ,\nadqlu 

Hcjl 
Şir. lla)rıye 

l'ramnıv 

ü. Stı:orta 
Bomontl 

9.SU l'erkns \!:', I ~ 

2:-. - • (tmento ıı~ ı ı.-

3.~0 Cnyon lley. 20.'ln 
l'i. ~ark ile?. 1.2~ 

.ııı,'io Ral ya 2,20 
11.111 ~ar\; m. ecıa 2.3~ 

ııı, - Telefon ı~ -

Buğday fiatı ~ 
Ticaret ve zahire bor• ti 

buğday fiatı bir kaç günde~ 
4 kuruı ile 3,52 kurut •.~• ~· 
muamele görmektedir. Duy~ 
rimize gelen buğdayların 
857 tondur. 

Almanların son kararları ve ısrarlatl ., 
llaşmakafrd''" fJn·anı vermit olan düşmanına gene. '' 

İtalyanı~ :ardım et.mesi bile kafi d~ eliyle silah vermesi kabih':I 
gelmemıştır. A.merıkanın da ken- ı hır hareket görüyor. AlnıaııY ~ 

istikrazlar tahviller di taraflarına iltihak ederek mali silahlarmasına karşı geleıne•", 
..=..;::==...::.._...;;.-=--.......:.--====...;;..=: 11 ve askeri bütün vasıta'arı ile garp rı· bu at ~ b uretle ,_ nu uz maga, u s · _,,,J 

cephesinde mücadele etmesi lazım k.. 'd y k d k't kas-" un o ugu a ar va ı 

1933 lla 1•t. ')~.- ~:lekırllı: 

ısılı.ra7.ld ı. 53,'i.1 Tram\ay 51,3(/ 

* Ş. r~ ( l , \'OI '1,Hı • ~:r;:an ı QS.,50 gelmittir. y 

ga çalışıyor. J, 
Şayet ıimdi Almanya serbestçe ıat " 

silahlanarak Fransa aleyhine bir Görülüyor ki Almanyan ~ 
• D. '1cuh 4q, - Rılıtım ·~.--

C:iımrukler !'.35 * Anadolu 1 44 35 

• 1998 rı ı u. ,\. 4.~o • AnıJolu 11 .. Ra~daı. 11,75 • ·' ~lümt~sil 

44,35 
soıın _ .. harp açacak oluna artık bu defa lahlanmaaı iti bugün A~rU J 

Fransa Amerikanın değil, lngilte- mukadderatı üzerine tesir yaP~; 
büyük bir cihan meıeleıi halill' Bir doktor ölüme sebebi- renin yardımını bile bulamıyacak

yetten isticvap olundu tır. Fazla olarak belki de lta 1 yayı 
umu.mi harpteki vaziyetin akıine 

lzmirde Madam Viçancuyaya 
olarak Almanya tarafına geçmi, 

zevcnin müsaadesi olmaksızın ve 
. .. • .. görecektir.. Nihayet Fransa bütün 

hır luzumu sıhhı bulunmadan kur· d" l k" "k · ·1· f ·· . . utman arını uçu ıtı a zumre .. 
laJ amelıyesi yaparak ölümüne ıe• • . l k 1 k b · · d 

1 sıy e arıı ama mec urıyetın e 
hebiyet verdiği iddiasile adliyeye kalacaktır. 
tevdi olunan doktor Harikopolos 
hakkında tahkikata birinci müstan İ§te bunun için Fransa Alman,. 

mış bulunuyor. -

ft1ehmet *'/. 
ISTArtBUL 

Darülbedagi 
Bugün matine 
saat 15 de 

al<şam suvare 
sa•t ~1 de 

~m ve 6ınm 
Y c.. zan: Müsa· 

hipzade Celal B. 
Komedı 

BELEDi\'~ 
Temsi/lef' 

tiklikte ba~lanmış ve bazı doktor yanın silahlanmasına mani olmak, 
beylerin malumatı fenniyelerine şimdi bu memlekete kar~ı haiz ol
ve sehadetlerine müracaat edildi. duğu askeri faikıyetini muhafaza 
ğj ~ibi maznun doktorla mütevcf-

1 
etmek istiyor. Almanyanın silah· 

fa madamın zevci müvacehe edil- : la~masına müsaade etmeği bir a-
Halbuki, büyük harbin felaket • d k d. · ··1d" ~ k · l d' T hk'k d d' I . amın en mı o urmege arar 

U M u M 

lcri içinde Almanya devletinin İs· mış er ır. a 
1 

a.la evam e ı · ı ~1--------------------·------....-
viçreden Rusyaya geçirdiği birkaç lecektir. ! 
ha§, zemini de, zamanı da mahlul i 
bularak Rusyada - yani en umul· hesabile ilkinden tahmin etmek 1 

madık bir yerde- komünismi tat· 1 mümkün değildir. iktisadi, mali 
bika koyuldular... bir projenin tatbiki eanasında orta 

Zaman cezrümeddinin neler sak ya çıkacak engelleri de kolaylıkla· 
ladığmı kimse bilmez, kimse tah • 
min edemez. 79 frans:z inkılabını 
ve ond•n sonra Napeleon'u dü~ü ~ 

rı da iptidadan hesaba katmak ka- 1 
bil olsaydı bunların sahipleri mil • 
yarder olurlardı! 

Gülmek, kahkahayla gülmek, eğlenmek isteyenler dl 
Bugün M E L E K sinemasın 

Şen fUh ve sevimli yıldız 

N N v OND R I' 
tarafmc'an terrsil edilen Fransızca ıöılü, bOyOk 

BABY (Çapk,:1 Kız) 
1
,,t 

Şaheserini ıörmelidırler. Ayrıca: Paramount dünya ha~er 
Bugün aaat l 1 de ucuz fiyatlı halk matinısı. 

---------------- ~8862) 
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D AGOVER 

t 'Paıları k nin şiddetiyle geçer. Mücadele, "l:J.olı•vu JQ 
lılleli Yok ~o .. , mantosu yok, rımda, vücudunun hararetini hisse yeninin ve eskinin insanların ruh- cı 4 U~ 
berıirrı ol . Butun bunlar, bana, diyorum. larına itlediği nisbette hafif veya 
lerdi. llladığını itrap eden şey - Bir gün, bir konferans veriyor - tiddetli olur. Bu tiddetli döğüşme-
h' Şillldi Ya d dum. Dinliyenlerden birine gö .. lerde inkılapların öldürücü ve ya· 

"Monte Karlodaki Kadın ,, - Almanyaya dönü,ten 
sonra - Almanyada mı kalacak, yoksa Amerikaya 
mı gidecek? - Lilyan Harvey gibi vefasız de~il, 

yalnız • • - Bir ketıf ve bir ikaz ! 
•le attı'" b'nını a, dalgaların sa- züm takıldı. Ne kadar Ali Ferdiye 

Kı ı d ratıcı kudreti çıkar. 
ruYGr, r eniz kızı gibi otu- benziyordu! ... O anda karıımda 

.... ,. ıı_t • • • l~kılapların öldürücü kudreti 
1\41• Behire hayallendi ... Sözümü tatır-

lı, 'Üt11ı ''. 11.•Yındı, yüzüklerini tak dım, duraladım ... Cümlelerimi to .. inkardır. Mazinin hükmetmek is -
old eıını sürd ·· B h' F d' u.. u. e ıre er ı parlıyamıyorum ... Eğer "tifik mu-

8u "- b afiyetler,, hakkında söz söylerken, 
çıL_ ... "e U •. ..ki . b k 
""1'tcak b' yuzu erı aş ası aklımdan geçenler şekillenecek ol 

ba.L_ ' U tuv 1 t. ·· t ·· d :'._..ı 11 1 
a e 1 us un en sa. dinliyenlerin ağzı bir kant açık 

lore111•1 Y racak... Belki de hiç j k 1 d 
Yece .. · b. a ır ı. 

C\... rını ır entari giyecek .. 
h ""'"'1 lln Ba!ka bir gün, muayenehanem· 
~el. •~ıın tanıyalı, ilk defa, de, biraz Behireyi andıran, fakat 

11lll ~ •ıvri tırnaklı bir pençe.. saclarını tıpkı onun gibi tarayan 
&ehir 1

• duydum. bi; kadını muayene ediyordum ... 
"'lld.,:~ın elini avuçlarımın içi - Fakat öyle dalaındım, ki bir türlü 

......, Gid·. te§hisimi koyamıyordum. Gözle· 
le. G\iıı •Yorıun ... l§te giyindin bi rim hep saçlarına takılıp kalıyor -
. 't., ne çabu~ geçiyor. . du. Kadın halimi farketti. ~ıkıldı. 

Çl)or. buJc leçıyor ama, güzel ge Kendini dııarı dar attı. ve hır da • 
'- 4- ha gelmedi. 

1-.. l\iı I • leni beklediğim zaman Çok defa dü,üncelerim birbiri -
....._ a:..~tçnıiyecek... ne karışıyor ve nihayet hiç bir teY 

teçtt. 1 dütünüraün, gene güzel dütünemez oluyor, beyinıiz yatı• 
'8i yordum. 

•irıı I' daha ne vakit gelecek .. 

....... 8-ıc.ı.ın 
.;:.w ....... Baka} • 
'"".11e. un ne demek?. Gün 

....... S" ı· . oy)i 
]rı11a. Yemem, gelecek ay ge -

........ ~ 
lct tdi)

0 
1 'hne Behire ... Söyle, şa 

Giitı.ı rıun değil mi? .. 
. ......_ Itıa'ie batladı: 

)ıı ı'nıı~~, hergün görütecek mi 
' li dıyordun? 

~kliye~ tliıı değil anıl, bir ay da 
l:l ile ) nı. Bütün bir ay sensiz 
......_ "-~~l>•rıın? 

1eıtc1· ~. lcad ı ı ·· "l -l""- . ın ar a gonu eg • ...... il 

ti'llöı' 
' '

1 
e !eyler söyleme Behire. 

....... ~ aeleceksin? 
telil'İQı l lırn. Belki bu ay içinde 
'- \'~ ~lef on et bana. 

"'-t ~~ hııınetçilerden biri, ya -
....._ S n S•karıa ne yapayım? 

'tl'l'de '-t on bir buçukta et, o sa .. 
Qile1tı evde Yalnızım. 

1\.' ~a.tine baktı: 
~ d aeç kald ·d· ~~,~ıır, dtltk ım, gı ıyorum .. 
~..._ at et, boyalarımı bo-

ait . . . . 
llt an.,, bir yokmut ... .... ,h -7-
~ ep, 0 geçen günü dütü .. 

I\"_.,,,.. 
'-lld ., ıelemde .. 1 . . .. e ile· k ve goz erımın o· 
~. • 

1 adın var. 
r"ı~d e_.u 
e~a . gelen Behire ile, 

~leli..,. rıden Behire. 
Co,1t._ --._•ı Zanı 

~"llclıı, he ~n ne ıevdalıydı, ne 
..._ nı naırl ıeviyordu. 

l. ~ "-arl gitti? 
..... ' ht, lllü t h . .. ) Cite, 1 e zı... Bulutmayı 
it~ e atarak ritti. 

' ide be • L_ '-) Iİdi)o nı 11eğeniyor ... Ho 
l_ clı lel l'\&ın ••• Eğer böyle olma 
-:'ll"i lllezd· d )efi ı ... Gelmeğe ne mec 

• • • 
Bir gün, saat on bir-buçukta te

lefon etmek iıtedim. Ne kötü gün
dü o!.. Benim için en fena saatti. 
Tam poliklinik ıaati ! .. Ondan son 
ra da muayenehanemde bulunmak 
mecburiyetindeydim . 

Ama telefon ettim. 
Her seferinde bir batka ses ce -

vap verdi. 
Bir tey aC>ylemeden telefonu ka• 

padnn. ı , 

Üçüncü gün, nihayet aıesini du:r 
dum. 

- Benim, Behire, ben ... 
- Bonjur! .. Nasılsınız? 
- iyiyim!... Daha doğrusu fena 

değilim. Yalnız mııınız ! 
- Evet ... o gürültü mü? .. Hiz • 

metçi elektrik süpüraesile hahları 
süpürüyor. 

-Ya! 
- Evet ... Siz neye pek İyi değil· .. 

sınız. 

- Kafama "bir ay,, düttü. 

- Ne dü!tü. 
- Ay ay, bir ay. 
-Ha! ... 
Kahkahası çınladı: 

- Bu acı nasıl tedavi edilir? 
-Gel! 
- Ne vakit? 
- Gelecek hafta. 
- Gelemem. 
- Daha öbür hafta. 
-Peki .. 
- Ne aünü? 
- Pertembe. 
-Kaçta? 
- Ayni ıaatte. 
-Peki .. 
-Tetekkür ederim Behire ... Al 

laha ısmarladık Behire ... 
Gene güldü. Telefonu kapadı. 

-8-
Penceremin önündeyim. Alnım 

cama dayalı. Gözüm sokakta. On 

Ses!i ve sözlü film, seaaiz fil - cevap vermemiştir. Almanlar, o -
ti yen kültürünü inkar onun §iarı - min bazı yıldızlarını söndürdü. nun Lilyan Harvey gibi vef aıızlık 
dır. Çoğu, hiç değilse sönükleştiler. Lil et.miyeceğini, tiyatro sahasındaki 

lnkılbın yaratıcı kudreti mazi· Dagovere ise, yeni vaziyetin men- faaliyetiyle beraber, filııa sahasın· 
ye benzemiyen yeni bir hayat do - fi bir tesiri olmadı. Bilakis, o, ses- da ki faaliyetinin en büyük kısmı
ğurmaaıdır. Eğer ıtıaziyi inkar e- siz filmden sonra tiyatroda muvaf nı ötedenberi olduğu gibi Alman 
denler olmasaydı yeni görütlere, fak olduğu gibi, sesli ve sözlü film !irketlerine ve A lmanyaya 

yeni kıymetlere sahip olan bir a· filmde de ayni muvaffakıyet de - hasredeceğini umuyorlar. Yıldız -
lem doğmıyacaktı. recesini muhafaza etti. Ken.disi - larının olsa olsa arada birkaç film 

11- Ji. 11- nin sade ıeasiz film yıldızı o'.ma • çevirmek için Holivuda giderek o-

Bu bakımdan artık hem inkı - yıp, sahne artisti de olmasının 1 rada kısa bir müddet kaldıktan 

li.ba dü§man ve inkı1ibın zıddı o- seıli ve sözlü filmde vaziyetini sonra Almanyaya döneceğini, aa -

lan kıymetlere hürmet et, hem de aksatmamakta mühim bir rol oy. - ı nalının yeni muvaffakıyetlerle tac 
inkılapçı ol demek tenakusa düt _ nadığı, hakiki vaziyete uygun hır lanması için Almanyada ça'ı~.ma 
mek demektir. mülahazadır. sahasının kafi derecede müsait bu 

lnkılapçının, inkılabı sevenin 
vazifesi inkılabın geçeceği yolu 
temizlemektir. Bunun için, gençle

rin çıkardıkları mecmualarda 
( •) yeniden eskiye hücumlar gö • 

rüyoraak bunu seciyesizliğin ali • 
meti addetmemeliyiz, seciyesizliği 

inkılap dütmanlarına her ne su • 
retle oluna olsun avans veren 

lerde aramak lazımdır .. Bırakınız 
ıençler devirlerinin · heyecanım 

bağıra bağıra ıöylesinler,.. biz a

ııl ıençliğin yenilik davasında 
ıuıtuiu zaman korkalım, çünkü o 

zaman ıençlik irticaın elinde de -
mektir. 

Sadri Etem 

{ •) Varlık ve Geçit. 

'-~!<!! ... ~.~~!!eri~!'~" .1 
Bakırköy pazarından 

şikayet 

Bakırköy karilerimizden aldı
innız mektuplarda Bakırköyü -
nün en ıüzel ve en i§lek yeri olan 

Yenimahalle ile istasyon arasında 
ki büyük meydanda son günlerde 
her gün pazar kurulmaktadır. 

Bu pazar köylüler pazarı oldu
ğu için bütün köylüler beygirleri, 
hayvan'arı ve arabaları ile gele -
rek bu meydanda sabahtan akıa -
ma kadar bulunmaktadır . 

Aktamları ise belediye burala
rını iyiden iyide temizletmediği i
çin o civar halkı pis bir koku tesiri 
altında kalmaktadırlar. Bilha11a 
evlerde gürültüden patırtıdan sar
fınazar pis kokulardan oturulma -
maktadır. 

Sıhhi noktai nazardan çok za
rarlı o!an bu pazarın Bakırköyün 

en güzel yerinden daha baıka bir 
yere nekli rica edilmektedir. 

Zaroağa geziyor 
Türkiyenin ve belki de dünya .. 

Devamlı faaliyet eserleri "Va 
Bank,, "Eaki ıarkı,, "Miralay re -
dl,, "Seni hiç unutmıyan bir kadın 

var,, ve "t 931 - 32 ıinema mevsi • 
minin en muvaffak filmlerinden 
sayılan "Konıre eğleniyor,, v. s. 

Derken film ve tiyatro sahasında 
çalıtan yıldız, Amerikalılar tara -
fından Holivuda davet edildi. O
rada "Monte Karlodaki kadın,, i
ıimli İngilizce filmi çevirdi. Bu 

filmi çevirmek için Amerikaya git 
tiği zaman nasıl coıkunlukla kar
tılandığını ve filmin gösterilmesi, 

bu cotkunluğu nasıl arttırdığını, 

geçen cuma günü çıkan sinema sa
yıfasında anlatmıttık. 

Lil Daıover, bundan ıonra, Al
manyada film çevirmekle ve ıah
ne eıerleri oynamakla mefgul ol -
du. Bu iki cepheli faaliyeti, bugün 
de eskisi ıibi devam ediyor. Ve da 
ha hayli devam edeceiinden fÜp -

he eden yoktur. Bilikiı ! Lil Daıo 

lunduğunu yazıyorlar. 

"Amerikadaki studyo mütehaa 
sısları, yeni bir Lil Dagover ket • 
fettiler. Biz, mükemmel teknikle • 

rile ortaya koydukları yeni Lil 
Dagoverden ve onun yeni göze 

çarpan san'at hususiyetinden de, 
istifade etmek istiyoruz. Ameri -

kalılar, onun daha arattırılması ve 
meydana çıkarı niası lazrm san'at 

hususiyetleri bulunduğunu bize 
zesdirdiler. Onların, tabii istemi • 

yerek ikazlarından biz bol bol iı· 
tif ade etmesini bileceğiz.,, 

İşte, Almanların timdi Lil Da
goverden bahsedit tarzlarını onun 
karıısındaki vaziyetlerini göıte • 
rir bir mütalea ! 

Lil Dagoverin hayatını ıenıı 
sahadaki san'at faaliyetini töyle 
kııaca bir gözden geçirit mahiye • 
tinde olan bu yazıyı, burada biti • 
rıyoruz. 

verin Almanyada son zamanlarda Almanyanın en güzel ve müı • 
çevirdiği filmlerden "Ateş ıecesi,, teına yıldızının huıuıiyetleri, ha -

filmi fevkalade hararetle kartı - yat safhaları, bundan evel ve bun 
lanmııtır. Kendiıi, bu filmde dan ıonra sanat faaliyeti, sırası 
Hanı Stüve ile birlikte oynuyor. geldikçe gerek sinema ıayıfasın· 
"Baıtan bqa ıiir dolup taıan bir d~, ıer~k sayıfa haricinde not e
film,, diye anlatılan bu filmden, 1 dılecektır. 
çevrildiği zaman, ıinema ıayıfa -
11nda etraflıca bahıetmittik. Bu 
filmde tabiat, bilha11a ıece man -

zaralarının, Lil Dagover, Dita Par 
lo ve Villi F riç taraflarından oy -

nanan, burada gösterilen ve çok 

beğenilen "Macar Rapsodisi,, fil -
mindeki tabiat ve ıece manzara -

!arından daha mükemmel bir tarz
da filme alındığına, filmin bir hu
suıiyeti olarak film münekkitlerin 

ce iıaret edilmittir. "Ateş gecesi 
filminin bu sinema mevsiminde 
htanbula da getirilmesi, kuvvetle 
muhtemeldir. Bu ihtimalin kat'i -
yet şeklini almaıı, temenniye de -
ğer bir ıey ! 

Lil Dagover, bundan sonra ge
ne Almanyada mı film cevirecek 

son 

50 yaşındaki sarhoş 
Evelki gece saat 20,5 ta Tokatli 

yan oteli önünde çukurda yatan 
bir sarhoş bulunmuıtur. Hüviyeti 
tesbit edilemiyen ve SO yatlarında 
tahmin edilen bu ıarhot if ..... ve

remiyecek bir halde Cerl'8hpqa 
hastanesine kaldırılmııtır. 

Fransız meclisi hariciye 
komisyonunda 

PARIS, 19 (A. A.) - Havaı a• 
jansından: 

, .... d.•atdı ... Tekr l' . d ._. •c ı ,. ar ge ırım e 
1 bL "· "\t.ab · · 't....._•.-.da a ınkıaarı hayale 
-""' ... A fbııı.._ bir "" .. nıa zannetmem ... 
... '>zuıne . k . A 
b "11 c~ 'lftı ızdı? Bır ta ' Q' 1 •ıkıldı? .. ,, 
~' ' eıı ınoh· . '-•L ' bıı fi'-· I •nı ·şlerimin ara· 
~ ~ ... - ~•r er 1· •il\"' -..._ \,{, . re ıyor, burnu -

tibi • f ıalı:e YUrJyor bir 

dakika, on bet dakika... Odanın nın en ihtiyar adamı olan Zaro A
içinde dolaımıya bqladım. Ken .. ia lnıiltereden getirdiği tık bas .. 
dimi gülünç buluyorum. Bundan tonile dün adliye civarında bir ge· 
yirmi sene evvel de, gelip geçici zinti yapmııtır. Zaro Ağa, etrafın 
sevdaların kahramanlarını böyle da toplanan kalabalığa hep hasta• 
bekledim... Yirmi seneden beri · 1 ... d 1 1 - d 'kA t t 
meıhur bir doktor oldum. Eeaerle- ıgın an, ya nız ıgın an tı aye ~ 
· d 1 · t 1 L-l · h mit, bat ve diz ağrılarına hiç bır 

~ ' 
yoksa Amerikaya gitmeyi mi ter • 

cih edecek?. Bu husuı, şimdi ara!· 
tırılan bir cihet te!kil ediyor. 

Çünkü, Amerikada gerek kendisi
nin, gerek filminin çok hararetle 

kartılanması üzerine, Amerika 
film §irketleri, Lil Daıoverin bun
dan ıonraki film faaliyetini Holi -
vuda hasrettirmek yolunda ciddi 
teşebbüslere bat vurmuı'ardır .. 

Meclis hariciye komisyonu ha • 
rici siyaset ve bilhaaaa Almanya -
nın çekilmesi üzerine doğan vazİ• 
yet hakkında noktai nazar teatiıİ· 
ne batlamııtır. 

Kısa bir müzakereden sonra 
komisyon, Almanyanm yaptıiı ha 
reket dolayısile dörtler miıakının 
artık kabili tatbik olmıyacajına 
karar vermiıtir. 

Komiserlerden birisi Almanla
rın metaliplerinin merkez noktaıı 
olarak telakki ettikleri Sarre me • 

&... -_· beyni d , 
~it • ..:':Ni ~ 111 e dolaııyordu. 
"-~d, daJı. Bclıhenin hatırası 
lı\\\~··· H canlı, ~önhimd(. da 

~,d ep ~,u ıörüyorum ... 
• nef~f var ... Avu~la 

rım, era erım, a eue erım ve aa- ~ .. 
t ı H k h.. ti 1. . doktorun çare bulamadıgını soyle-a • .ırmı var. er es urme e e ımı . . 

mııtır. 
sıkıyvr, benıe, dört dıvar arasın • 
da. gözüm pencerede, ıelmiyen 
!>ir kadını bekliyorum. 

Cl>evaftll var) 

Dünkü ıezinti, ihtiyar Zaronun 
hastalıiından sonra ilk uzun do • 1ı Lil Daıover, kandırıcı birçok 
latma11dır. teklife rağr:ıen, henüz müspet bir 

selesine nazarı dikkati celbetti. M. 
Goebbellı'in nutkundan çıkan ma 
na budur. 
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Akhisarda bir hadise 
, 

Etabeyde lzmirdeki Bektaşiler 
Sazoba köyü muhtarını, imamını 

ve katibini öldi~rmek istediler! 
Gençlerin değeı·li 
faydalı çalışmaları 

Serbest bırakıldıktan sonra bir 
daha tevkif edildiler 

Akhisarm Sazob::ı. köyünde çok 1 kara:- vc.-!yorlar. Muhtar, l;öy J:a l ETABEY, (Hususi) - Göller lzmiı-dc bir evde Bekta~i ayini 

f b. L-d· ld y k . .. . , havzasır.ın sirin b~r kcı.sabası o -ena ır .ır.ı ı:;e o u. a a :JU şc· lıhi ve koy ın:amı, mmllarlık o<l"-- _ , j . . . . yaparken yakalanmakla maznun 
kilde olmustur- · · · .. 1 lan E:;ı'.Jey spar~anın hır nahıyesı Ali Ulvi baba ile müritlerinden 

.. ~ · sı:d::ı c~u:-urlar!:cn sa:::.t yı:-:nı uç 1 dir. T <:.ljiclı[!ı "Etabey,, adı tarihi 
Koy halkından bazıları lrnzay..-. rr.dtleb~·:nde müthiş bir yaylım a- bir arır.ağar.drr. Biiyük Selçuk dev Ahmet ve Mustafa Enver Efendi-

gelerck mülkiye müfettişine ve Les.·ne tu~uluyorlar. 1 t ' . A ., . f th lerin sulh ceza mahkemesinde tev-e .nın naco.uyu e e memur 
kaymakam Rauf Cavit Beye mü· Atı' an ilk mermileı-clen biri Tür~ kum;;.nclanlarından biri 0 _ kifleri noktasından muhakeme c • 

racaat ediyorlar, köy muhtarı Şev- lambaya :zab~t e:liyor ve lamba lan "Ereahog E!abey,, lıu lıavaliyi clilere!c :;alıverildiklerini yazmış -
ket Efendinin kanunsuz ve yol - Bizansiılardan almış ve "Gazi Eta tık. Serbest bırakılan maznunlar 

. . :;5nüyor. Odada o~uran muhtar, 
suz ış yaptrğından şikayet edıyor- . ,. . , . bey,, unvanını kazanmıştır. Bu ce- hakkındaki tahkikat evrakr, müd-
1 B .. . k l ku •• p ve ımr.-n c a bu karanlıkLan d . 1. ar. unun uzerıne :ıym::. mm ı . :;ur Türk kuman anı nahiyenin or- deiumumil"ğin itirazı üzerıne ası-

Bey, Sazoba köyiine gidere}: m:ı - ı hnyr.f .-.nm kurtarabiliyorl<ır. l:\:;ında büyü!~ ve güzel bir bahçe ye ceza mahkemesine gitmiş asliye 

hallinde tetkikat yapıyor. Köyün Vd;a mahalline yetişen jandar· içinde :;ular ve ağaçlar arasında ceza reisliğince tevkif kararı veril· 
bütün hesa~atını cözden geçiriyor. ma, köpeklerin takip ettiği bir a- bir türbede yatmaktadır. Nahiye- miştir. 

Muamelfıtmı tefti~ ediycr ve net:~ 
cede ~:!tayeün garaza müstenit ol· 

duğunu anlıyor ve müştekilere 

muhtarın hiç bir suçu olmadıüını 

söyliyerek merkeze avdet ediyor. 

damı Y"-lmlıyorlar. Bu, mü~teki - ye de bu kahramanın adı konmuş 
lerden aKdir oğlu Hü::cyindir. Di tur. 

ğer m ütecaviz henüz yakalanamc• Ahalisi pek çalışkan olan bu 
~ıstır. 1-lfa::?vİn muhafaza nltında nahiyede bütün sene faaliyet var-- . 
Akh~tı:ıra getiribrck adliyeye tes· 

l!m edilmi~tir. Tahkikata devam 

dır. Nefis gülyağları, meşhur af -

Bu karar üzerine müddeiumu
milik zabıtayı haberdar elmiş ve 
maznunlar akşam evlerinde tevkif 
edilmişlerdir. Müstantiklikçe hak· 
larında tahkikata ba§lanmıştır. 

Asliye ceza mahkemesi reisliği 

tevkifleri iç.in kafi derecede 

vetli bulmuştur. 

Bir anne ·-"" 
h. • ..... 

On bir yaşında F et ıye J 
·Je bir kızı fuhşa te~vik edere1' 
Celardin Efendinin oğlu Jak 
diye para mukabilinde kirl · 

h . Ca•ide le maznun umum anecı ıot' 

bu işte alakası bulunmakla 
nun Jak Celardin Efendi ye 
annesi Gülizar'ın lzmir ağır 
mahkemesinde hafi olarak el 
yan etmekte olan muhakelll 
bitmiştir. 

. ·n • Cavide ile Jak Efendını 1 
işledilderi hakkında delil elde 
dilmediğinden beraetlerine, ~: 

··te.11>1 
kızını para mukabilinde o I 
berikine gecelik götürdüğü • 0 

lan Gülizar'ın bir sene ağır ı,-Bu defa mü~tchiler, höy muh .. 
tarı Şevket Efendiyi öldürmeğe olur.m"'-~:tadır. 

yon· ar, küJliyetli tütün, tönbeki, 
ihtiyacı nispetinde hububat, mey· 
ve ve tıebze, mühim miktarda ü -
züm elde edilir. Kışın dahi güzel 
ve cazip halılar dokunur. Bütün 
bu faaliyete rağmen bugün nahi -
yenin iktısadi vaziyeti pek iyi de
ğildir. Zira istihsal ettiği mevat 
bugün eskisi gibi para etmemekte

maznunlar hakkındaki delilleri, ne karar verilmiştir. 

Aydında 
Kıskançlık yuzünden bir 

delikanlı öldürüldü 
Aydında Germenziğin Elengül

lü köyünde feci bir cinayet olmuş -
tur.. Cinayeti, kadın oynatmak 
hadisesi doğurmu~lur. 

Elengül"ü köyünden Hacı Mol
laoğlu Sadığın oğlu Emin, iki a -

lüfte kadını evine getiriyor ve köy 
delikanlılarından 115 kadar arka-
datını da eğlentiye davet ediyor. 
Akşamdan sonra Eminin evinde 
toplanz.n on be~ kadar köy delikan 
lısı sabaha kadar içiyor ve key -
fediyorlar. Sabah olunca de"ikan 
lılar dağılıyor, Eminin 
dört arkadaş kalıyor. 

yanında 

Rakının tesiriyle kendinden 
geçen Emin nasılsa kadınları, Kır
lı Musa oğlu 23 yaşında Ali çavuş
la, Hızır~eyli köyünden 24 yaşın 
da Ah.metten kıskanıyor ve taban
casını çekerek ani olarak Ali ça -
Vufa üç el sıkıyor, üç kurşunun 

hepsi de i&abet ederek Ali çavuşu 
can.sız olarak yere seriyor. Bun -
dan ıonra Emin çiftesini kaparak 
Ahmete hücum ediyor ve öldür -
mek kastiyle arkasından ateş edi -
yor, Fakat isabet ettiremiyor. Ah
met kaçıyor, Emin de arkasından 
elinde çifte kovalıyor. Artık sa -
hah olmuf, herkes köy sokakları -
na çıkmış olduğundan köylüler E
minin elinden çiftesini alıyor· ar ve 
bu suretle ikinci bir delilmnlınm 

ölmesnin önüne geçiyorlar. Vak.:ı 

dan sonra Emin firar ediyor, fakat 
Germencik karalcol kr.mandanı 

lzınirde tütün 
fiatları 

lzmiı·den yazılıyor: Burada tü
tün ~atı~ları açıldığı gündenberi bir 
Bulgar kumpanyası yalnız Cl'!.ma 
ovasından tütün satın a'makta -
dır. Fiat 80 - 90 kuru§tur. Bura
sı memleketin en nefis tütünlerini 
yetiştiren yerdir. 

Verilen fiat pek azdır. Fiatın 

en a~ağı 150 kuru§ olması lazım -
. dır. 

Bu vaziyet müstahsili çok dü -
şündiirmektedir. Çünkü Cuma ova 
sına bu derece az fiat verilirse 
ba~ka yerlerin tütünlerine daha az 
fiat verileceğinden korkulmakta -
dır. 

Diğer taraftan Amerikan kum
panyaları dolar fiatlarının düşük
lüğünden istifade ederek mahsu'ü 
yok pahasına almak istiyorlar. Bu 
kumpanyalar henüz piyasaya çık
madılar, kendilerinin fırsat bek -
le dikleri anla§ılır ,!;tadır. 

İnhiıarın piya~ada ııiızım va -
zife3i görmesi, fiatları tutması 

beklenilmektedir. Üzüm ve incir 
satı~larının geçirdiği buhranlar -
dan sonra ortaya bir de tütün me 
se'esi çıkmıştır. 

Eu sene bağcılardan ve incirci
lerden hemen hemen kazanan yok 
gibic!ir. Çiftçi varidatının hepsini 
bor=a yatırmı~tır. incir ve üzi".m 
sercileri yağmurlardan çok zarar 
gö:·müştür. 

Çeşmeye Yunanlı seyyah
lar geldi vakayı öğrenince katili hemen ya

kalıyor !e adfö·r-·c te~lim ediyor. Çc§me, ( Hususi) - Dün elli 
kişilik bir seyyah kafilesi Sakız· 

Mahkumlar ve mevkuf lar dan Çeşmeye gelmiştir. Sakızlı 
tasnif edilecek dostlarımızdan mürekkep olan Yu 

, ~ 
İzmir müddeiumumisi Asım 1 nanlı misafirler beraberlerinde üc 

Bey hapishane müdürlüğüne ver - hiş:Ii!~ bir saz takımı da getirmiş· 
diği bir emirde, mahkum ve mev~ lerdir. 
kufların şimdiden cürümlerine gö· Mi:;::.firlere, jandarma tarafın • 
re defterlerde tasniflerinin yapıl.. dan büyük teshilat gösterildi. Mi
masını iıtemi!tir. sdirlerin beraberlerinde olan saz 

Cümhuriyet bayramına kadar heyeti lo!tantt,da istiklal marşı:nız 
bütün -bu muameleler ihmal edil - il~ konserine başladı. O gün Çe~
miş olacak, ve bayram günü kanu meyi gezen Yunanlı dostlar:mız 
nun tayin edeceği kimselerin tal:- ah~o.m üzeri Çeşmeliler tarafından 
tiye edilmeleri mümkün olacak - parlak bir tef yi ile memleketlerine 
tır. 

dr. 
Cümhuriyetin feyzinden müste

fit olarak nahiyede vücut bulan 
münevver bir gençlik ittihat ede -
rek evveli. bir "Gençler birliği,, 

tesis eylemiş ve işte bu yurt, nahi
ye genç' erinin fikri, bedeni inkişa
fına ve nahiye halkının ihtiyaca -
tına hadim olacak veçhile teşek -
küller meydana getirerek üç kol -
dan faaliyete başla.mıştır. 

Birinci kolun gayesi: Fikri in -
ki~afı temine çalışmaktır. 

ikinci kol bedeni faaliyetlere 
mahsustur. 

Üçüncü kol ise iktısadidir. Ga
yesi: San'atların ihya ve teşmi"i

dir. Bu münasebetle nahiyede es
kiden mevcutken ölmüş olan do -

kumacılık sanntınm ihrası için tez 
gahlar temin edilmi~. r.-1üsait bir 
medresede nizama tibi ustalar tu 
tularak adeta bir :mn'at .mektebi 

açılmıştır. Bu san'at yurduna bir -
ç.ok gençler devum ed:?rck san'al 
öğrenmekte, öğreı'lenlere de tez· 

gahlar verilerek ve onlar ela muhi
tine öğreterek san'at bütün nahi -
yeye soku· mı ya çalışılmaktndır. 

Eunlr.r kaputlar, çar~~f!ar, havlu
br, gömle!• yapılabilecch cüze) a
lac:ılar, muhtelif ck:;em e clbicelik 
iplik kuma~· ar yapm::.kta, kendi -
lcrinin ve civ ... rlarmın ihtiyaçları
nı ccuzca tem~n ve tedarik etmek
tedirler. ll:i liraya bir harici elbi

se yapılmakta<lH". Yaptıklarını hep 
si seve seve giy.mekte ve muhitle
rine dahi sc.tmaktadırlar. Şimdi 

bir nüve halinde bc.şlıyan bu &an -

atın atide büyük teşekküllere ve 
vasi miky.:.sta fa~"iyctlerc mün -
cer clacağı muhakkr..k gibi görün
mektedir. 

Nahiyede gençler milli bayram 
günlerini daha sev:nçle geçirmek 

ve halkın bedii ihtiyaçlarını tat -
min etmek gayesiyle milli bay -
ramlarla müsamereler dahi ver • 
mektedirler. 

Yukarki resmimiz bu gençlerin 

lzmir vilayetinden 
yapılan mektepler 

lzmil'de maarif idaresince tan
zim edilen bir istatistiğe göre 1923 
- 1928 arasındaki on sene içinde 
İzmir vilayeti bütçesine mektep 
inşaatı tahsisatı olarak 30.000 li
ra para konulmuştu. Buna muka -
bil cümhuriyetin on yılında İzmir 
vilayeti bütçesinde 8.838.209 lira 
ilk tahsile masraf edilmiştir. 

İz.mir vilayetinde on senede şe
hir ve köy mektepleri inşasına 

857.925 lira sarfedilmiştir. 
On senede köylünün malzeme 

ve imal şekliyle yaptığı mekteple -
rin kıymeti bir milyon lira tutmak
tadır. Vilayet dahilindeki köyler 
de son senelerde 306 mektep inşaa 
tına başlanmıştır. Bunlardan 
(200) tanesi çatı altına a'ınmış ve 
clerslere devam edilebilecek bir 
hale getiri':niştir. 

200 mektebin nçılma şenliği 
ciimhuriyet boyrnmmda yapılacak 
tır. 

lznı · r be!ediyesi büyük bir 
garaj yaptırıyor 

İzmir belediyesi Gazi bulvarın
da, itfaiye garajı istikametinde 
büyük bir merkez garajı inşa ettir 
mcğe karar vermiştir. Bu garaj 
1200 kamyon ve otomobili içerisi
ne abcak k3dar geniş olacaktır. 

Aynı mahalde ~chirdeki bütün ben 
zin clepoları için küçük mağazalar 
yapılacak şehre usnyan kamyon, 
otomobil ve sair vasıtaların hepsi 
ele merkez gnrajmda muhafaza e
cl i lecektir. 

Bundan maksat, vesaiti nakliye 
nin bir yerde toplanmasını temin 
etmek, Kemeraltı, Bakılarİçi ve di 
ğeı- dar yerlerde otomobil ve kam· 
yonların toplanmasına mani ol -
maktır. 

lzmir borsasında 
İdare heyetı ciddi ted" 

birler aldı . i 
İzmir borsası idare he~~tı ti 

gün evel içtima ederek üzıılll. · 
tıtlarmdaki bazı münasebet••~ 
}erin meni için müzakeratta bll 
muş ve bazı kararlar a'ımıttır• 

Üzüm aatı!larının cere1•11 

zından şikayeti mutazamının 
imz;ılı bir de istida idare be 
ne tevdi edilmiş bulunuyord0 • 

··Jı 
Fiatların esasen çok düt0 

lunmasından dolayı gösterile1' 

laş ,,.e heyecandan üzüm bOııet 
hemen hemen intizamını baY 
miş bir vaziyette idi. t 

Dün borsa komiseri MahJO~f' 
bütün üzüm simsarlarını toP d' 

k "d h . . . "h eyle ra ı are eyetının ıttı az 
- · k · hl. - · e keıs cı arur nrı le ıg etmı§ v 
lerine bazı ·nasayihte bulunııallf .. .. , 

Alman karurlara nazaran ıı 
1 

bor;;ası her gün :;ant 1 o.30 d• 
lacak ve saat 1'1,30 da kapan• 

tır. t 
Günlük muameleler bu dot lı' 

al zarfında yapılacak, bor•"' ıs' 
ricinde muamele memnu ı~ıh 
cahlır. 

Üzüm borsasına alakad~ 
d . . . . . nedi an gayrısının gırmesı ıme 

tir. Y almz müstahsi"ler nüıfllı 
ve s=msarlarma talimat verili~ 
zere üzüm salonuna girebile 
ler ve beş on dakikadan fazl• 

lamxy~caklardır. b'f' 
s~tıcı simsarlar masaları ., 

dan a,·rılmıyacaklar, alıcı)arıO, 
~ e 

mune f!Örmek üzere yazıha"dit• 
ne gc '.-nelerini bekliyec~k)er ~ 

Satıcıların ulıcı maıalarıl1~ tP 
, . .. . ... -elet• 

me.e~·ı ve numun.c gotur ... 
nedilmiştir. .,, 

Eun!ardan br d{:ı simsar 111 

vinlcrin:n puzarlıklara karıtO:ı 
rı ve bu hususta :;Öz söy'elll 

Bu suretle Gazi bulvarı da imar mt:\•1f ı1: aüriilmemiştir. l fit' 
edilmiş olacaktır. Merkez garajı 5·,.:•~sar katip veya çırak ',e1' 
için bir proje hazırlanmıştır. d·m mul:arr:!ı-at hi'afında hlltıl' 

"'lllllllllRIOllllRllH ... lntUl!Nmmınnıımn ımtllllmll1'tllJllTlllHJIHnlllmll! lllHRll" c;•!İ!•cnler cle1·h:ll borsada~ ;,ı 
mını gösterir. c:-.k ve bir d4'.1'a borsaya cır 

Memleketleri namına böyle ha- ne rrıü:.:aade eclilmivecc!dir. • 
yırlı teşekküller ve faaliyetlerde J dnre he-·:!tin:n~ c1iğer İfl~ ı 
bulunan bu ç.alışkan ve müteşebbis 1 mul~"rreratı. hilfı.fınch hnrelı;; 
gençlere her sahada muvaffak. - elen simsarlar ı:1a usulüne te~ 

&-ala.ltft.-Dll~ı&.....IJ.lA1 ....... 
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}{;;;;;;=yeni Filmler Gösteriliyor? 
,, l =:::=:=:========= =====::=::====== 
••fv;k"de "Çelik ada", "Melek"de"Çapkın kız", ''Elhamra"da 
cıı{~na","Saray"da "iki yetime", "Artistik" de "Madam ço

ıstemiyor'' ve "Türk''de "Harp arifesinde,'' filmleri var 

P;ı,.. . . 
•ıczn.1n. 

Yıldızı 

}inde sahnede, sessiz film olarak 
sinemada tekrar tekrar görü'ımüt, 
hassasiyeti tahrik etmekte muvaf
fak olmuş bir eserdir. Şimdi sesli 
ve sözlü görülecek .... 

Böyle bir eserin mevzuundan 
birkaç satırla, kısaca olsun hah -
setmek bile lüzumsuz, değil mi? 
Yalnız, itina ile temsil olunduğunu 
kaydedelim! 

<C>~ 

"Artistik,, sineması, '"Paprika,, 
sile tanınan F ranziska Galin "Ve
ronika,, sını iki hafta gösterdikten 
sonra, Meri Glorinin "Madam, 
çocuk istemiyor!,, isimli neşe veri
ci filmin.i göstermeğe başladı. Mev 
zuu, Kleman V otelin eserinden 
alınan ve evelce Mariya Korda 
taraf mdan sessiz olarak çevrilen 

ı bu eğlenceli filmden geçen hafta
ı ki sinema sayıf asında 'bahsetmiş -

tik. Burada şunu ilave edelim: 
Mariya Kordanın eşi, Harri Lid
ke idi, Meri Glorinin eıi, Rohert 
Arnudur. 

"Türk,, sinemasına gelince, 
orada da Lil Dagoverin filmi ve 
kendisi bulunuyor. Amerikada 
çevirdiği İngilizce film ... Lil Dago 

Sırası ge~mitken kaydetmeden ver, iki filmde birden görülüyor: 
geçmiyelim. Karı kocanın yakın- "lstanbulda karşılanı! intibaları,, 
da beraber bir film çevirecekleri yla beraber! 

bahsi, .gen.e tazelen~i. .Şimdiki ' "Harp arifesi,, ismi altındaki 
halde hır rıvayel mahıyetınde ıse film gö!lterildikten sonra, Lil Da-
de ... • gover, sanat arkadatı Haynts Lan 

~~ desle birlikte, bir pandomim ya-
"Elhamra,, sinemasında bu haf pıyor. Güzel ve müstesna yıldızın 

ta gösterilen film, yepyeni bir Amerikada çevirdiği bu filmdeki 
yıldızın filmdir. Yeni ve her taraf muvaffakıyetinden geçen haftaki 
la dikkat uyandıran bir yıldızın.... sinema sayıfasında olduğu gibi, 
İsmi şu: .Tala Birel. "Almanyanın en· ğüzel yıldızı Lil 

Dagoverin hayalı,, yazısın°da da 
bahis var. Pandomimse, onu göz 
önünde bulunduruyor. Gelenlere 
tanıtıyor. 

Büyük harp 11rasmda, Alman 
yıldızlarından Hella Moya latan -
bula gelmiş, o zaman "Ruvayal,, 
sineması olan "Fransız tiyatrosu,, 
binasında gösterilen filminden bir 
parçayı, film arasında yalnız o -
}arak sahnede oynamıştı. Lil Da
gover, yalnız da değil. Bu itibar 
la lstanbuldan gitmeden böyle bir 
tecrübe, büyük rejisör Maka Rayn 
hardın tiyatro için keşfettiği yıl
dızın, sahne üstündeki kabiliyeti 
hakkında az, çok bir fikir verebi
lir. Ve her halde iyi bir şey olur! 
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lstanbuldaki Yıldız 

~==-===:c-=-====== 
En Çok Neleri Sever? 

-
Lil Dagover, sükOn ve inzivayı daima özler - Karanfil 

ve Kedi - Gül - Köpek, l<uzu, ke~i •.• ve eşek! 

Salı günündenberi lstanbulun mi
safiri bulunan ve daha birkaç gün 
burada kalacak olan Lil Dagover, 
sükun ve inzivadan hoşlanan bir 
yıldızdır. Bun.unla beraber, haya 
tında sükun ve inzivaya kavuştu -
ğu anlar, sayılıdır. Film faali -
yeti, tiyatro faaliyeti... Bu iki 
cepheli faaliyet, onu daima gürül 
tülü ve kalabalık muhitler içerisi
ne çeker. Zaten bütün tanınmış 

yıldızların hayatı böyle değil mi? 
lstanbulda da günlerini devam 

h meşguliyet içerisinde geçiren 
Lil Dagoverin Berlinde Grunevald 
civarında "Aris yolu,, denilen bir 
yolun nihayetinde, çam ağaçları 
ile gölgeli bahçe ortasında şık bir 
villası vardır. O, sükfın ve inzi
vaya kavuştuğu nadir anlarında, 

bu villanın penceresi kenarına o -
turur, yahut bahçedeki bir sıraya 
yaslanır, eline hoşuna giden bir 
roman veya bir şiir kitabı alır, ra 
hate kavuşmanın zevkini doya do
ya tatar. Doya doya tattığını yaz
mak, bir bakıma, pek te hakika
ti if adc etmek olmadı. Çünkü, 
tam rahate kavuftuğu zevkli bir 

Bu husustaki temayülünü, tesbit 
etmiıtir: Karanfili ve kediyi! 

Bahçesindeki türlü türlü karan 
filler arasında dolaşırken, onları 

hazla koklar. Kitap odasındaki, 

üstü yarım heykeliyle süslü şömi • 

ne kenarında, geni§ koltuğa otur

du mu, bol tüylü kedisi, hemen 

kucağına sıçrar, orasını kendine 

taht yapar, okşandıkça gururla· 

narak, yarı uykuda, yarı uyanık 

mırıldanır. 

Lil Dagoverin karanfilden son 

ra en çok sevdiği çiçek, güldür. 

Daha sonra bütün çiçekler... Ke

diyi en çok sevmekle beraber, baf

ka bazı hayvanlara karşı da lakayt 
deg-ildir. Ko"pek k k · , uzu, eçı .. .. 
Bunlardan da hoşlanır. Hatta,. .. . 

- Bu ihti.mal biraz grotesk bir 

intiha verecekse de - bahçesinin 

bir kö§esinde bir de eşek bulun • 

maktadır. Bu uz~n kulaklı, mu -

nis bakışlı hayvan, Lil Dagovcrin 

çok hoıuna gitmiş, bir tane teda

rik etmek istemiş, bu arzusunu ha-

Lil Dagover, bir keCji yavrusunu severken 
anda, telefon çalar: j her alan takdirkarlarından biri, 

- Allo, ben Lil Dagover ! derhal bir tane buldurup hediye 

- Burası studyo ! etmiştir. Bu itibarla, Lil Dagover, 
lstanbulda bu!unduğu günlerden Konuşmanın devamı, yıldızı 

hemen davet olacağı kestirilebilir. birinde adaya giderse, kim bilir, 
Studyodan çağırılmıyorsa bile, ne kadar memnun kalacak! 

Koyduğumuz resim, Lil Dagove 
rin en yeni filmlerinden "Ateş ge-

cesi,, ne aittir. Kırda yanında otu 
ran erkek, bu filmdeki eşi tanın-

gene muhakkak rahatını kaçıra -
cak bir iş çıkmıştır. Ya bir takdir 
karı, davet ediyordur, ya bir ziya
ret için randevu isteniliyordur. 
Bunları araıtırmağa ne hacet? T e-

mış Alman artistlerinden Hans 
lef onun çalması, rahatın kaçma -

Ştüvedir. Lil Dagover, bu filmde 
sına kafi! 

meşhur bir sahne artisti, Hans Ştü 
ve, onun, piyesını oynıyarak 

meşhur ettiği genç şair rollerinde .. 
Resimdeki görünüş, sahne artisti • 

nin şairi severek kıra çıktıktan 

sonra, onunla haşhaşa bu1unduk

ları mesut bi• anın görünüşü .... 

Sükun ve inzivayı seven Lil 
Dagover, bu filmdeki mevzua 

göre, duyduğu hu sevgiyi müstes 
na temsil kabiliyetiyle ifade imkfı.-

mnı bulmuş... Ve muvaffak o!. 
muştur! 
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)) Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade (\Memleketin her tarafın' 

H İzzet Fuat Pş.nın Hatıraları n da bayrama hazırlık 
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Ben Nisteqken Istanbulda Murat marşını öğrenmiyen katmıyor 
- ----·. JJll'~ 

Er.{, d • lt tt t l • Samsun hazmrlanıyor 5 numaralı pavyonlarının açı d fen l sa ana an Q l mış ljerıne Samsun, 19 (A.A.) _ Cümhuri ve be~ m•.mara1
1 pavyonun ~e tJI'' 

w d .. t .. . teınel • ZJ E~ d . t yetin onuncu yıl dönümünde Sa.m ger or muessesenın satıı-
rı amit en l oturmuş u sun viljyetinde 48 köy mektebi ve merasımı yapılacaktır. bJf 

5 jandarma karakolu ile Samsun mekteplerde fakir çocukların till' 

- 7 - j pa!~~ız hiç ~~rnayefi~ ona i~nat ı gayet yavaş bir sesl~ ~e ~ağına so-
tephir hanesinin küşat merasimi ve ramlıkları. Himayei Etfal he.Y~itl< 
b k b. b w f b "k ce temı'n edı'lmiııtir. Halke~•·1 .. ,,i"' Oradan nereye taarruz edecek? ettıgı hareketı ıcra et.mıyecektı ve luna bakınarak şu soz. erı pek mah üyü ır sa un ve yag a rı ası· T .... •· 

ile tayyare cemiyetinin Samsun ilk mekte~ler ve köy ınekt.ePd·dt~ 
şubesi binalarının temel atma me- de verilecek temsil'er şı~1'

1 

( 

rasimi yapılacaktır. hazırlanmıştır. Bayramın ~ ,V 

Bir sene sonra serdar Abdülkerim gösterdi de. remane kulağıma fısıldadı: 
paşanın "Rusçuk,, ordusuna karşı 11- • • "-' Oğlum! Büyük havadis .. 
yani dört kaleye karşı Rusların ir- Benim mezunen "Niş,, ten av - Ama pek mahrem .. Orduda henüz 
tikap edeceklerini ümit ey;ediği det ettiğim gün lstanbulda cinne - erkinıharbiye reisleriyle bir iki 
hatayı burada Ahmet Eyüp pa§a - tine hükmedilen sultan Murat hal- zattan maada kimsenin haberi 
ya ben nasıl hamlediyordl.'.m ?. edilmiş ve yerine Hamit efendi o- yok: lstanbulda tecennün eden bi

Bayram !fenlikleri için vilaye -
tin her tarafında yapılmakta olan 
fevkalade hazırlıklar bitmek üze· 
redir.. Köylere varmcıya kadar Biraz daha ilerledim son iki turmuş. O gün bin sekiz yüz yet -

çare sultan Muradı hal'etmitler ve cümhuriyet marşını ogrenmemiş 
bugün Hamit efendi saltanata geç hemen kimse kalmamııtır. kilometreye varınca gözlerimin 

kamaştığını hissettim. Kızıl bir gü 

neş olsa, bu derece olmıyacaktı. 

Bunun sebebini arıyor, bulamıyor· 
dum. Bu ani tesirler nereden geli-

yor?. Karşısında bulunduğum tab
lonun tebeddülünde. Belki dağlar, 
mevcudat gene o ... Bıraktıklarını. 
Halbuki mevakiin hayatı, ruhu 

büsbütün değişmiş. Yeşil yerlerin 
üzerinde büyük büyük papatya çi· 
çekleri zuhur etmiş ... Onların ara-

smdan da grubun tesiriyle birçok 
otlar parım parım parlıyor .. Bu ne 
haldir?. 

Biraz daha ilerleyince gördüm 
ki, o beyaz çiçekler çadır ve parlı
yanla.r da silah •çatmı§ olan tabur
larımızın sün.güleriymiı.. Benim 
bir iki gün evvel bıraktığını küçük 

bir kuvvet, koca bir ordu azame;
tini almış. Zaten öyle bir mıntaka

da bir milyonluk bir kuvvei azime 

olsa, o da bu kadar görünür: Kad 
ro fazla bir kuvvet manzarası ve· 
remez. Bu gördüğümüz tablo pek 

cesim bir ordunun bir k11mını gös
terir. O halde: Demek ki koca 

Ahmet Eyüp iki gece zarf mda sek 
sen bin mevcutlu orduıu ile dört 
bataryasını ve altı alay süvarisini 
"Morava,, nın bir cihetinden di -

ğerine, hem de Sırp istihkamatı . 
mn burunlarının altından, gece 
halinde iki köprü, hem de biri pi -

yade, diğeri toplara müsait köprü 
intasiyle, askerleri şarkı söyliye -

rek geçti .. Bu Napolyonun Loban 
adasından istifadeyle harben Tu -

nayı mürurundan daha az ehem -
miyetli bir vak'a değildir. 

.y. :(. ~ 

Ömrüm oldukça o iki günü 
camaşır değiştilmek ıçın "Niş,, 

şehrinde geçirdiğimi kendime af -
fedemem ... Ne manzara! Ne hatı· 
ra, ne güzel ve muazzam bir ordu 
tebdili istikametini kaçırdım ... 

miş altı ağustosunun otuz birinci 
günüydü. 

lki müıir karargahının birle! • 
mesiyle kendilerine ve maiyetleri
ne ait çadırlar muntazam bir §O -

senin oradaki dağ silsilelerinin ha
fif ya.maçlarını takip etmesiyle bir 
köşe teşkil eden noktaya kurul -
muş. Çadırlarda oturan;ar tama -
miyle Türk hududu içindeki şose· 
den gelen ge~enleri görüyorlar .. 
Benim gelmekte olduğumu f arke -
den Ali Saip paşa baıkumandan
lık çadırını pek az sonra terkedip 
kendi kabul çadırına geçti ve der
hal beni çağırıp üzerinde o zama
na kadar müşahede etmediğim 

ahval içinde beni yanına aldı ve 

miştir ... Zaten yarın için mutasav- Maniaa hazırlanıyor 
ver olan büyük muharebeye baş· Manisa, 19 (A.A.) _ Onuncu 
lanmak üzereyken bu haber ordu- cümhuriyet bayramını kutlula.ma 
ya tebliğ edilecektir.,, hazırlık1atı devam etmektedir. 

Ben kala kaldım. Çünkü ba • Şenlik tenviratına belediyenin e -
bam ve kayınpederim sultan Mu - . lektrik istihsali.tı ki.fi gelmediğin
radm bu vatana bir gün hizmet e· den birçok yerlerde hususi motör 
debileceğini çok ümit ederlerdi. ve dinamo teıiıatı yapılmaktadır. 
Ben ıaşkın bir halde dü,üncelere Muila haz1rlanıyor 
daldım ... Fakat acaba Ali Saip pa- Muğla, 19 (A.A.) - Onuncu 
ta o dakikada birkaç sene sonra cümhuriyet bayramını fevkalade 
yeni hükümdarın uzun müddet ka tezahüratla kutlulamak için komi· 
lan saraskeri olacaklarını batır .. te tarafından hazırlanan program 
!arma getirmi, midirler, hiç de dahilinde hazırlıklara devam edil-
zannetmiyorum. mektedir. 

(Dovnmı var) Kayaerl hazırlanıyor -Z----d------
1
------L--

1
-- ' Kay•erip t9 ,~.>ı..-. oWlnç." er e pi .av se u i i . cümhuriyet bayramının kutlul~nıa 

hazırlıkları tamamen bitmittir. 
----------------~--~~~~ 

Sıvacı Hasan Ef. tayyare piyangosun-
dan aldığı 15 bin liradan ziyafet verdi 

Ortada iki koca kazan .. Bu ka- 33104 numaralı tayyare bile -
zanlardan birinin içi tepeleme pi- tine bu seferki ke§idede 
lav dolu, öteki de zerde.. 15.000 lira İsa.bet etmif. 

Kazanların ba,ında beyaz ön- Hasan efendi bu bileti Kara -
lüklü, beyaz takkeli iki adam ve gümrük çarşısındaki bayi Mahmut 
bunların ellerinde birer kocaman efendiden aldığı için bu havadis 
kepçe ... Bu kepçelerle kazanlar - hemen bütün o civarda yayılmış 
dan aldıkları pilavlarla zerdeleri ve birçokları Hasan efendinin ba
birer tabağa doldurup habire baı· !Ina Ü§Üp: 
larm.daki kalabalığa dayıyorlar: - İlle bize bir mükellef ziya -

- Ye Mehmet ye! Gelin ha, f et! 
siz de gelin çocuklar, siz de gelin Diye tutturmuşlar. Fakat gerek 
hammlar ! Hani ya sebilullah, se- kendisine 15.000 lira vuran Ha -
bı·11. M h san efendi olsun, gerek bayi a • 

Suyun sebilini çok görmüştük 
nma, zerde pilav sebilini dün ilk 
defa işittik! 

Meğerse bu iki büyük kazan 
zerde pilav sebilinin sebebi ney -
miş biliyor musunuz?. 

Karagümrükte oturan sıvacı 

Hasan efendi ismindeki zatın 

Türk Nisaiye ve Ve/a
diye cemiyeti 

mut efendi içkili, çalgılı bir eğ -
lence yerine bu zerde pilav ziya -
fetini düşünmüşler, bunun üzerine 
evvelki gün oradaki meydanlar • 
dan birine kazanlar kurulmuş ve: 

- Sebihlllah sebi1 ! 
Diye eşe dosta iki kazan zerde 

pilav dağıtılmıştır. 

Tütün ikramiyeleri 
Üsküdar askerlik ıubesinden: 

Kayıeride onuncu cümhuriyet yıl 
dönümü muazzam ve canlı olarak 
kutlulanacaktır. Halkevi de her 
gün ve gece halka cümhuriyet mar 
ımı öğretmektedir. 

Çangırı hazırlanıyor 
Çankırı, 19 (A.A.) - Bütün 

müessesat ve halk bayramı candan 
kutlulamak için çalıııyor. Yüksek 
komite vali beyin riyasetinde her 
gece Halkevinde toplanıyor. Şehir 
o kadar tezyin ve tenvir edilecek -
tir ki gündüzleri takların manza • 
raları, baürakların dalgaları göz 
leri kamaştıracaktır. Geceleri ten 
cirat nur yığını halini a:acaktır. 

Bu tezyinat ve tenvirat en uzak 
köylere kadar teşmil edilecektir. 
Halkevinde açılan cümhuriyet mar 
ıı kursu neticelerini göslermeğe 

batladı. 
Antep hazırlanıyor 

1t lf. • Memleketimizin kıymetli kadın Üsküdar askerlik şubesinde ka .. 
yitli malili zabit ve efradın tütün 
ikramiyeleri 22 birinci te§rin 933 
tarhinden itibaren pazar ve çar -
şamba günler öğleden evvel Üskü
dar kaymakamlığında mütefekkil 
heyet tarafından tevzi edileceğin· 
den istihkak s~hiplerinin resmi se
net, nüfus kağıdı ve maat cüzdanı 
ve iki fotoğrafla oraya müracaat· 
ları. 

Antep, 19 (A.A.) - Cümhuri
yet bayramı kutlulama hazırlıkla • 
rına hararetle deva.m ediliyor. 
Şehrin muhtelif yer~erinde elekt -
rikle tenvir edilmiş gayet sanatlı 
16 tak hazırlanmıştır. Gazi An -
tep kalesinin tezyinatı çok mükem 
mel olacaktır. Provalar muvaffa. 
kıyetle neticelenmiştir. Şehirde 

ve köylerde halk kürsüleri hazır -
landı. Bu kürsülerde nutuk söyle 
mek üzere söz alımlar çoktur. 

Türk jeneralinin bir büyük kuv hekimleri tarafın.dan teşkil olunan 
vetle gelip Alexinatz'm karşısın. _ "Türk nisaiye ve veli.diye cemi• 

da ahzı mevki ettiğini gören "Çer
nayef,, elbet pek memnun olmuş· 
tu ve düşünmüştü ki: 

1 "- Türklerin işi yoksa böyle 
doğrudan doğruya bize hücumla 
buradan tardedeceklerini umsun -
lar ! Ona yağma yok.,, 

Askerlikte bir kaide vardır: 
Bir meseleyi düıündüğümüz vakit 
o mesele hakkında düşman ne dü
şünüyor onu da derpişi nazar et • 

11 ııırada Ahmet Evüp 

yeti,, bu senenin ilk içtimaını akt 
ederek çalı~ma tarzları hakında 

müzakeratta bulunmuştur. Cemi· 
yet azası faaliyetlerini tezyit mak· 
sadiyle aylık bir mecmua çıkarma· 
ğa karar vermiştir. 

Her zaman himaye ve muave .. 
netlerini gördükleri Sihaht ve lç -
timai Muavenet Vekili Dr. Refik 
Beyefendiyi riyaseti fahriyeye müt 
tefikan intihap etmişlerdir. 

Bundan sonra idare heyeti in .. 
tihabına ,.geçilerek birinci reisliğe 
Prof. Dr. Tevfik, ikin riyasete Mıı· ................ --~ 

allim Dr. Fuat F ehi~, katibi u~ 
miliğe Dr. Ahmet Asım Beyler ae
çilmi,tir. Cemiyet her ay içtima 
ederek kadın hastalıklarını alaka· 
dar eden fenni mevzular üzerinde 
müzakeratta bulunacaktır. 

Merkezi heyetin gönderdiği ve
cizelerin konulacağı yerler tesbit 
edildi. Onuncu yıl dönümü marşı 
mekteplerde, kı!lalarda, halice • 
vinde öğretilmektedir. Bayramda 
istiklal marşı i1e onuncu yıl marşı 
en az iki bin kiıi tarafından okun
mak üzere provalar yapılmakta
dır. Büyük Gazi bulvarının ve 
diğer iki caddenin, cümhuriyet 
meydanının, yeni tesis edilen ilk 
mekteplerinin belediye su tesisatı
nın, memleket hastanesinin 3, 4, 

cesi komite ve üçüncü geceıı ~ b" 
riye tarafından birer mükeJle 
lo verilecektir. ___/ 

-- -- . ·~ 
Ampul ve düy ıçı 
Jhtikar yapıldığını tic9rel 

müdüriyeti anladı , 
A 1• 

Ticaret müdüriyeti iktikllr . .., 
.. :ıerıır 

ğı hakkındaki müracaat .ı.ı t1'İ • 
İstanbul ticaret müdüriyetı te ,.Jt 

'httJP 
kata başlamış ve piyasada 1 

olduğunu teabit etmiştir. Je' 
Verilen haberlere göre, e""; / 

piyasada dört tip düy vardı. 7, J 
16 kuruşa satılan bu düyler, rj. 
tehacüm karfısında aynı elle f 
b. k .. .. 11ib' 
ırer uruş zam gormuş, eti' 

perakendecilerde müthiş ııır 
pahalı satılmağa başlanmıştır·~~· 

lki müessese namın!' sofl ~·-· 
lerde 45 bin düy gelmit ve gı>,,ı( 
rükten de çıkarılmıştır. ~"'ıdi 
fih piyasada pek çok taHbh ~ 1 
ğu için bu ampuller de derh• 

tılmıştır. 1' 
Ticaret müdüriyeti ihtikir <tJf 

pan tacirleri tesbit etmiştr. 8~ r' 
rm şiddetle tecziyesi için hal< '

1 t• 1 

da kanuni muamele yapılJ111f 

Fransa serbest müna1''~ 
memleketidir . 1,r 

P ARİS, 19 (A. A.) - Sef~ 
den M. Pol Reyno, Fransız .. _.,I 
rika matbuat cemiyetinde f rıe1'1 
nın serbest münakaşa meJ11. ~ 

ld w •• l · d miştıt o ugunu soy emı!f ve e ·tll' 
Muhalefet Fransada tep}c• 

rini yapabilir. ııf 

Sonra milli paranın sağhlll'i I 
nı kaybetmit iktısadi ve siY•'d~' 
halarda beyne1milel itimadll ;,tif 
nülmesi lüzumundan bahse~, 
UllllGlll•dllllll~llMll:MOO~IUttll;ftll~lll~llUft~UMll:O~I; ~ ı ı 

J:'~EQJ,ı;:~ 

Beş devir j)-
d "' Yaşar Nabi Bey tarafın • .. 'iP~ 

huriyetin onuncu yıl dönüı11"' (7ff 

nase~etiyle yazılmıf ol~~ ~~ ~ 
tablo uk manzum piyes yuk• ""' 
misyonca cümhuriyet bayr•~,~ 
her tarafta oynanmak üzere 

edi 1.miş~ir. v,rl~ 
Bu milli ve kuvvetli eser ,ı f 

ne~riyatı serisinin birinci ııa1: ~ 
larnk çıkanlmıştır. Fiatı olıl 
ruştur. Tavsiye ederiz. 

Köyün namusu ,.~· 
Gene Yaşar Nabi Bey tar~ f 

dan yazılıp yüksek komi•Y011
1
/ 

nuncu cümhuriyet bayrllıtl~;ıl 
temsil edilmek üzere kabul :it f 
bu eser üç perdelik mansur .

0 
~61 

yestir. Köyü ve cümhuriyetı ttl 
cülük idealini en güzel ~e ~&J1' -' 
li bir tarzda anlatan ve vıar ~il' 
riyatınm 3. üncü sayuını tef rıl 
den bu eseri bütün okuyucul• 
za tavsiye ederiz . 



C 
Memleket .. ' 

Unıh • • l Kaçakçılar d .. urıyetın onuncu yı tevkif 

Dışında Mahkemelerde : 

ve 
Limanımızdaki Rus 
filosunda ziyaretler 

0DÜmÜnÜ kutlulama Temyize havale edilen 
Eı ·ı bir ihtilaf 
v ... çıfıerk, konsoloslar, Türk kolonisi bayramda nıilli 
~ 1' b Bomontide meydana çıkarılan 

a ayrağı asacak, konferanslar verecekler eroin fabrikasını i§letenler polisçe 

Bu yepyeni gemide bir de matbaa var
dır ve l1er gün gazete çıkarılmaktadır 

Y··L Evvelki gündenberi limanımız .. 
ti• ul(•ek ko · .. . • yakalanarak gümrükteki sekizinci 
n o nıııyon h 3 l d" d h J k da bulunan Sovyet filosu amiral ) l'lUrıcu Yıl d·· .. ..c~~ urıye - ~ e e ıye e azır 1 - ı ı ihtisas müstantikliğine verilmişti. 

•illa. p onurnu ıçın kutlu- 1 _ k l h kl d .. 'k gemisi olan Kransi Kavkas kru-
ıru· '-·· rograrnın h Cu"mhurı'yetı' kutlulama prog• Kaça ·çı ar a un a mustantı - 1 k d 
" il" ı az 1 k b j vazöründe, fi o uman anı RaJlj 
d, 'u ?1enı)eket hud~;l:;ı :~ıın~~ rammı hazırlıyan komiıyon dün likçe tevki! kararı verilmiş ve ~a· yolda! tarafından bir öğle yemeği 
lut Yııı ku"l\'et h • ., t 2., e kadar belediye_ çakçılar agır ceza mahkemesıne 

'l'l.!tıl ve eyecanla kut - gece .. aa " ~ . . . tertip edilmittir. 
de tör .~:nı temin ınaksadi le c'in de toplanmıı, programı son de- sevkedılmıştı. . . .. . . Bu ziyafette vali muavini Ali 
ı, .. d dugU bu"t·· Y f .. d ·rm·ıtt'ır Program Mahkeme, ıhtısas mustantıklı - H lk F k • t · un vasıta ve imkan a goz en geçı · 1 Rıza, Cümhuriyet a ır ası b' n ııtif d k d'I b'I k · ğince verilen tevkif kararını kal .. . .. ır dik'- a e Çarelerine büyük anca yarın neJre 1 e 1 ece tır.. . . İstanbul idare heyetı reıaı Cevdet 
t' "a.t \' h . .. v ı dırmış, mevkuflan tahlıye ettır k ır, ' e ernmiyct atfetmis- Pıyasada duy bulunmadıgı . . , Kerim Beylerle Sovyet onsolosu 

1\ • muhtelif Jube müdürleri ve halk 1

1 

mışAtı~ hk . . d' Çivilig yoldaş, Sovyet sefareti ata .. 
oll'ıiı f d 'k• d'l . . gır ceza ma emcsının ver ı- k l l v 

ra.ft Yorı bu k l b' tara m an Jl ayet e ı mıJlı.. v. b k .. ..k 'h . h şemiliteri Sovyet on~o os ugu er-i •n Ya.ban rna sat a ır ta - .. .. . gı u arar gumru ı tıaas ma .. ' . l b I h 
uııa.n ... ,u··~-.. cı ın~mleketlerde hu- Dun Cumhurıyet Halk Fırka11 1 k . Adi' V k·ı . b'ld' kanı, tas aJansının stan u mu a .. 

-,; . k .. }'v' .. l b. emesınce ıye e a etme ı ı k' ld b l ~•te.l\..ı. · • vatandaıı.tarınm ana 1 umumı atıp ıgıne muıtace ır .1 . 'k' hk d biri Yablons 1 yo aş u unmuş -
ı.ı,. Y :r ı f k'l · k .. r· 1 rı mış, ı ı ma eme arasın a çı -•ttirkı llpıJnn b" .. 1 b te o-ra çe ı mıf, a ıam uı u te • k 'h ·ı·f h il' T . hk lardır. . er· . uyu { ayramn •f l . . an ı tı a ın a ı emyız ma e-

lıyJ, "'· ıdrıı llliimku"n kılmak •ure __ gra a cevap ge mıttır. h 1 d l . . Ziyafet davetlileri, yemekten 
J 1.1t • mesine ava e e i mıştı. 

lUh .,,:: .. k urn.
1
.uzun ı'ç '\'e dı~ında bu" Cevapta, takassız, kontenjan T evvel amiral gemisini gezmişler " 

.. r .. .- ! Aldığımız malumata göre, em 
l'e L l!tıı et·1.. •1 b' . dahili 35,000 düyün gümrükten . hk . ., hk dir .. ll,y,.. ··~ şarnı ır ıevınç yız ma emeıı, agır ceza ma e -
tıı-L -an b' l'v· rıkarılmasına müsaade edildiği Saat on altıda da İstanbul mat-
d .. ll'tı, dl.. ır ıgı yapmağa çalı - ::r meıinin verdiği tahliye kararını 

tııı ier t ve takasa tabi ve gümrüklerde buah mümeasiJleri filo kumanda" ''Ya. araftan da bütün I .. esbabı mucibe gösterilmediği nok .. 
d,lil t 29 leıı.r"ın'ıc l .. .. .. 1 bulunan ne kadar duy vana hep k dl nı tarafından kruvazöre davet e -' et . ... :r ve gununun tasından ref etmiş, evra ı A iye 
l,t..... t.

1ai Yu'·kıek man"' 
1 

an_ ıinin de çıkarılması için gümrük k 1 1 d . dilmişlerdir. 
'41,.}' ... y Ve i eti vasrtasi e gön ermiştır. 

lt.ır. b 
1 &ô:ı: önu"nd b l d 1 ·, ler müdürlüğüne emir verildiği Yemekte ve toplantının devamı 

1 QU"] e u un urmuf- b'ld' .1 . . Ağır ceza mahkemesi, yakında dd . T k S t h"k• 
fln..... ·• arı te•n' d b'l k . . ' ı ırı mıttır. b k k I ] . . .d mü etınce ür ve ovye u u-

-"111 ın e e e cın u aça çı ar meıe eıım yenı en Yora • ı m ı , y d . 'b .. "kt k . A d . !be.~ iit llıern)eket içinde dağ~t - .. ar~n an ıtı aren ıubmrul en tetkik edecektir. metlerinin ço samımı vle erın 
Y'lirı ere hazır} .. h . duylerın çıkarrlmaıma at ana• dostluğu etrafında görütü müttür. 
l'ehb on Yıllık .'ılna~ ~e c~~ urı- caktır. Temyiz edilen kararlar Gazeteciler, gemide filo kuman -
1 erd ıı erını goıteren . l d'' E · 1 · d ı b 1 T '~d en, fot fi d f' Beledıye memur arı un te.. 

1 
roın mese esın en stan u a- daniyle Sovyet konsolosu ve as 

'il . ogra ar an, a ıt - . . . ., hk · d l k 
ltııı ' ltıılii Piy I I .. d hır medııı salonunda toplana" I gır ceza ma emesın e görü en ajansı muhabiri tarafından arşı .. 

l.rd eı er e sıır ve es . . .. . h k 1 . . . d h kl 1 1 
lo,h tıı elril'kl . . • 1rak kendılerıne Cumhurıyet mar mu a eme erı netıcesın e a a - lanmı,Iar, zabitlerin deli etiy e 

lh-1 . :ı- 1 erımıze kon.ao· 1• d'l · · \ d hk- · t k ·ı d h .. ~-~ ·~ erlrlıi.ı '. 1 ,ı ta ım e ı mıtır. rın a ma umıye aran verı en Sovyet donanmasının a a uç se-
d ta ol, e ve harıçte oku- · Bernard Blümental Efendi ile di- nelik yep yeni ve modern bir cüzü 
ttll'ıinrt. n talebelerimize de gön ve Büyük Gazimize ait olarak fev- ğer mahkum olanların vekilleri ve-

olan kruvazörü, bütün teferruatına 
varmcıya kadar gezmişlerdir. 

Sovyet gemisindeki hususiyetler 
den biri de kruvazörün matbaasın
da günü gününe telsiz vasıtasile 
alınan haberleri ve gemiye ait ha
vadisleri neşreden bir gazetenin 
her gün çıkmasıdır. Kruvazörün 
matbaasında baaılan bu gazetenin 
adı "Güzel Karadeniz,, dir. Gaze
tenin !On nüshasında bilhassa fi· 
lonun lstanbula muvasalatından, 
bu münasebetle Türk - Sovyet 
dostluğunun samimiyet ve kuvve• 
tinden, Başvekil lsmet Paşa Haz· 
retlerinin iki sene evvel Rusyaya 
yaptığı seyahatten bahis bir maka• 
le bulunmaktadır. 

Makaleye şu cümle ile nihayet 
verilmektedir: 

"Selam size dost Türk milleti!,, 
Bugün sipahi ocağı tarafından 

Sovyet filosu kumandanı ve zabit .. 
leri şeref İne bir çay ziyafeti tertip 
edilmİJ, ziyafete filo zabitlerinden 
başka Sovyet konsolosluğu erkanı 
da davet olunmuşlardır. 

Vilayet tarafından da bu akfam 
T okatlıyanda filo kumandanı ve 

zabitleri şerefine bir akşam ziya. 
feti verilecektir. 

~k~ birinci t . kalide nüshalar çıkaracaklarını rilen kararları temyiz etmi9ler .. 
• 11> ed 'trın oünü ve onu d' 

Sıl'k erı bı • bildirmitlerdir. Bizzat Ankarada ır .. 1 leı-j .... I 'Yram günlerinde el- h Ray vidalarını sökme davasın-
te l'" ~"'ı:t e k l h ] . . bu!unmak için timdiden yer a -
c: ~ Utk le ) <>nao oı ane erımız zırlryan ecnebi muharrirler de pek da altı ay hapsine karar verilen 
tgj ..... rl 0 <>rıisinı·n toplanab'ıle • 

" J~ er nı·ıı çoktır. Halidin ve'kili de liu kararı temyiz 
~ frrk, b 1 

i bayraklarımızla etmeg~ e hazırlanmaktadır. 
"•"l ay .. k' Diaer taraftan Fransa. Ruıya, 
d .. erle •ii 1 •l\ •'llriyle, afif ve dö- Roma~ya, Almanyada v~ Balkan Depo memurları aleyhine 

a. koııf.. 1 
enecek ve toplantılar -

Sltl .. ı-~h-1 !11. emlcketlerinde 29 birinci teırin 
d 'ctJc .... : ... 

1 
ar, hasbihaller ya - Çubuklu deposunda.ki Dedeyan 

Efendiye ait üç bin ıandık moto
rin yağını ba,kasına satmak ve 
sonra. bu malı oradan çıkarmak id· 
diasile Koço Efendi ve böyle bir 
vaziyete vesile verdikleri iddiaıile 
depo memurlarından Salih, İhsan, 
Sabri Efendilerin muhakemesine 

Yunan başvekili Türk 
büyüklerine karşı 

takdirlerini anlatıyor 
'•\ , 4411 li · gününü bizim ile beraber kutlula-

t '"''a.rd Pıyeslerle Jiirler ve 
it a.n mak için hazırlıklar yapıldığını, 

· Paı-ça.lar okunacak -
\'i:t bilhassa F ranaız cümhuriyetçileri -

l,td ""1(
1tk k . nin Pariıte büyük tezahürlere ha-

dıh...' dtha g o~ııyon hu toplantı- zır:andıklarını haber alıyoruz. 
-"'llt · . enıı bit heyecan uyan 

01\t.ıt\t'\t ıc;ın iıtiklal marşımıza ve Bükre9, Brüksel, Vatington, 
Sltı-t· . l'ıl wrı Pe9te, Varşova, Londra, Kahire, 
li: 1 1•ıy0nl ar!ına ait notalar, 
"t•rı arla d' Bern, Lahi gibi mühim radyo is-" l U ~rj,..... ııkleri ve halk 
'- a.~ •11ı2d ta•yonlarından bazıları emisiyon -b' ""•tıd en Ve milli oyun ha- " 
11'et 'tl ıe 'l . . laı mm bir kıımını o gün için mem 

l"-ı. lttıe,· . c;ı rnıt d11k1erden de leketimizde yapılmakta olan kut
'ttır •nı elçiliklerimize yol -
8 ' lulama meraıim.ine ve inkıli.bımı-

b,t b'Q ''ıı-elle .. za ait konferanslarla haberlere ve 
t,k' llc.,iınd 0 

gun ana vatanın milli hava'arımızdan ibaret kon -
ı, .. 1 ~ .. daaı a olduğu cibi, hariç -
ht~-~-ı • •rırnı2ın toplanacak -
" ~ *'"4eı-d 
h .. " hUt;: e Yapılacak tezahü -
".1~. "'I\ 1'" k' )ıl --...1\ı ·ı ur erin tek bir kalp 
ını k ı e c" h 

~,k tltl\ll um uriyetin onuncu 
lır, arnaları mümkün ola -
\'"ı_ 

ı,k ı.ı"'ek k . 
til' ~lel'dtk· ornısyon ecnebi mem 
"~ 1 l'ady tek bta. ~l, o, gazete gibi ne-

" tında . .f 
~- l'iik n ıstı ade edile -
J-..~•1111 1/

1!. dönümünün yüksek 
'4lb'J Ulun, d .. 

"' ı 'tıt1- • unyaya kartı an-
'ttır I{ llllk A 1 

serlere ayırm19lardır. 
Gazete ve radyolarla yapılacak 

olan bu neşriyat haricinde yalnız 

kendi memleketlerinde değil hat
ta beynelmilel töhreti haiz yüksek 
tahsiyet1 er ta.rafından inkilabımız 
hakkında. konf eranılar verilecek 
ve eserler netredilecektir. Bu me
yanda Fransız milli terbiye nazırı 
Mösyö Demonzinin 29 te,rinievel
de Türk inkılabına dair bir eser 
nefredeceği bildirilmektedir. 

l''f•. • }!,, an arını da ara•tır-
1 "· "Yo1d :r Yüksek kc:nisyon bütün bu kon 
, .. L 

1)i hir k. a Yapılan ve her ta 
1 

. l 
hi.-·ll'kltınd abu) gören teşebbüs- f erans ar ve netriyat içın meme -

1ttc· a. gel h · ket içinde dağıtılan rehberin esas· 

dün lıtanbul üçi.incü ceza mahke
mesinde devam olunmu~tur. Do -
kuz te§rİni sanide karar bildirile
cektir. 

Eski kararda ısrar 

Sirkecide Ramiz isminde birisi
ni öldürdüğü kaydile muhakeme 
edilen Seyfettin, İstanbul ağır ce
za mahkemeıince on beş ıene hap
se mahkum olmuş, Temyiz mahke 
mesi bu kararı bozmuttu. 

Yen iden yapılan muhakeme ne .. 
ticesinde gene e~ki karar verilmiş· 
tir. 

Bir katılden ceza isteği 
Aksarayda Galip isminde biri· 

sini öldürmekten muhakeme edi -
len Remzinin dünkü muhakeme .. 
sinde, miiddeiumumi mütaleasmı 

bildirmiş, ceza istemi~tir. Muha -
keme müdafaa için knlmışbr. 

hltltr~etrin Rün·~n.. aberler 29 lı bir memba tetkil edeceğini göz 
tr İt •ı İf d unun yalnız 11 - önünde bu'undurarak Anadolu a- Beyogvlunda Mike isminde biri~ lt.ıı ...... l'tfınd 111 

e değil, dünyanın 

Yedi buçuk sene hapis 

"·eti> a ge · b janıı vasıtasiyle bu rehberden sini öldürdüğü noktasından lstan· 
l) h 'tttlacağ1:

1

' .~r su.rette kut Fransızca hüli.ıalar yaptırmı~ ve bul ağır ceza mahkemesinde mc" 
tt~ l l ti 

1 
goıterıyor. birer tanesini yüksek tahsiyctlerle hakeme edilen "Bol•evik,, lakaplı ttt} llldiden b' ~ 

"Türk idarecilerine takdirlerimi izhar 
edebildiğimden bahtiyarım.,, 

Atina, 19 (A.A.) - Dün ak - bir şekilde sıklaştırmalarına mü· 
şam mesaisine batlamış olan mec.. saade ettiğini söylemiştir. 
liste M. Çaldaris Cenevre seyaha- Yunanistan, demİ!tİr, Türk _ 
tinin ve hükumetin Anknradaki fa Yunan ukı teşriki mesaisi ve dost
aliyetin neticelerini bildirdi. Bu luk siyaseti yolunda devam etme
F aaliyete temas ederek M. Çalda- ğe kati s:.ırette karar vermi§tir. 

ris Türk - Yunan misakının te - Bu kürsüden, bu siyesetin ha • 
ferruatını anlattı. Bu misakın iki raretli taraftarı ve devamlı l<efili 
devlet arasında mevcut dostluğu olan dost Türkiyenin büyük ve 

kuvvetlendirdiğini, bütün siyasi mühim idarecilerinin münaka§a e

fo·kaların üzer~nde anla!~''. ol .. ı dilmez sa~imiyetlerin ve bu siya
dukları Yunanıstanın harıcı sıya - sete tam hır surette bağlı olduk. 
ıeti direktifleri dahilinde olarak larını teyit ve derin takdirlerimi 
iki devletin huıusi ve mü~terek izhar edebildiğmden dolayı bahti· 
menfaatlerine istifade temin etti yarım. (Şiddetli alkı~lar.) 
ğini söylemi§ ve demi~tir ki: Başvekil, bundan sonra Cenev-

- . Türkiyenin asil ve dost halkı- r(. görüşmelerinden, Kral Alekıan 
nı, geçerken, büyük bir kalabalık drın Korfoya, M. Titüleskonu•1 A .. 
halinde samimi bir sevinç ve iç.ten tinaya yaptıkları ziyaretlerden 

gelen ani bir heyecanla koşuyor, bahsetmiJ, sonra, Yunanistamn 
Yunan heyeti murahhasasının Ati.. dahili siyasetine temas etmiştir. 
naya döndüğü zaman mi:ıakm İm· M. Caldaris, bilhassa hükumet 
zası münasebetiyle Türkiyeye kar.. taraf mdan gösterilen uzlaşma te -
şı hissiyatını sevinç ve heyecan mayüllerinden sonra muhalefetin 
içinde, malumunuz olduğu veçhile tin meclise dönmek vazifesini tak• 
izhar etmi~ olan Elen milletine çö dir edeceği iimidini izhar etmiJtir, 
::ülmcz bağlarla bağlı olduğunu 

hissederek, her yerde bizi Türki -
yenin hakiki dostu olarak kabul 

Bir başvekil artık 1ay
yare ile gezecek C:\.ı) l tı-j tii h . ırçok ecnebi ileri gelen bütün dünya matbuatı- On=ıik, yedi bu~uk sene hapse mah 

b\.ıl~ döl\i.i11ı~ urıyetimizin onun- na göndermittir. kum olmu!tur. M. Çaldaris, bundan sonra Türk Paris, 19 (A.A.) - Matin ga-
S~~l~')' b: etrafında ne,riyatta Hulasa: Onuncu cümhuriyel Yunan misakının üçüncü bir de,·- zclesinin istihbarına göre başvekil 

ediyordu. 

1cı,ı-ı o c.;: •ladıkları gibi bir bayramının memleket içinde oldu Fransız başkatibi Jete matuf olmadan iki devletin M. Daladier, bundan böyle se· 
.. 

111
"n için . - h 1 · · l Cu~hıar ~\& k I ıayıfalarının hır ğu gibi dıtında da bütün hadise - Paris, 19 (A.A.) - Franıanın hudutlarını kati bir şekilde emni· ya at erını tayyare i e yapacaktır. 

'tt .. , ltethrı~t .ularna. itlerine ve ler üstünde bir gün olmC\srnı ve dış Ankara ıefareti başkatibi M. Tar- yet al lına aldığını, sulhu kuvvet· I Başvekilin t?mrine üç motörlü bir 
~t ~ c,ltjltın 1

121~ .. 0 n Yıllılc eserine dünyanın inJ<ırıUnmız ve 10 yırrıtc de ele s~int fıardouin !erlin sefa - İenrlirerel< iki milletin te:'akki, te· tayyare vcrilmi, ve pilotluğuna da 
~l'rl\la),. ·ddıger bazı ga:tete it'er:.miz hakkında aydınlatılması reti baş katip'iğine naklonulmut - kamül ve aralarında mP.vcut teşr:-. I tayyareci tcrrasson tayin olunmuı-

~" ,. .. h d h k 1 • ..._ ____ "'_:c:,:u::.:rn:!!!Jw·xe:tı.11ıı.ze..:...u:.ıtn...ha:r-.t&dhil.__un.nu:.at.ı_r_ __ ~-...:....rur_ __ ~-------~-- ki mf! a.i baiil rım a a uvvet ı ı tur. 



Akrabamıza gidiyoruz, 
diyen misafirlerimiz 

Türkiye - Roman yal Balkanlar, vaktile harP 
Romen gazeteıerinin itila
fa verdikleri ehemmiyet ocağı diye anılırken·· 

Bi.ıkreş1 19 (A.A.) -· Hariciye 
ııs111 tarıtıı ı ın .. ı •3.>••a•lı&J Macar nazırlarının Ankarada nanzı M. Titüleskonun Ankarayı 

rakları ile donatılmış olan istas.. bulundukları sırada Türk - Ma - z~~·arcti esnasında Rumen matbua 
yonda Vali Mühittin Beyle Macar car dostluk muahedesinin müddc.. h Anadolu ve Rador Ajanslarının 
konsolosluğu erkanı tarafından ti uzatıll\cak, altı ay sonra hükmü pek çol{ olan nc~riyatmı sütunları
karşılanmı~lardır. I nihayet bulacak olan Macar - na gcç ;rmekle iktifa ederek tefsir-

Şimdi 
sulh 

merkezi Avrupaya ve garb3 

sahasında misal olmuştur 
11•" f Bükrcş, 19 (A.A.) - Anadolu sından ne kadar memnun ° 

M. Gömböş ile M. Kanya trene Türk ticaret muahedesi ycnileşti - }erde bu unmL.mışlardı. Dün gaze-
ilave edilmiş olan hususi vagon .. rilecektir. leler bu z!yaret hakkında makale 

Ajansının Balkan hususi muhabiri ri vardır.,, el kİ -1 
bildiriyor: Arkif gazetesi, Ankarn • jrt 

M. Titüleskonun Anlmra se - yafetlerin samimi havası11d•":~t-' 
yahati ve imza edilen T ürk - Ru- 1 edilen nutuklardan bahsetti 

dan inince Macar :ıefiri tarafından Merasim ler neşretmeae baıl~mışlardır. 
vali Muhittin Beye takdim eclilmi~ programı M ::. lbuat , Ankarada yapılan nok-
ler, askeri muzika bu sırada Macar Ankara, 19 (A.A.) - Macar tai nazar teatilerinin ve Ankara 
milli marşını çalımıştır. Şehrimiz- başvekili M. Göml:öş ile hariciye muha vclcs inin şark Avrupası sul
deki Macar kolonisi namına üç kü na:: ırı M. de Kanyr.nm mem' ekeli- hu iç in ne kadar ehemmiyetli ol -

men dostluk ve ademi tecavüz mi
sakı münasebetiyle dün ak~amki 

ve bu sabahki en mühim Rumen 
gazetelerinde pek dikkate şayan 

başmakale'er neşredilmeye başlan 

k k mizi ziyaretler i münasebetiyle ha- b çü me lep çocuğu misafirlere duğunu le arüz ettirmektedir. 
buketler vermi~ler, İstanbul Ma .. zırbnan programın yarından iti - Adcvcrul gazetesi, Ankara dost 
car kolonisi reisi M. Küı;t nazırla- haren tatbikma dev<ım edilecek luk m:sakmm Balkan'arda hakiki mıştır. 

Adeveru gazetesi baş ya.::ısındn h kısımlan aşağıda~ır: b 11 k l d ra, o~ &eldiniz, demiştir. ir su l uru rnası yolun a ilk 
Nazırlar istasyondan otomobil.. Cu.~na: adım olduğunu müşahede etmekte 

1 Tren saat 9,50 de Ankara.da va 1 k 
diyor ki: 

ere binerek doğruca Perapalas 0 - ve bir Balkan o arnosunun tahak 
1 racnktır. İslasvon Türk ve Macar k k 'd 

"M. Titüleskonun yaptığı dcst
luk ve ade.mi tecavüz misakları, 
gayet tabii olarak küçük itilafın 

politika sistemi çerçevesi içerisine 
griyorlar. Lehistan ve Türkiye ta
rafından bilmukabele Romanyaya 
kar,ı alınan taahhütler, Cenevre 
reorıanizaıyon misak•nın metin 
ve muhtevasına göre ayni zaman
da küçük itilafın diğer iki devleti
ne kartt da alınmış o'uyorlar. Bu 
ıuretle Romanya, küçük itilaf et
raf mda beynelmilel siyasette - a
na hatltlrı itibariyle - Romanya
nın vaziyetine uygun harekete ha
zır olduklarım bildiren miitenddit 
ehemmiyetli devletleri toplamağa 
muvaffak o'mu§tur. Eöylecedir 
ki, M. Titüleskonun basiretkarl:ğı 
ve çalı~ma uıulü olan sebatkarlığı 
sayesinde git gide Avrupanın şar
kında dostluk misaklariyle biribir 
lerine bağlı milletlerden mürekkep 
ve evelemirde mÜJlerek karar· <ı ~ 

riyle sulhu ve müşterek mcnfanl -
)erini korumak icin mi.;.mkün ola-

te İne gitmi~ler, orada kendileri " u edeceği i:,mı inde bulunmak -
için hükumetçe tahsis edilen daire bayraklariyle donanmış bu:una - tadır. 
lerde bir saat kadar kaldıl;tan son cak ve mutat merasimi askeriye Diğer gazeteler de ayni mahi -
ra vilayete giderek vali Muhittin yapılacaktır. yette makaleler yazmaktadırlar. 
Beyi ziynret etmişler, kolordu ku- lstikbalde başvekil paşa hazret 

lcri, hariciye vekili beyefendi 
mandam Şükrü Naili Pa,aya da Macar nazırları 
kart btl'akmıtlar, müteakiben Tak- hazretleri A nKara vali ve be' ediye 

reısı, hariciye vekileti katibi u -
simde Macar sefaretine gitmiıler-

mumiıi, beşinci daire ~ef, protokol Sof yadan geçerlerken 
yapılan müJakat ve 

ziyaretler 

dir .. 

M. Gömböş ve M. Kanya sefa
rette be§ on dakika kalmışlar, mü
teakiben Cümhuriyet abidesine 
bir çelenk koymu§lardır. Meydan .. 
da toplanan halk, dost Macar hü
kumetinin naıırlarmı hararetle aJ .. 
kt§lamı§lardır. 

Macar sefiri M. Tahi, öğle üze
ri Serkldoryanda nazırlar ıcrefi

ne on beş kiıilik bir öğle ziyafeti 
vermiıtir. Hususi mahiyette olan 
bu ziyafette misafirlerle refakatle
rindeki zevattan başka dün gelen 
Budapeşte sefirimiz Behiç Bey hu· 
lunmu§lardır. 

M. Gömböı ve M. Kanya1 bu zi. 
yafetten soma Perapalas oteline 
dönmüşler, ıehirde otomobille bir 
gezintiden sonra Tophane rıhtı -
mından bindikleri bir motörle 
Haydarpaşana geçmişlerdir, 

Misafirler Haydarpaşadan saat 
on sekizde kalkan trene bağlı hu-
'usi vagonla Ankaraya hareket et
miılerdir.. Teşyi merasiminde va .. 
li Muhititn Beyle vilayet ve Macar 
konsolosluğu erkanı bulunmuşlar
bir müfreze asker tarafından se .. 
lam resmi ifa olunmuştur. 

Budapeşte sefirimiz Behiç Bey
le Macar sefiri M. Tabi de dün ay .. 
nı trenle Ankaraya gitmiılerdir. 

Macar Batvekili M. Gömböt ve 
hariciye nazırı M. Kanya ile bir
likte Macar hariciye nezareti mü· 
favirlerinden Mösyö Mariauy, haf 
vekilin huıuıi katibi Baron Apor, 
batvekalet yaveri binbatı Şomogi 
de tehrimize gelmişler ve dün An 
karaya gitmiılerdir. Macar nazır 
ları ile birlikte ayrıca altı Macar 
gazetecisi de ge 'miılerdir. Bunlar 

Macar telgraf ajansı muhabiri M. 
Mihael Rozgoni ve bes muhtelif 
Macar gazetesinin muh~birleridir. 

Misafirler nazırla Ankarada iki 
gün kalacaklar, ayın yirmi üçünde 
buraya dönerek ertesi günü Ertuğ
rul yatı ile T ekirdağına gidecek 
ve Macar milli kahramanı Rakoçi .. 
nin vaktiyle T ekirdağında oturdu
ğu evin bir müze halinde açılma
sı merasiminde bulunacaklardır. 

Bu merasimde bulunmak üzere 
ayın yirmi üçünde hususi bir tren 
ile Macaristandan üç yüz kif ilik 
bir kafile de gelecek, aynı günü 
Tekrdafına gideceklerdir. 

Merasimde T ekirdağı mebus • 
lan da bulunacaklardır. 

ıef ve muaviı, !, merkez kumanda-
nı, emniyet müdürü beyefendiler 
bulunacaklardır. 

Misafirler hususi otomobillerle 
Ankara Palasta ihzar edilen daire
lerine ineceklerdir. Bir mi.iddct 
istirahatten sonra mişafir başvekil 
ile hariciye nazırı, Macar elçisi ile 
birlikte aaat 11 de haı-iciye vekili 
beyefendiyi, 11 ,30 da başvekil pa
~a hazretlerini ve 12 de B. M. M. 
Reisi hazretlerini ziyaret edecek • 
lerdir. 

B. M. M. Reiai Paşa Hazretle
riyle Batveki) Paşa Hz. ve Harici
ye Vekili Bf. bu ziyaretleri iade 
edeceklerdir. 

13,45 te Anadolu klübünde Ha
riciye Vekili Bf. tarafından mi sa -

fir'er ıerefine hususi bir öğle ye -
meği verilecektir. 

Macar misafirler öğleden son -
ra Reisicümhur Hz. taraf mdan 
kabul buyurulacaklardır. Kabul 
resminde hariciye vekili beyefendi 
ile Macar elçisi Mister Tahyde ha· 
zır bulun.ıcaklardır. 

20,30 da Başvekil Pa§a Hz. ta
rafından Macar misafirler §erefi
ne Ankara Palasta bir akyam ye ·
meği veri1ecek ve bunu 22 30 da 
başlıyan bir siivare takip edecek
tir. 

Cumartesi: 

Sofya, 19 (A.A.) - Mac~r baş 
veliki M. Gömbö3 i'e hariciye na
zırı M . de Kanya bugün saat 11.50 
de konvansiyonel troniyle Sofya 
istasyonuna gelmi~lerdir. Baıvekli 
M. Muşanof ,, harbiye nazın je -
neral Kisaief, hariciye nezareti 
umumi katibi Radef, kralın mü -
mcssilleri1 Türkiye sefiri Tevfik 
Kamil Bey, İtalya sefiri M. Coro 
ve diğer bir çok zevat ve gazeteci
ler taraf mdan karşılanmıştır. 

Mac~r nazırları Bu' gar nazır -
lariyle birlikte hariciye nezaretine 
giderek kahve içmi~ler ve konuş -
muşlardır. Macar nazırlarına al -
tı Macar gazteci refakat etmekte
dir. M. Gömböş, kendisini hu
dutta kar§ılıyan Bulgar gazeteci -
lcrine beyanatında dost bir mem -
lekette ve kardeş bir millet ar~sın
da bulunmaktan mütevellit mem-

.. 
nı yapmağa azmetmi§ mühim bir 
grupmnn vücudc getiriliyor de
mektir. 

Çok muazznm bir eserin başlan 
gıcmda olduğumuz aşikardır. Bu 
eser en iyi hava içinde inki~af et -
mektc ve M. Titüleskonun bunu 
en güzel neticesine vardıracağı mu 
hakak bulunmakbdır. mını!'etini izhar etmiştir. 

•':facar nazırları saat 13 te ls _ Kuventul ıazetesi diyor ki: 
tanbuh hareket etmişler ve istas _ "M. Titüleskonun ıarkta ıirit-
yonda muvasalatlarmda bulunan _ tiği seyahatin ilk müspet neticesi, 
lar tarafından sel~rl'lllanmışlardır. salı günü Ankara da Romanya ve 

"''"'' .. "''""'" ,.,,,11,..,..0111,.~1111.,.,_11,,,,,....,.ımı,_uıııı""'"""""m'"'... Türkiye murahhaı'arının 'Türk -
misafirler vali ve belediye reısı Rumen dostluğu ve ademi tecavüz 
beyefendi ile merkez kumandanı misakının altına imzalarını koy -
ve emniyet müdürü beyler tara - maları hadisesiyle husule geldi . 
fından istikbal edilecekler ve Kendi nevine ait vesikaların belki 

Saat 13,30 da B. M. M. Reisi mutat askeri merasim yapılacak • en özliisii olan Türk - Rumen mi
Paşa Hz. tarafından misafirler tır. Rukuplarına tahsis edi1en mo sakı ile Avrupanın cenubunda ve 
ıerefine Arık«ra Palasta. bir öğle törlerle Seyrisefain rıhtımına çı - farkında bulunan millet' erin, hak
yemeği verilecektir. kacak olan misafirler otomobiller- larını, menfaatlerini kon·:nak ve 

Saat 11 de Peıte elçisi bey efen le Per<\palas oteline gidecekler - inkitafları imkanlarını kuvveden 
di tarafından Marmara köşkünde dir. fiile çıknrmaia başlamış sayılabi -
bir çay verilecektir. 13,45 te İstanbul vali ve beledi lir. 

20,30 da Macar elçisi tari\fm - ye reisi beyefendi tarafından bir Realiteleri anlayıncrya klldar 
dan misafirler §crdine ,·erilecek öc!e yemeği veri 'ecektir. Ayni gü çok vakit kilybett:ği için, ş:-ırk mem 
olan akşam yemeğini bir süvnre nün akşamı bilahare tayin edile - leket' eriai garp menıleketlcrini 
takip edecektir. cek santte Ertugrul yatiyle ve be - vesayetinden kurbr.-.rak ~ralum -

Pazar: raberlerindc beşinci daire şefi be- da bir vnlrınl~ ~mn, ber:- ı..,.r çalı~ 
Saat 13ı30 da C. H. Fırkası U- ~rcfcndi olduğu halde Tekirda~ına ma ve ir.kisaf etme p'llitikMmı 

mumi Katibi Recep B. tarafından ha:·eket edeceklerdir. kuvvetlendiren bu misakın imza -
misafir 1 er Şerefine ı ı a ı }{evin d c Su 1 I : eı ımnı11 ı1Mııııuut,.. .. t"'lllt1ıtt11ıtttt•lftttıtttıııı11uunf1•l.,lflllillllll0n1ımuımuıu11111mım 
bir öğle yemeği verilecektir. Tekirda:}ıntli\n muvcısali\tli':.rm- lastaki dairelerine inecek· erdir. 

Saat 19 da mis::.fir.er eksprese da Tekirdağ valisi, merkez ku - Çar~amba: 

raptedilecek olan ht!susi vagonla - manlanı ve emniyet müdürü beye- O ~ün lstanbuld:l hususi t;czin-
riyle Ankaradan ayrılacaklardır. fenclilcr larnfm-:!an kar~ılan"'cak - tiler yapacaklardır. Akşam saat 
Güneı batmış olacağından askeri 'ar ve askeri .mer- sim yapılacl'l.k - 19,20 de Avrupa ~ürat katarına 
merasim yapılamıyacak bir polis tır. Tekirdağ valisi beyefendi ta- baf;h hu&usi vagonlarına binerek 
müfrezesi selam resmini ifa ede - rafından mi3afirler şerefine vila - lstanbuldan ayrılac;l.klardır. 
cektir. yet evinde bir ö§'le yemeği Terile - Sirkeci istasyonunda bir polis 

Misafiri istikbal eden zevnt teş- cektir. Dnvellilcr yemekten son -1 müfrezesi kendilerini selamlıya -
yi esnasında da bulunacaklardır. ra mtiteveffa prens nakoczinin o - cak ve istikbalde bu 'unan zevat ta 

Pazartesi: 1 turduğu evi ziyaret edeceklerdir. rnfmd:\n teşyi olunacaklardır. 
Saat 10,20 de Haydarpaşa is - : Misnfirlcrlc ak~nm üzeri Ertugrul l\1ihnıudarlar misafirlere hu -

taıyonuna muvasalat edece!< olan 1 y atiyle avdet edecekler ve Perapa cluda kadar refakat edeceklerdir. 

sonra diyor ki: k rtJ,Y 
"İmza edilen misak ser~ l bil' 

ni ve ~erek maksadı itibşrıY l~i~ 
yük kıymeti haizdir. Bey~e paır 
siyasette her iki mem' ek.etıl1 dile' 
tilmları biribirlerine tevfık e y•' 
ceğine göre Türkiye ve Roın•ll iif' 
rasmdaki çalışma birliği d~ ,ıı f' 
pet ~cl-;ilde olacak demektır·, b' 
mi~ak ile Türkiye ve Rom•n~t,rtl 
harp zuhuru takdirinde bı .. dı' 

- k kt" kalmaga ve bu;;d;:ın ba~ a her ' 
!erine kar§ı tevcih edilecek " 
hangi bir tecavüz anlaşına5ın• tt' 
iştirak etmemeyi biribirlcri:ıt 
ahhüt etmekte bulunuyorJ&r~:. 

Kurentu! gazetesi d.iyor ~~~ 
"Türk - Rumen mısakı ·rit' 

itilafın şarkta kendi ba~ııı.a .•1 
,-

. ~ . l' 'k b' t' ,:clıl'· ,., t ıgı po ıtı anın ır ne ıcc · r 
teşebbüsler Rom<".nya için ş•!' ,
zarı biraz daha genişliyecek~: (ı 
te~ebbüslerle muvazi o)sn . ,1 
tüleskonun Var~ova seyah&tı],irl' 
sında Vistul ve Dinyester ne r' 
ri yolu ile Baltık denizini 1'• el 
denize bağlıyacak bir kanal~ ft 
:esi ve Balkan memleketJeriJ1~·ri' 
dere bir hale retirilmesi de ~".~ 
~ülmüt olabilir. Bu arada. ~I~ 
ile tesis edilen dostane "'1

'
1;l 

ha,lı ba,ına kazanç sayıbll 

dir.,, ~jı 
Diminyatsa gazetesi diyor ~l 
"M. Titüleskcnun son seY pi 

ile giriştiği büyük faaliyet ~- !ı" 
da bir hareketi, bir makalen•~~ 
on satırı içinde toplayıp i~ah e ~f 
kabil olamaz. Şimdiye kad•I' ı,I 
nan neticeler, bu hareketten. 1ı 
lenen nihai gayenin yakın b1~.,~ 
manda tahakkuk edeceğine ~U 
bil' akma maktadır. ~I' 

İşte o zamandır ki, !imdİ~~i;. 
dar "harbi tutuşturmağa kabı f. 
li yangın ocakları,, diye anıl•"~J 
ki Avrupa ve Balkanlar, zııe~, 
Avrupaya ve garbe misal olaf,I 
lar ve hakikaten sulhü muh~ _, 
yı samimiyetle arzu ettiklerı ~I 
man milletlerin kendi aralar• ti' 

f "' anlaşarak, hatta en zıt rnen , ti 
rini bile telif etmelerinin dşİOI, 1 

., 'Jtl 
pek ala mümkün olabileceı• ıt, 
dünyaya göstermiş ve anlatJIS 
lac:'\khrrhr... ~ ---------. 

Sergı ikramiyeler~ ,1 
Maliye vekaletinden bOl~;f 

~iai ikramiyeleri hakkuıd~ "',.; 
te di.in bir tamim ge'nıittıt•. 1 

. 'k . ı 'ı iç•ll ,1 nazaran sergı ı ramıye er r 

temellere eve} emirde bin Hr" sıJ' 
rilecek ve bunun hesabı k•~ ,ti' 
dıktan sonra diğer bin lir• .,e 
bilecektir. 

Von Papen SarreY'~' 1. 
Par is, 19 (A.A.) · - Mat111 .,iİ 

zete:;İ, Alman başvekil IJ1&1~/ 
Yon Papenin dün Sarreye •' Jıİ' 
ni mevzuu bahsederek diyor ,ıl 

"A'.man rr.embalarınd•11 ıı':J. 
bu haberler bu seyahatin ~ 
mahiyetle olduğunu bildirtJ'I~ 
dirler. Maamafih Von I'• il' 
Sarredeki ikameti eıaasınd~ ;/ 
arazinin A!- :myaya a vdetı 1' , 
kes if bir propaganda y•P"'~e .,, 
re bazı tcşkilf\t'a miizakcı e 
lunacağı bedihidir.,, 
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VAKiT YURDU 
KİTAP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerin:zi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

•• 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

S&lalt.l: MEJDO:T ASIM Nepiya& mUdllrö: L Safa VAK 1 T llaıllılul - btaobUI 

.... :\ 

·ıık mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü 

• 
şıncı sınıflarıoda okutturulmak üzere 

1. 1. 1. C. tarafından yazdırııp tab'ı ve teo~ 
"V AKIT,, müessesesi tarafından deruhte e 

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

• 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceiİ 
surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedb\ 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğunll 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Safi' ve tevzi yeri : lstanbul Ankara 

VAKiT YURDU 

Ankara : Mektepler Alım Satım 
Komisyonu Reisliğinded 

~ 

Ankara lofaat Uıta mektebi talebeleri için cinsleri at• 
yazılı eşya kap1h zarf usulile satın alınacaktır. Talip olanlar 
de 7,5 teminatlarile ve ehliyetlerini göıterir veaikaJarile biri' 
ihale günü olan 7 ikinci t'şrin 933 Salı günü saat 15 te ~ 
tepler alım satım İı omisyonunda hazır bu :unmaları ve ıarto 
ile nümuneleri &örmek istiyeıiler de meıkür mektep MüdOrl 
ne müracaatları ilan o'unur. (S 

Ankara İnşaat Usta Mektebi Talebesine 
Verilecek Melbusat Listesi 

c ;nsi Mık tarı 

Palto 50 Adet 
Harici Eıbise 115 Takım "N 1" 

Kasket 115 Adet 
o. 

" 
iş elbisesi 115 Takım 
iş Kasketi 120 Adet 

iskarpin 115 Çift ' "N 2'' 
Terlik 115 J 

o. 
il 

Boyun bağı 235 Adet 

ı Y&n Çorap 235 Çift 
ince 235 "N 3'' ti " l 

o. 
Mendil 460 Adet 
Çorap askısı 115 ,, 
Posta 115 Çift } "No. 

Istanbul Posta T. T. Baş 
Müdüriyetinden' 

Vesaiti nakliye de kullanılmak üzere 12000 ili" 14000 ~ 
benzinle 1000 ill 1200 kilo makine ya!Jı aleni münakasaya çı 
rılmııtır. Münakasa 9 • 11 · 933 tarihinde icra kıhnacağındao 
liplerin % 7,5 nisbetinde teminatı muva'<katelerini hamilen ~ 
kfır tarihte saat 14 de Bat müdüriyette müteşekkil lcoıni•Y 
milracaat eylemeleri. (5774) 

Devlet Demir yolları 

1 - Cumhuriyet Bayramı dolayısile 19/10/933 taribİO 
10/ 11/933 tarihine kadar teozilith yo:cu tarifeleri tatbik ol 
caktır. 

2 - Bu müddet zarfında Ankara • Haydarpaşa • Ank 
arasmda Anadolu sür'at katarı iJc Haydarpaşa • Fevzipa .. • 
darpaşa arasında Toros sür'at katarı yalnız birinci ve ikiocl 
ki arabalarla yataklı arabalardan miiteşe~kil olacı:ı.: ve bu kal 
lara üçüncü mevki yolcusu kabul edilmiyecektir. 

3 - Üçüncü mevki yolcular Haydarpaıa • Adana • 
darpaşa arasında her gün işleyen ve Haydarpaşadan saat 1 
da Adanadao 7,20 de kalkan tren!erle Adana - Fenipat• 
sanda da o kısımda işleyen muhtelit trenlerle seyahat ed 
terdir. 

4 - Ankara • Haydarpaşa - Ankara arasında üçiiacD 
ki yolcuları Ankaradan Haydarpaşava ber gün 12,30 da ve " 
da ve Haydarpaşadan Ankaraya her gün saat 10,10 ve 19,lv 
kalkan trenler:e seyahat edeceı<lerdlr. 

Fazla izahat için istasyonlara müracaat bu,·urulm111 il'İ 
lurıur. ~576 

idaremiz için pazarlıkla sotın alana~ak o'an E ·~ri kovaobk 
ı ek, lrnlın A<nerikan bezi, meşe travers, olojen için pir.nÇ , 
nak teli, } uvarlak cıvata demiri, ressam yazı ve rakiurn t•b 
ve sa're gibi (25) kalem mu'1 lf"lifülcins malzemenin p•11 

'ô/l 0/'}jJ tarihine müsadif çarşanba günü mağazada icra l,ıJJ 
cağından taliplerin yevm ı mezkiirda saat 9 dan 11 e kadar 
batı vücut ederek tahrirf!n fiat vermeleri, bu baptaki maJıe 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış o'up nümune 

rilmesi ıcap eden malzeme için puarı~ günii nümuoeleri~~ll i 
raber getirilmesi, nümunesiz teklifierin kabul edilmeyece~ 
o'.unur. (57 


