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EN BÜYÜK BAYRAMIMIZ YARIN 
l'ayyareteri iz e 
~alnız 17 bin 

re kadar gidecekler, Istanbulda 
talebe in eçişi 6 saat sürecektir 

köyl ula 

Cümhuriyetten Bir Gün Evel Rus heyeti Istanbul ve Ankarada 10 s;;~-e;~[b~;;ün 
o Gazi Hz.nin nez-

A n k a r a dinde üç saat kaldı Yarın Radyo, Gazinin 
nutkunu dinletecek li'ı' J" f t t ı ı M ı • t BaşvekilPaşanın ziyafetinde a e a } ır i:en ec ıs e san1in1T nutuklar söylenildi 

h Ankara, 27 (A.A.) - Jeneral Ankaradaki geçit resmi ve nutuk için 
lıazırlık- Istanbula bir kuş bakışı Oca efendı·ıer ve Gazı· Voro,il~fun riy~setind~ki . jeneral 

Budyenı, maarıf komıserı Bonov 

O •&yJ07or .. 
il • 

Ciitnh •~ne evvel bugün, yani 
fetin Urıyetin ilanından, Hila 
. atıtrn.. d b' .. 'el ltnk ... aın an ır gun ev-

F aradayız .. 
t ethi B k b' . . 'f 

ve M. Kurji Janovski ile maiyet· 
lerindeki zevattan mürekkep Sov
yet heyeti bu sabah 10.35 te husu· 
si bir trenle lstanbuldan şehrimize 

Yarın Ankara
dan kalkacak 

geldiler. tayyarelerimiz 
istasyon ve istasyondan Anka - bütün memle

rapalaıa kadar süren cadde Sov • 
yet ve Türk bayrakları He dona - keti dolaşacak 
tılmış ve bu cadde üzerinde Rus· 
ça ve Türkce misafirlere "Hoş gel
diniz,, yazılarım taşıyan büyük 
bir tak kurulmuttu. 

Misafirler istasyonda Başvekil 
la.met ve Büyük Erkanı harbiye re· 
isi Mütir Fevzi Pa,a Hazretleriyle 
Milli Müdafa, Hariciye, Ma • 

Vekilleri ile hanımları, 
FıriMı Umumi Kitilii ve 

Fırka erkanı ile hanımları 
birinci ve ikinci ordu müf etti ti Ali 
Sait ve Fahrettin, Büyük erkanı 
harbiye ikinci reisi Asım Patalar, 
baıvekalet müıtep.rları Ankara 

(DeTaml 10 ancıa uyıtaaa) 

Köylere varıncı
ya kadar mem 
leketin her tara 
fına 50 milyon 
kağıt atacaklar 

; 

e lniı ey a ıneıı ıstı a 
-eti~ Y~~ne kuvvetli bir hükG- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 

~a ı ietırdrnesi lüzumu karıııın- 700 den fazla mahpus Gtlzel Aııkaradan yep '.)'tınl bir manzara 

Yarın cümhuriyet bayramı ... lstanbulun pört köteıin'de en 
ııı ka"tnet. Patanın Baıvekil olma -
lliill rarlaırnııtı. Fakat henüz gü- • 
b en lll"h' ikin u ım kararı vcrilmiı, tat· 
"ere ... ' ~eçilfnemiıti. Bu kararı 
. ·• a:ııınk ~ 1fo1 1 ar ve yılmaz insan1ar 

Yı acak k k k h' . >'okt\l. ' or aca ıç hır §ey 

Yarın sabah 

dokuz buçuğa 

kadar elJeı-·1 d Tereddüt edenler eskiler 
n e h' ' 

ç•teler n 'ç bir §ey gelmiyen bi- kurtulacak 
Su ' Yahut yobazlardı. 

rt'ıı11, l\nltrnı engelini, büyük ada· 
b t. aaı} atını! old .., .. .. 
·'"rııtı . ugunu o gunun 

olanlar 

lleyj .. erkınden Nebi zade Hamdi 
... alenı· , t<urtulacakolan 

N h' ıy. e nakledeceğiz 
e ı zad H d' 8ir .. e am ı Bey yazıyor: 

rrını .... Run "Hilafet,, yükünün bu 

son "1ahk0n1-
lardan •• 

"'•n , '• ~'ll'J sırtından artık kaldmlma- Pertembe günü Millet Meclisin· 
~lt Vleran.ırun gel.mit olduğuna ka- de kabul edilmiş olan af kanunu 
ıt WJc·•hıı 1 ~· bu kararın tatbikine a- metni dün cuma olduğu için lstan-
t. , l Ctı ın · • d .. "ttıp e : erasımı e onceden bula tebliğ edilememi!lİr. Maama· 
,, tını§. fih İstanbul hapishanesi ile tevkif •• r ''••·•••••• ıoe,-amı 4 Unctı aa3,foda) hanesinde bulunan ve bu kanun -

·~ ·········· lluuıttıı • • •••• • •••••• •••• ••••••••••••••••• • • •• •••• • • •••••••••••••••••••••• 
~ ı111ııınııı111111ınııı Y . T f • k 
~ lJ 111111111 enı e rı an1ız ıı 1 1ııııı•tıı•ıı1111111ııııı11111rıııııı1111ıııı' 

\ rnumi harpte teşkilatı mahsusa ( 
~ : 
~ ~ -
~ ...... ..~.a 1 .. . tbhat ve T•rakkl.,nla son snnlerl. &!ubarrlrl A. MİL 5 1 l A ~ ~ "'LA t ENVER CE = } tı~Jc .1 : ve MAL Paşalar arasındaki 21ddiyet ~ 
~ lEy~~ 'rı gclivordu? Teşkilatı mahsusil nasıl do~du? SÜ· = 
} Ş,c\f<ıR ~· ASKERi, merkezi umumi azasından BAHAEDDıN f 
~ •c NA.i· OPÇU. RlZA Beylerle bilih"re idam edilen H LMı § 
i Yeti n 

1 
•
1 Beylerın ıcraatı ve Kafkas ıhtilil cemiyetinin mabi- g 

\ Y Al<Ü~dı? K~fkf s cephesinde çete teşkilata nasıl o'uyordu? I 
~ ~. oldu ? CEMıL Beyin ıe,k;t ettiği çetelerin feci akıbeti ;_: 

J 8ütiin b b d' 
lto.e u a ııelcre ait ço~ heyecanlı yauları bir kaç ~ 

dan istifade edecekleri tahmin e • 
~ilmi§ 700 mahpusun. muamelele
rini ıUratle ikmal için evvelki gün 
bazı hazırlıklar yapılmııtır. Dün 

(Dclıınu 4 tıacD u71fada) 

' ' 
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VAKiT 

lstanbul halkı bu büyük gunu büyük caddelerden, en hücra kö • 
kalpten gelen ·büyük bir heyecan şelere kadar bütün evlerde, apartı· 
ile kutlulamak için bütün hazır - manlarda, dükkanlarda bayrak • 
lıklarını bitirmiştir (Dc\·amı 9 uncn :suyıfa(la) 

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

2 Satıcının 6 Katili 
Para kazandıklarını gören 6 haydut onları pusuya 

düşürdüler ve izleri kaybetmek istediler 

Maktlll Akif Ef. 

Şile - Pendik yo-
Yarın fevkalade bir sayı 

halinde çıkıyor 
lunda seyyar satıcı Aoazetemi:ı. Cilmhurlyct baJ ramı müııa -

IM'lx·tı~ıe Jarrı (18) SllJtfa olarak çıkacak, kif ve Sabatay Kara. 
ayrıca 82 auyıfalrk bir llA,·e ' 'erecektir. kat Efendilerin feci 

Her zamanki gibt beş kuru,a n"l'llccck bir şekilde öldürülme· 
olnrı yıırınkl fi'\ l<olfıdc &ayınuza ~it Oa· • l b' 

ııy e ıten cinayet tah Bu cinayet tahkikatını yapanlar lip, l"'°hçet Kf'mal, Mehmet J\srm, T..nl!I Be • 

hiç, adrl Etem, &IAml izzet, Osman (JcmaJ 

\'e Rdlk Ahmet Hf') lerln ve diler bir çok 

tanmmııt muharrlrlP.rln yaulan ılıaJarıacaktır. 

kikatı, hadisenin mahiyetini tama· çen haftanın çarşamba günü Şile
miyle aydınlat.mıştır. Öen dönerlerken Haciz köyüne uğ 

Tahkikatın en son safhasına ramışlar ve satış yapmışlardır. Bu· 
lradar sütunlınmızda okuyacaksınız. 1 

""11111ııııııııı11 1111 j ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 111111 1 ıı11ırı1tıırı1111ııııın111••"'""'•uııı•ııı111111ııııırıı1111ıımrıııır:ııırıııımııııııııı"rııııııııı 111ııııııın111111" il 
f3re hadise şöyle olmuştur: radaki ıatışın hararetli olutu ve 

Akif ve Karakat Efendiler ge· <De,·aını 4 lincU saydııclat 



~ 2 - VAKiT 28 B. teırin 1933 • 

M. Saro ™.......-..~......-ı!! ........ :s-b O_N_H_A .. ___ B_E_R __ t_......ER~~ 
Yeni Fransız kabinesini ~~ ="' 

Balkanlarda ______ ... 
Bir blok 

1:'-k'ı teşkil etti Japonya tehdı•t edı·yor 
~ Başvekil, Harbiye ne· 

) 

Bulgaristanın iste- ~ 
zaretini deruhte etti . 

Paris, 27 (A.A.) - Saro kabi· 
neti, aabahleyin saat 1, 1 O da res
men tetekkül etmiştir. 

Baıvekil ve bahriye nazırı M. 

Yeni bahriye programı: Büyük Okyanus denizinde en 
büyük donanma - Japonya tazyikten korkmıyor 

diği mahreç 
' T · k" ·· k ı · t ·ııM ,r ' an,, gazetcsı , ·uçu · ~ı 

Balkanlar,, scr:evhalı baş yaııv 
da diyol' ki : rr.P 

Evvela henü zmevcut olıll' ·...t Albert Saro, başvekil muavini ve 
adliye nazırı M. DaJimiye, dahi · 
liye nazırı M. Şotan, hariciye 
nazırı M. Pol Bonkur, harbiye na 

Uzak Şark ahvali, gün geçtik- "Ajans Rengo,, nun verdiği ma- ı yakla~ması insaniyet tarihinde bü· 
çc bir az daha ehemmiyet peyda lumata göre Japon hariciye nazı· yük bir tecrübe olacaktır. Tabii 
ediyor. Vaziyete bu ehemmiyeti rı M. Horita Rusya ile Amerika biz hadiselerin bundan sonraki ce
veren şey Japonyanın milli emel· arasında başlıyan müzakerattan reyanını büyük bir dikkatle takip 
leri ile bilhassa Rusyanın ve Ame bahsederek şu beyanatta bulu_n - edeceğiz. Amerika ile Rusyanın 
rikanın siyasi ve iktısadi vaziyet muştur: birbirine yaklaşmasını Japonya 
ve menfaatleri arasında tam bir "- Amerika rcisicümhurunun için bir tazyik vasıtası olarak kul

hatıı•· 
Balkan blokunu hakikat y{ 

zırı M. Daladiye, maliye nazırı 

M. Jorj Bone, bütçe nazırı M. A
bel Garde, ziraat nazırı M. Kümli 

sokmak lazımgeliyor. Türk • J{tl' 
nan misakından sonra Türk · , 

ticaret nazırı M. Loren Enac, na- zıddiyet bulunmasıdır. O kadar Rus hariciye komiseri Litvinofu lc:.nmak istiyenler varsa bunlarken 
iıa nazırı M. Pagan.an, milli ter - ki bu zıddiyetin bir gün bir harp müzakerat için davet etmiş olma- dile ı·inin aldandıklarını görecek -
biye nazırı M. dö Monz:& müstem- h 11 ·· t b'A ·· ··ı b·ı· A k h ·· 1 d' 

men misakı, bu yola atılan adı~, 
lardır. Bu son senelerde. bu .tflvı 
sele birkaç defo tetkik edild1·iiJI . 
her seferinde geri bırakıldı; ç ,r' 
1 • . • 'k d' ı oıJ1131 t~u vazıyet ı tısa ı an a,. I• 
ır.üsait olduğu halde, siyasi 311 

, "" tehlikesi doğurması i tima en art st a ıı goru e ı ır. nca u mu- er ır.,, 

lekat nazırı M. Pietri, hava işleri maktadır. zakeratın neticesinde A.merikanm Diğer taraftan Japon harbiye 1 ·· · d ~·ıd· So11 ~' 
nazırı M. Pier Kot, bahri ticaret Uzf\k Sark ahvalindeki ciddiyeti Rusyayı tanıması şüphelidir. Aksi nazırı Araki'nin de beyanatta bu
nazırı M. Stern, tekaüt n(\zırı M. takdir ~t.mek için Japonyanın en 1 takdirde Rusyadaki bolşevik ida • lunarak Japonyanın milli c.mellc -
Docos. kuvvetli bir fırkası 0 1an Mivsciyo resinin hiç bir tehlike teşkil etme- rine vasıl olmak için teşebbüsat 

ma ara musaıt egı ı. lııl' 

manlarda, iş değiştiği için, bil 
1

, 

susta biraz daha nikbin davr•~ 
labilir, zira Bulgaristan da k0 .. il 

Müsteşarlar: f . . B V k k'' . diğini kabul etmek lazım gelecek- vuku bulduğu takdirde memleke -
ırkası reısı aron a atsu ı nın 

B~tvekalet müsteşarı M. Andre telgraflarla bildirilmiş olan beya- tir. Bu itibarla dünyanın en ka- tinin silaha sarılarak harp etmek-

ı,er•''" devletlerle faal bir bera .• b' 
girişti. Bulgaristansız hakık• 

Amrıe, hariciy.e müsteşarı M. 1 
• • • • pitalist bir memleketi olan Ameri- ten çekinmiycceğini söylediği ma-

F ransova dö Tesan, teknik tedri- nalına ?•r a~ dıkkat etmek kafı - ka ile bolşevik Rusyanm birbirine lumdur. 
Balkan bloku olamaz. f 

t M M k b 
.. 

1 
k. dir: Fılhakıka bu zat Japonya -

sa . ar om e, mustem e at . . 
·· t M O .. B .. .11A mn fırkası tarafından tasvıp edıl-mus eşarı . gust rune, mı ı 

terbiye müsteşarı M. Maksens miş olan bahriye programı Büyük 
Bibi, harbiye müstetarı M.Guy Okyanos denizinde Japon hakimi
la Şambr. bedeni tedrisat müıte- yetinin tesisi gayesine matuf oldu-
şarı M. lö Jorj. ğunu açıkça ifade etmiştir. 

Pnri:;, 27 (A.A.) - M. Alber Vaşington gongresinde yapılan 
Sa.ro, yeni kabineyi teşkil vazife - bahri itilafname mucibince lngil
sini kati surette kabul etmittir. tere ile Amerika bahriyesi birbi -

M. Saro, bu kararını cümhur re· rine müsavi idi. İngiltere ve Ame . 
isi M. Lebrüne bildirmek için Eli- rika bahriye kuvvetleri (5) raka
zeye gideceği sırada gazetecilere 
dem ittir ki: 

mı ile ifade edildiğine göre Japon
yaya da (3) nisbetinde bir bahri

"- 1stişarelerime dün öğleden 
ıonra da devam ettim. Benimle ye kuvveti kabul edilmitti. Bu 
~ . . . . itibarla Japonya ikinci derecede 

bırJıkte çalr,masmı ıstemek ıçın b' b h . k · · h · d' 
M B th .. w • • M ır a nye uvvetını aız ı. • ar onu gormege gıttı.m. . 
B rth b · A k ti' Binaenaleyh Japonyanın yeni a on ana samımı ve uvve ı . . 

tt d d v• • b'ld' d' 1 programı tatbik edilmedığı suret -
ıure e yar ım e ecegını ı ır ı. 

F k t k b. h · · d d h t · te bu memleketin Büyük Okyanos a a a ıne arıcın e a a esır· 

1. • • d d b l b'I v • • ·denizinde birinci dereceye çıkmı§ 
ı oır yar ım a u una ı ecegmı . . 

i!eti sürerek her hangi bir nazırlık olması ıcap edıyor. 
kabul etmek istemedi.,, Japonyanm uzak şark suların -

Bayram günü 
Gazete ve mecmualardan 
posta ücreti alınmıyacak 

Ankcıta, 27 (Hususi) - Gaze -
lelerle mecmuaların 29 teşriniev -
vel aayıları, Cümhuriyetin onuncu 
yıl dönümü münasebetiyle çıkarı -
lcın fevkalade sayılar olacağı için 

da en büyük bir bahriye kuvveti 
leşkil etmekten istihdaf ettiği mak 

sat ne olabilir?. Tabii bunu anla
mak zor bir şey değildir. Bu mak 
sat, açıkça Çin, Mançuri, Mongo-

1 istan ve saire meselelerini kendi 
arzusuna göre halletmektir. Hu-

lasa yavaş yavaş bütün Asya kıt -
asında ve Büyük Okyanos denizin

de en haki.m bir devlet vaziyetine 
geçmektir 

bunların hosta ücretinden müstes- ============= = 
na tutu•,ması hakkında matbuat M Go·· mbo·· ş 
ceıhiyeti tarafından Nafıa Vekale • 
tine müracaat edilmişti. Nafıa Ve

lı:ah~ti bu müracaatı muvafık bul
muı ve alakalı dairelere bildir -
miştir. 

Yeni Maarif vekili 
Ankara, 27 (Hususi) - Mani

sa mebusu Hikmet Beyin. bugün _ 
!erde Maarif Vekaletine getirile _ 

,,. . 1 1 
CCSll an &fı maktadır~ Üniversite 
kadrosunun ikmali itiyle Hikmet 
Bey meşgul olacaktır. 

Na.şit Hakkı Bey mebus
luğa namzet mi 

gösteriliyor? 
Ankara, 27 (Hususi) - Riya

se\icümhur umumi katipliğine ta· 
yin edilen Ruşen Eşref Beyden 

Bulgar Kralı tarafından 

kabul edildi 
Sof ya, 27 (Bulgar ajansı) 

Macar başvekili M. Gömböş ile ha 

riciye nazırı M. de Kanya Bulgar 
hükumetini resmen ziyaret etmek 

üzere saat 15,40 ta Ankaradan bu 
raya gelmişlerdir. 

Macar devlet adamları, istas -
yonda hükumet erkanı, sefirler 

kralın mümessili, parlamento aza
sı, gazeteciler taraf mdan istikbal 

edilmiıler ve halk tarafından şid
detle alkışlanmışlardır. 

Batvekil ile teati edilen ziyaret
lerden sonra misafirler kral tara -
f mdan kabul ebilmişlerdir. 

Bu akşam batvekil M. Mutanof 

Bir Bulgar 
ceneralı 

nazırı ve 
geldiler 

Heyet bayramımızda bulunacaktır. 
Ceneral, yedi senedenberi görmediği 

memleketimizi hayretle karşılıyor 

Mösyö Titülesko Belgratl• s;_. 
ya arasında tavassutta bul&J11J 
Atinada bulunduğu zaman. S ~ 
gar - Yunan an1u.masmm eI:ıeJll 

. . ' 
duğunda ısrar etti. Bu anlatı;, 
da, ancak Bulgaristana Akdt....,..ıJ 
mahreç vermekle kabildir. J-ler J 
tle ne olursa olsun, yakında 8 ıı. 

~ .. 
gar ve Romanya krallarının dl f 
katJarr, Balkanların vaziyetine , , 

··tı 
ni bir veçhe verecektir. Bu ro" ~ 
katı üçler mülakatı takip ede'e 1 
tir. Kral Şarl, Boris, ve Alek~ 
buluşup görüşeceklerdir. Bu f

1 
rüşmeden sonra, Balkan}arda re. 
bir şeyler olacağına hükmedileb' 

lir. ~ 
- ~I 

kaldım. Biısbütün yeni bir r~rl 
ye karşısında bulunuyorum. 8" .. 
~aristanda tekaüt edilince çift~ 
lıkle meşgul olmağa ve ar• 
Türk - Bulgar dostluğu hak~: 
da konferanslar vermeğe bat 1 
dım. Cümhuriyetin onuncu yıl <' 
nümü münasebetiyle TürkİfJ 
geldiğimden ve bu vesileyle ; 
dostlarımı ziyaret fırsatını eld', 
tiğimden dolayı çok memnunııll' 

• 
Yugoslav gazeteciler• , 
Bayramda Ankarada buhı~•~ 

Bulgar heyeti olan Yugoslavya gazetecilerırt ·f4 
Cümhuriyetimizin onuncu yıl Öğlevakti Bulgar konsolosluğu· 12 kişilik bir grup cfün kon\'ll11.''ır 

DUn gelen 

dönümünde Ankarada Bulgar hü- na giderek konsolosa kart bırak - nel treniyle şehr~ro i ıe z ,.j,olJ ti' 
kumeti namına bulunacak olan mışlardır. Bundan sonra Pera - ve akşam treniyle Ankarara 11' 
Bulgar maarif nazırıi M. Boyaci- palasa giderek öğle yemeğini ora- ket etmişlerdir. 

1
, 

yef ve ceneral Morkof dün sabah- da yemişler, müteakiben T opka - Misafir meslektaaşlarıdl11 
ki ekspresle Sof yadan şehrimize pı sarayını, hazine dairesini ve a- isimleri şunlardn·: , ' 
gelmişler, istasyonda hükumet na- sarr atika müzesini gezmişlerdr. Belgratta çıkan P Jlitika .~";" • 
mına vali Muhiddin, şehir namına Misafirler saat on yedide Hay · tcsi muharrirlerinden MösY0 dl 
belediye turizm şubesi müdürü darpaşaya geçerek trenin arkası - van Mikiç, Vreme gazetesi",, · 
Ekrem Besim, Hariciye Vekili na- na takılan hususi bir vagonla An· Mösyö Milan Tokin, Pravd• .i 

'rtJoır mına muhtelit mübadele komisyo karaya gitmişlerdir. zetesinden Mösyö Brana Sı ,ıet 
nu Türk mürahhaslarmdan Esat Bulgar hükumet adamları istas· viç aSraybosnada çıkan gaıe;_,, 
Beylerle Bulgar konsolosu M. Bak· yonda vali muavini Ali Rıza ve namına Mösyö Hanza f'I .,,· 
laciyef taraflarından karşılanmı!· Ekrem Besim Beyler tarafından (Bu zat müslümandır) B0 ' f 
lardır. selamlanmışla.rdır. Misafirlerin hersekte ıslahat isleriyle ııı~tJtf' 

- - ıt"' 
Bir polis müfrezesi Bulgar hü - mihmandarlığına tayin edilen E - olmuş tanınmış bir muharr e&' 

kumet adamlarını selamlamıştır. sat Bey de beraberce Ankaraya Lublanada çıkan Yudro .,..ı ,f 
M. Bakla'ciyef ve ceneral Mar - gitmiştir. sinden Mösyö Virant Stank01 ,, · 

ıe 
kof istasyondan Perapalas oteline Ceneral Markof memleketimi - şehirde çıkan Sloventz g• ı,i 
gitmişler biraz sonra vilayette va· zin yabancısı olmıyan mütekait sinden Mösyö Josip Ko!ice" '·rıd'' 
li Muhiddin Beye ve kolordu ku - bir askerdir. Ceneral Markof harp repte çıkan Novesti gazete•• Jı'1f 
mandanlığmda Şükrü Naili Paşa- ten evvel Bulgar sefareti askeri Mösyö Branko Yuvanoviç, il' 
ya kartlarını bırakmışlar, hun· ı ataşeliğinde bulunmuş, mütareke I Zağrepte çıkan Obzor gaz~tef~,ı' 
dan sonra şehirde bir gezinti yap· ! esnasında da m:ıslahatgüzar sıfa· den Mösyö MiJan Yuvanovıç, t'l 
mışlardıt. 1 tiyle 'Bulgar hükumeti memleketi- vısatta çıkan Almanca De~~·~ 

münhal kalan Afyon Karahisar 
mebusluğuna "Hakimiyeti Milli -

ye,, yazı müdürü Naşit Ha]{kı Be
yin C. H. Fırkasınca namzet gös -
terileceği söyleniyor. 

Bulgar hükumet adamları refa · ni de temsil etmistir . . Volksblatt gazetesinden ~e 
misafirler şerefine bir akşam ziya katlerinde Ekrem Besim Bey ol - Cenera l Markof dün bir muhar· Franz Hein Belgrattan çık"~ ~· 
feti verecektir. Yarın da kral Var- duğu halde Ayasofya, Sultanah - ririmize şunları söylemiştir: del ne mec.-nuasından MötY~ ri 
na sarayında bir öğle ziyafeti ve- met, Kariye, Süleyman iye cami • ı " - Y cdi sen~ evvel Türkiyeden yodra'k ve matbuat rnüda.ı:"~ 
recektir. Müteakiben misafirler lerini , surleri, askeri müzeyi ziya- ı ayrılmıştım. Bugün memleketiniz- memudarından Mösyö Biycll 
Budapeşteye hareket edeceklerdir. ret etmişlerdir. deki değişikliği görünce hayrette Hifzi. 
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1>· uhtar Hanım 

urı Jeni b' 
Ye, lciitien,i . •r kanun aııl kütle -
"flard, n tırndiye kadar ıiyaıi 
kı \'e •af ı h L 

'lllı.._ h le arp narici kalan 
...... a Verdi 

k l\OYde)(' k . 
•ıarıdı, 1 adın intihap hakkını 
Şehirde)( k 

e••el bet d.1 adın iki buçuk ıene 
~·'- h e ıye •~k'l . ~ •lck -~ ı erıne karıt • 
-de köy ıc,;1 kazanmıttı. Bu gün 
&tlihiyetin,i ını. nıuhtar olabilmek 

Itö1d 1c· elıne alıyor. 
~.•ki, p ... ~. ıdkakdının evdeki, tarla
ql'İI ""'"'r a ... 
d
. 'Cek l 1 1f 1 göz önüne ge-
111 ° Urıa · k 

t tu •u . ınıan endi ken -
cc alı ıorar · -N· . 

d~1e "-da;in köydeki kadın ,im • 
dı? bu hakk h' d ~ ·1 ·· a ıa ıp egı -

8 
. i \l '"•li L~ kadar h '°1'1lıakta yerden fÖ • 

~)deki._ •kkınız vardır. Çünkü, 
'lba._ • •adını k k 
~''Yet er e ten ayıran 

:: dııırıd~~ fiziyolojidir. Bu
l ~Yllıd dın her ıeyle erke -
'trı·, oııun ır'. ~nun ıibi tarlada ça 

o" .. ıı ~~I çobanlık eder. 
~ tİLi :~.~ ar~ha kullanır, o -

id, ır Uz ıurer, onun gibi 
'· l•tltk, pazarda ıatıcıhk 
1\ tr~elc ha 
/dlll öle I r~ ıider, aıker olur. 
~ 1 bedtııi.:. erın açtıiı ıediii ken
,lPat1r .,._ eıı eklediii 'YÜcutlula 
"lk· ' e,~et· ı ~d ın aarfettiiini tarla-
' \' oı.u. llt taı....mlar. 

<ı 'Hu" uı bir Anadolu k" .. ~ "le 1.. .. .. oyune 
dlllı "li 

0
.l'llriiflUnüzdür. Bir köy 

' ' '-d ıı; kötenin hanımı, lcoca
'-'•tlt ltf~ 1c.nıı değildir. O bu 
~ •• }{~tla'? hiçnir zaman ta -
~ teç· iÇ bır ıün erkeiin 11rtın 
't'r ~llllıeyi tecrübe etmedi. 
~ı, tu d~rlcen burnu ıüneıte 
1 o .. ~~tı. 
~~dı, '\', ) ~lfır1'en a •ucu nasır
'- illlll]arı )' •da kağnı ıünnekten 
lit~elltliair.tla~ı. Bu kadın itin 
'ılı, l'e ır. Bu kadın itin halket 
' ,t,

111 
zahınetinin mukabilini 

lltt1,,t•Yanl~rın heykelidir. 
"1t.1 .. ..1 llıakıneıinin ba,ında 
~ ·oq· n'h ' 
lt"l'lıt' b 1 ayetinde neresinde 

'l l' lif eyi• u kadını bulurıunuz. 
'-thıi a·~ olrnaınak için yüzünün 
~a, ta~te, elinin tazeliğini 
~ ~ .. , 11 k nlarını funda ve çakı-
e \· •dı11 le 1 ~ ·1 . )" ır İt ad 1 ıgı ı e, kıy af etıle 

1~i ad •ı.ııdır. Köydeki kadını 
dl!ıiı. C~ Uzaktan farkedemez -
tt L ordu~ .... 
' oir erk 

1
_ ıunuz bir kadın ını _ 

1• ea: rnid' ' ,.. rı,,. ır .• 
"~i ... ır, o ne ek kt' ... 
l ~ -c;ılt i t' r e ır, ne dıtıdır. 
'CQa"'' t ır. On f' . 1 ''k \J 1>'etı . . un ızıyo OJI 

t1w..1 erı ııt 'd .. 
•l' -..qa d.. l ıı e ııın rendesi 

1 'ad Uz ef lll' • • 'tt ece .. 1t cınııyetin ateti-
ı. 'fı ... L_ ıozlerinde oo" l . . 
~ .... q 1 , • z erının 
a.1 liada ... p 1

1
Yan tunç dekorun or-

~la-. l"h'f dıy b L _ • 
~•tt an eueklerınde a •r. 

tjll L ll icadın b' 
t.. lllllbindeİc· ır kut ıibi erkekle-
tt."'-' l'e k 1 altın kafeste cı•ıl • 
-~, eaeı · · 
'\ llıahlukJ erının dibine darı 

arla rnukayeae edile-

~ ... .,,. 
~ lte11 le 
~L~'>'tl f akdınla erkek araıında
~r... • ar ı biz f · ı tl\b..."'IQa a ızıyo oji ayrı -i;' raraak batılla uiraımı~ 

'l'lct~ ilin '°' "~ L traarndYal ~•Yatta kadınla 
~-- 111\laı~ a bır fark ıörüyor -

l.)tı bir •~bebi kadının erkek -
~~dırı it h •Yat Y•tamaudır. 
Ilı,.~)&) h kal Yatından uzaklaıtık 
· ~..... a arında d k 1' ~•ttır 1 n a o adar 
"111~ h,lcıarı~ t hayatına girdikçe 

. ı kazanrnıya batla -

ta__ • • • 
~~Gıdek' k 
~... ''" 

1 adın rnuaıır it 
d1t. 8u •rı Çok zahmetle Yoiru-

llurı ai • h k Y&aı a ka ıahip 
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Aldanmayın 

Kalp lOkuruşluklar 
•• 
Odünç paralar kanunu Ge·ne onlar 

Büyük bir kaçak 
fabrikanın listesi 

Hariçten geıen bu parala 
rın asıllarından tarkı 
Otede beride kalp on kuruşluk

lara tesadüf edilmektedir. Sahte 
on kuruşluklar bilhassa tramvay • 
larda çok meydana çıkmaktadır. 

Polis ikinci şube müdüriyeti bu hu 
susta tahkikata devam ediyor. 

ve ikraz müesseseleri 
izin alan 88 müessesenin sermayesi 

.2,340,000 lira - faizleri 0/
0 25 

Gümrük muhafaza teşkilatının 
memurları şehrimizde geniş mik -
yasla bir eroin kaçakçılığı daha 
meydana çıkarmışlardır. Bu on kuruşlukların da evvelce 

meydana çıkarılan yüz liralıklar 

gibi memleketimizde yapılmadığı, 
hariçte yapılmış olup bazı eller va 
sıtasi)e memlekete sokulup piyasa 
ya sürüldüğü anlaşılıyor. Zabıta 

kalp paraları memlekete sokan ve 
piyasaya çıkaran bu gizli elleri a
ramaktadır. 

Ödünç paralar kanununun net 
ri üzerine lıtanbuldaki ikraz itle
rile metaul olan tahıi müeaaeıe ve 
bankalar hakkında tetkikatta bu -
lunan komiıer Nahit ve Mahmut 
Beyler vazifelerini ikmal etmitler 
dir. 

Öjrendiğimize göre ödünç pa
ralar kanununa tevfikan izin alan 
!ahııların miktarı 88 dir. Bunlar 
beyanname vermek ıuretile naııl 

ve ne ıuretle iıtikraz yaptıklarını 
bildirmitlerdir. Bu ıuretle müra -
caat ederek talepleri kabul edilen 
lerin ıermayeıi yekunu 2,340.000 
liraya baliğ olmu,tur~ 

88 tahıstan maada ikraz itleri
lc met1ul olan 29 banka da kanu
nun tartları daireıinde icap eden 
beyannamelerini vermitlerdir. 
Bunlara ait beyannameler hazır -
lanarak vekalete gönderilmittir. · 
izin veaikaıı almak için müracaat 
edenlerin 25 i yüzde on iki, 14 ü 
yüzde 15, 19 u yüzde 18, 13 ün yüz 
de yirmi, 4 ü yüzde 24 v& müteba
kisi de yüzde yirmi beş faiz al
makta oldukları anlatılmıttır. l -
zin 'Yesika11 alanlar kanunun 6 ın
cı maddesi mucibince defter tuta
caklardır. 

Bunlar haricinde rehin üzerine 
ikraz ınua~leıi yapanlar hak -
kındaki kanun maddeıi de tatbik 
edilmit ve 18 müeaaese muamele -
lerini taıf İye ederek ıon netredi -
len kanun üzerine itten el çeknıit 
lerdir. 

Resmen terhin muamelesi ya -
pan belediyenin Sandal bedeıte -
nindeki terhin aandıiıdır. Bir de 
Üıküdarda bir ıahıstır. 

Öjrendiğimize röre yeni kanun 
da ikraz iti yapan bütün müeaae -
seler tatil olduğu için bu itle uğ -
ratan vekalet komiıerleri muhte
lif müeaaeıe ve cemiyetlerde le -

olma11 gayet tabiidir. Köyde muh
tar olabilecek köy kadını ıize ha
tırlatayım ki pek çoktur. İtin pitir
diği, itin olgunlattırdıiı bu kadın 
hiçbir zaman erkek muhtardan da 
ha geri kafalı 1ıeri akıllı değildir. 
Eıaıen çok realiıt olan köylerde 
kadınla erkek arasında mantık 

farkı aramak abeıtir. 

Daha yarım sene olmadı. Orta 
Anadolu köy:eri araıında aylar ae 
çirdim. Cinı, cinı, tip, tip köy ka
dınları gördüm. 

Bu kadınlar bana nelerden 
bahıetmediJer. Ne ıiıtemli fikirler 
•Öylemediler. Hali, Y ıldızelinde 
raıaeldigim köy:ü (feminiıt) ka -
famda yafıyor, o bana tunları söy 
lem itti: 

"- Ben yeni harfleri öğrendim. 
Bana bir kanunu medeni ver, çün
kü bu kanundan kocaların birden 
fazla karı almalarını yaıak ediyor. 
Ben hem tarlada çalıtayım, hem 
kağnımı ıüreyim, hem hasada gi
deyim bir de ortak beliıı çeke -
yim. Kanunla hakkımı koruyaca -
iım. Bunu dü,ünen kadın Türk 
inkılabının köyde muhafızı olacak 
tır, . 

Sadri Etem 

ikraz mGe••e•elerlnl kontrol eden 
komiser Nahit Eey 

avün sandığı kurarak memurları -
na ve azalarına ikraz yapan mü -
e11eseleri de tesbit etmiye başla -
mışhr. Bu kabil müesaeselerde 
hükumete beyanname vererek va
ziyetlerini kanuna göre uydura -
caklardır. 

Muhafaza memurları son zam -
manda büyük bir eroin fabrikası -
nın faaliyet haline hazırlanmak ü
zere olduğunu haber almışlar, hu 
kaçak deposunun Şişli veya Pan • 
galh taraflarında bulunduğunu da 
teshil etmişlerdir. Filhakika tah
kikat derinleştirildiğ zaman tahak 
kuk etmştir ki Pangaltıda V asila -
ki Materya isminde bir adamın evi 
eroin fabrikaıı haline konulmuş -

tur. Dün bu ev ansızın araştırıl -
mış ve tam teşkilatlı bir eroin fab 
rikası meydana çıkarılmıştır. Elde 
E'dilen delillere göre, burası, 1s -
lanbulda faaliyette bulunan diğer 
büyük bir eroin fabrikasının şube
sidir. Memurlar bu büyük fabrika 
yı bulmak üzeredirler. 

Dört kişi tevkif edilmiş, sekiz 
kişi de nezaret altına alınmıştır. 
Meydana çıkan fabrikada bir hay 
li ilet ve edevat, mühim miktarda 
ham eroin elde edilmiştir. 

Tahkikat ehemmiyetle devam 
etmektedir. 

Kalp onluklar ilk bakışta diğer
lerinden farksız gibidir. Fakat bi
raz dikkat edilince bariz farklar 
görülebilmektedir. Sahte onlukla -
rın renkleri hakil<ilerinden daha 
açıktır. 1 O rakamının altındaki a -
rap harflerile yazılmıf olan kurut 
kelimesi de gayri muntazam, hat l 
lar daha ince ve fazla kabarıktır. 
Yukarıdaki ay yıldız da intizam -
sız ve yıldız fazla kabarıktır. Def
ne dalı pek cüz'i bir dikkatle görü 
lebilecek derecede kaba ve biçim· 
sizdir. Arka taraftaki Türkiye cüm 
huriyeti yazısının da hatlan pek 
ince ve bir çok yerleri birbirine 
karışmıttır. Buğday dalı silik ve 
fazla pürüzlüdür. 

Muhtelit mübadele Hediye tayyareler 
Paranın büyüklüğü aynen haki

kileri gibidir. Ancak kenardaki trr 
tıllar daha seyrek ve kahadır. 

Komisyonun tasfiyesi 
ve yeni bir mukavele 
Muhtelit mübadele komisyo -

nunda itlerin bir an evvel sür'atle 
taıfiyesi yolunda yeni bir adım a -
tılmıtbr. Yunan baıvekili M. Çal
darisin Ankarayı ziyareti esnasın
da da bu meıele mevzuu bahıol 
muş, o zaman iki hükumet arasın· 
da cereyan eden müki.lemelerde 
komiıyonun bir ıeneye kadar tas -
fiyeıi, ondan sonra muallakta ka
lan itlerin mahalli mahkemelere 
devri hususunda itilaf hasıl olmuş 
tu. Son zamanlarda muhtelit mü 
badele komisyonunda Türk hat 
mürahhası Şevki Beyle Yunan 
baş mürahhası M. F okas arasında 
bu hususta müzakereler olmuş , 
neticede yeni bir mukavelenin e -
aasları hazırlanmıthr. Buna göre 
komisyonda yeniden müracaat ka
bul edilmiyecektir. Henüz etabli 
vesikaıı almamış olan lstanbul 
rumlarına yeniden bir mühlet ve· 
rilecek, bu mühlet içinde müraca -
at etmiyenler haklarını kaybede -
ceklerdir . 

Keza ebeveyni veya zevci bura
da bulunduğundan dolayı Türki -
yeye dönmek isteyenlerden kısa 
bir müddet zarfında müracaat et· 
miyenlerin bundan sonraki müra· 
caatları kabul olunmıyacaktır. 
Komiıyondaki işlerin bu suretle 

nihayet yedi, sekiz ay zarfında 
bitirileceği ümit olunmaktadır. 

Hazırlanan bu mukavele yakın· 
da imza edilecektir. 

Ankarada bulunmakta olan baş 
mürahhasımız Şevki Bey bu yeni 
\tilaf ın esasları hakkında Harici-
ye Vekaletin~ izahat verecektir. 

Dün bir uçuş tecrübesi 
yaptılar 

Sovyet hükumeti tarafından he
diye edilen tayyareler dün saat on 
dörtte Y etilköy tayyare meydanın 
da bir uçuş tecrübeıi yapmıtlardı.r 
T ecrübe'.erde tayyare cemiyetinin 
İıta:-ıbul ,ubeıi müdürü Fehmi Bey 
de bulunmuştur. 

Tayyareler, bugün hava müsa
it olduğu takdirde Ankaraya gide 
ceklerdir. 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahit Beyin hazırladı

~ı bu mecmuanın iJk ıayısı yarın 
çıkıyor. Fikir hareketleri her za
man 16 sayıfadır. Fakat yarın bü
yük bayram münaıebetiyle 20 sa
yıfa olarak çıkacaktır. Mecmua
nın intişar günü pertembe günleri
dir. Ancak ilk ıayısı yarın ve ikin
cisi önümüzdeki pertembeye çıka
caktır. 

Acıklı bir ölüm 
Evvelki gün dördüncü vakıf ha

nında asanıörün araıında sıkıta -

Yumurta sevkiyah 
Muhtelif ecnebi memleketlere mil 
him miktarda yumurta ıevkiyah 

batlamıthr. Geçen hafta da lıtan
buldan ve lneboludan yüklenmit 
üç vapur Fransaya gitmittirA 

Yumurta piyasasında çok mü
hi..n canlılık olduğu için fiatlar da 
yükselmektedir. İri boy yumurtala 
rın ıandığı 1440 adedi 25 liraya 
kadar yükselmittir. Orta boy yu • 
murtalar ise 20 liradan muamele 
görmektedir. 

Yugoslavya ile ticaretimiz 
Yugoslavya ile alakadar tacir -

ler ticaret odasına müracaat ede • 
rek memleketimizle Yugoslavya a 
raıındaki ticaret mukavelesi yap -
mak için hükiımet nezdinde teıeb 
büste bulunulmasını rica etmit • 
!erdir. 

Tacir!er bu müracaatlarında 
Yugoslavyadan gelen malları ve 
ihraç mallarımızr zikrederek bu -
nun memleketimiz için iyi netice
ler vereceğini ileri ıürmektedir • 
ler. 

rak feci bir kazaya uğrıyan Naci 
Efendi dün Cerrahpaf& haıtane - r "" 1ıu5 ''Y~"ı' 

1

E;~ıki
11 'V'A'l<iT"""" "I 

sinde vefat etmiştir. Eıııııuıııuuıuıuıwıııımııınıııınaııuııııı ııı ııı nıııııı.,ııuımıuıııııaııııuımıın-

Muharrirlerİmİzden yekta Ra - 28 Birinci tetrin 1918 
gıp Beyin kardeşi o'an Naci Efen- Sabık Hal«'p nıllııl Bedri BeJle 

dinin daha pek genç yaşta böyle Bf>yruı ,·aJlııl Azmi Hey ,·ealkaaız olarak 

feci bir tarzda ölüşü tanıyanları ıtehrlmlıl krkeden Alman efrat , .e zabıtanı 

çok mütee~sir etmittir. Haluk ar- araaındu Botazdan tıktığı ınrada hük6met<ıe 

kadatımıza ve aileıine samimi ta- \'l'rllt'n emir llzrrıne \'apıır tc,·kff f'dllmlı ve 

ziyetlerimizi bildiririz. Rf'drl, Azmi Beyinin A,·nıpa~-a azl.rm!tlerlne 

Bir kaza 
mümanaat olıınmıı,tur. Kendllf'rl meruk ku

mandanlığına ııe\'kolunmıı !ardır • 

Galata rıhtımında açıkta bulu- - Ent>lkl gün dliıman tayyarclcrl,rle , 

nan Alman Daykoviç kumpanya _ ta.narrc·llrrimlıdcn t•azıl ,.e \ 'cdhl &>3lt>r 

sının Polonya vapuruna tahmil e • Krnınnda bir ha\'B mııharci>l'ııi <'t'rPyan etmlı· 

dil.mekte olan tuzlu balık fıçıların- tir • FKzıl Bf>y, dilşmanın toklufıına raf • 

Bt ezilya sefiri dan birisi üzerine düterek başın - mrn kendilerine sokularak mltralJÖZ att>ıl 
Mezuniyetle memleketine git - dan yaralanmıt olan Kaıımpaşada açmr,tır. ouı~ tayyn~lcrlnln mukablf'lll 

nıit olan Brezilya sefiri Mösyö hamal Mehmet tedavi edilmek ü - nl'tl<ıeılnde, Faı.ıt Bey ağır urette J•ralıuı -

Mario de Pimenlal Brondao dün I zere Cerrahpaf& haıtaneıine kal - mıısa da tayya~lylc twraber Aynatalon.,.. 

ıehrimize gelmittir. dırılmııtır. lnfllf'ie mu\8ffak olmıııtur. 
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10 Sene evel bu 
Ankara 

Yunan muhalifleri 
M. Venizelos ve fırkasının 
hükumete bir nümayişi 

ATJNA, 26 (Hususi) - M. V:c-

Bayramda 
Istanbul ~e Ankara 3 gün bi leşik 

bir program neşredeceklel 
(Dıı& tarnfı ·ı lncl 2'U.) ılanıızdn) yen bir meseledir. Zamanı gelin- nizelos, kendi fırkasma mensup olarak 

iş "Meclis,, e geldi. Tertip mu ce bu meıele de bittabi kemali kat
cibince "Hilafetin saltanattan ay- iyetle halledilir. Şimdi siz medi
rılm~ı,, na dair bir kanun layıha- ııin encümenin izden l:ek "ediği ka
s hazırfo.yıp hemen umumi heyete nun layihasını yazınız !.

1
, 

fıyanm hususi içtimamda son dar
oei lhüklımcte iştirak etmiş olan 
zab:tlc.rin tekaüde sevki hakkrnda 
lıü1:fımetçe tanz:.m edilmiş olan ka 
nun ryihasmı reddettik' erinden 
do1ayı, kendilerini hararetle tebrik 
etmiş ve bu ret knranndan sonra 

Clımhuri~·ctln onuncu yıl dönUnıü 1 uııunoa J ılı rıt.'l"'ı. 

bıı.yramıncln ı ı,'1ln ve 1;ccc rıtdyn ile ı U li. nıısllr : ( 
zetılı 

nc,şrcdilccck ı;.:iir, dc::;t:m. konfcrıınıı, halk \ l'mııııııııı lllt."zarınıl:l cr.ı.rcnı ' lifi' 

verilmek üzere hususi bir encümen 1 "Milli irade , yerini bulClu. 
teşki.li tensibe alındı ve bu encü - ı "O,, söyledi, biz ynzdıh: 

tu "'l\ ü m•hık vP piv. cslcrın sı.rn - UL·r :tnrurııııtın ubtı\ ıı ill')· ı.ıilr t . .J fh 8 • .... ·r? 
d;lR 'ı 

ıanmt!'ö proğrammı sırayla koyucnğt7. • Ekrem Zcki (NC"zihc U. UırnfTll ıtl-1 

(,\uk:ırıı rn 1 hın bul l"lld) o U;tusyunl;ırı Kon51rto - d'Ambrol".i30 (l.ı..,.ç;:ıt '/? 
men ~zası serbest bir intihap ile Layihanın müsveddesi kısmen · 
taayyün etti. Bu encümende Ce- de, büyük ve eşsiz reisin o nrda
lalcttin Arif Bey merhum ile Er - ki vaziyetinde, im;an üzerinde baş 
zurum, Konya ve Balıkesir meb- ka bir alemden geliyormuş g!bi 
uslarından bir çok hoca efendiler, 1 bir tesir bırakan sesinde encümen 
Bursa mebusu Muhittin Baha Bey clmlliyetinin o gi!r'üi beceriksi7. -
ve hu şatırları yazan vardı. liğine bir işaret s~zen benim titrek 

Encümen intihabı biter bitmez ellerimle olmak üzere yazıldı, mec 
Millet meclisinde şimdiki C. H. F. lise verildi. 
sı binası riyaset oda5ının bitişiğin- "Tekke, medre~c,, eski ve çürük 
deki küçücük odada toplandı. En- "Hukuk,, "O,, nun gözleri, sfö~leri. 
cümen müıakereye başlar başla - ''Milli iraden nin bu tcznhitrleri 
maz Muhittin Baha Bey ile bir iki karşısında s:.ısmuş \'c sinmiştir. 
ülkü ve fikir arkadaşı kendilerinin Hilafet saltanattan~ cnci.:,m,enin 
bu heyet içinde pek azlık oldukla- btitün azas• da dahil -olduğu halde 
rını gördüler. Celalettin Arif B. meclisin "miittefikan,, verdiği ka· 
müzakereye riyaset ediyordu. rar ile ayrıldı. 
Manzara bugünkü gibi gözümün 
önündedir. 

Üç beş sözden sonra hoca efen
diler yerlerinde oturamaz oldular. 
Müzakereye ayak üstündeki ekse
riyetin heyecanı hakim oluyordu. 
Hoca efendiler bir emri vaki kar-
ısında olduklarım anll'.~ışlardı 

lnktlap hareketine cepheden hü -
cum edemiyorlar, "Hilafet salta -
r.attan ayrı:masmn diyemiyorlar, 
fakat halifeye, hatta orltu ba~ku -
mandanlrğı gibi bazı haklar, vazi
feler vermek lazım geldiğini, hiç 
bir hllkkı, vazifesi olmıyan bir ha-

(ANAYURT) 
uıttQ11mııu111111R1nm111ımnnt1J9nuun ... ttmmanJ1111111aıutttnıınuunıattı1111ımmr.mt 

700 den 
la mah us 

(na, tnrnfı l inci Sil ıfamu.da) 

de, cuma olduğu ha'de bu hazırlık 
lara devam edilmiştir. 

Bu sabah 1stanbu1a kanun teb
liğ ct.lilcccği muhakkak nddcdildi
ğinden bugün öğleden sonra ha 
pislerin tahliyesine başlanacaktır .. 

lifenin ~er'an halife olamıyacağıni Öğrendiğimize, göre İstanbul 
ileri sürüyorlar, memleketin ba ın- merkez hapishanesinde ve tevkif
c1a gene, yalnız sıfatı, ismi deği~· h nede ı 280 kişi arasında umumi 
mi~ bir hükümdar belası bırakma- af tan i&tif ade edeceklerin yekunu 
ğa var kuvvetleriyle çalışıyorlar: 700 nen fazladır. Bunların 350 si 
dı. Celilettin Arif Bey de hoca tevkifhanede ve diğerleri de ha -
efendllcrin iddialarını "hukuki,, piıhanededir. 

hükumet iddia edildiği veçhile 
ayan oecl!sini lağva teşebbüs eder 
:;c,, takip edilecek hattı hcrckct gö 
rüşülmüştür. Bu içtima neticesin -
<le, üyan mcdisinin ayan ve meb
us:ın mcdiılerinin bir müesacsan 
meclisi halinde müıtercken içti -
maım talep etmesi karar:aştırıl -
mışbr. 

Hükumet gnzeteleri, Venizelist 
ayanın bu karanndan bahseder -
ken, meb'usan ve ayan meclisleri
ni müştereken içtimaa d vet et
mek hakkının muhalefet fırkasına 
değil, fakat lıükiımete ait bir hak 
olduğunu yazmakta ve hükumet 
ancak 'lüzum gördüğü takdirde 
böyle bir şeye teşebbi:s edeceğini 
ilave et.mektedir. Muhaliflerse, hü
kumetin ayan ve meh'usan mec -
lislerini müştereken içtimaa davet 
etmek mecburiyetinde bu'unduğu· 
nu iddia ediyor, 

M. Venizelos, hükUmete karşı 

ikinci makalesini neşreylemi~tir, 
Mumaileyh, muhalefet meb'usla -
rmı, meclisi meb'usan müzakcra • 
tına ademi iştirake sevkeden se -
hepleri birer birer tadat ettikten 
&onra muhalif meb'usların mecli • 
se avdet etmeleri için hükumetten 
~öz hün·iyetine ve parli.mentariz -
me riayet edileceğine dair teminat 
istemektedir. 

2 satıcının 
6 katili naz riyelerle teyit ediyor, hilale- ÜJküdar h:lpishanesindeki 220 

tin isminden ibaret bir müessese mevcuttan 100 kadarı da umu.mi (l>n~ tnrurı ı lnl'I &a.\ıfamıLda) 

ilç h:ı~ ram gunünılP birlı>~Ik o,ır;tl< bıı proğ· 

r.ımı nf'!Orf'd,.ccl<ltrdir.) 

Birinci gün: Yarin 29 Birinci 
Teşrin 1933 Pazar 

81riıı<"i kll!ım: 

<Saat JO - llt 

1- Ank:lmds yııpıl.ıeak 

ha':'tanÇ:ı"'ıın dalr m:ılfım:ıt. 

nırntsirntıı 

2 - r.ei kiı!1'1hur Haaetlf'riııln ,\n1'u • 

rııüa ınerıt!>lın mr~·dunında \Crr<'ekh.•rt nutıılı.. 

( t'ukşrk l.omi"> onun her yen' trbliğ 

ı;örr hu 

rindn nıl'ydı\ıılarda topla111lmı1 olııral,tu. 

ltrm• bu nır~·ıJanlard.'\ mC\c:.ıt frnni \a ıta • 

kaıı.ır ırad~o nlt<'J mal\iııtkrl 

h:ı7ır buhınıhıruhlCtlktır. 

Un lı>rtihatla toplanım5 

biıtını hnll• kiıtklı>ri \e hııoıııti rad.,olRr 1111:11 

10 Ilı• ı ı ıtna.uıctı ltl'i-.lciimhıır llıızrı•tlı•ri • 

ııln ııutıı1'1ıırını dinlrJrbilirl«'r 
~lrydanlarda rııd~·o tt•rllbatı ol:ın yrrlcr bu 

ııııtı.11 dinlr.diktf!n 'ltınra proı;ramlıumd:ıkl ın· 

m ıı~ nwrıı imlerini ~·ııparlar. !\J('~·danhırın • 

da rad30 ttortih:ıtı olmı,>an ~nlrr ı;;ınt 10 ü:ın 

itiharrn krnıli nıcra,ım pro1>ramlıuını t;ıt-

bil<r ba .. J ırlar.) 

lklnd kı ım: 

(baat J:? - 1-1) 

·a t ıt btlkliıl mıll'f• - l!,Oj Ciimhıırl-

~"t:tln onuncu J ıl IU.'\'fl -.U.01\ ~lir. dı- t:ı.ıı: 

'Hırı. ınlllc•ti lnlull\p h;ind<' Samsıııı:ı çıkhılı 

glııı ( H"h~·et kcnıııl) .' O ati dr.sfünı ( .\ııl< 

ifa ın) - 1:?,'!2 U:ılk Tiırkiılrrl (l'l:'ıkl:ı) • 

Sarı Z•·~ llek, !Sf'J'('t!,"i oğlu, Anluua k;ır;abı • 

12,3l Dan!I pt:ıkları - l'!,13 ı;'ilr. J> tı,ıı. 

Onııncıı Jıla dr truı (İshal> r.ıırct). 1875 

ı.ilometre (IS«"h!;cl Ktmııl). 

U,01 Jlnlk 'Iurkiıkri (Plitkll\). 

A;ydın Ktıra Ali Eff', Antrıı tlırkıi'lti, 

h 1 k b Eğin hı\\ıt!!ı. a ine onulmasının efkarı umu - ~f kanunundan istifade edecekler satıcıların pek az ir zaman için-
ı 3,11 Koaferan!I: miyede, hele ordu üzerinde mem- arasındadır. 1 de bir haylı ~~r~ kazanışı, köylü-

lellet için çok zararlı, tehlikeli te· Bugün tevkifhanede, hapishane lerden altı kışının tamahını celp 
sirleı·i hasıl edeceğini söy)iyordu. de ve Üsküdar hapishanesinde ts- etmeie kafi gelmiıtir. 

Bu tehdit te küçücük odanın bu tanbul müddeiumumiliği tarafın_ Dördü Haciz köyü ahalisinden, 
"h k ~a (ıir.uıalettin Kfınıi), On )ıl i<;inı.lc• (Urh· tarı i encümeninin üçücük ekal- dan serilecek beşer ki,ilik komis- ikisi Adapazarından olan altı ar -

l f k -:r - s- ı:rt l\ı'mal). iyetini ekseriyetin i .-ine iştirak kadaş kafa kafaya vermişler, iki 
yonlar, bütün hapislerin vaziyetle- ıs .. ,o \j:ın lıabt>rlrrı. _ ııı .. ;ı dımhıı -

ettirmiye kafi gehnedi. Müzakere, r..:nı' •u'"ratle tetl~k ederek aftan 
1 
•• _ seyyar satıcıyı ıoy.mağ1 kararlaş -

J • b k l • 0 ~ " ıi~ ı>tin oıııınc·ıı ~ ıl mar:ı. - 13,~7 1'.tiklal uç. İ'r netice alma ıı:un ıaat erce tırmışlardır. Bu kadar üzerine 
tifade edecekleri derhal tahliye e- nı:ır~ı • 

sürdu. Bu gidi~le belki kıya.mele d köyden yedi kilometre uzakta bu-,. eceklerdir. Ve diğerlerinin de 
kad~r ürecekti. Fakat millet mu Iunan Dindere mevkii ne gidilerek hapis cezaları o nisbcte göre tes -
ka~t!-eratımn büyük bekçiıi hiç hir bit edilecektir. pusu kurulmuş ve beklenilmiıtir .. 
inkılap hamlesini tekke, medrese Saat altı buçukta Akif ve Ka -
k . d l Hapishaneden çıkacaklar ara - ~ ··ı iıı nnıını>u ~ 11ı rmr~ı - ıo,os ~ıır~ oşçsin e~ mt\nasıa nazariyeJer e rakaş Efendiler oradan geçmişler 

sınrla gazeteci arkadaşlardan Se -
bo~lıne).:sına elbet mü5aade ede - ve altı haydut herif> satıcıları soy-

lim Ragıp, Zekeriya Beyler de bu-
mezdi... mak için menfur cinayet'erini işle ,. ıwr: 

lunmaktadır. Komünistlerden bir (Fc•r!ınn<lc U:ın ım, pi~ano il~). l'ıılonn E.ncümetı odasıoın kapuı :rava!- hl' d nıişlerdir. 
1 kısmı da ta ıye c ilec-e!derdir. d d c~ohı·nı. l'n·liit , .. Fıi; cnaıııı. 

('t\ ara andt: Büyük kurtarıc~ göa- Yakalanan şerirlerden dör ü c 
Hafif para cezaları da affedile-

lerinin, tehlike, zorluk dakikaların Adapazarma kaçan ve henüz der-
d L!!-b ce , gayn mavkuf suçlular hakkın k 17,8 l\oıı"C'r: a uia ütün beliren bütün yıldı • des.t edilemiycn diğer iki çe-r es 

l l dal:ı' ı'la· m1arın tatbiki de af kanu- c:-,· ...... ,,.l ı:r•mri ,... • h·ı C'rnı ıl 0r,ırr rım arıy a "Encümen,, in ortr:uın - · le ttabıkalı kimselerdir. Adapa - ..... u ' ·~ • ' 

ı 1 nu .mucibince yap:lmayacaktır. l l . d ld l l 'k' ı ııhnııo ,,. Ji.-man), J>rr·llit H~ ,\llı>;ro (l'liıı· craydL ki kaşının iki ba§ı ruhun· ı zar ı ar, o cıvar an ça ı < arı 1 ! · 

1 k. ı.. Beyog-lundaki Bulgar mezarlığı b . . t k . . H · k" .. 1 nınl), tı.ı r.ııs h:ıfü tilrkü"iı ( Krıl\~l"r), c a ı ıztu:aom elem ve hiddetin a- . . . ~ . 1 eygın sa ma ıcın acız oyu ne ·. . , .. · 
ğuılığı ile birbirine yaklafar.11.k bir hadısesı ıJe alakadar fl"COÇJer~n. da- gebı'şken, soygunculuğu daha hondlıı-ı (Kr:ı~~l<'r). ~\•lıra:r.at (hıııı,.1.1 J\or-

az a~ağı inmi§, alnının ~izgileri, val'arı da af kanunu mucıbınce 1 k5.rlı görmüş, atları satmaktan vaz 7-'1•orı. ruf:" t.·ı ~ıaJör CTartııııı. 
ka6asırun.büyük ve aonsuz ale; in- devredilmiştir. 1 ~cçmiş ve cinayeti müteakip ben- n.ııı l\oııwr: 
deki, bazı fikirlerin sert, kati ifa- İstanbul hapishanesinde hnp~s 'nrla ko.çnnşlarclır. I ' M <'0•111:• 1 r.··~ tMar•n•hn rhwııı il" • 

deleri halini almıştı. Hala kulak- cezaları indirilen miicbbct kürek Ş~k'leıı karanlıkta cinayeli i!jl~ R·, rlmıh ( l'ı,ı <'<'nıal), n:\~mm (t 'hl 

Tiirl.i~ 11 Ciımhuri,.nti n~ O"maı:\ı dr.' lctı. 

13,8~ :;;iirln: 

Ihınılııpın:.ır ( l\r.m:ılı•ttin li.fıml ), Ç.unl\.11· 

l'çiinr.il kı~ııın: 

( .... t:ı t 16 - 19.'Jf)) 

'-'aat lfi htU\lfıl mar~ı 16.0 ı Cilnıbıul -

ll;ı!lta aıl.ıll\ (Orhan 1'1'~ fi) -lli,21 J\1111-

111,."18 ~iirlrr:IOW - 1933 (l'ıı~ıır Zi~n) . 

tarafınd.ın), ,\ria - H h , (EIU'Cl1' 

\dl U•,.) lcr taı-Jfından}. 

Dı.irdUnciı lasım: 

(Sant 20 - o 
Sant 20 li.onf<>r:ıns: 

<llimlıuri,\ ııt on ) il nıen " ~ 

20,20 Oumhıırl)ctiıı oııuııcU J-d 

(.\ıılrnra M. :\J. l\f. tnleb<.·~I). 
ı ...... 

%~%' Kont••r:ı.n ın on ctını!rlCf 
udl 1 

On J ıl ,., \el cllmhıırt~ etin ııaıı t"d 

fiil: J'Op Sf',.)('rl, 

;?0,3G ~ilıic-r: On ~ ıldan onrıı ~ 
b~I 

Kemal), Dumlubmnr lnsnnın:ı (De ııırt 

mal), ıılmra Ulrlfü iil (lfon_)n: ırtı 

:!il, 3% II:lfü ll'ilrkülf'ri: 

(S:ır. hr.)ttl tararıııu n): 

indim o\U;\IL .\ kı:t. u~amkmı,;ııı'?· U 

, .• nnı a tmı hemen. IBeni her 1:0' 0
'
1 

!dl'' ddc•r l>.'l(;aıı. l'J :rn y:ıvnım s:ıtı.ılı 0 

Ji~ 
ku~ nrdırıı mnhwn durur ın b!>.)11'· ~ 

1 rdn k:ılek ne olıır'.'. l'.ıılıııı. bırnı.11' 
bu ak nm. 

ııı, D:ırhnluımı c:aı.ırnn, tı:ızun 

rıın cn~:ır nJ;lanm, Gcmw.Jm ı.tı :ıt; ~ 
21,IS li.onfrr:ıns: CümtmriJcttl' • 

rıı", kndm. # 
22 Daıı!\ p klar. - 22.31 ({oıır 

Ciınıhurl.ı rt • sihh:ı t 'r l!'tipıııl ' 
t 

22. 47 1.la hnlk tnrkülıtrl: (fı" 
ı.eri" 

\ P. ıırkaiL'ı!!>fan anıfmd:ın): mr ... 
kUS\'ı. Güıwl b:mlr. \"ıı \l,ı ınn n 

• • 1 1 
Çdıln 1ıır atımı. \nııdr~lmizln 11ııırı 

:!3, 1; Hllalıc: 
ıl ti' 

• lrlımr~ı;Iı. (.\ltl\ GDndi\7.) Mtı:ı 

hlttin Doğaıı Hc:ı. tarafınılan). 
., (il 

::.~. 18 Ajans lıabcrlf'ıi . - • ' 

mıruki ı (l'lfıkla) - 21,u ~o (Jlrl 

rln p:ı.uırtc i giınü ve G'€'t:eıılnlıı ıı:ıdJ 0 

rıınııııın ol,uını~ ı. 

21 • .U C'iimhı:riyelln onuncu y1'• 

u .. n t tikli! ın:ır~ı. 

ı--

T AK V i M 
Cumart~si 

28 T.cvel 
6 Recep 

Cun do~u~u 
Ciin l atı,• 
!';ahalı nama1. 
O~lc nJrııazı 
~ lndı namazı 

.H:,ım nım;n 

raısı namaıı 
lııısa~ 

6,l9 
17,':?I 

!',:50 

11,59 
ı-ı .. ~s 
t7.~( 

1 .5J 
-ı..ıq 

300 

ra~ılıılı ~ıırctlt• ~ ağnmrlıı ol:ıc:ıJ,tıT• ~ ,ı 

OUn.Jfü -.~klı!< r.n fazl:ı 2 ı. 6'1' 
llifıtifıtret .. r .. .Jı '<:ıu.Ugrat, !!ava t.ı.ı.l i 1 7S!t nıf ~j 

----------------- -yV. 
1 ST A N BU L BELED'·//ef 
Darülbedayi Tenısı 

Eu akşam 
saat 21 de 

Anna Kristi 
Y .ız;;n: Eugcne 

Oneill Türkçe-

Öıııııııııııııııı~ıı 
ıı.J 

larımda çm!ıyan ve beni ""1 daki- mahkumları yalnız 12 kişidir. Te- diklen sonra bir kutu kibrit yal:a-
1 

<'rnı·ııı. 
ktlda bile Ül'perten bir ae i: rakk:pcrver, İzmir suikastçı.arın - rak ha=lisc yerinde delaili imhaya ı " 011""r: ye çe.vıren 

Ef dil d- .J • d' l h'c k' İ t ' ld l t lı 1 1 k 1 1 :->l"l'rl"t ı:rn,-,ı 'r• t ın t r'T'rıl ı•rnN) pi· A · B 4 P•rde 

111111111 

- · en er, t:Ql, zan.ne ıyo _ can ı . ımsc s au ... u a yo \:.ur. ça ~mtş_ ar, ;;ur~un ovan arını ta- 1 vnı ey. .... 
rum ki cncümcniniz, ke.n..di:ıine 1 İstiklal mahkemesi mahkumlann -1 mamen toplam.ışlardır. nııırı "' l•ı>nı·uı, Iı:nırıM\i·r.a~p•n <T'M C•· - Halk gecesi' · 1 
tne~du ol.ınıyan .bazı teferruat ile elan ise yalnız beş kişi vardır. Elyevm Şilede bulunan dört nı.ıl), ııiıını n:ıvı < .... ,,~ıı . '.lı•,ıırı, tiirkilsll ı------------~gf 
meşguldür. Bugün Büyük Mill<:t Kanundan istifade edenlerin mevkuftan birisinin yüzümle ve Ct'hi <'Mll'ılL Bayramda müzeler r:,1;" 
meclisinin size verdiği vazife Hl- tahliyeleri yarın s~.at 9 a kadar vücudunda yara., bere izleri var • tR.ıo J{nrııl: Ankara, 27 (A.A.) - t .y/ 
laf etin saltanattan tefrik edildiği - ikmal edi!.miş buhı:ıacaktır. c\ır. y ak'a günündenberi ha el ise l"111<•tıı marşı < \~ı< .. rn :ır, ııı. ~t. Tnlr - Sıhhat ve İçtimai mu~rverıc 1'1' 
IJ.İ .ifade eden bir kanun layihuı ~aho. 'liıule tahkikat yapan vilayet hr~n. G"ııt·ım ınnşı cz,.1ıı nr.' 1• hlr rarc;n }etleri, onuncu Ciimhuriye~·ıe'el 
ha%ulaoıaktan ibaretlİJJ. Hilafet DOK'FOR jandarma alay kumandanı İzzet crnı \'<ltrhın> n 'llhUT. nnrm·•ııın hlli:'l~·rırrı ınr münasebetiyle bütün 7;1J~ I 
makam..rna bi.ı:: takım. vazife ve sa- Ha iZ Cema Boy dönmÜ§tÜr. Tnki.p mühcze - <orrrnb:ıhl. Grır:•r mıır:;.ı (7.rM Rn.vı Zil•· halk tarnfından ser.bcsl 0 ıııiıı' 
lfıhiyteler vcraıe,k ic~p edip etme· Dahili hastalıkları mütcha~sısı leri Adnpazarh iki at hırsızının pe tnrı,ıı~n r rlnan ""'). :'ltn-.ı :ıta Krm:ıt m:ır· zilcbi'eceğini her Lnrafa tzı 
diği cncümeninizi alakadar etmi - Divanyolı.. N. 118 Telefon: 2239S şindcdir. t• (Z!'l•i Hl',\), :\far~ (Zrki Br~ C'iıınlıııri~ ıılin mi~tir. 



llAKrf 
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KISKANÇ 
1 ~ 1 ~ N ak/eden : Selami l zzet 

kur~·~erkcse benim sıze hatta 
'b ı e Yaprnadı ~ .. l d ' ~ . 

aı i b gımı soy e ıgın 

d. ' ana da Sad k b . . 
ıyorı 1 enı sevmıyor, un. 

S - lıterıe · . 
•dık b n •ızı takdim edeyim: 

ey .. , Asıkı.m dokt -B . or .. _ Ön mevzuu bahis değilim. 
fakat.. Yle Ya, sen müstesnasın, 

-Sö ·· 
ler ıunü bitir: Fak at öteki -... 
"' - Ötekile k . l\ertdin· b r Yo , kımse yok. 

S" l.ı eyhude üzme 
oy edi'" .. .. .... -· . 

llhrrı· gı sozler, sov ıyecegını 
k •n ettik! · h · lnr] .. erırn, er şey kıs -

l' •aırn 
Ç ı arttırıyordu. 

ocuk 
Söylem· ça Şeyler yapıyordum. 

_ 'Ye utanıyorum. 

ier b ~arı gece İkballerdeyiz. E
en1 s . 

ltıı ~o" d·· evıyorsan, sana baktığı
,. r U"'" 

l!ıeden b'l~n zaman, ba§ını çevir-
- N 1~ lfaret yap. 

e lfareti? 
-11.t •• 

ı1e b'l . 
th dtı 

1 
. 1 eyım. Mesela saçları-

k. Ze lır 'b' 
ınıe,· . tı ı yap. Anlarım. Sa-

ırırn. 

8iitij 
'oiukt n rece, her seferki gibi, 
ki hen~h~ana kar§ı lakayttı. San
kıy0rd ıç tanımıyordu. Ona ha • 

um Bı' k d f · d·-· · l'lptı · r aç e a ıste ıgımı 
v' Sllç1arın1 düzeltti. 

d e hen b .. t.. k h tnr' u un gece, a kabalar 
Yiy0;dar ortasında, kendi kendimi 

urn s . 
ltbii ~.1atını düzeltiyor. Bu gayet 
d, 

1 
ır fey. Elbette •açlarını ara 

ıra.da d'' l d,l'l ı. 1 uze tecek. Beni akim -
QI C • 

8• k reçırrniyor.,, 
ır aç .. 

_ B .iun &onra dedim ki: 
bir• ~hıreciğim, canım, senden 

:rey ı t' 
,._ 11.ı 8 1 Yeceğim. 

ı1c"> . . 
~"1; Ciuleceksin, alay edeceksin 
l , tok rn··h· 
•iın : u ım. Geçen gün yap-

ıta.ret Yok ' "' mu .. 
......_ ı a d 

trıi y.. P edin, yaptım... Gene 
.. ranarnadı.m?. 

..... - Evet · · h "'ltı ama, o ışaretı er za-
llıa.t Yapıyorsun. Farkına bile var-

-.a.n l 
_ saç arını düzeltiyorsun. 

'-· Senini h · · · "'., e Of geçınmenın ım -
•.ı Yok. 

öaı: Vardır, vardır. Öbür gün 
. Yerrıeoi d . d . E~ b l\ı lll • n e sız eyım. ger e 

crnnu 
~ep a-ldu ~ n etmek istersen, muaz-
11tad iUımu İstemezsen arada 
" - elinle b'I -· · ' ,,llp, ı egını ııva ... Şöyle 

-c··1 _ u ünç bir şey. 
Çok rica ederim 

-Pek' . 
'" ı. 

" ernekte .. .. .. B h' d ,, ırnı1 gozumu e ıre en a-
&ı"a.ııYorurn. Arada ırrada bileğini 

'Yor· "Ad 
ll-t \:r~r' · am ıen de, bundan 
ltrj ra.h .... Mesele a§İkar ,bilezik 

ıı. &.hız ediyor Qu ... ,, 
aı:aptan kurtulamıyorum. 

ILa - 15 -
~ ~ire I 
•'t ıa. ' Ya nız yanımda oldu -
lt.~:a.n, Yalnız bana göründüğü 
lJqlc~ hayatıma hükmetmiyor. 
da.)~. Yken de, onun tesiri altın _ 

ı· A-deta b·· ·· · 1)or. uyuye ınanacağım ge -

ok ıı. adın beni b" "l d' 
~ oehireain b uyu e ı. 
'"i b l ser est olmadığına 

ı, u undu.. .. 
rı-.ı1 k b Kum gunler, hasta -
s,b a ul ediyordum. 

ahları t l f . ...._ C" .. e e on edıyordum. 
1) 0 rutürüz! 

) erse h 
C)tl ' atalarım arıkta kalı -tr. ::r 

~ Cörüterncyiz ! 
~rae k 
"'~ apımı açıyorum. 1

tr d-. e telefon ettiğim ıaat -ct· . ... ftıuk 
ııı ~,,. annen. O saatleri ken-

.r1n ett• N 1• e bir dakika ev-

vel, ne bir d:ıkika ıonra telefon e
debiliyord m ... 

Telefon Gaatini hazan odamda 
beklemezdim. Sokağa çıkar, dola-
şır, sigara sigara üstüne içerim .. 

Sazan da okuyorum, mektup 
yazıyorum. Amma gözlerinı saat
te ... Kulaklarımda Behirenin sesi .. 

Ne zaman randevu verecek?. 
Biraz sonra sesini duyacağım 

ve defterime kocaman bir (B) ya-
zacağım. Günü ve saati ilave ede
ceğim. 

Ve nihayet telefon saati geli -
yor. 

Yavaş yavaş hastalarım azalı-

yor. 
Çalışamıyorum. 

Dostlarımla buluşmuyorum. 

Behireyi tanımıyanları ben, on-
lar da beni unuttular. Onlarla ne 
konuşabilirim?. Neden bahsede -
bilirim? ... 

Sazan, sözü evirip çevirip, da
vetten, ziyafetten bahseder, hiç 
değilse Behire ismini ağzımdan 

çıkarırdım. 

Fakat Behireyi tanıyanlarla 

konu§amıyordum, göriitemiyor · 

dum. 
Ya onları kııkanıyorum, yahut, 

hep beraberken, sevgilimle rahat 

görüşemiyoru.m diye onlardan 
nefret ediyordum. 

Neden çekilip gitmiyorlardı? 

Neden beni Behire ile yalnız 

bırakmıyorlardı?. 

Onların bizimle sırdaş olmama 

lanna kızıyordum . 

Sırdaş! .•. 
Halbuki hiçbiri samimi dost 

bile olamazdı. 

Bazan da daveti reddediyor -
dum. Bütün bir gece, saatlerce Be 
hireyle bir yerde oturup, onunla 
yalnız kalamamak, gönlümü dağ
lıyordu ... Bunun için telefon edi -
yor, mazeret buluyor, gitmiyor -
dum. 

Sazan da onu görmek arzusu 
icimde yanıyordu. 

Odaya birdenbire giriyordum. 

Ben geldim diye sözünü kesmi
yordu ... Sözüne devam ediyor ve 
beni görmemezlikten geliyordu. 

Donup kalıyordum. 
Bütün gece, kabuslu bir hulya 

ile serse.m gibi oturuyordum. 

Arada sırada, uzaktan ona 
bakıyor, yudum yudum onun zeh
rini içiyordum. 

Artık suratsız bir misafir ol -
muştum. Beni aramıyorlar, yarım 
ağızla davet ediyorlardı. 

Ben bunun da farkındaydım. 
Müteessir değildim, bilakis 

tahrik ediyordum: 
"Beni rahat bıraksınlar!,, di -

yordum. 
I nı•ı·nmı rnr) 

Macar seyyahları 
Şehrimizde bulunan Macar sey

yahları dün Eyüpte bir gezinti yap 
mışlar, Eyüp camiini ve mezarlığı 
ziyaret etmişlerdir. lstanbuldaki 
Macar kolonisi seyyahlar şerefine 
dün Tokatlıyan otelinde bir öğle 
ziyafeti vermiştir. 

Macar konsolosu da konsolosha
nede bir çay ziyafeti vermittir. 

Heyet meyanında bulunan Ma -
car mebuslarından ve ayan aza -
sından 22 zat bu ak§amki trenle 
Ankaraya gideceklerdir. 

Neşriyat 
Onuncu yıl bayra
mına maarifin 

hazırlığı 

Maarif Vekaieti onuncu yılı 

kutlulamak için büyük faaliyet 
sarf etmektedir. 

Bunun içni Ankarada İsmet Pa
~a kız enstitüsünde Cümhuriyet 
maarifinin on senelik faaliyetini 
resimlerle, grafiklerle, eserlerle 
anlatacaktır. 

Maarif Vekaletinin on senelik 
mesai hakkında vücude getirdiği 
bu sergiden başka geniş mikyasta 
bir de neşriyat yapmağa karar ver
miştir. 

Bu neşriyatın ilk serisi ikmal e
dilmiştir. · Birinci seriyi teşkil e -
den eserler: Etütler, rcımanlar, 

piyesler, destanlar ve tahassüsler
dir. 

Şimdiye kadar hazırlanmış olan 
eserler arasında şunlar vardır: 

Vergi hırsızı (piyes) Reşat Nu
ri, Yaman (piyes) Vasfi Mahir, 
Destan (piyes) Naşit Galip, Yuva

nın §arkısı (piyes) Nihat Sami, 
Bayniçe (hikaye) Şaziye Berrin, 

Nasıldı, nasıl oldu {etüt) Vedat 
Nedim, inkılabın ruhu (etüt) Me-

diha Muzaffer, Tarih utansın (pi
yes) İstanbul Halkevi, Destan Fa-

ruk Nafiz, Bir varmış bir yokmuş 
(roman) Sadri Etem, İnkılabın 

karakteri (etüt) Sadri. Etem, On 
senenin romanı (roman) Etem İz

zet, Surla: İffet Hali.m, Aşar 
soyguncuları: M. Ali, Gavur imam 

(piyes) Burhan Cahil, 29 teşrini 

evvel piyes) ( Vedat Nedim, Ser-

gi rehberi: Vekalet, Türk harf
leriyle neşriyat: Vekalet tir. 

Bunlardan başka Vekaletçe O -
kunuşlar, duyuşlar adlı bir eseri 

daha hazırlanmıştır. Bu eser dev
let ricalinin ve me§hur zatlerin 
Cümhuriyetin yıl dönümü hakkın-

daki tahassüslerini ihtivh etmek -
tedir. 

5- VAK11 18 B.teşrin1lJ3:-

Türk kadınına yeni 
verilen hak dolay•sile 

Nakiye H. Fırkaya teşekkür ediyor 
.Nakiye Hanım, köylü kadınına 1 Bilhassa layihanın meclis hu • 

yeni veri le n haklar do ' ayısiyle zuruna çıkarıldığı esnada gerek 
Ci.iınhmiyet H:ılk fırkaRı htanbul f ı rka ve gerek hükumetimiz tara
rııerkezine bir teşckklimaıne ı;ön- fmdan millet huzurunda söylenen 

derıniştil'. çok kıymetli sözlere layik olduğu-
Bu tarihi hareket karşısında nu isbattan biran çekinmemiş olan 

lıa&ıasiyct ve minnetlerini ilk iz - Tiirk kadınının bu emniyeti sar -
har eden Nakiye Hanımın mektu- sacak en küçük bir hareketini be
lm F'll'ka kati bi umumiliğine arz 

şeriyctin gözü görmiyecek, tarih 
t.!dilmiştir. kaydet.miyecektir. 

Cümhuriyet Halık Fırkası İs-
tanbul vilayeti İdare heyeti Reis

l i ğine: 

İçinde yaşadığımız bu büyük 
günlerin her birinde binbir heye -
canla yaşaran gözlerimiz, bugün 
de bir kaç sene evvel şehir kadın
larına verilen intihap hakkını tev
~ian köy kadınlarınında bu hakla
rını istimale kanuni salahiyet ve
rildiğini gazetelerde görerek sıcak 

göz yaşları döktü. 

Türk kadınının minnet ve şük
ranı sonsuzdur. Tensip buyruldu

ğu takdirde bu hislerimize lutfen 
tercüman olursanız yükümüz ha -

fiflemiş olacağını en büyük say -
gılarla yüksek huzurunuza arzede 
rim efendim. 

27 - 10 - 1933 
İstanbul Umumi meclis 

azasından 

.Nakiye 

3 üncü komiserliğe 
terfi edenlerin listesi 

ANKARA, 27 (Hususi) - Po- ieriden 24 Refik, lstanbuldan 733 
lis terfi listesinde polis memurlu- Fahri (sivil ) Trabzondan 36 Hak
ğundan üçüncü komiserliğe terfi kı, Seyhana Seyhandan 72 G. Ri
edenler şunlardır: za, Zonguldağa Zonguldaktan 3 

Ankara üçüncü komiıerlikleri- Nuri, lstanbuldan 1817 Münir, 
ne İstanbul mürettebatından 2309 2092 Liitfi, Eskişehire Eskişehir -
apulet numaralı Necati, 1631 Kad- elen Mahmut, Aydından 8 M. Ri
n, 1490 Hilmi, 3160 Şevket, 1318 za (sivil) , Samsuna İstanbuldan 
A. Hilmi, 1605 Ziya, 929 İsmail, 2178 Hayrettin, Manisaya İzmir • 

1428 M. Hulusi, 3002 Kadri, Yoz- cien 209 M. Kamil, Muğlaya lzmir 
gattan 5 Salih, Kayseriden 16 Rı- den 24 Nuri, Vana Yandan 15 M. 
za, lstanbuldan 3038 Salih, Anka 1 alat, 1 Salih ,2 M. Sabri, Sivas -
radan 21 Sait, 33 Sadık, 202 Mus- tan 30 Mehmet, 32 Nazmi, Çorum
tafa, 242 Etem, Kayseriden 20 Jb-

1 
dan 1 Mehmet (sivil), Konyaya 

rahim, Kocaeli 24 Rıfkı, gene ls - Konyadan 33 Mevlut, Erzuruma 
tanbuldan 1172 İhsan, 970 Bahri, Sıvastan 11 Hasan, Diyarbekire 
2844 Niyazi, Ankaradan 314 Ali, Diyarbekirden 41 Ahmet, Elazize 
319 A. Riza, 315 Hilmi, 176 Ahi - Elazizden 11 Ihsan, Maraşa Ma -
din, Konyadan 18 Fahri ve İstan - raştan 1 Hulusi, Karsa Trabzon • 
buldan sivil üçüncü komiserliğe dan 40 M. Nazım, Çoruhtan 4 Ah _ 
1035 Muhittin, İstanbul üçüncü met, Gümüşaneden 10 Muharrem 

Kahvede bir sarhoş komiserliklerine lstanbuldan 388 Edirneden 110 Şükrü, Beyazıda 
Mustafa, 1050 Edip, 1959 1. Veh - Çoruh tan 17 Kadir Balıkesire Balı 
bi, 1969 İbrahim, 2480 Habip, kesirden 33 Bahatin Kastamonuya 
1923 İbrahim, 1658 Fikri, 1207 Ha lstanbuldan 2015 Muhittin, 698 
lıt, 3035 Abdülkadir, 1859 Şük - Sabri, 1980 Akif, Edirneye Edir -

Gece yarısı saz çaldırmak 
istiyor 

Mehmet isminde birisi dün ge- rü, 358 Kemal, 2832 Halit, 2367 neden 6~ M. Cemal, Çoruma Kas
ce son derece sarhoş bir halde Rüştü, 2124 Bürhanettin, 3513 tamonudan 7 Rüştü, Niğdeye Kır
Pangaltı civarında Avram efen - Nazmi, 1430 A. eki, 2288 Naim, şehirden 9 Hulusi, Aydından 4 Ta· 

dinin kahvesine giderek bir kahve Ankarndan 185 İrfan, Kırklarelin lat, Aksa.raydan 2 Halit, Antalya
iç.miş ve Avram efendiyi yanına den 12 Mustafa, İst~nbuldan 16~5 ı ya lçcldcn 8 Tevfik (sivil), Çanak 
çağırıp: Necati, 3445 Hamdı, 3127 Galıp, 1 kaleye Çanakkaleden 19 Baha -

3096 Lutfi, Niğdeden 6 Hulusi, ettin, Denizliye Denizliden 2 Sa -'- Şimdi buraya bir saz heyeti 1 
İzmir üçüncü komiserliklerine iz • ı mi, Orduya Ordudan 9 1. Hakkı, getireceksin, saz çalacak sen de 
mirden 123 A. Nuri, 114 Bedret - Balıkesire Kocaeliden 31 Muhar • 

oymyacaksm, demiş ve tehditler -
de bulunmuştur. 

tin, 230 1. Ziya, lstanbuldan 448 rem. 

Avram efendi gece yarısı kah
vede saz çalınamıyacağını söyle -

mişse de Mehmet dinlememiş, bu 

sırada kahvede oturan diğer müş

teriler de işe karışmışlardır. Sar
ho§ Mehmet sözünü dinletemeyin 

Ahmet, İzmirden 126 A. Galip, 41 
Nuri. Bursa iiçüncü sınıf komiser
liklerine Bursadan 33 Hamdi, İz
mirden l 15 lsmail, Bur~adan 46 
Vahit, Edirne üçüncü sınıf komi -

serliğine lstanbuldan 2433 M. 
Vehbi, Kocaeli üçüncü sınıf komi

ce fena halde hiddetlen.miş ve serliklerine Kocaeliden 29 Tahsin, 
19 Hüsnü (sivil) , 28 Osman lz -
mirden 69 M~zaffer, Aydın ~çün
cü sınıf kcrniserliklerinc lzmirden 
221 İbrahim, Aydından 6 İsmail, 
Gazi Antebe Mardinden 4 Musta-

kahveci ile müşteri1 erin Üzerlerine 

saldırmıya başlamıştır. Kahvede -
kiler sokağa kaçışmışlar, Mehmet 

bu defa da yumrukla kahvenin 

camlarını kırmıya başlamıştır. fa, Urfaya; Nallıhandan 17 A. Hil 

Kuvvetli bir yumrukla kırılan mi, Kayseriden 26 lbrahim, 9 Ah 
camlar Mehmedin bileklerine sap- dürrahman, Diyarbekirden 20 Abi 

!anarak iki ko1unun da damarları- din, 2 Arif (sivil) , Malatyaya Ma
nı kemıiştir. Yet işen polisler Meh- latyadan 2 M. Liitfi, Mardine Mar 

medi baygın bir halde hastaneye dinden 3 Avni, 15 T. Fikret, Çan
kaldırarak tahkikata baılamışlar- 1 kırıya Kastamonudan 11 Hamit, 
dır. 378 Abdülmuhsin, Trabzona Kay-

Üçüncii sınıftan iadei memuri
yet edenler: 

Sabık üçüncü · komiserlerden 
Maraş üçüncü komiserliğine T e • 
kirdağı 3 Ahmet, Kütahyaya Urfa 
5 Muammer ,Bursaya Balıkesir 4 
Şevket, Beyazıda Kars 3 Semen -
der, Gaziantebe Zonguldak 2 il · 
yas, lstanbula 239 M. Kazım, Rize 
4 Salih, Muğlaya Seyhan Enver, 
Tokada Is tan bul 248 A. Liıtfi, An 
karaya İstanbul 526 Şerafettin. 

Samatyada yangın 

Samatyada Hüseyinağa mahal
lesinde iştirak sokağında 51 nu • 
marada Şark şimendiferlerinde 

gardöfiren Or.man Efendi zevcesi 
Fatma Hanımın nasılsa karyolaya 
döktüğü İspirto birdenbire parla· 
mışsa da derhal söndürülmüştür. 



Yeni teşekkülün dün yaptığı ilk maç 

Ateş- Güneş takımı dün 
6 - 2 yenildi .. 

Romenler orta derecede bir maç yaptılar. 
Maçın yirmi dakikası karanlıkta geçti 

Dünkü maçtan iki manzara ve Ateş-Güneş kalesine bir gol 

Ateı - Güneş, takımı Macar 
o~~.mculardan mürekkep Romen 
takımı ile dün nihayet karşılaştı 

6 - 2 yenildi .... 

Ateş - Güneş takımı 'öyle ku
rulmuştu: 

Ulvi - Mehmet Nazif, Meh
met - Rıza, Kamran, Muam
mer - Ahmet Kemal, Necdet, Ali, 

Latif, Rebii. 
tık akını Ateş - Güneş yaptı, 

kaleci tuttu, çevirdi. Arkasından 

Rebii çalım yüzünden topu kaptır
dı. Üçüncü defa olarak ta Nec -
det bir f Il'sat kaçırdı. Bu üç da
kikadan sonra hakimiyet Romenle 
re ve oyun Ateş - Güneş sahası

na geçti. Gene bu dakikadan iti
baren de Ateş - Güneş arka hat
larının rabıtasız ve çürük olduğu 
anlaşıldı. Romenlerin de en iyi 
tarafları; süratleri, yer tutuşları 
idi. Kısa pas, emniyet'i vuruş ci
hetinden onlar da vasatın üsti.inde 
görünmüyorlardı. Yirmi dakika 
böyle geçti. Bu esnada Ateş -
Güneş muhacimlcrinin yap:ıbildik-

Bu netice demiyelim, fakat bu 
m;,çın mühim bir farkla bitmesi, 
esasen beklendiği için tabii sayıla
bilir. Cünkü henüz kurulmuş bir 
kl~"p takımının henüz şehir takım
ları ile bile layıkı veç.hile karşıla
şarak esas kadrosunu ve formunu 
bulmadan Tamşuvar gibi oldukça 
kuvvetli bir ecnebi takımı ile kar
şılt.ştırıLması muhte1if cephelerden 
doğru olmıyan bir hareketti ve 
her şeyden evvel ilk ciddi maçın
da mühim bir farkla yenilmesi ta
kımr.-ı manevi varlığına unutulmı
yac<t.k bir tesir yapabilirdi. A -
teş - Güneş idarecileri bu husus
ta nasıl düşündüler, bunu tabii bil 
mediğimiz için fazla yazmayı lü
zumsuz bularak doğrudan doğru
ya maçın laf silatına geç.meyi ter • leri iki akın ela, ~nl~şamamak yü-
cih ediyoru.~: zünden gene netıccsız kaldı. 

P. ş· 1. d Yirminci dakilmda güzel bir şü-era - ıs ı maçının a aynı . . . _. 
lı d l • - . ı tü Ateş - Güneş kalesmın dıregı sa a a yapı masına ragmen, seyır-

. d d" .. ·· .. k d d tutup cevirdi. Fakat Romenler 
cı a • ı goze gorunece ercce c ~ 

. . Ateş - Günes müdafaasını müte-
azdı. Galıbınin Tamşuvnrla kar- d" • · 1 d 

l 
. . ma ıyen yarıp geçıyor ar ı. 

şı aşması mukarrer Pera - Şışh . . . . , . . 
6 2 P t f d k 

22 ıncı dakıkada ılk go lermı 
maçı - era ara ın an a -

ıd kt h I
A cıkardılar ve 23 üncü dakikada 

z.-:nı ı an sonra sa ayn evve a ~ 

l ikinci, 25 inci dakikada üçüncü, Macar ar, sonra Ateş - Güneş· 
28 inci dakikuda dördüncü, 30 un

liler çıktı1ar. Macarlar yeşil for -
cu dakikada beşinci, 35 inci da

ma giymişlerdi. Halkı selamladı-
ltikad'". da penaltı cezasından altın 

lar ve alkışlandılar. Ateş - Gü-
cı sayılarını knzandılar. 15 dakika 

neş takımı da büyük bir itina ile 
l d 1 .1 k için-le altı gol! ... 

hazır an ığı söy enı en ırmızı 
Üçüncü golden sonra Ulvinin 

yakalı sarı ipek gömlek, lacivert . k 
1 . yerme a eye Nejat geçirilmişti. 

pantalon giymişlerdı . D b"tt• I evre ı ı. 

Formaların arkası numan..lı~dı. I :f. ~· :t. 

Kaleden başlıyan 1 numara so! ~- ikinci devrede Ateş - Güneş 
cıkta 11 oluyordu. 

1 
y~rden oynamağa başladığı için, 

Saha ortasında kısa Cı:r hitabe- birinci devredekinden daha iyi bir 
<len sonra Cümhuriyet marşı söy· maç. yaptı ve hu devre aşağı yo
lcnd i ve Mister Ailenin idaresinde karı birinci devrenin aksine Ro -
maça başlandı. (Uevnmı ıo uncu aayılada) 

·Kongre 
Dün ikinci daf a toplandı 

Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 
İdman Cemiyetleri İttifakı kongre 
si bugün öğleden evvel umumi 1 
merkez reisi Erzurum mebusu A- 1 

ziz Beyin reisliği altında ikinci 1 
toplantısını yaptı. 

Yok lamayı müteakp umumi mer J 

kez ve federasyonların raporları -
nı tetkik encümeni tarafından tet
kik edilen giireş, iskrim, denizci
lik, futbol V:! askeri teşkilat rapor 
larına ait encümen mütaleası din
lenmiş ve bu tetkikler üzerinde 
münakaşalar yapımuştır. 

Bilhassa antrenörlerin mesaisi 
ve bunlardan layıkiyle istifade edi 
lebilmesi hususu etrafındaki mü -
nakaşa hararetli olmuş ve muhte
lif mıntaka murahhasları bu mü -
nasebetle noktai nazarlarını ıöy -
lemişJerdir. Neticede bir antrenö 
re muhalif olan ve laakal 3 veya 
hiç antrenör getirilmemesi hak -
kındaki encümen mütaleası redde 
dilmiş ve futbol federasyonu, büt
çe~:r.in mliıaadesi nisbetinde, an
trenör istihdam <.tmek hususunda 
serbest bılakılmıştır. 

Bu sene, Bursada yapılma11 icap 
t!derken Cümhuriyetin onuncu yıl 
dönümü münasebetiyle Ankarada 
yapılan Türkiye birincilik müsa -
bakalarının önümüzdeki sene tek
rar burada yapılması kararlaştırıl
mış ve Türk güreş~ilerini yüksek 
bir görüş ve muvaff akiyetle idare 
eden güreş federasyonu ve gü
reşçilerimizin birer takdirname 
ile taltifi alkışlarla kabul edil -
miştir. 

Bundan sonra verilen ve encü
m~·ne havale edilen takrirler şun -

ia.-dır: 
1 - Kl 'ip1<",..dP. jimnastik yapıl

ması ve bir jimnastik federasyonu 

teşkili. 
2 - Türkiye birinciliklerinin 

beş sene müddetle yi\pJlmaması ve 
buna mukabil bu iş için ayrı'an 

paranın mıntnlm knsalarma tah-
sısı. 

3 - Güre~ tc~kilµLı olan mrnta-.,. . 
kalara antrenör f;Önderi1mesi ve 
bunun için n mlaknlardan i~~e ve 
ibate masrafı i~tenilmesi. 

4 - Adapazarı spor sC\hasmcla
H faalivcti Ye ora-:l:ı. mevcut kP;n-
lerin adedi itibariyle aynca bir 
muıtaka teşkili. 

5 - lnr.asına haşlil.nan kapalı 

ve .-.çık sahn'ar için K-7c<'eli mm
tdrnsıra v::-l'Cl•m ,_-ljl,....'!~i. 

Epe ve l4 JÖre n1iısabaka
larında İstanbul galip 
Ankara, 27 (A.A.) - Türkiye 

i~krim birincilik müsabakaları bu 

Kuvvetli bir Yunan takımı geliyor 

"Etnikos,,la yapılaca 
maçlar mühimdir 

Yunanlılar ilk maçlarını bayramın 
ikinci günü yapacak ve Galata· 

sarayla karşılaşacaklar 

• 
Etnikos takımı son maçındaki kadrosile 

Yunanistanın kupa şampiyonu yonluğunu kazanmış ve iki M•" 
Etnikos takımı, takviye -edilmiş takımını yenmiştir. 

bir şekilde yarın şehrimize gele - İçinde dört beynelmilel oyoıı' 
cek ve ilk maçını pazartesi günü bulunan bu takımın buradaki 111'~ 
Galatasarayla, ikinci ma~ını da 
salı gunü Be§ikta§ takımı ile yapa 
caktır. • 

ları, Türk - Yunan futbolu11ıı 1 
biı·birlerine kar~ı sun vaziyetl'r, 
hakkında bir fikir vermiye yar' e 
yacağı cihetle büyük bir a 1ako. ~ 

Etnikos tdkımı, hali hazırda merak toplamağa başlamıştır. 
Yunanislanın en kuvvetli takımla. 

rından sayılmaktadır. Son hafta -
lar içinde Yunanistan şampiyonu 

ile berabere kalarak kupa şampi-

Maçlar Taksim stadında Y"P1 
• 

"kl'' lacaktır. Galatasaray ve Beşı . , 
takmıl:ırına şimdiden muvaffak

1 

yet temenni ediyoruz. 

Galatasaray dün Vefayı 
4-0 yendi 

Dün Taksim stadında da Gala-
lasar;:a.y - Vefa birinci ve B. ta -
kımlan kar~ı:aştılar. B. takımları 
maiı, birinci devresinde yarım sa
at, ikinci devresinde on Jakika o
larak oynandı ve bir sayı ile Vefa 
kazandı. 

Birinci tak•.,-ılar maçmn gelince 

Haluk - Süleyman, Hnlil / 

Namık, Lfüfi, Cemi' - Mı:st~: 
fa, Enver, Gazi, Muhteşem, y,. 
ya.. . 

·ıci•' Neticede Galatasarnylılar 1 .ı· 
ı,.1' 

Danyal, biri Muslih, biri de 
1 

hat taraf mdnn yapılan dört •'
1 

hu karşılaşma zevkli ve heyecanlı ile macı kazandılar. 

gcrti. Vef~ takımı, henüz geçen ,eııe' 
Galatasaray takımı dün şöyle · ot' 

ki fcr.munu bulmamış görünilY 
kurulmuştu: .. J'I' 

Avni - Tevfik, Lütfi - Leh- du. Galatasaray taknnmil gaee~eıı 
lehi Mehmet, Ras;h, lbrahim _ ce; yeni şekline rağmen • ıı· 
Nc::det, Nihat, Danyal

1 
Fazıl, h·!fialardan iyi bir maç yııPJe 

"ıtO 
Muslih. · ı Danyal orta muhacim mcvk11 

'/' 

Vefa takımının kuru'u§ şekli şu. Aclnandan daha iyi ve idareli 
0 

idi: nadı. 

~?~::~:-:::~~~~u~~::;,:::;.u:!~ Fener bahçe gene galip!. 
16 müsabaka yapılmış, bu mü- Ankara, 27 (Hususi) - Tükiyc sabi ve sert oynıyorlardı. fcJ1cl' 1 

sabakalardan on birini İstanbul • ! futbol birinciliklerinin domi final bahçe bu devrede firikikten bit ı;, 
!ular, beşini Ankaralı'ar kazan - maçı bugün Bursa grupu şampiyo- · fcJ1C 

kazandı ve oyun b:.ı !iurct e e' 
~ış ve neticede İstanbul galip gel nu Fer.~rbahçe ile Trabzon gru- l J1 

bahçenin 3 - O galibiyetiY e 
miştir. pu şa.mpiyonu Trabzon idman oca-

Filöre takım müsabakasına da ğı arasında yapılmıştır. tice lendi. ·bştıçe 
dörder kişiden mürekkep Ankara Fenerbahçe birinci devrenin Finale kalmış olan f encı .1o-
ve İstanbul takımları iştirak etmiş sonlarına doğru Zekinin ayağı ile takımı pazar günü İzmir şarrıPı fi 
tir. üst üste iki gol yaptı ve birinci nu lzmirsı.-=· la karşılaşacaktır· re' 

Bu akşamki müsabakanın yedi- devre bu suretle 2 - O F enerbah- zartesi günü yapılması ınuk;:rı' 
sini İstanbul, be~ini Ankara ka • çe lehine bitti. olan bu ma :;1 federasyonun 
zanmıştır. İkinci devrede her iki takım a- riyle pazara alınmıştır .• 
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JJti Sinemada !Eiulen-: 
'---'=ı.w:s .-. ,,_.. .-nz ~ ,_,, _, 

"Sau:ıq" da 

''KasPa: A~lan Adam!'' 
:: =-= - -=== 

· ıwııtoa 

ıııınmmııınııı~mnıını 

hster 
hu~~e 

i ~ i 
ısı on 
humsu 
~rınan~u 

''İpek,, ve "Melek,, sine.mala -
~ltıda bu hafta "Kaspa, aslan a
lllt !,, filmi gösteriliyor. "Melek,, 

ı 

~e Fransızca sözlü olarak, "ipek,, 
e Türkçe sözlü olarak ... 

. Bu film, burada Türkçe'eıti
rılen ikinci filmdir. Ve bunun Türk 

~~ ~ylendiriliıi, söylendirilcn 
tik film olan "Gün doğarken,, fil
m· 
1
. •ndekinden daha muvaffakıyet · 
1<İir. 

. Filme gelince, bu filme dair 
''ttıdiye kadar o kadar çok şey ya-

~•ld: ki, üzerinde fazla durmağa 
a.cet yok. Yüzme şampiyonlarm

da.n Buster Grabbenin fil.m yıldızı 
ora.) ak her taraf ta şöhret edinmesi 

Bu Hafta "Çırıl 
Çıplak'' Filminde 

Görünüyor! 

Milton, "Bedavacılar şahı,, , 
"Lustracılar şahı,, , "Bubulün 

çetesi,, filmlerinden sonra, bu haf
ta "Saray,, sinemasında "Çınlçıp
lah., filminde görünüyor. 

Miltonu lstanbulda da bir çok 
kişi tanır, biı·çok kişi gösterilen 

filmlerini kaçırmaz, birçok kişi 

onun adını iş: lince "Yahu, Milto -
nun filmi var. Haydi gidip göre-

lim de gülüp eğlenelim, içimizin 

sıkıntısını defedelim!,, der. Hele 
filminin adı "Çırılçıplak,, olursa, 
Milton hoşlarına gidenlerin, onu 
her halde görmek istiyecekleri şüp 
hesiz! 

Dolayısıyle, ayrıca filminin 
mevzuunu anlatmağa hacet var 

mı? Milton hoşlarına gidenler, bu 

ni temin eden bu filmde, Ameri - nu öğrenmek merakına kapılmaz -
ka, orman, av, sirk ve arslanlar lar. Bol bol kahkahalar atmak 
arasında büyüyen aslanlaşmı' in- için, gider, görürler! 
san var. Bu adam Buster Grabbe-
dir. 

Tarz itibarıyle, gene yüzme 
şampiyonlarından Coni Vaysmülle 
rin "Tarzan,, mı andıran bu fil .. 
min ba§ artisti de, öteki filmin. baş 
artisti gibi, yakışıklı br adam ola 
rak Amerika ve A vrupada beğe -

"Elhamra'' da 
"Vatandaş Silah 

J!aş~iıal'' 
"Elhamra,, sinaması, bu hafta 

Vilma Banki ile Viktor Varkoni -
uiliyor. Bu tarzda bir film çevir-

nin ha§ rollerinde oynadıkları bir mek teklifiyle karşılaşmasında, bu 
cihetin başlıca rolü olduğu muhak film gösteriyor. Filmin ismi, "Va
kak ! tandaş, silah batına!,, dır. Düı-

Coni Vaysmüllerin filmindeki man istilasına karşı mücadele mev 
eşi, Moreyn O, Sullivandır. Bus- zulu bir film. Ve bu arada saf 
ter Grabbenin de Franses Dey... sevgı ..... 

Sinemasında: 

''B .... k : UlJU Şehirler Uqurken .. '' 
bir roldedir. Bu filmde onunla eş 
olan Marta Eggert, berrak sesini 
duyacak vesileler buluyor. Bir in· 
ci gerdanlık etrafında entrikalar, 
intikam, ihtiras, şer duyguları, ha
reketleri, neticeleri, ... Bu arada se

ven ve sevilen kadının berrak se -
si, o sese refakat eden hoş musi • 
ki .... Ses ve musiki, merak verıcı 
mevzu. Ayrı ayrı iki cihetten ala -
kadar edici, kavrayıcı bir film ... 

Sırası gelmişken kaydedelim: 
Marta Eggertin, mevzuu büyük 
bestekar Frants Şubertin hayatın
dan alınan ve bu bestekarın yük · 
sek musikisinden istifade edilerek 
yapılan filmi, Avrupada çok hoşa 
gitti. Berrak sesli yıldız, bu filmde 

1 

Grefin Esterhazi rolündedir. Şim -
di de mevzuu ve bestesi "Çareviç,, 

Hans Albers, Marta Eggertle beraber operetinden alınan filmi çeviriyor. 

~ ~rta. Eggert, birdenbire alaka gösterdiği "Büyük şehirler uyur - Hans Alberin Olga Çekova, Ka • 
• ~andıran, şöhret edinen berrak ken,, filminde, bu iki yıldız birlik· rin Hard ve Albert Bassermanla 
'~•)• . 
~ 1 bır yıldız ..... Hans Albers, Al- te oynuyorlar. beraber çevirdiği "Her Gran,, i -
l\i~llyada geniş bir sahada beğe - Sevgi ile k~rışık ve esrar dolu simli film de geniş bir alaka ile 
qll. ~n erkek yıldızlardan... Kadın macera filmlerinde, böyle mevzu- karşılandı Hans Albers. Kete fon 
!\\.: erkek te burada filmde görül- lara uygun tipleri bilhassa benim· Nagi ile ben• her çevirdi~1 "Firari· 
~~, tanınmıı.... seyişle oynıyan Hans Albers, bu ı '"'"'·· isimli filmi ~-~bitirmek üzere-

Artistik,, sinemasının bu hafta filmde de benimseyişle oynadığı dir. · 

"iT .... IJ.. 
J,,,utfl,,, Sinemasında: 

"Pranga Kaça~ıyım!'' 
"Türk,, sinemasında bu hafta j cephesinden dönüş ... Tekrar fah -

gösterilmesine başlanan "ben, bir rikaya, eski vazifesi başına .. Fa -
pranga kaçağıyım!,, isimli film, kat, o, artık orada memur olarak 
Avrupada gösterilirken, hakkında çalışamıyacaktır. Bir duygu deği -
sütun sütun yazılar yazıldı. He - şikliği .... "Garp cephesinde yeni 
men her memlekette kay de değer bir şey yok!,, muharriri Erih Mari 
bir alaka ile karşılandı. ya Remark ve başka bir çok A vru 

Bu filmin mevzuu, R. t.. Burn - palı muharririn muhtelif şekiller -
sun kendi hayatından l!ıülhem o - de halletmeğe çalıştıkları, araştır
larak yazdığı bir romandan alın - dıkları bir muamma .... 

mıştır. Filmin senaryosunu ya - Harpten dönen Amerikalı genç, 
panlar, Gibney ve Holmestir. Re - fabrikada eskisi gibi memur ola -
jisör, Mervin lö Roy ve başartist, rak çalışamıyor. Ailesi, onun ruhi 
Pol Muni.... haletini anlıyamıyor. Genç, kendi-

"Yüzü damgalı adam,, filminin sine uygun başka bir iş bulmak i -
başartisti olarak burada da tanı - çin sokak sokak dolaşıyor. Sokak 
nan Pol Muninin, bu yeni filmin • sokak, şehir şehir, memleket mem 
de öteki filminden bir kat daha l k 
muvaffak olduğu esasında, film 
münekkitlerinin çoğu birleşmişler
dir. Bir Avrupa film mecmuasında 
çıkan tenkitte, Pol Muni için şu sa 
tırlar vardır: "Rejisör, bilhassa ha 
pishane ve hapishaaeden kaçış 

sahnelerini vücude getirmekte mu 
vaffak olmuştur. Fakat, baş artis -
tin muvaff akıyeti, baştan sona ka-

e et ..... 

Aç, üstü başı berbat bir halde 
iken, istemiyerek bir suç işine karı 

şıveriyor ve bunun neticesi, on se
ne hais cezası.... Bundan sonraki 

sahneler, çok realistçe alınmıştır. 

Hele prangaya vurulanların çalış -

tırılmak üzere sabahları yola çı -
karılmalarına ait sahneler, eşsiz 

Pol Muninin çevirdi~i filmden bir sahne 

dardır. Artist, fevkalade bir tem -
sil kabiliyeti ile mevzua göre tipi 
canlandırıyor, filmin bütün yükü -
nü, ağırlığı altında ezilmeden kal· 
dırıyor. Ne kadar tabii bir oyna -
yış .... Sun'i jestler yok. .. Seyreden 

leri sürükleyici hususiyeti, nadir 
görülür bir hususiyettir. Artist, 

böyle bir mevzuda tabii oynama -
ğa güçlükle imkan bulur. Halbuki, 

Pol Muni, öyle değil. O, kendisini 

sun'i tavırlara kaptırmamakta hiç 

güçlük çekmiyor. Bununla bera -

her, diğer oynıyanların muvaffa -
kıyetini de inkar etmiyelim. Onlar 
da Üzerlerine aldıkları rolleri, ha -

denilebilecek derecede 
meldir. 

mükem -

Günün birinde pranga mahki'i • 
mu, bin bir istırap ve güçlükle ka
çıyor. Şikagoya ayak basıyor. Köp 

rüler yapan bir şirketin mühendisi 
oluyor. Kimse, onun mazisini bil • 
miyor. Mes'uttur .. Mes'ut olacak. .• 
Fakat, bir kadın meselesi, işi altüst 
ediyor. Kadın, kızınca kendisini e
le veriyor. 

Gene hapishane, gene kaçış .... 
Bu sefer, yükseliş imkanını bula -
mıyor. Daima takip edilmek, ya -
kalanmak endişesinde, serseri bir 

halde, bir yerden bir yere gidiyor, 

avare bir yaşayışla, günler, haft&
şarıyorlar. Oynayış ahengini, ak -

l lar, avlar, seneler ~ecivor ...... ,, 
satmıyor ar.,, 

Mevzua gelince, bu cihet te, yu· 
karıki satırları aldığımız tenkitte 

şöyle gözden geçiriliyor: "Film ve 
dolayısile mevzu, şimdi bile Cenu· 

bi Amerika hül<i'imetleri hapisha -

nelerinin çoğunda merhametsizce 
tatbik olunan idare tarzını, oralar· 

daki mahpusların acınacak halle -

rini ortaya koyuyor. Amerikalı bir 

genç, büyük harp sonunda Flan -
dern cephesinden dönüyor. Harp 

"A ~ s· '' B srı ınema u 
Hafta Açıldı 

"Asri Sinema,, , bu hafta açıl

dı. Bu mevsimde gösterdiği ilk 

film. "Saygon isyanı,, filmidir. 

Sevgi ve macera mevzulu olan 

b,! fiJmde baş ro 'feri An Harding 
ve Adolf Menju oynuyoı-lar. 

"Aori sinema,, , programında 
varyeteye de yer vermiştir. 
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~~ Aptülhamidin Yaveri Keçeci Zade (( 
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Bıçakla köylüyü Hava ve su yüzüıı 
tehdit ediyorlar? iden büyük felake 

Mısırlıların üsküdarda · Sultante
p~de kuracakları bir topla, Yıldız sa
ralJınz dövmelerinden korkuluyordu 

Rizede pek garip ve gü:ünç bir Adanada üç gün evvel ınüth 
hilekarlıktan çıkan bir vak'a zabı- bir fırtınanın büyük tahribat Y'~ 

- t \ - 1 1 erdı taya aksetmiştir. tıgıuı ve or a ıgı ve ve eye v 
Hileyi yapan kasap Hasan oğlu ğini dün yazmıştık. Bu müthiş fı 

Osmandır. Hileye ve tecavüze uğ- tınaya dair g_elen yeni haberle 

rıyan lslahiye köyünden Mahmut göre dolu, tahribatını en ziy• 
oğlu Ömerdir. bağlarda yapmıştır: Hemen büt~ 

Vak'a şu suretle cereyan etmiş- ağaçların dallarını kırmış, se~e. 

- 15 -
O günleri Allah göstermesin, 

başka bir padişahın kendilerini İs· 
tihdam edeceğinden emin olarak 
böyle bir melanete iştirak etmez · 
ler, bu halde iki ateş arasında kal· 
mayı çokları arzu etmez. Edenler, 
gençler olur, o avantüriyeler bir 
kıtal çıkarırlar o vakit Üsküdar -
dan atılan topun ne gibi bir fayda 
sı olur? 

Tarih meydanda: Hiç bir vakit 
öyle mesafeden suikastlar olma -
mıştır. Suikast yakın temasa muh· 
taçtır. Hattta araba üzerine bile 
ahlan homplar hemen hiç bir ne -
tice vermemiştir. 

- Paşa! Bana pek yeni gibi şey 
ler söylüyorsunuz! Üsküdardan 
bir topun tanesi bu cihannüma köş 
küırü dövmesin! Bu ne demektir? 
Herhalde siz Nazlı Hanımdan bu-
nu talep etmeyiniz: Bittabi Halim 
Paşa ailesi kendi ailesi demektir. 
Fakat şu evvelce sual eyledğim ce 
miyet hakkında bana sadakatini 
tahrik ederek bir malUmat almağa 
gayret ediniz. Hem de Halim Paşa 
ların silahlarının iade edilip edil · 
mc....Jiğini bittahkik bana bıldırın. 
Ve bir şey daha söyliyeceğim: Ba 
na Patisten yazıldığı üzere Sait 
Halim Paşa jön Türkler hakkında 
vakt'ıle kayın pederiniz Mustafa 
f azrl Paşanın yolunu tutmuş. Hat 
ti bunu yazan doğruca sizin akra
balarınızdan maruf bir beydir. 
Hatt'l bu hususta Münir Beyden 
de memnun değilim: O jön Türk -
lükte bazı iyi cihetler görüyor. Ba 
kalrm Bir gün Parise giderse bize 
bu İşle hizmet edebilecek midir? 
Burada bana ettiği hidemat mü -
hlmdir. Süferayı ecnebiye ile aram 
da bu memleketin menafii hakiki-

İ§te yemin ediyorum: Vallahi ve bir ehemmiyet haizdir. Hem de bu 
billah Mısırlılarca onlara isnat bu işte Sait Halim tarafı yalnız değil
yurulan mesailde külliyen ve kat'· dir: Ermenilerden bir çok azılıla· 
iyyen efendimiz hiç yere mukacl · rı vardır. Ve te§riki menfaat ettik 
des ve mübarek zihni hümayunu - lerinde asla §Üphe olamaz. Bittabi 
nuzu yoruyorsunuz! Mısırlıların jön Türkler de hunlardan uzak 
çok kabahleti olabilir. Fakat ken · durmazlar, duramazlar, menafii 
dimden daha ziyade eminim ki müştereke meydanda. Kaffesinin 
hiç bir şevketmeap efendimize hedefi biz değil miyiz? Para Mı • 
karşı vicdanlarına karşı bir mela · sırlılardan. Melanet? her taraf • 
nette bulunmazlar... lan! 

- Vicdanlarına karşı değil; ha - Hemşire Nazlı Hanımdan ha 
na karşı... J zı malumat vermesini talep eder • 

- Efendimizin zekası her şeye sem, -tabiatini bilirim- kızar. 

galebe ettiği gibi kelimelerle de is Nasıl edelim? 
tedkler gibi oynuyorlar ... Fakat bu - Pek kolay değil mi? 
Mısırlıların efendimize suikast ve· - Ne gibi efendimiz? 
ya başka bir ihanette bulunmaları - O curnal kıy af etinde vere -
hususunda zikıymet teveccühü şa · cek değil: Siz bu hususta size ver· 
hanelerini kaybedeceğime kani ol· diğim malumatı hikaye gibi nakle 
sam da gene imkan olamıyacağın derken -istemiyerek \re düşünmi 
da musirrim ... Vicdan, namus, hay yerek- A ... şöyle olmuş, böyle 
siyet, l:Jer taraf bunlar için hiç bir gitmiş der bu da hiçten ziyadedir 
sebep, hiç bir mantıki ve hakiki bana çok şey söylemiş olur .... 
menfaat olamaz. Bu halde öyle a· - Öyle ama, efendimiz, arada 
sil ve kibar aile niçin alemin nef - kulunuz curnalcılık etm~ş oluyo -
ret ini kazanacak? rum ... 

- Paşa! İzzet Paşa! Bilmem na - Kat'iyyen ! Curnalcılık ner · 
sıl oluyor da sizin gibi malumatlı den çıkıyor? Hem de, Paşa, Alla -
ve zeki bir zat bu derece yanıh hı severseniz, bu tabir ve sıfat ne· 
yor??? Cidden şaşarım: Efendim reden çıkıyor? Ay, bana, beni en· 
meydanda, haniya sizin sevmedik terese eden bir ihbar, bir malu -

· lerinizden itimat etmedikleriniz · mat, bir hizmet, neden böyle nef -
den Tahsn Paşalar, Ebülhüdalar, retj mucip oluyor? 

Holo Paşalar ve daha dahalar bun - Müsaadei §ahaneniz olursa 
ları bana yetiştirseler, belki haklı kulunuz, ve kulunuz gibi efendimi 
olursunuz? Fakat paşa, bunlardan ze cidden hiç bir fenalık edemiye 
biri yok .. Hiç biri. cekler bu tabiri nefretle telakki et 

- Efendimiz! Hiç bir meydan· mezler: Bizim curnalcı tabiri al · 
da yok ... Zaten öyle olur ... Hiç gö· tında çirkin gördüklerimiz en müt 
rünmezler: Bu ötedenberi cümle · hiş yalanları, iftiraları, telleyip 
mize malumdur. Şimdi şevketme · pullayıp efendimize nişanei sada· 
ap efendimiz hazretleri lutfen ve kat ve en büyük hakikat kıyafetin 
inayeten ferman buyursunlar nö - de göstererek ömürlerinde hiç bir 
bet odasına mesela tel'cüman ve dcvil'de, hiç bir yağmada hatırla · 
divanı hümayunları Münir Paşa, rından geçmemiş olan böyle yal · ·Ye!:ini ve - halk ne derse desin- G O d E 

azi smanpaşa, kurena an min dızlı maişeti temin etmek mesele· onun gibi müvazenei siyasiyeyi 
muhafaza eden başka kimseyi bu· 
lamadım. Fakat Fransa sefirile her 

Bey, Arif Bey, Bekir Paşa, Salih sidir. 
Münir Bey, askerlerden bazı tayin 
edeceğim yaverler, mezunen İstan 

gün görüştüğü halde jön Türklerin bulda bulunan bazı süfera, ve ilah 
ParistC!ki filiyatını bozmağa mu · ve ilah,cemedilsin, sonra kaffesi bi 
vaffok olamıyor ... Sultan tepesin· rer birer huzuru şahanenize girsin 
den top endahtile beni ortadan kal 1 ler, ayni mesele her birine ayrı ay 
dırmak ar l d d' v• · · 

. ~ zusu ve ev e ıgınız gı· rı sual buyrulsun, eğer bunlardan 
hı mu§kül hatta gayri mümkün de biri, yalnız biri bile aksini söyliye 
olsa, Mısırlılar bunu parmaklarına cek olursa kulunuza ilelebet hain 
bir kere dolad l ·d· · 1 ' 

• 
1 

ar mı ı ı, emın o u nazarle bakılmasını zatı şahanele 
nu:o: kı çok paraları olduğundan r inden istirham eylerim ... 

(Oevamı vıır) 

Yumruğa dökülen kavga 
Kasımpaşada Bahriye caddesin 

den geçmekte olan seyyar börek
çi Necati ile aynı mahallede otu
ran Şefik börek satmak yüzünden 

avga etmişlerdir. Kavga yumru -
ğa dönmüş ve her ikisi birbirleri · 
rıi dövmü!lerdir. P'olis her ikisini 
de yakalamıştır. 

tir: kumru ve buna benzer kuşları 1' 
Ömer köyden geliyor, kasap ğın yığın öldürmüş ve geniş bir~ 

Osmana giderek içyağı istiyor ve hada yarım metre kalınlığında ~1 

okkası kırk kuruştan beş okka iç- kesafet teşkil edecek derecede ~· 
yağı alıyor. Yağı götürüp Haldoz detli ve sürekli yağmıştır. 
mahallesinde amcası Halim ağa- Düşen tanelerin büyüklüğü h•. 
va göstermek üzere açtığı vakit l 'ı. 
J kında bir fikir edinilebi mek ı, 
içersine barsakların doldurulmuş şunu kaydetmek kafidir: 
olduğunu hayretle görüyor ve bun 
ları olduğu gibi götürüp kasaba ia
de ederek değişmesini yahut para

sının geri verilmesini istiyor. Ka
!ap barsakla karışık yağı elinden 
alıp atıyor ve Osmanın arkadaşı 

Kasap Şevki ile Sarıbaş O. Hasan 
isminde bir ada.m zavallı köylü -

Yağan doludan ertesi sabah t 
}anıp şehre getirilenler araa1J1 
hala cevizden çok büyük bir h' 
cimde olanları vardı. 

Bazı bağ evlerinin çatı kireı11il 
!erinden ehemmiyetli bir kıaın• 
rılmıştır. 

nün ellerini tutuyorlar ve Osman :t- :t- :fo 

da elindeki bıçakla köylüyü teh - Dağlara da şiddetli dolu ve 'f 
dit ederek dövmeye başlıyor. Bun mur yağmış ve geçen gece Seyb' 
}ardan güçlükle yakayı kurtaran nın ani olarak kabarmasına 
mağdur keyfiyetten polis kara - mezbahadan daha aşağıda Ha~ 
kolunu haberdar etmek üzere ka- lu bucağına doğru bazı mavralJ 
ı-akolu araştırmakta iken kasap rın sular tarafından sürüklenip 

Oıman daha evvel karakola gi - türülmesine sebep olmuştur. 

derek ve elindeki bıçağı göstere - Bu suretle sürüklenip den• 
rek köylünün birisinin bu bıçak - doğru götürülen mavralar ıeki• 
la kendisini öldürmek istediğini dir. Bunlardan dördü Seyhan J'l11 

anlatıyor. O sıra saf köylü Ömer 
ı ı •ı;,.ııtıq; <1<11\ı•l\T•n.,, . ,, 

ağlıyarak l<arakoıdan ıçerı gırı -
yor ve hakikati anlatiyor. Foyası 

meydana çıkacağını sezen kasap 
Osman bu defa da işin resmiyete 

konmaması için polise yalvararak 
beş lira rüşvet teklifinde bulunu • 

yor. fakat hakkında tutulan za -
bıt varakasiyle adliyeye veriliyor. 

Salihlide Cümhuriyet 

bayramı hazırlıkları 
SALtHLl, (Hususi) - Cümhu 

riyet bayramı onuncu yıl dönümü 
kutlulama komisyonu bayramın 

yaklaşmış olması hasebile içtima
larını sıklaştırmıştır. 

Bayram için ana programla 
Cü.mhuriyet meydantnda yer ala -
cak müessese ve cemiyetlerin ma-

hallerini gösteren kroki tesbit e -

dilmi§ ve müesseselere dağıtılmış
tır. Komisyonun reisi kıymetli 
kaymakamımız Kerim bey hayra -

mm fevkalade .mükemmel olması 
için geceli gün:Jüzlü çalışmakta 
müesseseleri ve kulübeleri tek tek 
ziyaret ederek çalışmalarını tetkik 
etmektedir. 

Gürbüzler Yurdu bandosu cüm 

hailesi muhtarı Selami Efendi J 

İsmail Efendiye aittir. Çolak o~ 
Süleyman ve ortağı Mehmet t 
fendilerin de iki mavrası sökülJ'11 

tür. Borlu Mehmet Ağa ile Haf" 
lu bucağından Çerkes Ahmet }; 

nın da birer mavrası bu suretle• 
ların cereyanına kapılarak sürii 
lenmiştir. 

Gece, Seyhanın kabarma der' 
cesi şayet yarım metre daha ar~~~ 
olsaydı suların ovayı bile istılş 
muhakak idi. 

Kadınların kavga5l 

Gündüz ağız kavgasile 
geçmiş, fak at akşam.• 
Fener civarında oturan Eltı1~ 

e hanımla komşusu Fatma hanıı11 
velki gün kavga etmitlerdir. , 

herhalde muvaffak olacaklar. Be· - Pek kolay: Birbirlerine kapı 
ni~ bakayı saltanatım böyle bir dan çıkar ve girerken ... 
kaç kişinin keyfine kaldıysa hu ne Yok: Gerçek olamaz. Vakit ka· 
hü!:ümdarlıktır? 

fi değildir. 

Ticaret mektebinde huriyet marşını, istillkam taburu 
ile ;andarma bölüjümüze öğret -
miş ve ha ka da öğretmiye başla -

• -- Efendimiz! Kulunuz Mısırlı· - Efendim! Aşikar! Öyle ha · 
fara merbutiyetimin bahşett.ıgv ı• u . 

Yüksek iktısat ve ticaret mek -
lehinde yapılacak ıs'ahat etraf m
daki fikirlerini bir rapor halinde mıştir. 

Gündüz ağız kavgasiyle g~ -
miş, akşam olunca Fatma haP1, 

kavgayı yeniden tazelemek iıte , 
miştir. F at.ma hanım gece kar•"il 
lığında Elmas hanımın evinin öJ1,ı' 
ne gidip yerden aldığı kocaııı ~ 

taş· arı pencerelere fırlatmıf d' 
camları kırmıştır. Bu sırada e"b' 
yalnız bulunan Elmas hanıdl fi 
ani taş yağm:.ırundan korkmuf, 
bağırnı k yere yuvarlanmııtır· 

1 
korku üzerine Elrr.as hanını fetl fi' 
halde hastalanarak hamile bul"ilı 
c!uğu iki aylık çocuğunu düşürd' 

- kikatler ki, Cenabıhak gökyüzün · 
zun tecrübeyi Üssülesas vazederek de bir hakayık müsabakası veya . 

, ekalete bildirmiştir. Marş cü.mhuriyet .bayramında tür. &.1f' . 

Vekalet raporun tetkikinden binlerce kil!i tarafından söylene - Vak'aya zabıta el koy~ ,ı· ~ 
sonra yapı1acak ıslahatı tesbit ede cektir. Bayramın birinci ikinci ve hasta olan Elmas hamm teda~1 , ~ 
cektir. iiçüncü günlerinde hatiplerin nu . tına alınmıştır. Fr-.trr.a hanım ~:t 

ve her nr. kadar ikide bir yemin hut aksi olarak bir yalancılık meş · 
etmek kat'iyyen mutadım olma · heri cem ile yalancıları, hakikat . 

maktanna!i.. ler cihetine, hakikatçileri de yalan 
- Sözünüzü kesiyorum: Evet, cılar tarafına sevkediyorsa, bebe. Çekoslovakların bayramı 

Dik4at ettim: Sık sık gördüklerim mehal bizim iddia şubesi birinci 

tuklarmı söylemeleri için kürsüler ka'anarak tahkikata başlanın.!!% 
1Hı,ıtttuııır:11uımnm11m • .aıııuıuıuuumıunıııımııuunıı•aumnmmıımıt1 "" 

yapılmıştır. bayraklık bezin endazesini t5 ,- q 

de yersiz ve bir de bizim Bekir mükafata nail olur. 

Bey ve daha bir iki zat yemin et · - Paşa işe ciddiyetle ve kafi de 
miyorsunuz.. recede ehemmiyet vermiyorsu -

- Öyledir efendimiz, bu halde nuz. Halbuki bence son mertebe 

Bugün Çekoslovakların milli 
bayramıdır. Bu münasebetle Çe
koslovak konsolosluğu tarafından 
bugün Tokatlıyan otelinde bir ka
bul resmi yapılacaktır. 

Cümhuriyet bayramı için Halk 1 uştan 35 kuruşa çıkarmıştır· (1 

tarafından ısmarlanan bayrak pek fiatta bayrak yaptırmak pah•1'v 
fazla olduğundan Salihli manifa - mal olduğundan halk beyaz be•~, d 
luracılarında bayraklık bez kal - ı-i boyıyarak bayrak temin etııı' t 

mamış gibidir. Manifaturacılar h:dir. ~ 



Deniz ve hava 
kutlulamada 

kuvvetlerimizin 
vazifeleri 

zinin söyliyeceği nutkun 
alınabilmesi için 

bütün istasyonlar tarafından 
tertibat alınmıştır 

18-. t&n.tı ı inci aıı~·ıfamızda ı 

t fen~rler, lambalar, muhtelif 
~ , hldrzlı armalar, ıtık tertibatı 

llılını.t 
ıı l' rr. 
qerı.. · 1 • t. .. .. ı • · .. c.~ın mre: ~ı~·er gucı; y~t.ı -

e. ıkadar yapt1ğ-~ m:.~1 :ıflar!:ı e-. ini 
~ttıktan ve gece ışığını temin 

<~"'1.erı . onra mahallesini, cadde
i 

1 
de düzeltmek için elhirliği ile 
~ok tnklar in~a ctirmtisr. 

den sonra olabilecektir. 
Geceleyin yapılacak F eneı· ala· 

yına lstanbuldan ve BeyoğJundan 
İftirak edecek olan mektep ve mü 
esaese ve cemiyetlerin yekunu da 
pek çoktur. 

Fener alayının da ıekizden ge -
ce yarısına kadar devam edeceği 

tesbit edilmi,tir. 

Ankara da n s· " . 
k·· l.l·keciye kadar Bebekten, Ka Bayramın bil'inci günü Ankara-
Oj·e, Şişliden Karaköye kadar da yapılacak büyük resmi geçit 
n bütün traım·av yollarında in- için Ankaradaki yarıt mahallinde 
ed· · • U ılen takların ~·ekfmtt bir kaç büyük bir saha hazırlanmıştır. Bu 
~ geçmiştir. .. saha Ankara erkek muallim mek· 
•drköy ve civarında, Usküdar tehi binası ile istasyonda ve as· 

I ~0h.ziçinde, Rumeli ve Ana - keri fabrikaların önünden geçen 
k .. aahillerinde yapılan büyük ıoıe arasındadır. 

t UÇiik takların yekunü müthit Bu ıoseden ayrılarak mektep 
~:lkanıa baliğ olmuştur. bina~ı~~ kadar giden v~ geç!t 
• 0Prü üstünde biri ortada, di - resmı ıçın hazırlanan genış hır 
'köprünün iki başında olmak ıosenin solunda pavyonlar inşa 

tr, büyük sütunlar yaptırılmış . ! edilmiş ve solu da bir parmaklık 
'Q\l sütunlar üzerinde elektrik· ile kapatılmıttır. Pavyonların or • 
ltıı\>İrat yapıl~ak ve ayrıca tasında Gazi Hazretleri için husu· 
haklarla ıüslenecektir. si bir yer yapılmııtır . 
~ÖPtünün ıüılenmesi bugün ta· Bayramın birinci günü Gazi Hz. 
lanacaktır. pavyonların arkasındaki büyük 

Ayni zamanda diğer bir kam -
yon içinde bulunan sesli l'İnema a· 
leti yapılacak merasimi bütün te -
ferrüatiyle zaptedecektir. 

Gerek radyo verici aleti, gt>rek -
se sinema aletlerinin rahat ve pü
rüzsüz çalışabilmeleri i~in ayrı bir 
baraka içine yerleştirilm; .şlerdir • 

Geçit resmi esnasında çalacak 
olan askeri muzika Gazi Hazret -
lerine mahıus olan pavyonun kar
şısında ahzr mevki edecektir. 

Aletlerin yerleştirildiği küçük 
baraka muzikanın sağında bulu -
nacaktır. Gazi Hazretlerinin nut -
ku biter bitmez, zaviyei kaime şek 
!inde duran kıt'alar geçit resmine 
başlayacaktır. 
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Donanma için yarış 
Istanbulda bir kaç müessesenin yarın 

gece için hazırladıkları tenvirat 

Karaaj'aç mGeaaeaealode tenvirat provası 

Şehrimizdeki büyük müessese - J Binanın donanma tenviratı için 
)er, Cümhuriyet bayramı münase- tam dört bin ampul kullandmıı, 
betiyle yapacakları tenviratın di - bunlarla §ualar yapılmış, binanın 
ğerlerinden daha güzel olması için esas hatları ziyadar bir şeritle te
büyük bir faaliyetle çalışarak ha- barüz ettirilmiştir.. Ayrıca bina • 
zırlıklar yapmışlardır. Bu husus· mn etrafına armalar, binamın ü. 

ta bazı büyük müesseseler arasın- zerine su fiskiyeleri konulmuştur .• 
da adeta rakabet vardır. Yapılan tecrübelere göre fiskiye. 

Tenviratı çok güzel olacağı an
laşılan müesseseler elektrik şirke
tinin Tünel ba~ındaki binsile Hay
darpaşa garı binası ve tahlisiye 
idaresi tarafından büyük tesisat 
yaptırılan kız kulesidir. 

lerden üç buçuk .metre irtifaa fı,
kıran sular projöktör ziyası altın· 
da geceleyin çok güzel bir manza. 
ra arzetmektedir. 

~ .. k.,· d c·· h . t d zafer takından geçerek muallim rn e, um urıye mey a· . . . . . . . . 
da 1• ~ b'd . d .. t b' t mektebının ılerııınde hır zavıyeı 

ıe a ı enın or ır &ra -
b;: "k "t 1 d'k'l · t' kaime teklinde duran orduyu tef· 

Askerleri mektepliler ve bunla -
n da muhtelif cemiyetler takip e -
decektir. Yapılan merasimin 
sahadan demiryoluna ve şosenin 
öbür tarafında kalan mahalle ka -
dar işitilmesi için icap eden hopar 
lörler vaz'edilmiştir. Buralarda bi 
rikecek olan halk gerek Gazi Haz 
retlerinin nutuklarını, gerekse me 
rasim esnasındaki tezahüratı işite 
bilecektir. 

Bu arada tenviratımn güzelliği 
Kutlulamada deniz ve hava ve zarafetiyle nazarı dikkati celp 

Binanın her iki cephesi hu ıe· 
kilde güzel bir surette süsleni)mif, 
iki kule arasına sekiz metre uzun
luğunda bir bant gerilerek üze • 
rin.e: 

.. yu su un ar ı ı mıı ır . . . . . 
'Ut.. ı d ı kt 'k t · t tıs ettıkten sonra mevkılerıne ge --.n ar a e e rı esısa ı ya - ~ 

ltıtttı B t · t ·ı I k lecekler ve oradan nutuklarını 
l' r. u es ısa ı e yanan e e 

irat edeceklerdir. 
ııtr halezun !eklinde tık ıtık o· Bu nutkun bütün radyo iıtaa 
-.'-rı her tarafı aydınlatacaktır. 
~ yonlarından ayni zamanda iıitil • . Yoğlunda Muhtelif cemaat -
~ mesi için li.zım gelen tertibat alın· I dükkancıların yaptırdığı 
ltdan batka Şişhane ka.rako • mıtbr · 
lltı Bu maksatla Almanyadan bir Önüne, belediye binası önü-
•~ l kamyon içine yerleştirilmiş olan 

il atasaray önüne, Parmak 
1h ınuhtetem taklar yapıl • bir radyo verici aleti celbedilmiş-

.ltr tir. . 
~ Bilet fiyatları 
""ından itibaren bütün seyrü -

~'t "asıtaları tramvay, otobüs, 
\ırlar fiatları üzerinde mühim 
~il. 
I~ at yapmıılardır. Bu suretle 
• 

1t\ bütün toplantılara i,tirak -
'~'~in edilmiş olacaktır. 
Qtun mektepler bugünden iti -
~tı lUil edileceklerdir. Resmi 
'de ittirak edecek olanlar ya • 
~lt 8 buçukla 9 arasında Üni· 
•ıt d ' tneydanında toplanacak • 
tr. Onda.n ıonra proğrama 

ı: teınıi geçit ba;hyacaktır. 
l&tıbuldaki reami geçide ordu· 
llttada lstanbuldaki bütün 
k~k mektepler, liıeler, orta 

l lepJer i,tirak edecektir. Hu· 
ı· ~ 1&elerle, ekalliyet rum, erme· 

t llıuıevi mektepleri, ecnebi 
~Plerden de bir çokları bu 

~ ~ ıeçide iıtirak edecekleri i · 
· lehe miktarı müthi, bir ye -
.., h~liğ olcakhr. 
,~'-rıf idaresi resrni aeçide i, -
as edecek mekteplerin yekunu· 
~ olarak teıbit etmittir. 
tlq~ltıi geçide iştirak edecek 1 
~bin idareleri 300 den az ta- 1 

· ~i~' i!tirak etmiye~eklerini bi~- ı 
~~ ~ lerınden yarınkı reımi reçı
t~ ~llız 17000 mektepli kız ve er 
\' 'Uirak edecektir. 

Bu alet Ankara telsiz istasyo -
nuna bağlanmıttır. Gazi Hazretle
rinin mevkii mahsuslarına konu -
lan bir mikrofonla gerek nutku ve 
gerek resmi geçit esnasındaki te · 
zahürat dünyaya ilin edilecektir. 
t1ıauu111tıQtutıı uııu11ırnmnıntnvıınmunnıııunnı•nınmıııu"ıı•Hnıııutı11nıwmnrn 

Yıl dönümü için 
hatıra madalyası 

. 
29 Birinci Teşrin günü Cümhu-

riyctimizin onuncu yıl dönümünü 
kutlulamak için yapılacak mera · 
simde kara kuvvetlerimize ayrılan 
geniş iştirak hissesi mukarrer, yur 
dumuzun büyük koruyucusu ordu· 
muzun hava ve deniz kuvvetlerine 
de yer ve vazife verilmiştir. 

Yükesk komisyonun hazırladı -
ğı kutlula

0

ma programının ana hat 
larma göre 29 Birinci Teşrin günü 
Ankarada yapılacak olan büyük 
askeri geçit resmine iştirak ede · 
cek olan hava kuvvetlerimiz bu 
merasimden sonra gruplara ayrı -
larak bayramın devam ettiği gün -
ler zarfında memleketimiz üze -
rinde büyük bir devir yaparak, tek 
bir kalp heyecaniyle Cümhuriyeti
mizin onuncu yılını kutlulamakta 
olan Türk milletinin vatan hava -
larmı yabancı kanatların taarru -
zundan korumak vazifesini üzeri -
ne almış olan hava kuvvetlerimize 
kartı olan emniyet ve itimadı bir 
kat daha kuvvetledireceklerdir. 

Üç gün devam edecek olan bu 
büyük devirleri esnasında tayya -
relerimiz geçtikleri her yerde bü -
yük ıehirlerimizden, kasabaları -
mızdan en küçük köylere kadar 
her tarafa kutlulanan günün yük 
sek manasını ifade eden cümhu -
riyet, inkılap ve istiklal gibi bü -
yük iddialara karşı milletin bağlı· 
lığını kuvvetlendirecek vecizeleri 
ihtiva eden küçük kağıtlar ata -
caklardır. 

Kırmızı ve beyaz renkte kağıt
lara basılan ve adedi elli milyonu 
geçen, bu kağıtları Türk havala · 
rından Türk topraklarına serpe -
rek arkalarından milli renklerimiz 
den birer iz bırakacak olan tayya
relerimiz hu dolaşışıları esnasında 

1.. ~ .. L • 'd' ·~t , . ."ll(ı resmı geçı ın en az 6 
qıl'-t ~~eceği de muhakkak adde -

Cümhuriyetin 10 uncu yılını bir taraftan onuncu yıl dönümü 

~ tqed· 
·~ ır. 

\ıİI '-li &eçite iıtirak edecek mek 
qtt~~er llyrıca Taksime kadar ai -

~\tj"'' CÜtnhuriyd abidesine me -
'~· ' Çelenkler koyacakları için 

'tııdeki merasim ancftk öğle -

kutlulama kanununun Maarif Ve- bayramına yeni bir şevk, yeni bir 
ki.leline verdiği salahiyet üzerine heyecan katarken bir taraftan da 
yaptırılan ve geliri inkılaba dair Türk milletinin ruhuna ve benli -
bir eserin hazırlanmasına tahsis ğine hitap ederek ona nice nice on 
edilecek olan Cümhuriyetin onun- yıllar için yeni kuvvet ve azim ve· 
cu yıl dönümü hatırası madalyala- ceklerdir. 
rının resmini yukarıya koyuyoruz. J Kutlulama günlerinde tayyare· 

eden yerlerden biri de belediyenin 
Karaağaç müesseseleridir. Bu mü
essese daha bir buçuk ay evvelden 

başlıyarak büyük bir faaliyetle ça 
lışmış ve hakikaten güzel ve zarif 

bir şekilde binayı süslemiş ve do· 

"Ne mutlu milletimize, bağrın
dan bir Mustafa Kemal çıkardı,, 

İbaresi yazılmıştır. 

Karaağaç müesseselerinin yeni 
ır.üdürlük binasının açılma resmi 
hayra.mm üçüncü salı günü yapıla· 
cakhr. 

........................................................................................... 

!erimize verilen bu vazife yanın -
da deniz kuvvetlerimize düşen va
zife de şu olacaktır: 

Deniz kuvvetlerimizden başta 

Yavuz olmak üzere bir kısmı 29 
Birinci Teşrin günü İstanbul lima· 
nında toplanmış olacaktır. O 
gün 1stanbulda yapılacak olan te· 
zahüratın en canlı ve en heyecan
lı bir parçası da hiç şüphesiz de • 
niz kuvvetlerimizin toplu bir hal
de bu büyük bayrama iştirakleri 

olacaktr. 

O gün bir taraftan kara kuvvet 
lerimizin geçişlerini en güzel, en 
temiz duygularla takip edecek o · 
lan kardeşlerimiz bir taraftan da 
deniz müdafaa kuvvetlerimizi bir 
arada görmek ve gezmekle en bü
yük gururu duyacaklardr. ihtiyat 
filo da o gün lzmittc bulunacak ve 
oradaki tezahürata iştirak edecek
tir. 

Bu suretle Cümhuriyetin onun
cu yıl dönümü kara, deniz ve hava 
kuvvetlerimizin istirakiyle bütün 
Türk milleti tarafndan Türk vata
nının her köşesinde ayni heyecan 
ve ayni bağlılıkla en geniş bir su-
rette yapılacak tezahüratla kutlu -
lanmış olacaktır. 

Bir kasabada bayram 
tenviratının provası 

İnegöl, 27 (Hususi) - Kasaba
mızın deneme mahiyetinde olarak 
e'ektrik tenviratı dün akşam baş
ladı. Çok muntazam olan tesisat 
ile büyük bayram nur içinde geçe
cektir. 

Yüksek tahsil gen~liğini 
davet 

Türk Talebe Birliği umumi ka
tipliğinden: 

1 - Yüksek tahsil gençliği 29 

Denize döküldüler 
Eminönü iskelesinden beş yol

cu ile Üsküdara hareket eden 262 
numaralı sandalcı Ahmedin idare· 
sindeki sandal, Denizyolları işlet
me müdürlüğünün kömür mavna
siyle çarpışarak devrilmiş ve san· 
dalın içindekiler denize dökülmüt 
lerdir. 

Etraftan yetişen sandallar deni
ze dökülen yokuları toplamı§lar • 
dır. 

Sabık Nafia vekili 
Nafıa Vekaletinden istifa et • 

miş olan Hilmi Bey dün sabahki 
trenle Ankaradan şehrimize gel • 
miş ve T okatiıyan oteline inmiı • 
tir. Hilmi Bey bir kaç güne kadar 
tedavi için Viyanaya gidecektir. 

Hukuk talel?esini davet 
Hukuk talebesi cemiyetinden: 

29 birinci teşrin pazar gunu 
saat 8,30 da bütün arkadasların 

merasime i~Lirak etmek üzere Üni
versite konferans salonunda bu • 
lunmaları ehemmiyetle rica olu 
nur. 
'~-=--~~~-~---=----==--~-
birinci teşrin saat 8,30da fen fa -
kültesi konferans salonunda top • 
lanacaktır. 

2 - Saat 9 da ela Üniversite 
meydanında bulunulacaktır. 

Halkevinde 
Onuncu yıl dönümü kutlulama 

komisyonundan: 
29, 30 ve 31 1 İnci teşrin akşam

ları saat 21 de Tepe başında Şehir 
tiyatrosunda verilecek umumi tem 
sillerin da \"::-~iyelerini almak isti -
yen1erin her gün Halkevi Cağaloğ
lu merkezine müracaatla almalan 
ilan olunur. 
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Misafir Rus heyeti Reisicümhur Hz.ninl Ateş-Güneş tak 1 

nezdinde üç saat kaldı 6-.2 yenildi •• 
<B:ı, t.ar:~ı ııı ""'' "'1>'nonu.ta».ı kova büyük elçimiz ha'Zlr uiun · sc:ım ıdare eden etendiler, siz de 

vali v.! beledi:::e reisi ve refikası 1 ınu~lardır. 1 'hoş <ge\din'iz. Bıze dostluk gc:ln • 

haricir.e veki.!lcli !katibi umumiSI eisioümhur Ha:zret'leııi misafir 1 dinız. Biz de sıze ayni kuvvetle, 
mıfü müda!fa~ ve manrif ımüstesaru .eri ··ç nal ahkoymuslarihr. aynı sam.miyetle ve •rk- Sov· 
ko,or<\~ lk-ıumandam, pıtoto'ko1 :ş-efıi il t p. . ıı... yet münasebatmm atisine olan ay 

• • -~""- n~ Jı 1 asme ~şanın :Zıya eu 
vemuav.ını llDcııKCZ •~nı&noanı ıv,e nı 'imanla mukabele eaiyoruz. 

.ıı 11 b ._:ıı nkaTo" ·:ı:rı « !<\ ' - aşvcki 1 emniyet muoürü paJaıar ve e,y~er ...,. · · Ankara.da 7kinci defa kab-.ıl et· 
tua.fnub.n kar.sılanmı~tıır. :a§a iil!azr. tleri jjenenl ~o- mc\.de bahtiyar olduğumuz eski 

Cıener.a1 Vor~1of 'Ve rıelfa1ka:tiıı ~ O!·llnf ıriy.a:retinde:ki Sovyet :hey • <lostumuz M. Karahanı yürekten 
Clelci .zc7.a.trn IB&!ve'l..-i, smel ıvc Ü· , ıeh :ş:u~ ak~am Ankarapa - ~damlamayı hu e:;nacla çok güzel 

.. k ,._~ _ı,_. • . ıı:- • asta 'ir ziya:fıe:. ·~rerm:stir. b"l" . yu ıCr4'anı aııoıye ır.c.ısı ırevzı y bir vazife ı ırım. 

Paıataa- Hazer.atının lka.--"aşna a~ C'Jy.afcl.l'e B. M. Mcdis1 re.ısı Hakiki menfatlerimızin lkarcı1ık 
J ~H Kfur..ım lb •• ' k nka:n iluu-b • • 'ı 

n çok amimi olmur M. Voııoşilo'f , uy.u e 1 lye l'eı · lı olara'k iyi anle.ş1lmasma müesse· 
sahm1z hak'kmda tam ve mutlak lsmd: P.asa Hazr~İer.inin ellerini si ımü~r IFıevzj iP ;:n ar Hz. e Ha. 

k "- ~ iL. _ıı_ Jı milı-: , r1.c~ve Ve1t i 'T.e~Gk ü tü Bey , 
sı &ToKen şa:msı&nnua ı çu • . • ~ • riıı:yct csasnıa İstinat eden müna • 
ve !hUlnimcti ınamma 1i""ıik mı::ıJ'etİ Heyeti ""'°löle reı·linı, C. H. Fırkn· sebetierimiz, elbeteki mütemftdi • 

• _11 ::. • _, _ •• ~ ~ ı ıs1 lki.tı'bi mumisi Reeep1 F'Ifka er b" ı~ 1 k d · 
nı acu.muıurgmı ~l~ em ~·r • ~ ~ . .. ,. . . yen artan ır yaK1n ı ve aıma 

]\,... . F . P ı~ .1 . . 1 knn. ı, nya-setı cmnhnr knhbı 'Umu · d h k f . 1. l L:. • 
·1 •4şır evzı nşa ':!azrcl crının a a açı ve e~z ı o an ı:rrr teşrı-

h 1 1 k ,_ ·ı ımisi Hikmet, Hariciye vekaleti ka sa ıs armc.;a ailrnman ve esi 1 lci mesai istikametinde tekamül e· 
;. .. k 1 ı- l .n w • • , t\bi .umumisi Numan Rıfat Be~•ler, :lecekt"ır. 

Romenler orta derecede bir maç yaptılar· 
Maçın yırmi dakikast karanlıkta geçti 

(Ua.a itıırarı ti uın tiaYlfnda) 

menlerin sahasında oynandı. Fa
kat muhacim hattının şüt atama -
ması sayı çıkmasma mani oluyor

Clu. Onuncu dakikada RomdTı mü 
c;afi'erinin hatası yüzünden A -
leş - Güencş bir penaltı ve bir 
sayı knzandı. 

Bundan sonra mücadele daha 
zevksizleşti ve maçın son yirmi 

dakikası topun gözle takibini müş 
kiille§tirecek dereceyi bulan karan 
lıkta geçti. 

ııiken bulutlardan boşanan ıııiı 
bir yağmur a"tm<la iskelenin) 
11u tuttular. 

l~te dünkü mnçm esas h 
tu.... Tamşuvar takımı .d 
maçta ancak orta bir takını 
znaGı gösterdi, Fener :ve .8 
Las taktmlar:mı:zın kendilcr111İ 
a.ıi yenebilecekleri kanaatini 
di .. 

Müdafaası bozuk olrnasaY 
bil'.inci devrede muvaffak olB 
dıklaııı havadan oyunda ısrar 

.A:teş - Güneşliler otuz beşinci meselercli halta ateş --Güne~ 
dakikada bir sayı daha çıkardılar kıo:ın bile dünkü maçtan bu tıı 

\'e seyirciler maçın bitmesinden karşı bu kadar ağır bir fark11' 
iki dakika sonra saatlerdenberi bi mazdı.. 

l ur nn uS'.ınu se arn aargmı 'Soy· ı u 

1 . •. .. ·ı h li '' . Sovyetlerıın .Ankar.a sefiri M. Sü- IDu on u··ç •""nelı"k t .. T~ı ı"n L'ı'ç bı·r eml§ ve muşar:unı ey a:r.reı:ıerı . .. .. . . .. o _ ~ ... ııı n 
.11 b·· .. k k a h ı rıc, Mo.skov.a buyuk elcımız hlu - l d •••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••' 1 ae uyu uman ,anm şa tsıann - ~ . P. A k w ı· . ' nnında J;i1·ibi.rimize kartı o an Ü· mek lütfunda bulunBuklarmdan eden düşr.mnlar 3mrşısındn k•ı 
~ k h . ın . ıı_ .seynn .. ngıp, n ara va ısı .Ne:v • l . . ..ı h h . b" f -
aa a raman ve necıp ~us ortlU - l1Ünce erımız:ıe er angı ır zaa , _ı l k d.l . · kal 1 1 !1 ·1 ı· d zat Beylerle .Har· cİJ'c v.eka_ "lcti :ve uo ayı en ı erme mınnettar a· oma arınuan ı eri ge ıyor u. 
larını selam am1Şbr. ~1er 1hangi bir şü_phe kaydetmedik . S Jl .s • f"'r •· 1 

A ·ı ı· rak hararetle tcs._-lcku··r ve Madam ovyet ~ı:ıçileri Türk ıni M··t k"b . l V ·ı f ovye~ se ~ ~~ ..er :eanı ı e ~er ı ve 11.•·ıı l .. 1 b d d _.. :r. u ea ı en Jenera orcşı o , , . .. . . ını et er muna:;eoatma un an a d h 
0 

b ·· d l d k" fi" 
H ~l . le d"l ~ ~ . ; ccı1coı rna.thl.; t ımumessıllerı ha • Sariçe e sih atler temenni e er, u muca e e e -ı sere l .mc 

azre. erı en ı cnne seJalll res • b 1 ha güzel b!r 8ostluk ve sadakat riyetini dnima iki mem)eketifll 
· . "f L ., 1 f ~ır u unmuslardır. . 1. .. t ·ı b·ı· ·? Sulh Türk - Sovyet teşriki mesaisine, 

mını ı a etmcı.:te oıan rrtaatı te · . ~ mısa ı gos. erı c ı •r mı.. un mü~terek muvaffakıyeli adde 
\iş etnıiş ve merhaba asker diye se ismet Paşanın nutku istikrarı için yaplığımız Slkı teşri - büyük ve sarsılmaz Türk - Sov-

yet dostluğuna içerim.,, yorılardı. lamlamıştır. Ziyafetin sonunda Başve'lcil tt::- ki mesai lkadar g•~zel bir eıer .zik - İşte bu sebepten dolayı So• 
KHaat merhaba diye mükabc'Ie· met Pa§a Hazretleri şu nut1ru "SÖy· redilebilir mi?. ~or,oşilof Y l()ldaşın nutku 

1 
Rusya milletlerinde Türkiye tJI 

de lJulunmu~tur. Bu merasimin lem1ş1!crdir: Reis Plazret:leri; Jeneral Voroıilof Hazretleri, r Jetine ve memleketi için, hıt~ 
devamı müddetince riyaseti cüm · "Re.··s Hazı·etlcrı··, Sizin yühek ~ahıiyetiniz, dost l .... ın L_ .o ç bı'r · · · t"kl· ı· . . ıd 

:;"ne" ·ı- aşa ya cevaocn a.uı a ıç.ın, ıs ı a ı ıçın ynpmış o 
hur muzikası enternasyonali çal · Gazi Mustafa 'Kema~, Türklerin memleketin ıımenfaa"t:leninc nlan nutuk söyl~rmi~, ve ezcümle ~yJc büyük cidalde onun başında 
m.,,,ı ..... a ,· .ııı· İstasyonun ı"ç ve dısı· ·cıa_..:ı b lıı· "'mC'tleriniz, bunca bu··y!!'"- ve gu·· • 

QKl, .<;J • • :ş· c.uıi ir ıazİ:r::ıle istiklallcci için .. UK. demiştir: nanlara karşı tevecciih ve rnı.l 
nl dolduran Çok kalaba ıl{ bı·r halk ı .,,.l eserler arasınd:- ı"htı"la" lin en 

yıpmış o auklar..ı ımücaBeleyi açalı ~ .. "Başvekil Hazret1eri; bet hisleri çok kuvvetlidir. 
kütlesinin alkışlarına jcneral Vo · .r..n L-.= sene o.ld... şanlı yapıcı'arından biri olarak ld h l 1 t t .. b ı·ı . 10 

c., ~ 41 Söylemiş o uğunuz eyecan ı s e ecr-u e ac.ı mıs uzun ° 
roşilof Hz. samimi karşılıkta Tu"irkler, mı'llı· mı"za.çl .... rına ıve e- patlıyan ~imanız fbeni şunlnn 11öy- l y • "h • b I b 

•• dostlu1t sözlerinden derin bir su • ugumuzun tarı mem a arJ bulunrnustur sl f 1 lcmei!c 'Sevk ed-iyor: 
• • r!a ı men aa1 erine en uygun .ge • - rette mütehassis 0 dum. Bu his - dur. 

M\ı.-fı"rler bu·· .ık ,.,u-·zerga· h d 1 Türk;ye, bu ziyaretinizle Sav - f 
~ ; ~ 1 0 

• 1 len ;rejimi kurarak bu mücadele - lerden ve memleketinizde geçtiği- V:oro~ilof yoldaş nutkunuıı 
duran halkın alı<ışları arasmaa o· 'ını·n zafer1· tetvı"r edelı" on sene ol- yet hi~knmetiıtarafmdan4tenöisine d " T S 

:r miz yol1arda kendiliğinden göste- nun a ya§asın iir.k - 0 

tomobillerle doğruca ikametlerine du. Tl"irk ..... iJJetı", bu ı"kı" tar;h ara- karşı gösterılen dostluğun mana d ti - "Y b'" .. k 1" 
"" ~ d ·k · r"ılen ve b"1z"1 m·u·teheyy"ır etmiş o· o:; ugu,, atasın uyu t hr. a·ı A k l t ı· ve kıYtnet1ni tt-mnmcn mü r.ı tır.. ~ -a :1ıe e 1 en na arpa as 0 e ıne sında mevcudiyetinin en kahra - ·ıı t" d · t" 

,.., l k" T·· "~ d b k . • k d ı·ı t m111c ı., emıı; ır. gelmi§lerdir • man devirlerinden birini yaşadı.. .nası ı ur.ıaye e geçen sene lan ir ço samımı ar eş ı < eza-
'Birinci otomobilde jeneral Vo - E:.ı devre ~efalct ve mahrumiyet" e yaplığ!mız Moskova ziyaretiyle hürlerinden dolayı dostane tcşck- Sovyet gazetecileri 
·ı f H ti '" l et ·0 H h rnemle'ke'tinize dostlug-unun tam k.. ederim ı roşı o azre em, sm ı.ı-aşa z. dolu olduğu için ka raman, İman ur · Ankara, 27 (A.A.) _}-]eye 

· f'k l "k" · to b"ld · 1_ h d ve şamil bir delinini göstermis.ti. S 5- ı_ "tt'h d l""' nm re ı a ar.ı:, ı ıncı o mo ı e ı e aclu olduğu için jj;f1 raman ır. - - Ben ve ov:yct ~urauı.rı ı ı a 1 fakatinde gelen Sovyct gaze ~· 
B k·ı t p H \ · ı 'Moskovadan ne silmmez bir ha 1 · · · d 1 a~ve 1 ımet a~a azret ~rıy e Reis Hazretleri; hükv.metinin şen iğınıze gön er • lcri şerefine, bugün Ankarapıı 
M d v. ·ı f ·· •· ·· t tıra muhafaza efü ... ·or.um. Tıül'Acive- • b kad a 1.ltl or§l 0 • U!;Uncu o on:o · Mustafa Kemn1 l'iirkiyesi, bey. ' ~ miş olduğu arkad~ .armı u ar ta Anadolu Ajansı Larafmdıı•1 
b"ld d ;ı_ •• ··k k- h b" nin Sovyef ere karşı esasen belli o-

1 c e ~ouyu er anı ar •ye .ıııe· 12elmilel münasebetlerde "lk adım samimi doatluk ifadelerini tama • öğle ziyafeti veri'miştir. 
· · ·· · f. · J> ıH ·ı M ı lan hissiyatı hakkında ·er.diğimiz ~ 111 muşır evzı aşa 2. 1 e a · lannı işte bu devir.<le ıaltr. mi"'1e, bunla.rm derin akf$ler ıluuıl Ziyafette mebus gazetecilct 
d B d · ·· k" ' ·1 1 teminat orada ne kadar heyeca:n- ' ~ 

am u. yenı, ~t.ea 1
P. ~lomooı. · ! 1 k münasebetlere sizinle bacşla- etmekten hali kalmıyacağı Sovyet j Falih. Rıfkı.' 'Hak. in Tar.ık, 'Y•tl\ 11.: 

d M f ek-1 t I I R f k 1 la lkarşılanmıştı. v 
e aarı v e.: e ı vecı ı e ı dı. lk aostluğumu~un ıeyecanı - Rusya mil1etleri hesabına ıkayde • Kadrı , Necıp Alı, Vasfı Reşı . 

B 1 M d B b l f ktrsaC!i, sınai, ızirai ve Jıarsi ..ı. ey e a am onov u unuyor . nı •iz ~ak ettiniz. ııer .!lı' v lb t k~ TJfşı · 0 b h l d · · ·ı h diyoruır:. ı , u ger ma ua er anı, n 1 d ütün s-a: a ar a gı~1 en ıınu tc - .., 
ar 1

• Bütün Türklerin önletıinde aç.ı • ye matbuat bürosu sdfi butuıı1•• 
Z• J k 1k ·· ' !I ·• Dost'ugvumuz iki millet için ta- • ıyaret er IP.n terakki, -sulh ve saadet devre- ~em a ınma ~erını oraua 11:oz • 

1
, ı.ı_ lardır. 

• l - !I:·· - •• f ~ı· k t "ıL~l büyük 11111İhnel 8eneJCl"İDae coaŞ f 
Sovyet heyeti Ankara.nal"'Sta sinin onuncu yd ırlöni!,miinü sev:inç erım e gornugum 1 1 ve ç.o par- 11 l Sovy""t "' 'Z t ·ı · ·· v 1 detı 

~# ... - lamıştır. Bu dostluk, sene erce ,,;: on e ecı erı og c . 
bir müddet 1stir.ahat ettikte.·1 son· ve heyecanla kutluladıg~ı 'bir anda iak 1'leticeleri bir an olsun hatınm ra -:r.;~ı ı ıı._._ ı fn}tıı1' 

süren miicaielC esnasında, bu dev- 1 .... c. mes eıuaşıan re ... 
ra Ha.r:iciye ~ekifi Tev'f.ik Rüştü :nukavemetin v.e teceddüdün mer· dan ÇTkmıyor. . .h . de şehri gezmişler An~<araf" 

l l h Fakat Mos'kovayı .anarken ıbü- reyi takı beden muslı ane ımar se· k"I . k 1~p Beyi, Başvekil lf.srnet Pa§a, Meclis rezi olan bu şehirde :söy Cl!en e- l . .ı ıı._ _ 'ki !n t 1 rnnetrc mesafeye gıderc 
· . v· L·· .• k k. h nl ·· l • S t' tün hatıralarm üzerine Stalinjn ne erı z.ar.rm~a w.e <ner mrne ''-•· 1 b ~'- t •. _..tı re1s1 n.azım ve ouyu er anı ar - yecn ı soz er arasınr.ın ovye er .. _ • :ı maKtl\ o.an iiyirR >arajı gor". 

biye ıreisi F.evzi :Paşalar Hazeratı· hıı.kkmda da sar:sılmaı: ve .samimi büyük sir.anaı yi.ikse"riyıor. Bu ma- v.e ıon1ann Vkwne~rı b:lialfıı~•n l lerdir. Akşam snat 18 Be t{ıı~, 
ru ıtop1u -elarak ziyaret etmi~ler • dostluk sözlerinin bulunması, bu sadan kendisine, 1Jıa'1<kındaki derin su h ıdal\".umı elıdıt den tdt ike- yeti Milliye ga-zetesini zi~-rct 
.... "t "t d :t bi" d v:~ "d" ? Lak&irlerimi rvc 'fürıkiye Cıümhuri- l il-- L~--.,._ ıv.:ia -a:rf.c d ı:ı...11" aır. şera1 aı m a, a ı egu m1 ır. .. cr.e -tu~• oca _..;r_ ·~· - · en misafir 'ITazetecilere ·u .. 

Büyük erkanı harbiyeyi ziya - Size sel: -• ıclostlar hoş gcl<li- y:eli hükumetinin bütün kardeşçe dilmiı ıfulir.edede tıecırıUbe edil· ı' ibir çny ziyafeti verilmi§tir. 
ı · ı do~tluğunu aru:tmek ~sterim. · · Bu .ta liiıç IRr tecriihe - ., ret eri esnasinda. bir askeri kıta ıı:nz .• ,, miftir.. "='== "' ~. Türk m~tb.uatı erkanı bu 1)· 

rasimei ihtiramı ı"fa eylemı"şt"ır. Met'Keindcki bütün :güzellikle la "" · LI tl · den korbsu ...-mq eJua 'Dlr , f 
··:ı- ı"e·~ .ı.-: azre eni 1 ette bulunmuşlardır. 

Mütealüben jeneral Voro§ilof rif eliğim hu dostluk bu kn<larlla Ziyaret-iniz, şanh bir mazi kar- ClostlUktur. 
Hz. Milli müdafaa vel:ili Zekai Be kalmadı, mcmJekctlenimizin .karşı ş1srnda ve istikbale olan im.-nımız Mem3eketiaim a111etler'i Tıürk I 
yi v~kalette, maarif komiseri Bud lıklı mellf.aaile~i ulh ve vifa:k ..da. önünde hcp"miz:;1 mütehassis bu. mificlima iStiköali için y&JU'Lt! <Ol· : 
nof da Maarif velc.aleti vekili Re . V&S"J yolundaki iilkiiciı.lüklcd on . lıın<luğu bir ana te::adiff ediyor.. aaiat lbüyiik c.i .. li ~ lbiiiyGk bir 
fik Beyi makamında ziyaret etm~ dan ötesini ba~rdı. İlk dos.t'nk Ti.ir:c - So~ycl dosl1·1ğunun gi!.v.cl tev.ecıciih -ve çolk L.iyiik ilıes&ııüt 
lerdir. münasebetlerimiz baş)a,·alıdan · · • ~ - ·L:- · • 1 - ..- maz:sı ve or.u bc.d"yen r'i.i;:c1 ist.ik halcırile t~p dnıJtir. 
Mü~arünileyhimin bu ziyaretle· berj geçen on üç sene içintlc, hu b 1· .. .. :l , h 

1 
~! __ .ı_:1 __ •• 

a m onur · c cıc aynı veç i c mü- K:abr.aman~ ım~ı.zın j 
rint' otelde iadei ziyarette bulu . d~tluğun iJerlerliğini \'C kayn;;ştı· , . .b • 

tc.1nss·s l! undui:umuzu size söy- e'bemıa~d ve pı.'hinii tamunile 
nulmuıtur. ğmı gördük. 

. cn;.ekten daha güzel bir ckstluk amay.a.lbilmiı ve tablic ~ o1an 
G Öyleki, Ti.irkiyc '"\'C Soıvyet ı;o:;· 

azi Hz.nin nezdlerind• ·tc!ili verebilir m~yim?. mlllct, iaDCÜ ltem\is1 de .a.ya1 dev- 1 ~ yalist cümhuriyctlcri ittihadı mil· 
Ankara, 27 (A.A.) - Reisi. lf!t'crin:n azami r.efinc olc;ra'k a - B:ı mıı.rden ikuvvet al;,.r.ak ve ' ııc:e ~i anpery.alD:mm~ s~l~ 1 

cüm th. bugün saat 17 de Sovyet r.amızrla mes~t ır e;:U:i ın:csai b fa~;'.J·a'~ ·mi' ede.r:e'k le dehi- 1 ~ud~C$ ırıe h~ mc~d~, ~- ' 
Başv~alet vekili ıvc harbiye h:o . vöc:ut bultlu. mi, M.. K 'enin Ho.uet!er; "n .:s!ll- Çin 1DUC&.:ldc ıetm~ oba l>U~m ımıl 
m1seri jeneral Vo~·o~ilof Hazret . .Re=:s Hazrctfori, hatme, s~~t Se>..syaı:st Cıi7nhuri- letimiz olmuştur. 
lerini, hariciye kom~ser ve'ki!i M. Z:alı dev1etlcrinin eramızda 'l·-et:le•i ittihadı rnmeı:n'in S'a~;dct ve işte bu "SCbc_plen dolay• illet . 
Karahani' maanf komısei M. Bud bulunması hu :kayna~manm en ~a- refa1··n:ı, s;z·n şahci sıhhat1nize , ler'miz, bu ırnü!kiH 7.nmanl•rcl.. , 
nofa icra heyeti azasından M. riz delilidir. Sizi Anlcarada bu &-eis IH.nzrellcri. doSt1anmu:: Kara- biı·~.binne teveoc.üh ve •uhabbetin 

Krijijanoskiyi ve jeneral Buden - dcstbk luıvası içinde ve k:ırşı~da 1 han, Bubnof, Sudtz. KTiji Janovs- lve mütdmbil müzaheret.in kardeş 
aiyi .kabul buyurmuşlardır. bu mnsada oturuyor görürken duy ki, Butlcnni'nin ve büfün arkadaş- çc elini uı:atmışja.rdrr • 

ftalnılde Haridye vekili Tev · duğu:n bütün sevinci size söyle· farmızm sıhhatine ka0 d1rır, 'Ma - 1Bu, menfaatlerim:zin müşterek 
fik ~ü~ü Beyle Sovyetlerin Anka ı mekliEime müsaaCle ediniz. dam Vorcşllof, Mndam Bubnof, olmasmdan ve q,er iki millet her 
ra buyuk elçisi M. Süriç ve Mos • Büyük komşu memiekctin sıya· Madam Budenninin bizi ziyaret et ı iki~inin -de İ$tl\di1lcnne suikast 



Türkiye Ziraat Bankası 1 

idare Meclisi Reisliğin
den: 

Vilayetler ve 
Afyon Meb'usu 
Antalya 
Anıasya 

Aydın 
Ankara 

" 
" 
il 

" 
Balıkesir T. B. M. M. Reisi 

Bilecik 
Botu 

Mcb'uıu 

Burdur " 
Bursa " 
Çanakkale 

,, 
,, 

Çankırı Maliye Vekili 

Çorum Meb 'usu 
Denizli 
Diyarıbekir " 

Edirne 
il 

~rzincan 
,, 

Erzurum " 
Eskişehir 

ıı 

il 

G. Ayıntap 
" Gireson 

Gürnüşhane 
il 

h'Parta " 

lst·a~bul 
,, 
" 

llrnir 

Beyazıt " 

l<ara " 

l<astamonu 
,, 
" 

l<ayaeri ,, 
l<ırklareli 
l<ırşehir 

,, 

ICocıeli 
,, 

l\onya " 
" 

Kütahya 
" Malatya Başveki l 

Manisa Meb'usu 

Maraş 
il 

Mardin 
~t.rsin 

,, 
il 

r~ğla 
" Muş 

Niğde " 
Ordu " 
s ,, 

aırısun 

S~Yhan " 
Sinop 

,. 

Sı~t '' 
Sıvaı 

,. 

ltkirdağ 
,, 

t~:~at '. 

lrabzon 
,, 

llrt'a " 
\'an '' 
Yoz~al " 
Zonguldak " 
E~•ziz " 
Çoruh " 

murahhasları; 
Ali Cemal, Kemal Beyler 
Num9n, Rasih Beyler 
Ankara Ticaret borsası sabık reisi 
Salih Bev 
Adnan, Fuat, Mazhar Beyler 
Erzincan meb 'usu Saffet, Ankara 
meb'usu Rıfat ve Şakir Beyler 
Kazım P,ş. H. Z. Meb'us lbrahim, 
Pertev Beyler 
Hayrettin Bey 
Dr. Emin Cemal ve Şükrü Beyler 
Mustafa Şeref Bey . 
Refet, Rüştü, Emin Fikri Beyler 
Z·ya Gevher, Şükrü, Osman Nı

yazi Beyler 
Abdülhalik, Çankırı Belediye Reisi 
Sait Beyler 
ismet, Mustafa Beyler 
Necip Ali, Yusuf, Dr. Kazım Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Aziz, Asım Beyler 
Emin, Sivrihisar Belediye Reiıi Av
ni Beyler 
Kı\ıç Ali, Nuri Beyler 
Ihsan Paşa, Münür Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Kemal Turan, Mükerrem Beyler 
Salah Cimcoz, Ziyaatlin inhisarlar 
Vekili Rana Beyler 
Mahmut Esat, Kamil, Rahmi Beyler 
Ihsan Bey 
Baha Tali Bey 
Refik, Tahsin, Ankara Meb'uıu Ha· 
lit Beyler 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Şevket Bey 
Lütfü Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
KAzım Hüsnü, _Fikrct, Ene. Vilayet· 
ten Mehmet Beyler 

Recep, Hakkı, lbrahim Beyler 
ismet Pş. Hı., Talat Bey 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray Meb'· 
usu Yaşar Beyler 
Mithat Bey 
Ali Rıza Bey 
Hamdi, Süleyman Fikri, Ferit Ce
Jil Bey:er 
Nuri, Dr. Avni Beyler 
Masan Reşit Bey 
Afet Hanım ef. Meb 'us Halit Beyler 
Recai, Şevket Beyler 
Ethem, Zühtü, Asım Beyler 
Naci Paşa Ali, Münif, lbrahim Beyler 
Recep Ziihtü, Hulusi Beyler 
Mahmut Bey 
Rahmi, Abdülınuttalip Reyler 
Cemil, Faik Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Daniş ve Kırzade Şevki Beyler 
Ali Saip Bey 
Hakkı Bey 
Avni Doğan, Ahmet Avni Beyler 
Celal Sahir, Ragıp Beyler 
Yusuf Ziya Bey 
Esat Bey 

Deniz Yollan İşletmesi 

ACENT AL ARI: 
l\;mıköy l\Oprübaşı rcl. 4~.%2 '\irkecı 

MiilıürJa r z:tde hanı. Telefon 22740 

Mersin Aralık Postası 

Anafarta vapuru 28 birinci teş

rin pazar saat onda Sirkeci rıh
tımından kalkacak gidişte Ça - ı 
nakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dal -
yan, Fethiye, Kalkan, Kaş, 

Finike, Antalya, Alanya, Mer
sine dönüşte bunlara ilaveten 
Taşucu, Anamur, Kuşadası ve 
Geliboluya uğrıyacaktrr. (5930) 

Ayvalık Sürat Postası 

Mersin vapuru 29 birinci teşrin 
pazar 17 de idare rıhtımından 

kalkar. Gidiş ve dönüşte Ça
nakkale, Edremit, Ayvalık, Di-
kili, İzmire uğrar. (5931) 

Karadeniz Üçüncü Aralık 
Postası 

Erzurum vapuru 28 birinci teş
rin cumartesi 18 de Galata rıh 
trmından kalkacak gidişte lne -
bolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, Hopaya 
Dönüşte bu iskelelere ilaveten 
Pazar, Sürmene, Polathane, 
Fatsa, Ünye, Zonguldağa uğra
yacak Orduya uğramıyacaktır. 

(5932) 

Karadeniz İkinci Aralık 
Postası 

Vatan vapuru 29 birinci teşrin 

18 de Galata rıhtımından kalka
cak gidişte Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, O.nye, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trab -
zon, Rizeye dönüıte bu iske
lelere ilaveten Of ve Orduya 
uğrıyacak Zonguldağa uğl"amı

yacaktır. (5933) 

-~-~~-· ·- ,. 
Ademi iktidar ve bel 

gevşekliğine 
karşı en miıc-sir devn SERYOIN hap· 

l andır. Deposu, btanbu1'da Sirkeci.de 

Ali l{ı ıa t\ lcrkez eczanesidı r. Taşrara 
ı 50 kurus posta ile crônderili r. lzmir'de \ o 

lrj:iııt pazarındaki, Trabzon'da \eni Fc· 
rah ezanderinde bulunur 18080) 

~ ············3·~······K·~······o~········· .. ··~ 
: : 
: Sarınalma Komls.vonu ildnları : . . 
: .......... ·-············································: 

l\'I. l\I. V. SA. AL. KO. dan: 
Ordu ihti:vacı kin 1500 kilo . ~ 

Kloridrat dökinin kapalı 

zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 12- 11- 933 pa
zar günü saat 14 tedir. Talip
lerin şartnameyi görmek ü -
zere her gün öğleden sonra 
ve münakasaya iştirak ede -
ceklerin de o gün ve saatin -
den evvel A nkarada i\f. l\1. 
V. Sa. Al. Komisyonuna mii -
racaatları. (3351) (5597) 

1

• 
:(.. :(.. :(. 

l\f. l\f. V. SA. AL. KOl\1 dan: 
Kapah zarfla ihalesi yaıl• -

lan 13,330 kilo Gliserin yaib -
na teklif edilen fiat pahalı µ:ö 

11 - VAKiT 28 B. teşrin 1~33-

1 Devlet Demir yolları ilanları f -------
Eskiıehir deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı zarf

la münakasası 13/11 /933 pazartesi günii s aat 15 le An karada 

idare merkezinde yapılaca l<t ı r. Tafsila t Ankara ve Eskişehir vez-
nelerinde birer liraya satılan şartname!crdc yazılıdır. (5824) 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak: 

Çimento, alçı , kiremit nakliyatına 1/l 1 /933 tarihinden itiba· 

ren yeniden tenzilat yapılmıştır. l afsilat için istasyonlara müra-
caat edilmesi. (5834) 

Asgari 13 ton ücretine tabi tutulmak şartile : 
Her nev 'i çam, kayın ve gürgen ağaçlarından yapılmış tahta, 

kiriş, hatıl, direk, lata, kalas, tomruk, sırık, travers halindeki 
işlenmemiş kerestelerle : 

Yumurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda kullanıl

mak üzere işlenmiş ve hazırlanmış tahtalara, 1 - 11 - 93:5 tarihin· 
den itibaren yeni bir tarife tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye göre alınacak ücretler beher ton 

1 den 100 kilometreye kadar 

ve kilometre için 
maktuan: 

4 
101 den 300 ,, 100 kilometre ücretine 

" 

301 den yukan " 
kuruştur. 

Fazla tafsilat için 

ilaveten 

" 300 " " 
istasyonlara müracaat edilmesi. 

2 
1 

(5833) 

Haydarpaşa· Pendik Banliyö kısmında mer'i mektep talebe· 

sine mahsus D. D. 49 numaralı yoku tarifesinin hususi şartlan· 
nın 10 uncu maddesi tadil edilmiştir. 

1 - 11 - 933 tarihinden itibaren bu tarif eye göre aylık abon
man kartı alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına ve 

kazanç getirir bir iş ve güçle nıeşgul olmadığına dair mektep 
idaresinden vesika getirmeleri icap edeceği ilan olunur. (5854) 

600 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakuası 18//11/933 
cumartesi günü saat l 5te Ankarada idare merkezinde yapılacak
tır. Tafsi\it Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde ikişer liraya 

satılan şartnamelerdir. (5928) 

Çankırı Vilayeti Nafıa 
Başmühendisliğinden : 

1 - Ilgaz - Çerkes yolunun 33 + 075 ile 36 + 715 inci 
kilometre arasında ve 3640 metre tu\ündeki şosa tamiratı esasi
yesi "15389

11 
lira 55 kuruş bedeli keşfile 18/10/933 tarihinden 

itibaren 18/111933 tarihine kadar bir ay müddetle ve kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umumi 
ve hususi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber ınündereca· 
tını tamamen kabul eylemiş bulun·acaktır. 

3 - Ta\ipler deruhte eyleyeceği inşaatı becerebilecek dere• 
cede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafıa Başmü· 
hendisliklerinden almış oldukları vesikaları ihale tarihinden laakal 
sekiz gün evvel Çankırı Nafıa Başmühendisliğine ibraz ve tastik 
ettirmeleri lazımdır. Bu usule riayet etmeyenler münakasaya işti· 
rik edemiyeceklerdir. 

4 - ihale 18/ 11/933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 

011 beşte icra lolınacağmdan talipler yüzde yedi buçuk nisbetin
deki teminat akçelerile beraber kapalı teklif zarflarını ihale saa• 
tinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarfları Encümeni Vilayette talipler muvacehe
sinde açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek fazla 
malumat almak isteyenler Çankırı Nafıa Başmühendisliğine mü-
racaat edecektir. (5814) 

Maliye Vekaletinden: 
ı - 2257 No.lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan beher 
mecidiye gümüş fiyatının suk utu hasabile 34 kuruşa indirilmi~ 
vebu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal sandıklarına tebligat 

yapılmıştır. 
2 - Cumhuriyet Merk ez. Bankası da b~her 10 gram meskük 

ve gayri meskük ha lis gümüşü 17 kuruş 41 santimden satın 
alacaktır. (5909) 

························································•••4••·················~··········· 
rüldüğünd('n pazarlığa kon - ~amb~ g·ünii s~a! A 10,30. da 1 mii~1aka:"a~~ı~ı.nA i~'arı ahire 
mm;tur. İhalesi 5 - 11 ihalcsı yapılacagı ılan edılen I frhır cdıldıgı ılan olunur. 
- ~)3;3 pazar giinii saat Ankarada inşa ettirilecek ha- 3:167), (5916) 
11 dedir. Taliplerin ş~rtna - va rasat binasının mü - :;. :ı- :;. 

meyi g-örnwk iizcrc her g-iin ı nakasası iş'arı ahire tehir e- 1\1. M. V. Satın alma ko • 
ve pazarlığa girmek ic:in ele dildiğ·i ilfın olunur. misyonundan: 
o ~din ve vaktinden evvel (:J368) , (5918) 4- 11- 93:J cumartesi g-ünü 
Ankarada !\1. 1\f. V. Sa. Al. :;. :r. :ı- saat 10 da münakasası yapı • 
Komisyonuna mliraraatları . l\I. M. V. Satın alma ko - lacağı ilfın edilen Eskişehir • 

:J3fü)). (5 88) milö;yonundan: de g·arnozon dahil ve haricin· 
:(. ,,. :;. 6- 11 --933 pazartesi giinü de yapılacak in~aatm müna • 

J\1. 1\1. V. Satın alma ko - saat 10 da ihalesi yapılacak kasa ı iş'arı ehirc kadar te. 
misyonundan: ı olan lzmirdc He~adiycde in~a hir edildiği ilfın olunur. 

8- 11- 933 tarih ve çar - . ettirilecek biiyük hang·arın (:J366). (l>!H:i) 
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T~RKiVE 

Z:IRAAT 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RAl-tAT-b Di;Q 

temizlik •• Siir'at 

VAK TYURDU 
KİT A KISMI 
Basılacak K"ta Jarını~J . _ 
Yapılacak Cetvel işleı~in:zi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerin·zi .. 
Baskıya Ait lier işinizi .. 

• • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

\ ' A K ı ·ı ınatbıı.a!lı - bt.aobul 

• 

A~rıların ve soğuk algınlığının seri_ ve: 

kati tesirli devası, ambalaj ve komprıme· 
terinde qJ _ala meti farikasını taşıyan ha· 

kiki ASPIRINdır . 

ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıfJarmda okutturulmak üzere 

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

len 1 ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil herkesin istifade edeceği bir 

surette yaıı1mış bir çok haritalara ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
atları' nefasetine ve sagıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satışve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Türk.iye · Ziraat Banka
sı idare Meclisi Reisli-
ğinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi hey'eti sureti adiyede olarak 

ikinci te~rinin 29 uncu çarşamba günü saat 14,30 da Ankaradı 
Bankanın Merkez binasında toplanacaktır. . 

Murahhas beylerin yukarıda yazılı gün ve saatte teşriflerı 
. ' rıca o .unur. 

Müzakerat Ruznamesi : 
1 - l 932 senesi muamelat ve hrsabatı haklnnda idare mec' 

0 

lisi ve mürakip raporile bilanço, kiır ve zarar hesaplarınıfl 
okunması. 

2 - 1931 senesi bilanço, ı ar ve zarar hesaplarının tasdiki 

i'e idare meclisi aıasının ibrası. 

3 - Müra'<iplerin 1932 senesi ücretlerinin tayini. 

4 - 1931 senesi için iki mü rakip ve iki yedek mürakip intİ' 
habı. ( 5907) 

,Cumhuriyet Bayramınd~ 
Usküdar tramvaylarında tenzili'..tlı tarife 

Usküdar. Kadıköy ve Havalisi Halk Tr2mvayları Şırkctinden: 
·ıı 

Cumhuri,·eıimi.1.in onuncu nldıiniınıiinü hu, uk hir c:ıulıhkla kııtlul:ıma'< K' 
üç ı;ün sLi recek olan şcnliklerJc ~ııuhtrrem ha!kııııızın ~klış 'c ~clı~lcriııı ı..ol:t'' 
ldştırmak iizere '29 :m 31 Bırin.:i Te~rin 1 <).J.1 t.ırihin<lc Tr.ı m .1) larıınıd ı ıcl1 
zil:ltl ı tarıfe tatbık e<lilecckıir. 

Mutac tarifemize göre 'asati hesapla 11 
,, 3tı ııic;petiıı<le ıcıııil:ltlı olaıı ~.~ 

tarifede )O!ı.:u hileılerindı.: " 11 :l8 ,.c <lıgcr biletlcrJı.: " 11 ;;y a ka.lar nikc;elcıı 110
1 

yük bir tenzilat \'ardır. Fazla ız:ıh.u i..;in bekleme ) crlerindcki tarifelere ımirac•• 
(8825) 


