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Cumhuriyetin 
isim günü 

Cumhuriyetin 29 T etriniev
~de kanunlathimı biliyoruz. 
!lkat bir kalabalık ortasrnda 
L:! olarak iami konduğu tarihi 
~!erimiz pek azdır. Geçen-

'Kral Carol murahhas
ları kabul etti 

de eski notlamnı karıştırır
~bir iki sayfaya gözüm ilit-
4. 8-tındaki tarih 11 Eyluldür. 
l>aha timdiden değeri olduk

'- •rtan hu bir kaç sayfayı ta
l\ ve batıra meraklılarına oku
"-k İstiyorum: 

• • • 
. , " ••• bu sabah Divan olduğu 
~ Meclise dokuz buçukta in
~:Bir müddet T aşbanın altın 
~ kahvede Afyon meb'usu 
~i. Necati ve Sabit Beylerle 

l 
",'1likte oturduk. Hemen herke 
'İli fikri tu: Hükumet zayıftır; 
~ra idaresizdir; memlekette 
~~ızlık havası vardır. 
~ "Hepimizde asabiyet, endiıe 
.._~düt var. Fakat ne yap-
-...ı? KoDUJluğunaz kiınsele
'lııı bu ıuale cevap olarak dü
~ğü şey gene kendi içinde 
"-ltyor. 
~ "Kahveden çıktıktan sonra 
'e '-veneti içtimaiye encümeni 
~ ıığradım. Rıza Nur, dün 
t ~ate yenildiği için, çünkü 
ı.~i Bey ite karıtınasaydı tah 
~t teklifi kabul olunacaktı. 
~ze kartı çekingen ve kır
..,. duruyor. Uzun boylu onun 
'li metruke ve yabancı un
~lıır hakkındaki dedikodula· 
""dinledim. 
'~~.Y.arımda birinci reis veki-
:-eori Bey ve diğer bir iki 
~~şla beraber y:=eğe gi
,L.l'Orduk. Meclisin iç kapısın
~ çıkacağımız sırada, meı di
~ dibinde Gazi Paıanın 
~lanm sildirdiğini gördük 
~e yüzüne garip bir de
\: İldik veren tozgözlüğü var 

ı.."F ırka içtimaının kaçta oldu 
"'llıı sordu. Üçte idi: 
~-::: Bana birde olduğunu 
~~ler; onun için erken gel-

~Ve odasıa çıkarken bizi de 
\i:i dı. Genç mebuslarımızdan 
ti., ltendiıine fırka nizamname 
~ aon teklini get:rdi. Bugün 
~~lar birer birer nizamna-
7' ımza deceklerdi. 
'Gazi Pata cebinden nizam
lıı enin kendisindek; nüıha11-
~.._Çıkardı ve kenarına yazdığı 
~llıızca cümleyi okudu. Bu 
·~le, Fransız Cumhuriyetinin 
lıı ~.ve ayrılmaz" eaaunı. şiarı-

!O.teren cümle idi. 
~ ._ Dün aktam İhtilal tan
ıt..:. tÖzden geçirirken istinaah 
"',ittim, dedi. 

- T~~ÜNIEVEL 

Cümhuriyet bayramı memleketin her tara
. fında büyük tezahü~atla kutlulanacak .• 

~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ankaradaki merasime iştirak etmek üzre dün bir kısım 

• 
sefirler ve meb'uslar Istanbuldan gittiler •• 

Bugün Cfu-rhuriyetin ilin edil· 
diği günü tea'it ediyoruz. 923 te 
bugün memleket kendi rejimine 
kaV11Jtu. Şu dokuz aentt içinde 
batanlan ve başıU'lhnuı isin 
temelleri atılan !>üyük eserlere 
bakbğımız zaman, 8'Öiıümüzü if
tiharla kabartabiliriz. Bu iftihar 
ve gururumuzla, dokuz sene ev
vel ilin edilen cümhuriyeti can
dan ve gönülden tes'it edeceğiz. 

Bir milletin blıyatıncla dokuz ae-

ne,dokuz ciin lıile deiildir.Fakat ba 
kadar kısa bir zaman içinde biç 
bir millet, keneli tarihine Türk 
milleti kadar ıerefli aahifeler ili-
ve edememqtir. . 

"MiLLiYET" bu büyük günü 
okuyuculanna kutlular. 

.. • * 
"' Bsgünlıil merasim 
Cümhuriyet bayramı münaa

betile bugün tehrimizde fnlr.all,. 

de meraoim yapılacaktıT. Şebir 
bu büyiik lıayT&mı muazzam te· 
zahüratla "'-'it etmek için iki 
günden IMift ı hazırlanmaktadır. 
Her yer bayraklarla donaımıııtır. 
Bir çok yerlerde ga)'et ııüzel tak 
lar yapılmq, yer yer eğlentiler 
toplanblar tertip edilmiştir. 

Her taraf Türk bayraklarile 
oiialenmiı, sece tezahürab için bü 
yüklü, küçüldü elektrik tesiaab 
yapdmlftır. 

'' .. ' .... ' ' '' .. ' . '' '' ... ' ''.'' .. ' ' ' ............... ''.'. ' .. ''' '' ''' '' ,., .. ' .. ''' .. '' ' .. 
Fransızlarla 
itilaf 
Ankarada hangi 

mukavele-
ler imza edildi? 

Muallik Suriye me.elelerine ait 
itilifnamelerin evvelki gün Ankara
da Hariciye vekili Tevfik Riittü B. 
ile Fransız sefiri Conte de Chombrun 
arasında imzalandığını yazmııtık. im 
zalanan iki mukavelenameden biri 
Türklerin Suriyede ve Suriyelilerin 
Türkiyede bulunan emlakine, diğeri 
de lskenderun- Toprakkale • Meyda 
nıekber - Halep - Çobanbeyli - Nu
saybin ve temdidi ıimendifer hallan 
na dairdir. Emlik meseleııinde Türki 
ye ve Fransa hükiimetleri amdi bir 

Ahmet Raılm ihtifalinde bulunan zevat 

Bugün bu büyük bayram tere 
fine bütün resmi Ye huauıi miie ... 

[Devamı 6 ına sahifede] 

Cümhuriyet bayramı münase· 
betile ga:zet.,,iz, elifer refikleri· 
miz gibi, yarm çıkmayacak Ye 
pazartesiden itibaren neşir Yll· 

zifc..aine de\"'"' edecektir. 

An karada 
Dünkü maç 

ANKARA, 28 (Telefonla) -
Bugiln oynanan Ruo - Hallıevi 
mubtelitleri maçı büyiik bir kala
balık huzurunda oynanımıtır. 

Maçta ıehrimizin kibar mahafili 
ve bükômet erlıirunm büyiik bir 
ki!mı hazır bulunmutlardır. Maç 
tam 3, 1 O da Kemal Rifat Beyin 
ıakcmliğile ba§lamıfbr. Taknncla 
lzmirden 6, htanbuldan 5 oyun
:u vardı . Takım fU suretle çıkını, 
lır: 

Hüsamettin; LUtfi, Hiiıni; 

Nazmi, Nihat, Muzaffer; Sait, Se
zai, Vehap, Fuat, Fikret. 

Bulgarlar da misakı imzala. 
mağa mütemayil göründüler 

Heyetimiz pazara geliyor 
~~~~~~~~~~~~~~~-'~ 

SINA YA 28 (Sa..t 19 da 
telefonla) - Romanya kralı 
Karo! Hazretleri saat 16 da 
Balkan konferansına iştirak e· 
den murahhas heyetlerini Ke
lek ıa.tosunda kabul etti. Heyet 
azalan ve refikaları birer birer 
heyet reisleri tarafından tak
dim olundular. Kral Hazretleri 
Türk heyeti ile kartılaştıkları 
zaman, konferansa iştirak e
den M. Pop heyetimizin konfe 
ran~ta çok faal i bir rol oynadı
iını itaret nezaketinde bulun· 
du. Kral Hazretleri heyetimiz 
azalan arasında J,ulunan Reşit 
Saffet Beye bilhaaıa iltifat et
ti. Kral on ~ yatında iken, ya 
ni bundan 22 sene evvel Bük
reş.te Reşit Saffet Bey başkatip 
hulunuyordu. Kazım Beyin se
fareti zamanına t .. ndüf eden 
bu memuriyeti csnaunda Reşit 
Salfet Beyi görmüf olan o za 
manki Prens Kal'OI. bugün Ko· 
caf'li meb'usunu tanımakta 

mii~külat çekmenıiştir. Tak
Jim merasiminden sonra Kı al 
murahhas beyetl r:ri azalarını 
ayrı ayrı kabul e•lerek kendile-

Kral Carol Hz. 

ı ile görüştü. Reiııimiz Hasan 
Bı y Haımetlu krala Mustafa 
K.,IIHl.J Hazretlennin selimla
r . nı bildirdi. Kral Hazretleri de 
aziz ıefimize mubalesatlarını 
b•·yan ettiler.. Misafirler Sul. 
tan Azizin birimi Karola bedi· 

[Devamı 6 mcı sahifede] 

Karagümrük - Pera 
muhteliti 3 Selinik 3. 
Ankaradaki Rus - Halkevi 
maçı 1 _O mağlubiyetle bitti 

~'bir aralık Yunus Nadi de 
~.tirdi. Arkadaşlı.rdan biri 
tila.} Kanunu eaasi tadilPtına 
"'lltd .. ,, u. 
~ ~zi Pata dedi iri: 

ıı.1 ._ Cumhuriyet ne demek 
~mus Chose publique ke
~~ ile tercüme etmiştir. 

Ahmet Rasimin dün 
hatırasını yadettik 

Oyun ~ok düzgün ve arızuız ı 

:creyan etmiı ve ber iki takım ela 
;ok muvaffak olmuttur. Birinci 
"\aftaym Rusların 1 - O galibiyeti-

KaragBmrllı - Sel4nllı mabtelltl bir arada 
Gayrifedere kulüplerden ~p 

eden Selinik mubteliti, din iiçincü 
maçını 1C.vasiimriik - Pera mubteli
tie :J&pb ve 3 - 3 benıhere kaldı. 

lôp wuiyete düten S elbiklileriıı '8f 
kınldrlarmdan iotifade ..ı.. K..l. • P. 
m11hvimleri haaım lraleaine üatüte 
dört telıllkeli aökm yaptılar. Selinik 
takmn bir aralık ortadan kombine 
bir bücıım yapb. Sai için bapyle vur 
duiu top avuta sitti. Neticesiz ka
lan bu hücumu iiç akın daha takip 
ettiae de K.I . - P. muhteliti müdafaa 
•mm yerinde müdahaleleri gole İm · 
kin bırakmadı. Her iki taraf oyuncu 
lan da liizwnundan fazla dürübling 
yapıyor. Selanildilerin soldan yaptık 
ları iki akını K.l . • P. kalecisi kurlar 
dı. Selanik muhteliti niıbi bir haki
miyet tesis etmeğe muvaffak oldu i
se de, oyun ilk dakikalardaki ıür'ati 
nİ kaybetti. K.1. - P. aleyhine kale 
yakııılarmda lıir favl olcta. Fakat Se
liinikliler bu fırsattan istifade edeme 
diler. K. 1. • P. mublıcimleri claimrı 
geriye kaçarak müdafaanın vazifesi. 
ni güçlqtiriyor. Selanikliler aai ve 
sol ~e iki akm daha yaptılar. 
K. 1. • P. aağ cenahla aeri bir akın 
yaptı, fakat •ıkıtık oynayan Yunan 
müdafiler; bu tehlikeyi kolayca at
lattılar. Akabinde oaiclan bir hücunı 
yaptılar. Sağ açıkları uzaktan sıkı 
bir !iitle takımımn ilk sayısını kay . 
dettı. Bu gol oyunun 25 inci dakib
sında olmuıtur. Bu golü müteakıp ba 
sım kaleye inan K.1. • P. mubteliti 
m 11hacinJeri Rızanın ayağile ikinci 
gollerini yapmqa muvaffak oldu-

·~ne diyebiliriz? 

Matbuat cemiyetinin teşebbü_ 
sü ile dün bir ihtifal yapıldı 

~ ~u sözler Gazi Paşanın 
~•ı ~ ta~aftan tutmak İstedi 
" lı tosterıyordu. Hemen bü· ı 
~ llZır olanlar Kanunu Esa
~ı.'ei hükumet şeklinin vu· 
\i tayin edilmesi lazım ol- Matbuat cemiyetinin tetebbü- le dedi ki : 

.~ fikrinde bulundular. Biri: tile üstat Ahmet Ra•İm &y mer- "Biz Ahmet Raaimden öksüz 
ı;. ..._ M J b • kü • bumun hatırasını taziz için dün kaldığımız ve onu Heybel-inin ses 
:'! İf eae e ugti .. vazıye- aaat 16 da Türk musiki aan'atkir aiz koynuna koyup çekildiğimiz 
~. ade edilmesinden ibarettir lan cemiyetinin Beyağlundaki günün üzerinden bugün be§ hafta 

~,_ _ merkezinde bir ihtifal yapıldı. lh geçiyor. Eserlerini tenkit eden-
~ -..qj Pata : l tifalde pek çok tanınmış güzide lerin, ya9ayıımı gözden geçiren· 
~':'ben yeni projeyi gördüm ı / bir heyet vardı. Merasime Mat- lerin edebiyat tarihimize latan bul 

• bitmiJ ikinci hafbymda tara
'eyn gol almağa muvaffak olama 
mıılardır. Oyunda Ruslar umumi 
yet itibarile hakimdiler. 

Tafıilat spor sütunumuzdadır . 

Amerika sefiri 
Amerika sefiri M: Charles 

Sberrill ve refikası ılün akşam
ki trenle Ankaraya gitmişler
dir 

Rusyanın yeni 
Londra sefiri ~;ıt; c;kok e_kaik yerleri va':': Bu Fran•ı:ı aeflrl Comte de buat cemiyeti reisi ve Cireson çoc~u, latanbul muharriri adile 

~ d _ meb'u•u H ıkkı Tarık Beyin bir yazdığı bu sevimli simanın hab-
1 ıı.11 • en ım uğra§acagım. Chambrun nutku ile baılondı. raaım ağırlamak için lstanbulda WNDRA, 28. A. A. - Sovyetler 
1 fı ~ .. olarak ta konutur, ıon• tarzda Lauoanne muahedeaindt. mev Hakkı T • .rok Bey, söylediği ilk toplanan oizler oluyorsunuz. birliği bükômetinin yeni Londra se-
~~ •ya getiririz. cut prensipleri tatbik etmeği kabul gayet güzel bir nutukla, Ahmet Gerçek Ahmet Rasim, gazete firi M. MıUıky öileden sonra Lond 
~ r mebus arkadat: [Devamı 6 ıncı sahifede] Rasimi güzelce anlatb ve ezcüm- " [Devamı 6 ıncı sahifede] raya gebnqtir. 

ı ., Ciunhuriyet teklinin ta- • • • • • • • • ' • • ' ' • • ' ' • • •' • ', ........................................ ' • ' '''"' • • • ' ' ' ' '" ''' " ' " ' ' ' ' ' ' '' '• ' ' ' ' ' '' ' '' '''' ' ' ' ' ' ' "''' ' ' '•' ' ' ' 
1'ııı.; en kuvvetli zamanımızda disiııin tasavvur ettiği ilk mad· ıonra gene Halk fırkasının re- "- Kaydıhayat ıartile de o- selesine geçti. 

"C alırız, dedi. denin ne olacağmı açıkça söy- isi kalacak mısınız? labilir, dedi. "Akşama doğru Mecliste 
'• ~ kısaca cevap verdi: ledi: "Türkiye, Cumhuriyet u- " - Evet, öyle.. "Gazi haşin bir iki kelime pek yakında Cumhuriyetin ilin 

E~ kuvvetli zamanımız sulü ile idare olunur bir halk "İki sene, dört ıene. yedi se- ile bu fikri reddetti. edileceğini bilmiven kalmamıt· 
"ıL -· r · devletidir.,. ne üzerinde bahisler geçti. Biri "Sonra bahiı Meclisin içti- b., 
"'Vllra KanunuEaaside ken "- Reisicumhur olduldan ıi: ma müddetine. feaih hakkı me- Falih RIFKI 

Şehrimizde yaptıiı iki maçtan bi
rini mağlubiyet, diğerini galibiyetle 
bitiren Seliiniklilerin K. 1.- P. mub
telitile :J&ptığt dünkü oyunu, futbol 
meraklıları arasmcla büyiik bir ali
ka uyandmmt, Çukurbootan stadı 
maç saatinden pek enel clolnMia 
ba§iamıfb. Maç bqlamadan evvel ae 
yirciler araomcla Seliniklilerin sırf 
bu müsabaka isin memleketlerinden 
iki oyuncu getirdikleri söyleniyor
du. 

Oyun nasıl oldu 
3,25 te evveli K. 1. - P 4 dakika 

sonra ela Seliuıik mubteliti sahaya 
çıktı. Mutat meraoim yapıldı. Para 
intihabmcla Selinildiler kazandılar. 
llk hücuma K. 1. - P ,aptı. Sai -
nahtan yapılan bu alon Selinildilft' 
aleyhine kornerle neticelendi ise de 
Yunan müdafaası bu teldı"keyi atlat
makta pçlük çekmedi. K. 1. - P muh 
teliti neticesiz bir bücum daha yap
tı . Akabinde soldan yaptıkları pzcl 
bir akın esnasında Selinik takımı a
leyhine favl oldu. K. 1. - P merkez 
mu...,İllİ sıkı ye düzciin bir vuruıla 
talnmm•n ilk aayıoım kaydetti. Bu 
gol oyunun dördüncü dakikasında ol 
muıtar. Daha ilk ılakikalarq mai· [Devamı 6 ıncı sahifede) 



Muhabir mektubu 

Bozcaada hem rahat, 
hem 1aşanacak yer •• 

HARİCİ HABERLER 

Adalıların pek ziyade sev_ 
diği iki hoş.. 

meşrep ve dinlenir şahsiyet 
BOZCAADA: - Sakin ve pısı önünde zeminden iki met

asude bir hayat geçirmek iste. re derinlikte ve haç şeklinde 
yenler burada tavattun etmeli. büyük bir çukur kazdırmış ve 
dirler. bunun bir tarafına daha sağlı-

Güzel bir hava. iyi bir su. ğmda mezanm hazırlamııtır! 
nefis saraplar, ala çavut üzüm Ölmezden evvel bir kere tabu. 
leri v~ her sabah taze balıklar ta girmit ve ''bakalım beni yap 
hep buradadır. Bozcaadanın ta tığım mezara koyacaklar mı" 
rapları her yerde bulunmaz. diyerek etrafındakileri tecrübe 
Otuz senelik şarap vardır! Bu- eylemittir! Kendisini batka 
radan memnun olmayanlar da mezara nakledilirken fırlayıp 
bulunuyor! Bunlardan birisi tabutundan kalkmış ve herkesi 
Bozcaadanın mahalli menfa ol korkutmll§tur! Salibin dılılan 
duğunu söylüyor ve : "Kuluna akraabıı tarafından daima ~i
zulmetmek isterse hüdası. Ol- çek aaksılarile süslenmektedır. 
malıdH meskeni Bozcaadası!" (100) yaşmda bir hemtireıi ve 
diyor. Filhakika mezar taşının on\SI da (60) yatlarında bir kı 
üzerinde (1199) tarihi yazıl- zı vardır ki bunlar mezara ve 
mış olan sadrı sabık Halil Ha- çiçeklere bakmaktadırlar. Bu 
mit Pasamn buraya nefyi ve adamın sağlığında işlediği bü
bilal-at ~ da idam olunduğu yük bir günahın adada duyul. 
söylenmektedir. Patriklerden maaı üzerine aforoz edildiği ci 
birisi ıJ,. buraya sürülınüttür. hetle kendi mezannı kendisi 
Bur.unla beraber adanın her yapmıştır. Andon çorbacı çok 
şeyi iyidir. zengin bir adam ımıt ve biç 

PAHALILIK bir vakit kiliseye gitmezmit! 
Burada ih tikar pek fazla- Buna rağmen kendisinin bir ki

dır. Ekmeğ im :tilosu 10 kuruşa lise yaptırması garip görülmek 
dır, lstanbuldan gelen mahlut tedir. 
yağlu 180 kuruşa satılmakta- ADANIN T ARIHÇE-
dır. Burada sadeyağ bulun- SiNDEN 
maz. Tozşeker 54, kahve 180. Bu adanın kalesini Venedik 
sabunun ı-n adisi 40, kömürün liler yapmışlardır. 1450 tari
okkası beş kuruşa ve yaş odun hinde Fatih tarafından fetho
elli parayadır! Peynir yağlı ise lunmuttur. ikinci Sultan Mah 
de yapmasını bilmiyorlar ve ok mut zamanında 1231 tarihinde 
ka s ını elli kuruşa veriyorlar. dış kalesi tamir edilmiftİr. 
Gazyag ı da (40 ) kuruştan aşa- Ahali gerek İslam ve gerek 
ğı düştü~ü yoktur! hıristiyan son derecelerde mu-

MAHKEMEDE İŞ YOK!. hafazakar ve mutaassıptırlar. 
Buranın mahkemesinde pek Kızlarını 13 yaşından sonra so 

ve ehemmiyebiz işler olmak- kağa ve çarfıya kat'inyyen çı
tadır. Ka<1ın ve erkek hapisha. karmazlar. Burada bir kilise 
nelerinin üzerine kilitler vurul ve bir de papas vardır. lmroz 
muştur! Bir senedeki vaide metropolidinin buraya ruhani 
150 adi davadan ibarettir. nezareti vardır. 

ARAZlNlN HALI BURANIN TESTiSi 
Adanın garp kısmı en faz. Buranın toprağı çok elve· 

la üzüm ye!ittirmeğe müsait- ritli olduğundan Çanakkaleli 
tir. Burada t'\rla far~si olmak- Hasan Efendi namında müte
t:ıdı r. Acla tavusanile keklikten tebbis bir genç bir atelye tesis 
başka i. züme ·musallat olan eylemiş ve her türlü toprak 
yoktur. Bura tavuşanlarının kaplar imaline başlamıttır.Tes 
eti adeta tavuk eti gibidir. tileri meşhur olup suyu pek 
Baglara bazı seneler. Mildiyo •oğutmakta olduğundan herkes 
hastalığı arız olmaktadır. Hali bu testilere rağbet etmektedir
hazırd• filoksera vardır. Veka· ler. 
l ~ tt • Amer:ka çubukları iste- FIÇICI BEKiR USTA 
nilmiş ise r1.. gönderilememiş. Rusçuktan buraya hicret 
tir. Bu cubukların kabukları etmiş olan Bekir usta namın· 
kalın olduğund. n filokseralar da bir zat çok mükemmel fıçı
hortumlarını batırıp öz suyunu lar, hatta çembersizlerini dahi 
ememiyorlıır. Bura aru:iıinin yapmaktadır. Buranın şarap fı 
'1: 8 kireci havi olmasından do çılarını bu adam yapıyor. 
layı laboratuvarda yetittiril- MESKEN BUHRANI YOK! 
mis çubuk lazımdır. İtalyanlar Burada evlem kiruı pek u
ii!~kıeraya karşı sülfür dö kar cuzdur. Ayda elli kurusa evler 
bon ile idrojen sülfüre kullan- bulunur. En ili evin i~arı bet 
ıraktadırlar. liradır! 

Hatta bildiğimiz karpitin TUHAF BİR DELf! 
de kış mevsimlerinde kullanıl. Burada çok eğlenceli Sait 
muınr tavsiye etmektedirler. isminde gürbüz sevimli bir ço 

BAZCAADA ŞARABI cuk vardır. On bet yatlarında 
Milliyeti iki millet arasında olan bu Saidin otomobil korna 

münaziünfih olan şair Omiros' sesleri. ağız gürültüleri ve el 
in metheylediği Bozcaada şa· İfaretlerile bir otomobil kaldı
rabınm mevaddı iptidaiyesi rıtı Yardır ki hayretle kartıla
kuntra denilen bir nevi siyah mamak kabil değildir! Bu deli
üzün:dür ki kubbe altında em- nin ağzile bir de bando müzi
sali yoktur. Bir şarap mütehaı ka çalması Ye gramofon taklidi 
&ısı bu üzümlerden ~arap yap. le gazeller ve tarkılar okuması 
mış ol•a Borrlo şaraplarından cidden görülecek ve ititilecek 
yüksek olur. Bu tarapla.r beı feylerdendir. Burada da;ma bir 
ıene geçtikten sonra içilmelidir ağaca sırtmı dayayarak otu. 
tazesi o kadar iyi olmaz. Bu ran ihtiyar bir imam efendinin 
~araplann lıtanbulda bir ltal- de halindeki garabet ve güler
yan tarafından inhisar altına a. ken ağzım timsah kadar aç-
hndığını söylüyorlar! maaındaki maharet tayanı dik-

KA YMAKAM KONACl kattir! Ada ahalisi bu iki kıy. 
SU VE AHENK metli arkadaılarile pek hot va-

Kaza kaymakamı büyük bir kit geçirmektedirler.! 
feragatle kaymakam konağı Ragıp KEMAL 

Açlar 
Londrada 

Bir çok nümayişçi
ler yaralandılar 

LONDRA, 28. A. A. - Hayid 
Park civannda ôğleden sonra sükiin 
iade edilmiştir . Bu yürüyüşe ittirak 
edenler geldikleri yere dönmüşlerdir. 

Bununla beraber nümayişçilerin 
çekilip dağılmaaından evvel bazı kar 
gatalıklar olmuştur. Atlı ve yaya po 
liıler birkaç kere hücum mecburiye
tinde kalmışlardır . Seyriaefer mu
vakkat bir rnüddet inkitaa uğramıı
br. 10 kadar kimae yaralannllfbr. 
Bunlardan sekizi hastanede tedavi 
edilmektedir. 

Birkaç kişi tevkif edilmittir. iki 
polis batından yaralanmıştır. 

Ehemmiyetsiz bazı za.rar ve hasar 
olduğu bildirilmektedir. 

LONDRA, 28. A.A. - Hayid 
Park'ta çıkan karıraşalıklar eanaua
cla polialeri mütküli.ta uğratmak ve 
fenalık niyetile tat atmalı: ıuçlann
clan dolayi zannalbna alınıp ceza 
mahkemesine gönderilenlerden hiç
birinin "açlık rüriirütü" nümayiıini 
yapanlardan olmama11 dikkate şa· 
yan ıöt-ülmelrtedlr. 

Bu maznunlar cebir ve tiddete müa 
tenit bu l>areketlerden hep açlık yii 
rüyüşü yapanları itham etmektedlr. 

LONDRA. 28. A. A. - Dahiliye 
nazırı M. Gilmour, Hayid Park nü
mayİfİ hakında Avam Kamara11nda 
sorulan bir süale verdiği cevapta e
saaen malum olan hadiseleri anlat
mış. nümayişçiler alayinin c•iıinde 
bulunan birk~s tah1tn yürüyüı ea
naımda tat ve somonlu videler at
mağa batladığını söylemiştir. 

M. Gilmour aöziine ıu auretle de
•am etmiştir: 

Park içinde ikinci derecede ebem 
mİyetli bazı tecavüz ve hakaret suç 
larından dolayi 4, Parktan dışarı da 
kaba bareketlerde bulunmak, taş at
mak, dövme, yaralama, ve haaarat 
yapma suçları dolayisle 8 kiti tevkif 
olunmuıtur. 

Polialerden ikiıi ağır olmak üzre 
19, nümayişçiler.ı..n 58 kişi yara
laruruşhr. 

Bir iıaiz kafilesi Londraya doğru 
yürümek üzre Preutford'tan ayrd
dığı zaman arkadan ilerlediği görü
len bir kamyon polia tarafından dur 
durulmd.f ve arıuuruıtır. Kamyonun 
içinde uçları çivili 150 ıopa bulun
mu, ve müsadere edilmittir. 

Bir kamyon da Hayid Park'a ııir· 
mıttD'. Zabıta bu kamyonun içinden 
bir takım sopalar çıkarıldıfmı g<ir
ınüt. kamyonun içini araıtırmıı ye 
60 kadar değnek ile birçok odun bu 
lunmuıtur 

M. Gllmour, nümayitçilerin aokak 
larda yürüyü,ünü hayribahldda ida
re edea ve akıam üzeri kendilerini 
gece bartnmağa mabaua yerlere gö
türen zabıtadan takdirle bahaetmİf
tir. 

M. Gilmour bu karıraıalıklardan 
çoğunun hüanü niyet aalıibi qaizler 
tarafından değil, fakat yegane mak
satları karıııklık ÇJkarmaktan ibaret 
olan kimseler tarafından ika edildi . 
tini Avam Kamarasının takdir ede-
ceği ümidinde bulunduğunu da ili
ve etmiıtir. 

Bundan sonra M. Gilmour sokak
larda toplanıp birikmek ve bu suret
le nümayi,~iler kalabalığım kabart
mak suretile polisin vazifesini bir 
kat daha gÜÇm~tirmemeaini ahali
den rica ederek beyanetına nihayet 
•ermittir. 

ftalyanın Meksika 
elçiliği 

BERLIN 28 A.A. - Wolff 
Ajansından: Alman nazırlar 
meclisi matbuat kalemi sabık 
müdürü olup şimdiki halde ne· 
zaretlerden birinde müdür bu
lunuı M. Zechlin'in Meksika 
orta elçil':ğine tayinine Meksi
ka hükumeti muvafakat cevabı 
vermiıtir. • 

ftalyada bir 
Türk mahpus 

latanbulda bulunan bir 'fürk 
aı'leai tarafından Roma sefareti
mize bir müracaat viki olmaktadır. 
Bu müracaatta iat~nilen ~ey ve 
viki hıidiae tudur · . 

lıgal zamanında kuvayı milli
yeye bir çok hizmeti dokunan, 
Karaağaç, Kabtane ve Tersane 
ambarlanndan bir çok mühimma .. yaptırılmasından sarfınazar ey 

!emiş ve buna tahsis olunan 
para ile kasabaya su getirilme 
ıii müna•ip görmüştür. Kay
makam Beyin yüksek düşünce
si sayanı imtisaldir. Burada 
beş. mahalle vardır. Ahalisi çıok 
erken yatar ve çok erken kal. 
karak islerine giderler. Hıris
tiyanlaı~. iılamlarla çok İyi ge
cİ!lnekte ve hükumetiınizden 
son rlerece memnun olmakta
dır !ar. 

M d S hl• tı Anadoluya geçiren Rizeli Mah 
a am C ıema- mut Ef. ismindeki genç, bir ak

nın ÖlÜmÜ şam Ayvanaarayda İtalyan poliale
ATINA. 28, A.A. _ M~bur AJ. rile aralarında çıkan bir vak'ada 

man asan atika ilimlerinden Henry kaçıp kurtulmak için korkutmak 

KAPTAN ANDON 
~czcaadanm z,>oginl .. rinden 

olan bu çorbacı 78 y14mda öl· 
rn'4tiır. 1erkum vefatından 

a tırdığı manaıtuın ka 

S hli • dul kan batile ailah abruı ve çıkan kur-c eman ın 11 Madam 
Scblieman bugün ölmüttür. Bu ka- ,unlarla iki İtalyan poliai ayakla
dın Troie'da ve Mycenes'de yaptığı rnıdan yaralanmıthr. Vak'ayı mü 
tetkiklerde kocasmın ha.ılıca çalı~ma teakıp Mahmut Ef. yakalanmrt 
arkadatr olmuıtur. ve bir karıula ltalyaya sevkedil-

mi,tir. 
M. Norman Davis 14 aen .. den beri ııaıyada mah 

C "d• puı bulunan Mahmut Ef. nin ai .. enevreye gı ıyor teri şimdi hükumetimi. tarafm-
LONDRA, 28. A. A, - M. Nor- ı dan yapılacak bir tefebbii le ya 

man Daviı Paris tarik.ile Cene\.reye bu tencin geri kalan ceza"ının af 
gitmek u:zre Londrada.n ayrılmıı t,r. fını, ve ya hut ta geri kcı1ao ceza. 
Pariıte M Herriot ile görütecekbr. • nı Türkiyede çekmt»ini ietemek 

M. orman Davi•'in Londra)"a tedir. 
donme•c luzum sormemcsi muhte- Bu müracaat tetkik e<lilerelı-
m 1 olduiu ı!a aöylenm toclir bir karar verilec .. kti~ 

Fran ız Planının ana 
hatları neymiş? 

Almanyanın hukukta müsavat 
talebini tatmin 

edecek bir protokol da var 
P ARiS, 28. A. A. - Pelit Pari

ıien gazetesinin verdiği bir habere 
göre, milli müdafa yüksek mecliain
de bugün tetkik edilecek yeni Fran 
sız plinı yalnız Fransarun silib kuv
vetlerinin azalblma11na dair olma
yıp umumi mahiyeti haiz ve bütün 
milletler hakkında tatbiki mümkün 
bir plin ~ ve tarzındadır. Bu 
pli.n fU kıaımlan havidir: 

1 - lıtitari mahiyette umumi bir 
misak projesi, 2 - Y ardmı, emniyet 
Ye mürakabe haklnnda meYZİJİ bir mi 
aak projeai, 3 - Tedrici aurette ve 
ilkönce bombardıman tayyarelerin
den baılamak üzre beynelmilel bir 
kuvvet vücuda setirilmeai hakkında 
ki proje. 4 - Hukukça müsavilik e 
aaıının Alman taleplerini tatmia • 
decei< aurette tatbikine dair proto
kol, 5 - silah kuvvetlerinin azalbl 
ması hakı:nda umumi bir mukavele 
projesi. 

Petit Parisien ırazeteai izahalına 
devamla diyor ki: 

" Bu plin , sili.b kuvvetlerini azalt 

Faşizmin 
On senesi 

ikinci on sene de 
feda-

karlık bekleyor 
ROMA, 28 (A.A.) - M. 

Mussolini bugün siyah gömlek 
lilere hitaben •Öyleyeceği bir 
nutukta diyecektir ki: 

ma ve selimet meselelerini ayni za. 
manda halleylemektedir. Bundan 
bafka bütün memleketler hakkında 
bilbaıaa herdevletin kuvvetlerini te 
dafüi bir bale getirıneğe ve ordula
rı milia şekline koymağa matuf umu 
mi prensipler vazetmektedir. 

Franaada ukerlik hizmeti müdde 
tiftİn azaltılma., be plinm bir tatbik 
§ekli mahiyetinde dcrpİt edilmiştir. 

Bu plin ikinci Teşrinin üçünde si 
lalı kuvvetlerini azaltma konferanaı 
bürosuna tevdi edildiği zaman Fran 
sanın sulh arzusunu meydana çıkar· 
lftlf olacaktır. 

Teslihat mütarekesi 
CENEVRE, 28. A. A. - 26 bü

kii.met, teılihat ıniitarekesinin 4 ay 
müddetle temdidini kabul ettiklerini 
bildinnitlerdir. 

Büyük devletlerden yalnız Alman 
ya henüz muvafakat cevabı verme
mittir. 

Chaco'da 
Muharebe 

Bolivyalılar cephe 
boyunca 

geri çeki iyorlar 
ASSOMPTlON 28 (A.A.) 

- Parage harbiye nıizırı tara· 
fıncian bildirildiğine göre Şako 
mıntakasma gönderilen bir yar 
dım kolu bu havalide suıuzluk-"F atizm ihtilalinin ilk on se 

nesi bitmi,tir. Bütün milletin tan ölmüş yüze yakın Bolivya 
gösterdiği şevk ve heyecan ile askerinin cesetlerine rast gel-

miştir. Bu esnada Paragelilere 
batarılan umumi büyük ifler in ait bir ileri karakola gelip tes. 
ıa ve imar hususundaki azmimi 
ze gelecek ası:rlarda birer ahit lim olan 3 Bolivyalı mensup ol 
olacaktır. Karalar. denizler Te dukları piyade alayından 4 za-

bitle 170 kadar askerin büyük 
hava, hülisa her yer kuvvetimi ağaçlar ve uzun otlarla dolu bir 
zin; azmimizin izlerim tatımak 
tadır. sahada kaybolduklarını söyle-

lkinci on sene içinde bir çok miştir. Bolivyalılar bütün cep· 
yeni vazifeler yeni emekler sar he boyunca geri çekilmektedir 
fetmemize bir takım fedakar- ler. Parageliler Manavalt mın
lıklara katdlanmamıza lüzum takasını bir baştan öbür başa 
gösterecektir. Biz bu gayret ve ele geçirdiklerini ve birçok ı-sir 
fedakarlıkları mesuliyet duygu aldıklanuı iddia etmektedirler. 
su ile diklnt ve basiretle göğüs Ceneral Kenat 
gereceğiz." LA PAZ 28 (A.A.) - Sa-

M. Musolini netrettiği bir bık Alman cenerallerinden 
kararnamede devlet dairesinde Kundt, Chaco mmtakasıdaki 
kullanılan mMDurlar hakkında Bol;vya ordusuun kumandanlı. 
beş seneden beri muhafaza ve ğmı deruhte etmesi hakkında 
takbih, maaş indirme veya kı-,a. Bolivya hükUmeti tar~fından 
me, sınıf tenzili; para cezası yapılan teklifi kabul etmistir. 
kabilinden muhtelif tedbirleri Ce:.ıeral Kundt. yakında Boliv-
iptal etn:3ttir. yllya gelmesi beklenmektedir. 

ROMA. 28 (A.A.) - M. BERLIN 28 (A.A.) Wolff 

Amiral Bristol ve Muhtar B.in 
verecekleri kon/ eranslar 

ANKARA, 28 A.A. - Bize verilen malumata göre Tiırkiye sa· 
atiyle yarın sabah sekizde Nevyorkta Amerika · Türkiye dostla"! ~
miy.;ti reisi Amiral Bri•tol cenaplariyle Vaşington Büyük Elçınu• 
Muhtar Bey radyo ile İngilizce ve türkçe birer konferans verecekler• 
dir. Bu konferansları W. F.. A. F. i.taayonu 440 ve W. J. Z. ıstaayorıu 
394 metrelik tulümevç Üzerinden neşredeceklerdir. 

Ankara sonbahar at yarışları 
ANKARA, 28. A.A. - Sonbahar at yarışlarının dördüncÜ•Ü b1111ıiD 

)'apıld ı. Dört ve daha yukan yaşla yerli ve arap, koşu kazanmanut bayv•n 
lar arasında 2200 metrelik satış kıtusunda Remzi Beyin Hili.li birinci, iV:· 
zım Efendinin Seyyarı ikinci, Habip Efendinin Pamuk yattan ü~üncü ~lıb· 

1 kinci koşu dört ve daha yukan yafta yerli ve arap hayvanlar araıırı
da yapıldı. Mcsafeai 1000 metre idi. Hasan Beyin Ceylanı birinci, Ah~ ye 

Fikret Beylerin Maltayı ikinrö, Zeynel Efendinin Salibi üçüncü seldi. 
iki yatındaki haiiskan Türk tayların 1200 metre mesafeli koıu•ıında 

Karacabey h;..·asından üç tay girdi. Birinciliği Güller, ikincilifi Ozdernİ"• 
kazandı. 

Dört ve daha yukarı ya'şta yerli ve arap hayvanlar araamdaki 3000 nı•1 

re mesafeli koşuda c!<rt hayvandan Ahmet Beyin tayyan birinci. Prens fi• 
lim Beyin Rüçhanı ikinci geldi. 

Son koşu 2200 mttre mes.ıfeli bendikepti. Dört ve daha yul.an yıııta 
baliskan İngilizlere mah•uı dan bu lı.oıuya altı hayYan cirdi. M Aliyoti· 
nin Gösseri birinci, Akif Be;•in Tayyan ikinci celdi. 

Adanada kuraklık tehlikesi yok 
ADANA, 28.A.A. - Uzun mıiddetten beri devam eden kuraklık kork• 

su dün sabah saat 6 huçukta ı,..,ı.yan ve balen devam eden mebzul yağrnU' 
larla ortadan kalkınıı sayılabilir. Yağmur çok ırenit bir sahaya diitmüatur 
Mersin, Tarsua ovalariyle Çukurova kimilen bu yağmurdan iatit..de etnıİI' 
tir. Çiftçı yağan bu feyi>li ve bereketli yağmurlardan çok memnundu•· 

Amasya panayırı açıldı 
AMASYA, 28 A.A. - Hersene a~ılan ve üç gün devam 10den Anıa•Y' 

panayrrı yann açılacaktır. 

Hayvan 
Sergisi 

Doktorların 
İçtimaı 

Bu seneki sergiye .Etıbba muhadenet 
yüz seksen üç cemiyeti 

hayvan kaydedildi dün toplandı •• 
Dolmababçede eski ha.ahırlar Etibba muhadenet cemiyeti ~ç 

da pazar günü açılacak ehli hay aylık tatil devresinden aonra dun 
vanat sergisinde mükafat alacak ilk içtimaını doktor Mazhar o.
hayvanların puvantajı ikmal edil man Beyin riyasetinde yapnutl~ 
mittir. içtimada cemiyete aza olnt• 

Dün ve evvelki ı:ün tetkikatta İateyen doktorların talepnaınelr1 bulunacak puvantaj heyeti şu ze ri olrunmut, memnuniyetle kabll 
vattan mürekkepti: Vilayet Bay· edilmiıtir. . 
tar müdürü Ra.i.m Bey, fırka ser· Bundan sonra Azadan on kt• 
tabibi miralay Mu1tafa , Hayvan tinin imzaladığı bir takrir okuP· 
hastanesi müdürü Mazhar. Mira- muıtur, bu takrirde Etibba od•" 
lay mütekaidi baytar Şeref, vila- na aidatlannı vermeyen b.S' 
yet ziraat müdürü Tah:;in, zira- muhtacı muavenet doktorlart~ 
at odaaı azasından Mazhar, ay- mahkemeye verilmek üzere o 
gır deposu müdürü Abdülkadir, duklan bildirilmekte ve bu iıo•· 
vilayet baytar muavini Mehmet nın aidatlarmın cemiyet tarafın· 
Ali, Üsküdar hükumet baytan dan verilmesi teklif edilmekte 
Muharrem, Yalova hüki'ımet bay idi. 
tan Mehmet Ali Beyler. Bu teklif etrafında uzun uz•• 

Hayvan sahiplerine verilecek dıya mütalealar serdedilmİf "'e 
ikramiye mikdarı 3,500 liradır. neticede bu gibi izanın cemiyel~ 
B · 101 t 47 · k ·· ı h • · tir'' u sene sergıye a ıne , muracaat arr ve şa ıı vazıye 

öküz ve saire, 35 koyun olmak ü- tetkik edildikten sonra bu hu•~f 
zere 183 hayvan !taydedilrniştir. ta bir karar verilmesi muf'•f'IP 
Sergi pazartesi günü saat 14 te görütmü~tür. • 
Vali Muhiddin Bey tarafından a- I Bundan sonra Etibba ücretle" 
çılacaktır. Sergi iki gün halka a· ı nin teabiti iç.in müzakeratta ,,... 
çık kalacaktır. lunulması teklif f'dilmi4, fakat. b; 

huıuata hazrrlanmı, olmadı!!t iÇ 

Çek cümhuriyetinin 1 

evvelemirde bir proje hu•!"1·~~ 
1 d .. .. •• · tr\'•ı ve meselenin bu projeaıd 1 ~ 

yı onumu zanndan sonra görütillmesi taJ'" 
Dün Çekoslovak Cümhuriye rür etmiştir. I· 

1 içtima& gelecek ay topl•"' 
tinin 14 üncü yıl dönümü 0 du mak üzere nihayet nrilmiftİr· 
ğundan saat 18 de jeııeral kon 
sül M.Dr Atonin Paparnik tara 
fmdan Tokatliyan otelinde biı· 
resmi kabul yapılmı§tır 

Muıolini Faşizmin 10 uncu yıl Ajammdan : Alman ceneral
dönümünü temayüz ettiren !erinden Kundt kendisinin Sa
muhtelif itlerin ve yapılarm açı ko mııntakasınd'aki Bolivya ~r
lış resimlerini yapmakta de- duıu batkumandanlığına tayin 
vam etmektedir. Bugün Başve edildiğine dair bazı gazetelerde 
kil, Faşistlerden ölenlerin hatı görülen haberleri tekzip etmit 
raama Yakfedilen kil:Senin, son Bolivy•da bilfiil bir askeri ku- Beraat 
ra "Denizyolu" denilen ve Ca- mandanlık vazifesi kabul etme 

Oç kardaı katili 
MARDiN, 27 (Milliyet) -: 

o~ kardaşı öldürilp fi'rar etJlll~ 
olan Ali Bezazi oğlu Yuıuf 11" 

mmıdaki terir geçen Jiin (Z111; 

nar) bahçeside müsademe oel 
cesinde yakalanmıttır: 

Ahmet efendi isminde bir api tole'in eteğinden Ostie'ye ka diğini ve etmeyeceğini söyle. 
dar uzanan yeni yolun açılı~ re mittir. . dama itkence yapmak suçun-
s'mlerini yapmıttır. Bu yeni dan m•znun polis 1 mci şube 
yol Albins dağı iıfkametinde fkt" t k f müdiriyeti memurlarından dört 
açılan "Dağlar yolu" nun eşi· ısa on eransı efendi mahkemeye verilmisler- fşten el çektirilenfet 
dir. Dağlar yolu seyrisefere ya- arifesinde di. Bu dört memurun muh~ke. 

meleri ağır ceza mahkemesinde MARDiN, 2:1- Midyat 1' ... rın açılacaktır. . OTTA W A 28 A.A. - Ge- yapılmıttır. ında bul M r e ..,ıı-
Bundan ~onra baıvekıl ecne 1 de . li Am 'kad zas unan a ıy "diİ 

b' 1 1 1 d 1 çen er şııı:a erı an Muhakeme neticesinde iddia fettiıi · Haydar Bey Mal 111dıı ı1 1 meme<~ er. e yaşayan - J Ottawaya gelen sabık İngiliz edilen iıkence suçu aapit olma- rü Lutfi ve maliye yezııe • ı 
talyanlara aıt ışlere bakan u. 1 H · · • L d R d' d d t:' 

b. arıcıye nazm or ea ıng- ığm an memurların beraetle· Abdi.ilfeyyaz Beylere iıtell mum müdürün masma, ecne- · fikr' .. d" 'kt di 
b' ı k 1 d .. , 45 F · ın 1 ıne gore unya ı ısa - rine karar Yerilıniıtir çelctirmittir: 
.' mem e et er e ~ en . a,~s yatı konferansının toplanma 1----------------------------tın hatırasını ebedileştırmek ıl t rih' A 'k R · • ·· h 1 · k 'k' 1 h k" a ı men a euncum ur u-
çın onan ı ı ev aı uşal res • · · ı k · t'h b . .. . . B l h l gu ıçın yapı aca ın ı a ın ne-
~ını ıcra etmıştır .. u ev a an ticel«ımeaine bağiıdır. Lord 
kapata örtü "<:nebı yurtlarda Reading demiftir iri: 
yaralanan 3 balıla tarafından a-
çıhruttır. M. Hoover intihap edilecek 

olursa konferans ıubatta topla 

Harbindeki 
ecnebiler 

HARBiN 28 A.A.- İngiliz 
ticaret odası lngiliz orta elçiliği 
nezdinde bir müracaatta bulun 
muş, Hal'bindeki ecnebilerin 
himayesi için yeni Mançuri hü
kumetinin aldığı teJbirle .. kifi 
olmadığından burada bir bey
nelmilel zabıta yahuı askeri 
kuvvet vücude getirilmesi tale 
bini havi bir karar .. u .. etinin Ha 
riciye nezaretine gönderilmesi. 
m rica etmistir. 

nacaktır. Şayet M. Roosevelt 
intihap ecftlirse konferans an. 
cak martın dördünden sonra iç 
tima edebilir. Çünkü bu inti
hap neticesinde teıekkül ede
cek yen; Amerikan hükumeti 
bu tarihte vazifeye başlar. 

Ottava itilafları 
LONDRA. 28 A.A. - A

vam Kamarasr Ottawa itilafta. 
rının tasdikı hakkındaki kanun 
layihasını ikinci kıru.tinde 77 
muhalif reye kar•ı 423 revle ka 
.bul et mis tir. 

İran Hariciye nazırı Furugl Hanın Ankara ısıasu;ı 
nu11da fotoğraf muhabirimiz tarafından alınan re 
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ehirde bir ha vanat bahçesi açılaca 
l:'konomi 

f\fyon 
itilafı 
İranla böyle bir 
itilaf yapılacak 
lran hükiimeti, afyon aa~

~a Türkiye ile bir itilli 7ap
' ra lüzum sörmektedir. lran
~~fyon ticareti bir kaç aeneden 
\· ı bir müeueae tarahndan in
~r altına almmıt gibidir. 

" l'iirlriyede de may11tan itiba
\ tı., kanun mucibince, afyon ti
" ••ti, afyon müatahailleri koope 
'lifine intikal edecektir. Her ild 
ı.~"1lekette afyon itlerinin bir le 
I,; lı:iit tarafından idare ediliti, 
\ Yle bir itilafın daha kolay blr 
l.tette tatbik edilmesini temin e
~•ktlr. 
l l'iirk · lran aryon ltill.fı hak
N -.henüz ream.i mahafilde ma
' t 7oktur. Bu haber daha :ai
\ lran aiyui mahafillnde mev 

" balıaolmaktadsr. 

.\danada pamuk 
!ı. -'danada pamuk fiatları, di
ı.· -eı.... naıı:aran ataiıdrr. A 
~ 927 Mneaincle, hariç memle 

l'...., satbiı pamuktan 6 mil
. 858 bin lira almıftı. 931 -

' ' aeki:a aymcla Adana7a bu 
!it )'UUI derecaalnda para sir
~ıı... Bu fark, pamuk fiatların
\ . diitldlıılüfü barla bir ~kil-
ıÔ&lıermektedir. 

'ııı allllan ı...aplara söre, 929 
~~lııa naaaran 932 Mneainde, 

ifatura fiatlan yiizde yirmi 
~. Halbuki pamuk flatları 

\ tliada otva noksandır. Şu va
~ lcal'fU&llda, Adana :ıürraı, 
\ıı &a.l attlil pamufu ucuza aat
"it b111ıa karplık lhti7acı olan ııi 
~ • .,yası daha pahalı satın al 

~"da- ba oenenfn sekiz ayın-
~atura .. yatına 1185 bin 
"" lira Yermlftlr. 

'"dana saıı:eteleri bu vaziyet
~ hah...derkan, Adana pamuk
\ iıuıun iatikbalini Adanada a· 
ı,., •alı: olan bez ve iplik fabrika 
'"da aramaktadır. 

'lllmut konservesi 
~ ~onaene fabrikalarından bir 
~ ...... bu ..,_ıu palamut bol 

d dan istifade ederek mebzul 
arda palamut konMn.,.; yap 
'•dır. 

Memlelıdt~ 

Kayserideki 
Fabrika 
Şehireen bir buçuk 

kilometre mesa
fede inta edilecek 

KA YSERI , 26. - Kayaeride ya
pılmaaı kararlattınlan menıucat fab 
rikaaınm, Kayaeri7e takriben bir bu 
çuk kilometro mesafede Orhancık 
köyiı ile Kayseri arasında Dervane 
tesmiye edilen mahalde in:ıa edilecek 
tir. 

Fabri.ka 165 metre uzunluğunda 
ve 150 mebe geniıliğinde olacak, 
makineleri, 1500-2000 beyğir kuvve 
tinde bulunacaktır. Fabrikada daimi 
suretle 1000 amele çalııacakbr. 

Sanayi umumi müdürü Şerif b&
yin riyasetinde 2 ruı ve bir türk mü 
tahaııııından mürekkep heyet dün 
akfftm Kayseriye vaaıl olmuı, kuv
vei muharrike meselesini halletmelr 
üzere Kayseri elektrik tirketi mecli 
ai idareaile temas ebniıtir. Heyet 
Blinyandaki Santralı Ziyaret edecelı: 
Ye Ankaraya avdet edecektir. 

Çeımede kaçakçılık 
ÇEŞME, 25. - Dün gece Çepne 

nin Ayaaarandi mevkine yelkenli 
bir sandal ırelerek ıı.ir takım kaçak 
etJa çıkıınnaja batlamııtır. Bu sıra 
da ııümrük muhafaza memurları ye
tiıerelı: M1ndala girmek iıtemiılerdir. 
Fakat aandal yelken aç.arak uzaklaş
maia batlamı,trr. 

Bu sırada Çeıme ırümriiğünün 20 
numaralı motörü ııelınit ve yelkenli 
7i takip etmeğe batlamıttır. Fakat 
deniz sert ve karanlık olduğundan 
yelkenli kaçmağa muvaffak olmuı
tur. _l 

Bursa yolunda tren 
kazası 

BURSA, 28.- Mudanya • Burea 
treni dün Tepe derbent yukuıunda 
birdenbire ıreriye doğru kızall yap
mıı, müıkülitla durdurulmuıtur. 
Ufak tefek yaralaıunalar olmuı, fa
kat kaza müeuif bir tekil almadan 
ııeçiıtirilmittir. 

Kolları kesilmit 
ceset 

M. Kemalpatadan yazılıyor: Kara 
cabeyin kurtunlu kÖJÜ ...Iıillerinde 
kolları bileklerinden kesik ve belın
de sekiz okka laf bai'lı bir ceıet bu
lunmuıtur. Cesedin hüviyeti meç
huldür. Cesedin motör ve kayıkçılar 
tarafından getirilip denize atıldığı 
tahmin edilmektedir. 

l'ütin piyasası 
lıt.tıR, :.ıs - Akhiaarda he
, tiitür. piyaaaaı açılml\mıttır. 
"ciiler verilen fia tlan az bul 
tadır. Malkara tenleniyor 

~&'VUrköyü .;e Karaburunda Malkaradan yazılıyor: Biribirini 
· Jt piyasası 11 O kuruı açrkmıt takip eden harp felaketleri yüzün-

lllıııpanyalar Kutadaaında tü den harap olmuf olan Malkara şeh
' ~00 kurut fiat verml~ler, rinin iman için yeni Belediye Reiıi 

l(jt ôylü bu fiab bei'enmemit 1 Tevfik Bey ıreceli ıründüzlü bir faa-
ilnünü aatmamıştır. liyet oarfetmektedir. Kasabada yeni 

1ork borsasında ! ~rzda ~ok dükkanlar yaptınlıp 
kiraya verılmekte, bozuk yollar ta-

ngiJİz lirası mir edilmekte, geuit. bir meydan a -
~t..... 1 çılmakta ve meydana gayet büyük b I ORK, 28 ( ~ .. A) -.- Nev- ı bir havuz yaptırılmaktadır. 

oraaamda lnsılız lıraaırun Kaaabanın mahrukatı Kurudağ or 
· 

11 fiatı 3,27 13/16 cıarak manrndan temin edilir. Bu ormanda 
~ edilmittir. Dünkü kapanıf buz gibi akar sular, billür gibi kay· 
~ nazaran 3 116 nisbetinde naklar ve hadsiz hesapsız derecikler 

'\. ı.aetit vardır. vardır. 
........__ Kurudağın tepesinde çok eski za 

manlardan kalma bir kale <le vardır. 
Bu kaleden biitün Eğe sahillerini 
görmek kabildir. 
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Bir köyde cinayet 
Akdam köyünde oturan Süleyman 

oilu lbrahim ayni köyde oturan 
Mustafa oğlu Murtazayı bir kavır .. 
neticesinde bıçakla yaralıyarak öl
dürmüttiir. 

Katil bıçağiyle yakalanıuıttır 
Müddeiumumi muavini Halit ve hü
lriimet tabibi Haınit Beyler tahkikat 
•e muayenede bulunmak için dün 
öğleden sonra mezkur köye ııitmit· 
!erdir. 

lzmir civarındaki 
batakbklar 

lzmirden yazılıJor: VilaJet aıtma 
meclisi sıhhat müdiirlüiü dai....;nde 
vali Kaznn paşanın riyasetinde top
lanmıştır. 

Meclis, belediyece kurtulması icap 
eclen ye meaai plim hazılanmıı bu
luaun bataklıklar bakında uzu.. mü
Dlieratta bulunmuıtar. 

Netice7e ıröre Halkapınar ve Bo ... 
tanlı bataklıklarının sıtma kanunu
na tevfikan küçük aiyile doldurul
masına ve bU makıadrn temini için 
de halkınuza, dolıumılıruyacak ıe· 
kilde bataldd n kuru- paraıı tn 
ziine karar verilmittir. 
Alınacak para milrtan çok olmıya 

caiı ııibi ıenelere de taksim edile
cektir. ikinci bir içtimada para mik 
lal"f kararlaftırılacaktır. 

Altı yaıındaki bir 
çocuğu 

boğup öldürmüt 
ZONGULDAK, 25 - l::reıili 

ıirketi lokomolifl<orinde çalışan 
makinial Hüaeyin efendi cuma gÜ 
nü evine seldiiii zaman. refikau.. 

Hayvanat 
Bahçesi 
Yıldız sarayının 

bahçesi 
muvafık görftldü 
Yıldız aara7ı İçin belediye ile 

defterdarlık arasında yeni bir mu 
kavele yapılacaktır. Belediye ye· 
ni mukaveleden sonra Yıldızın 
dıt duvarlarını tamir ettirecek ve 
sa.rayın bahçesinde bıiyük bir 
hayvanat bahçeıi yaptıracaktır. 
Burada memleketimizde ya~yan 
ehli , vahti, bütün hay•anlar bu
lunacak ve bunlar teflıir edilecE"k 
tir. Ziraat vekaletinin bu i,e yar
dım edecefi ümit olunuyor. 

Avruparun hemen her büyiik 
şehrinde bir hayvanat hahçeai 
vardır. Belediyenin tetebbiisile 
latanbulun bu nokıanı tamamlan 
maktadır. 

Denizden dolma 
yerler 

Denizden dolma •ahiller hak
kında evvelce belediye ile defter
darlık arasında uzun ihtilaflar 
çıkmıştı. Her iki daire de deniz
den dolma kara parçalarının ken 
dilerine ait olduğunu iddia ediyor 
du. Kanunu medeni ile belediye 
kanunu bu ihtilafları pren•ip nok 
tai nazarından halletmitıir. Kanu 
nu medeninin bir maddeaine gö
re kendi kendine denizden dolan 
kara parçalan hükumete aittir. 
Belediye kanununda belediyece 
mesaii •arfedilerek doldurulan 
kara parçalannm belediyeye ait 
olduğ-unu bu suretle bu pürüzlil 
işi hallebneai Üzerine defterdar
lık ile belediye araarndaki bütün 
ihtilaflı itler halledllmlt ve bu a
razi tapuya baflanmı§tır. 

Deniz itf afyesi 
Belediyenin bir motörden iba

ret bir deniz itfaiye grııpu var
dır. Denniz aahilinde veya liman 
da yanııın çıktığı takdirde bu mo 
törden iıtifade ediliyor. Yeniden 
BOD sistem bir motör almacaktır. 
Eski motör Adalara nakledilecek 
tir. 

Fener meydanı 
Haliç Fener meydanının ~hre 

ve binaenaleyh belediyeye ait ol
duğuna mahkemece karar veri
lmifti. 

Karar mahkemei temyi~ce nak 
ı:edilmiştir. Temyiz mahkemesi 
dinlenen şahitlerin ~hadetlcrin
de bazı nokaa.nlar gördüğii İç.İn 
kararın nakzına karn ,.-ermiftir. 
Bu noksanlar, asliye mahkeme
since ikmal edilmek Ü7ere dava 
yeniden görülecektir. 

-······-·-·-···--····-···-··--·····-·-· 
altı yaşlarında olan oıfulları l~u
reddinin iki ~aat evvel sokağa 
çıkbiını ve henüz ııelmedığini 
söylemittir. Bunun ıi.ıerine Hüae 
yİn efendi çocuRunu aramağa bat 
lamıştır. Fakat bütün bu aratbr
malara raimen çocuk meydana 
çıkmadığı gibi, erteai gün ve ak
,am polis vasıtabİ\e yapılan tahar 
riyat ta bir netice vermemi~ ve 
cumarteai gUnti de böy1t· geçmi•
tir. 

Pazar süru.i Öğle vakti k8(.•İleri
ni otlatmak Ü7ere Çaydamarı OCR· 
ğı Üzerlerindeki o~ana cıkan bir 
kadın çalılar aresınd~\ biı- <::oc.uk 
ölüsü görerek derh•I polioe ha
ber vermiş ve ölüniin yanma gi
dildiği zaman bunun iki giınden 
beri kaybolan Nureddin oldu i'u 
ao1a~1 1 ~rak ailesine haber veril
mekle beraber tahkikata ba,lan
mıştır. 

Yapılan tahkikata nazaran al
b yaşlarında olan Nureddinin bir 
tecavüze u("tadıktan ı;onra öldü
rüldüğü anla·.~ılm,,tır. Cani krra .. 
vatmı çocuğün ağ~i.nö.~ tıkayarak 
ellerile boğmak sureti!~ öldünnüş 
tür. Cani aranmnktadrr. 

Çetmede Yunanlı 
balıkçılar 

ÇEŞME, 22. - Atan&§ Gaco is
minde bir yunanlı ve bir arkadatı. 
Sakız ilmanına menaup bir sandaa bi 
nerek Çeşmenin Alacan bumu mev 
kiinde t.omba ile balık avlarken Rab 
mi kaptan idareainclelı:i 20 numaralı 
muhafa:aa motörü tarafmdaa yaka
aoımıtar. adliyeye vcrilmiılnrdir. 

Sandalda 15 okka kadar balık,bir 
kasa buz ve dinamitlt. balık aaydma 
mahsus kepçeer, zıpkın ve saire bu
lumnuftur. 

Atana• Gafo bundan bir sene ev
vel ı:ene kara aulannuz dahilinde ba 
Jık saydettifinden dolayı Çeıme mah 
kemeaince mahkum edimiıti. Yunan 
lı balıkçılarmyalunda burada muha
lı.emelri siiriilecektir. 

EMLAK SAHiPLERiNE 
ve MiMARLARA 

Pollıte 

Arsada bir 
Çocuk 
Anası Allaha ema

net etmiı gitmit 
KalJoncuda Keklik aobfmda 

bot bir ar-da bir aylık bir çocuk 
bırakdıaııbr. Göğsünde çıkan ka
ğıtta iıminin Cavit olduğu yazılı 
olan c;ocuk Darülacezeye sönde
rilmittir. 

lnıaat yerlerinde 
hırsızlar 

Zabıta intaat yerlerine dadanan 
bir hıraız kumpanyası yakalamıttır. 
Vaka ıöyle olmuıtur: 
Takıimde eski Talimhane meyda

nında intaat yet-ferinden son u.man
larda bir çok efJa atmlmıfbr. Zabt 
ta bu hususta icabeden tahkikatı 
yapmıt ve tertibat almııtır. 

Evvelki ııece etrah taraaaut etmek 
te olan polisler ırece yarm bir ada
mın etrah ırözetliyerek intaat yerle 
rine dofru ilerlemekte oldupnu sör 
miiılerdir. Memurlar bir tarafa ıak
lanarak meçhul adamın hareketlerini 
takibe başlamıılardır. 

Bu adam Talimhane meydanın.ı. 
Niyazi bey isminde bir zata alt bina 
nın yanına yaklaıarak bir çok kalaa, 
demir, uatalara ait aletler ve eaire 
alıp kaçmaya batlamııtır. Bu sın.ıhı 
poliıler yetiıerk kendisini yakalamıı 
!ardır. 

Hınızın Ali İaminde birisi oldufu 
anlatılmqtır . Alinin bu ıekilck daha 
bir çok yerlerden eıya çalıp batka 
semtlerde M1ttıfı meydana çıkanlmıt 
br. Bunun daha batka arkadatlan 
olup olmadığı arattırılmaktadır, 

Zorlu esrarket 
Alemdarda Mahmut isminde biri

si evinde fazla mıktarda esrar i~ 
rek kendini kaybetmit ve evdekilere 
taarruz etmefe, önüne gel~ni dönne 
ğe başlamıştır. 

Ev halkı bununla başa çıkamayın 
ca polise haber venniılerdir. Polis
ler eve gidip t .... nmudu yakalamıf· 
lar, fakat Mahmut memurlara da hü 
cum ederek karakola gitmek iıteme
mİftİr . 

Polialer bu azılı esrarkqi mütki
latla karakola götümıüıler, Mahmut 
drnnaya batlaıaı~ ,... lıu sırada poliı 
memuru Yatar efendiyi, bumuna 
bir tekme vurup yaralamııtır. Bu su 
karakolda da küfür ederek etrafa aal 
retle ortalığı birbirine katan Mah
mut zorla zaptedilerek ayıltılmııtır. 
Kendisi adliyeye .eritecektir. 

Kavga, cerh 
Kasımpafacla 7orırancı Bedri ile 

Mustafa ku•ıra etmiıler, Mustafa 
Bedriyi iki yerinden yaralamıştır. 

Dargınlık 
Galatada oturan Ethem Efendi ile 

Küçük pazarda oturan Mehmet es
ki bir darğınlık yüzünden kavsa 
ebnitlerdir. Mehmet Ethem Efendi
yi demirle batından yaralamııtır. 

Sarhoıluk 
Evvelki ırece Oakiidarda in,;_ 

rah bahçesinde bir hadise olmuı 
tur: 

Sandalcı Sabri, gazete 111;üvez .. 
zü Saim, lamet, Demirci Etref aa
at ona doğru sarhoş oldukları hal 
de inşirah bahçesine gitmiıler ve 
bahçede 07nıJan tiyatroyu seyre 
batlamıtlardır. Kantolar bitip te 
drama batlanınca aarhotlar der
hal avazları çıktığı kadar: 

- Kantoları k111\ kesiyorau· 
nuz, fazla kız bulup oyun oyna
tın 1 diye bağırmafa ba,lamışlar
dır. Bunlar ayaklarile de ıriirültü 
yapmağa, ıalık çalmaıi'a teşebbüs 
edince bahçe sahibi Murat, Beh
çet, Baki Efendiler derhal aarho9 
!arın yanına siderek sükünete da 
vet etmitlerdir. Sarho~lar bu ih
tardan fena halde krzmıtlar, da. 
ha fazla gürültü yapınc:.-:. polisler 
tarafından yakalanmr,lardır. 

Kumar 
Kadıköyilnde muvakkitane 

caddesinde lranb Abmedln kah
vesinde Koati, Behçet, Ahmet ; ... 
minde üç kiti kumar oynarlarken 
yakalanmı,tardır. 

Küçük haberler 

* Zonpldak maden müdürü Nafiz 
Bey evvelki ırün •ehrimize ırelmit
tir. 

• Avrupada rahatsızlanan ve u-
2Ullca bir müddet baıta yatan profe 
sör doktor Besim Omer P•ta tama. 
mile iyilqmif ve tehriınize ıelmit
tir. 

Vatandq: 

• lstanhul fı asıl Eğleniyor? 

Al pullu şeker fabrikasında 
tatlı bir gün geçirdik .. 

Çekmece gölünde Boğaziçi sahilleri _ Ruzgar 
çoktan geri getirmişti _ Molla suyu, imam 
suyu • Şeker gibi adam • Kuru bir Amerikan 
Sofrası _ Fakat kadın göbeğine diyecek yok •• 

Geçen Cuma için teker fabrika 
amın Alpulluya tertip ettiii aezin 
tiye ben de davetli idim. Mad
ki itin içinde teker var her halde 
bu seyahat tatlı &eçe<:ekti. 

Sabah, erkenden Sirkeci iataa 
yonunda buluıtuk. Trenimiz, bizi 
bekliyordu. Dikkat buyruluyor 
mu?. Trenimiz diyorum. 

Bu üç vagonlu katara tek 7a· 
bancı 7olcu bile 1irmi7ecej-ine sö 
re "trenimiz,, demekte haklıyım 
da. . Neyse, vasonlara yerl8flİI<. 
Herkes, kolayca, kafadenıri ahba· 
hını ltuldu. Yenikapıyı, Samatya• 
J'ı, Y edlkuleyi, Bakırköy ve Yetil 
köyii seçip Çekmece hudutlarına 
sirdikten sonra trende srup grup 
toplanblar baıladı. Çekmece ırölü 
dalsa dalsa kabartılarla Boiazl
çinin küçük lot'ada yapılmıı bir 
modelini andırıyordu. Arkadatlar 
elan biri Çekmece söliinde Botu 
aahlllerinın yerlerinl bile tayin • 
meie Wkıfb: 

- lıte Hisarlar. • Görüyorau 
nuz ya, nasıl burun burna selmit 
ler. . Bak, turası da, latinye ko
yu. . Allah•fkına aö7leyin, fU lov 
nntı, Kanlıca körle.inin ta kendi
si defil af?. 

Kendi boiazınm derdine dıi
ten bir Ozümkızı a,ıkrna soruyor 
lar: 

- Na11l , hali. Kandilliyi göre
medin nü?. 

Gülüyor : 
- Ne ııezer, daha Çenırelköye 

bile demir atal11jldık. , Poyraz-
dan göz açamıyoruz ki .• 

Öteki vagona gccmek iıtiyen
ler birer birer dönüyoı-lar: 

- Demirlere yapı,ma&ak gidi
yorduk. . Ne aert hava bu .. 

Bu arada şeker tirketi erkanın 
dan Haydar Beyin fapkaamı rüz. 
gar alıp ırötürdü.: 

- Geçınit olsun Beyefendi! ? • 
Gülerek: 
- Ne yapalım, diyor, arkaAm 

dan koıacak değiliz ya •. 
"Ak,aın,, cı ~Üaeyin Avni içini 

çektlı 
- Benimkini alsaydı, rüzırar, 

ıimdiye kadar çoktan ıeri getlr
miıti. 

- Neden?. 
Havı dökülmüt şapkasını goa

terdi: 
- Kime satacaktı a birader? .. 
Artık muhabbeti tatlı tarafın

dan koyulattınnağa batlamıttık. 
içi havyarlı sandviçlerle yaldı~lı 
cigaralar da gelince artık dokun· 
mayın keyfimize .• 

Etrafımdakilere bakıyorum: 

Gelsin ti~ tite Kocata, auyu. Sa
bah sabah, mutlaka kuzu dolml\sı 
Jemit olacaklar .. 

Arkadatlardan biri suyu İçer
ken: 

- Oooh. . dedi, vallahi ya
man tn ••MolJa,, 1uyu •• 

Aktamcı bir d0&t, atzını fapır 
dattı: 

- Molla ıuyuna diyecek yok 
ama, akf&Dl& imam suyu vermez .. 
lerae halimiz haraptır .. 

Bir aralık Alpullu teker ıirke
ti murabhaa azası Hayri Bey, ga .. 
zetecilerin yanına geldi. Bi.z:c fe• 
ker fabrikaamın Trakya için na
sıl bir nimet elduiunu, köylünün 
pancar ziraati aayeaind" naaıl u
mulmaz bir refaha kavuştni'unu 
anlatıyor. 

Hayri Bey, mesela Trakya için 
diyor iri: 

- Yarım asırdan beri Üzerin .. 
de hicret selleri geçen bu vatan 
parçası, Alpu.lluda seker fabrika
•• kuruldul'u güne kadar, birta
lnm aeı tecrübelerin sevkile bir 
türlü toprağına dört elle sanlama 
aJftı. 

Ne ... kit ki Alpullu fabrikası
nın bacaaı tiitmeğe batladr. Köy
lünün adeta haleti ruhiyeai defit
tl. Artık o müphem endife hiç bi
riade :rok. Topra,iı öz matları ıri
lti le'Vİ7orlar. Dü,ünün ki, buırün 
Alpulludan Meriç yatağına kadar 
olan havalideki çiftçiler, kendi 
tarlalarmda temin ettikleri pan
car aatlflndan ba9ka ça.paladrkla
n toprllk içia ele a,..... para alıJor
lar. 

T~akya köylüsü. kazancm ta
dını tadmca ıreceyi ıründüze kata
rak çahımalr:tan Jon1lmuyor. Bu
ır_ink!i netice, :r*utartan bir ne
ticedı.r.,, 

,eker aibi adam de, ç1k i,in İ~in- ı 
den .. 

Karınlanmız zil çaldıgı bfr aı 
rada, Alpullu7a vuan trenin dü
dük seıini duyduk. istasyonda bi· 
zi c;ok samimi kartıladılar. 

yan büyük çarkı önünden geçer
ken birisi bağırdı: 

- Dikkat! Canlı b'f pancar ııi
bi fabrikaya siriyoruz .. 

Bu •ırada '0fabrikayı vezıek 
naııJ olur?,, ı:ibilerden bazı fıul
blar oldu ise de Hayri Be7, bu İf
te de büyük dirayetini ıröaterdi; 
haıltılan bir and• baotıran sesile: 

- Evvela >ofra batına!. dedi. 
Bir arkadaı listeyi eline aldı, 

evirip çevirdiktec sonra aradıjım 
bulamamıt gibi maoanın kenarına 
bıraktı. Bir ualık listenin başın
daki lıtiçiik diliı:ra yavarlağmı 
parmaiı ile iıaret ederak: 

- Sunu ııördünüz ya, dedi, 
aanki döndü döndü de bafllDa yı
lnldıl 

- Hayrola . Ne var?. 
- Daha ne olsun .. Kuru kup 

kuru bir sofra .. 
- Blr,.zdaıı fabrikayı sezer

ken ı.tanrram . • 

- Anlamadım .. 
- 32 haruet derecesinde na-

aıl ol- terllyecek deiil miylıı:?. 
Sofra, Amerikan tarzı kuru ... 

ma, yemeklerine diyecak yok. 
Hele kadmgöbeğinin yeme de ya
nnıda 7at •• 

Yemeği saat ÜÇ" dojru bitirdik 
Artık fabrikayı dola,17oru&. Pan
car küspeleri hakkında fabrika 
müdürü i~ah.at veriyor: 

- Bu kfüoeler, hayvanlar iqia 
en mükemme1 bir ııda 7erlne ge
çer .. 

Biri~i sordu• 
- Hayvanlar, yalnız küspe mi 

yiyorlar?. 
- Hayır. • Küspe, yem araı.ın 

da ve çere~ makamında veriliyor. 
HaUI Lütfıi Bey iti k11a kr•tl: 
- Şuna hayv1t.n kompoatoıu 

deaeni:re .•• 
Su taJEY1kile fabrikaya pancar 

aevkeden büyük Elfa makinesini 
hayran hayran •eyrE"dcrken dl· 
yorlar ki: 

- Suyun atınoafer derecesi 
müthittir . . • Önünde duran 
bir insanı, kur, unla vurulmu~ gi
bi yere serebilir. 

Pancarlann bu su elinden cek
tiklerini bir görseniz hallerine a
cırsınız .. Nereye karaalar süyu kar 
fılarında buluyorlar. 

Bu sırada bir arkadat pancar
lara baktı baktı da : 

- Olur ıey değil, dedi. bunlar 
naarl pancar kuzum?. 

- Baabayağı pancar, .. 

- Pancar kırmızı deiiS midir? 
Gülü9tük: 
- Senin dediR'in pancardan 

turtu olur. Bura ·ı lurfU fabrikası 
değil, teker fabrika .... 

Fabrikanın panc.uları ayıklı-

Gemiler tesçil 
Edilecek 
150 büyük, 5000 
küçük gemi var 
Millet Meclisi tarafından ev-

velce kabul edilen bir kanun mu
cibince, Türlriyede çalıtan büyük 
ve küçük bütün semilerin ıicllla
ri tutulmak ll"Zmıdır. Bu kanu
nuntatbikına ait talbnatname bu 
- ırünlerde Japıldıfmdan teacll 
muameleaine t.,rinisani.dn birin
den itibaren baılanacaktır • 

Tahmin edildiiine slSre Tiirki
yede l!IO büyük, 5004) kadar d .. 
on aekis tondan aflliı , ..... •ar· 
dır. 

Bunlardan lııüyülr ı.ailer, 
Türk ba7rağını ta,....ı. için be
hemehal teaç.il ettirilecektir. Ka. 
c;ükler arzu ettikleri takdirde tM
çil olunacaklardır. E17aTID ıımni
lenİe buhman deaia ıenederi se
ri alnaacak, bımlana yerine tea
~ taadllma-i vsilecalrtir. Bu 
teaçil vaprlann alım aatmı voı ter 
hin itlerinde eaaa olacaktır. Bil
tiin ııemilerin birden teaçift biraz 
gÜı oldujundan teaçile 4imdilik 
t.ta.buldan batlanacak, diler li 
manlar da bilaltara yapılacaktır. 
Teaçiliıa bir sene zarfında ikmal 
edilecefi aöylenınektedir. 

Bir h&fkaaı cevap ~erdi: 
- Evet ama, ~eke-r olup inaan 

kursa.ima girmeğe çalıta1un. Ma 
16m ya, sonunda küspe olmak ta 
var .. 

En aon kimya nazariyelerin.in 
tatbik aahasına girdir,i bu büyük 
fabrikada pancndan •ekere ka
dar öyle ince ame1iyel~r var ki 
bunları sia:e birer bireı· yazmai• 
kalkıımak benim becerebilecetim 
itlerden de~il. • Sadece fltnU SÖy· 
llyeyim ki, meınleketimize en son 
ra giren ~er aanayiinde timcli
den bir çok memleketi .. ,.; geride 
bırakmış bulunuyonı ·'· 

Bugün, dünyanın hiç bir ye· 
rinde, bu kadar kesif bir pancar 
ziraat! yapılmıyor. Alp11llu fabri
kası, iatihaal kudreti ve teknik 
mesai itibarile ancak •ayılı sana· 
yİ merkezlerindeki fabrikalarla 
ölçülebilecek bir dereceyi bulmu' 
tur. 

BüyÜ)ı: bir ııiiriiltii ile isliı en 
kazanların başında yarıç•pl~k ça 
llf'la bir amel .. ilE' konu~tum : 

- Günde ne kazanıyf'trP.un? . 
- iki buçuk lira . . 
Bunu söylerken göğaü ~evincin 

den bir körük g ibi açılıp kapandı: 

- Bu para sekiz sene evvel bi
zim aylık kazancımı;,dı. Allah be 
reket TerSİ.nı çolufrumuz <"ocuffu
muzla senenin Altı ayı çalı ~ıyor, 
altı ayında da ka~andı.r..ımı :ı:ı ra
hatça yiyoruz .•• 

Alpulluda hir fa r'k.t amele
ainin bütün bir günlük maarzfı ya 
nm lirayı ge<;m(•diii i~in artırdığı
para :da ona altı ay yetiyor_ 

Şerbet halinde teker:, surup 
kıvamında tekeri, bal ~ibi koyu-
1apnıf !ekeri gcirdiiıkte:ıı :ı: onra 1 ni 
hayet bir kazan ba~rnda, hakiki 
beyaz tekeri gOzlerimj -~;le gördük • 
Arkadaşlar, feberrlik<.'tl ağızları· 
na birer parça ,eker att ı lar. içi· 
mizden derin hir oh Çt'ker~k ~ 

- Şükür yetiııtirr~., ! dt'dik .• 
Faaliyet halindeki İspirto faJ:

rikaunı da gezip dol~tıktan n
ra da güzel, i~tifadeli e gJe nceii 
bir gün geçirmi' olmanın verdiJi 
bazla vagonlanmrza girdik . 

Arkadatlardan birı g ülerek • 
- Şekeri ,imdiy ·' karlu, val

ruz yeme.ini bi1iyo.-duk.. dedl, f'lr
bk nasıl yapıldığını da biL:yorn:ı: .. 

Ben sözünü tamaınladrm • 
- Naaıl yapıldığını bihnek, ,>e 

ınesi kadar tatlı oluyor .• 
Yollarda, tatlı tatlı şeker bah· 

aini ederek, .\ra:nra hafif<:-e teker
leme kestirerek gec~yarıaına doğ 
ru Sirkeciye döndük. 

M. SAl.AHADl>IN 

ı · RADYO 1 
Bugünkü Proğram 

ISTANBUL- (12ı)O metre) 
18 orkestra, 19.30 Tanhuri Refik 
B. ile arkadaştan ve inci Hanım 
tarafından alaturka kanser, 21 
orkestra. 
BÜKREŞ (391 metre) 

20,40 sramofon 21 radyo oı kes 
traaı, 21,40 konferan, 22, 15 danı 
ha•alan. 

BELGRA T - ( 430 metre) 20 
20 kM #'., 21 operadan nakil. 

ROMA - (441 metre) 21,45 
Dul kadm iamindeki operet. 

PRAQ - (488 metre) 20.0S 
lr:ouf---. 20.20 aak"ri bando. 

VIY ANA - (517 metre) 21. 
35 bar havalan 21.15 orkestra. 
PEŞTE - (550 metre) 20,45 

ıu. ..... , 23 haber, -ıo çisan. 
VARŞOVA - (1411 metre) 

21 hafif eaarler, 23,05 Şopen kon 
aeri. 

BERLll'I - (1835 metre) 20 
konferans, 21 Manihtrn naklen 
lr:o ........ 

Şiıli gençler birliği 
Şitli cümhuriyet halk f ırkaoı

lllll himayesi albnda Şi~li ı:ençlr 
birliği isminde bir birlik letkil e· 
dilmiştir. Birlikte o muhitin bu· 
tün gençliği bulunuyor. 

Her Türlciin senede Banka7a 
yatıracatı biT" tek lira ile bir 
senede toplanacak olan 14 mil-

Be7oilu Havaguı Şirketi lıoütün yon lira memleketimizde her 

Hayri BeJ, bi:ae bunları c.nla
tırlr:en bir arkadaı kulaiıma iR-11-
di: -

- Ne candan adam, değil mi 
ı fU Hayri Bey? .. 
1 Devam etti: "Mete" 

Birlik riJaaetine Şemı.edrlir 
Hamit Bey, idare heyetine ibra· 
biın Ounan, Zeki, İbrahim l\hısta 
fa, Recep Ali. Aziz ve Fethi Bey
ler aeçilmitlerdir. 

s•z teıiaat1mııı meı'uliyeti tahtında, ıene on dört milyor. liralık ye-

rekabet kal>ul etmivecek derecede I ni İş M1ha11 açmak demktir. 

ehven fiatla yapar. •••••••••••••• 

- Sonra ne lc•ıvvetli ifade tar .. 
21 var •. 

Dedim ki: 
- SOzü ne \12.atıyorıun aztzim 

Halkevi temtil '?ubesi tarafın
dan bu aktam Alaykö~kündeki 
güzel san'atlar fUbesinde Mete 

i .,.; temsil edilf'celrtir. 
Bugün ıaat 19 da bir danalı 

av te · dil · • 

) 
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Gelen enak ııeri verilmez -
Müddeti ıeçeo nüshalar 10 lıu
na9tur. Gazete ve matbaaya alt 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların me · 
:.'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilkoy rasat merkezind.aıı 

v<:rİ4.n:u rralG:mata nazaran bugün 
hava kıımen bulutlu ve mütehav 
vi( olarak rüzgarlı geçecektir. 

27-10-932 tarihinde hava taz
yiki 768 milimetre, en fazla sıcak 
(ık 23 en az 12 <lir 

Haftanın yazısı 

Borcumdur 
İnkar etmiyorum 
-"AçlddMll ölecektim yahu! 

Sen ne aöylüyonun! Artık ı.h
lik mahlik kalır mı?. Sen di
vane misin? HU.nü ahlik sa
hibi olacağım diye vefat ede 
yim ... İtin fena11 timdi türbe 
falan da yapmıyorlar ki; gü
nün birinde birisinin aklına e
sip te "bu adam ahlakım boz
mamak için açlıktan vefat et
mıtti" diye bana bir taş diksin. 
gelen geçenler de ziyaret etain
ler .. Açtım aç! Anlıyor mu
sun! .•. " 

Bana bu aözleri söyleyen a
dam ti küçük Yattan beri tanı
dığım btr arkadatımdır. Bir 
çok arkad-.lanm gibi o da pek 
feyizlenemedi. Hangimiz feyiz 
lendtk ki zaten... Benim uğur
suzluğum ııaliba bütün kom
partımana sirayet etti. Arka
datlarnn içinde iki kiti meb' us 
olabildi. Biriai oldu. çıktı şim
di müdürü umumidir ... Bir ta
neıi de ıertacımız belediyede 
çok ileri bir memurdur. Ve iş
te o kadar ... Ne iae uzatmaya. 
lım. Bir çocuk polislik etti, be
lediyeye girdi, tramvay ş.irke
tinde çalııtı. Son zaman~ . .ırda 
Samaunda bir iş tutmuştu. Ha
vasile imtizaç edememif. Kara 
ciğerinden hastalanmış buraya 
gelmişti. Geçende bir polis me 
muru bana bir kefalet kağıdı 
getirdi. Bizim ahbabı karakola 
ııötürmüşler - kefalete raptede 
rek salıvermek istemişler .. Ke
falet diyorum amma. bilmiyo. 
rum bu merasimin hakiki adı 
nedir?. Kalktık gittik. Karakol 
dan çıkardık. .. Ve bana hadise 
yİ anlattı .. 

Geçen salı seninki bir ak-

1 

şam evvel elindekini avucunda ı 
kini bir yerde pokere bırakmıt·· 
Zaten iısiz kaldığı zaman bu 
beli. oyuna baılar ve onun iddi 
asma göre kazanır.. Ben ku
marda kazanana rastgelmedi· 
ğim için bu sözleri lakırdıya 
dinlerim. Kumarbaz kaybettiği 
ni görmez... Size sorsalar: 

- Dünyada en çok ~ yaptı
nu:? Ve ne yaparsınız? .. 

Düşünür. düıünür, ya okudu 
lunuzu, ya yürüdüğünüzü söy
lersiniz de aklınıza uyuduğu
nuz gelmez ... Halbuki insan ha 
yatında diğer hiç bir meşgale
ıile nisbet edilemeyecek kadar 
çok zaman verdiği it uykudur .. 
Amma dikkat etmez. Kaybet
mek te kumarbazın uykuıudur. 
Velbaaılı kelim. elindekini ver 
eliği gibi bilmem ne kadar da 
borçlanmıı. O akıam yemek ye 
memit, ertesi günü ~abahleyin 
yememiş .. Öğle gelmi~ dayan
mış ~ene yememit ve nihayet 
kendi. gibi bir zirzop bulmuş Ve 
bir plan tertip etmişler.. Bu 
planın tatbikatı şuduı·: 

Bizimki Beyoğlundaki yan 
lokantalardan birine girmiş ... 
Bir kılınç balığı, arkasından bir 
kebap. bir pilav, bir komposto 
yemiş ... Tabii cebinde metelik 
yok!.. Bu sırada içeri bir polis 
memuru ile birisi girmiş ... Öbü 
rüıü polise bizimkini göstere
rek: 

- işte söylediğim adam bu-
dur... Kendisinden şüphem 
var .. 

Poliı tabii hiç tereddüt etme 
den bizimkine-

- Azıcık gelir misin? .. De. 
Dllf •• 

- Nereye? .. 
- Karakola kadar .. 
- Neden?. 
- Uzatma da kalk!. 
- Yok amma polis efendi! 

Anlayalım, kabahatimiz ne i
miş? ... 

- Şu beyi tanıyor musun?. 
- Gözüm ısırıyor ... 
- Ya! .. Onun gözıi de seni 

ısırıyor .. 
- Allah Allah .. 
Tabii bu sırada seninki otu

ruyor VP aldırmıyor .. Polis bir 
az yaklaşıp: 

- Kalk dedik ya!: Bela ol
masan a! Sonra pişman olur
sun!. 

- Kalkmazsam n,. olacak!. 
Bu sözü işidince poli~ bunun 

yakasına yapıfıyor.Zaten etrafı 
m sarmıı olan müşl<'riler ve 
garsonların arasından söküp çı 
kllrıyor. Karakola gidiyorlar .. 
Planın en mühim noktası da tat 
bik ediln:it oluyor .. Düzdükleri 
plin şu: 

Bizimki yemek yemek için 
lokantaya girdiği zamau, yuka 
nda ıöylediğim zirzop arkadaş 
da doğru poliı karakoluna 
gidiyor. Komiıeri bulup diyor 
ki: 

- Efendim! B,.n Zonguldak 
tan dün geldim. Orad" kömür 
ışı yaparım (yalan hı.!) dün 
tramvayla Beyoğluna -;ılı.arken 
cüzdanımı çarptılar.. Carpan 
adamı gördüm, lakin tramvay
dan atladı .. BP.n de ark.ısından 
atlayamadım .. Sonradan indim 
amma herif kaçtı .. Şimdi bu a
damı şurada bir lokantaya gi
rerken gördüm. Bana bir polis 

"Milliyet,, in edebi romanı: 29 

ROMAN 

HİKAYE SiNEMALA 

·CELP 
Miibafir Moni?ı Madam 

Plut'a bir celpname uzattı: 
gitsin, kanna bir celpname va
rakası versin. Hatta imzasını 
da alanı. Giiya seni Rubiana' da 
mahkemeye ,abitliğe davet e
diyorlarmıt gibi.. 

Bugün Cümhuriyet Bayramı Şerefine ..Ci!iii!!iiiii 
ALKAZAR SiNEMASINDA 

- Kocanızı Rubinano mah
kemei aaliyesine ,ahit çağırı
yorlar, dedi. 

Tilrk Tarihinin Şanlı Bir Zaferi Olan 

Bundan kolay bir şey yok
tu. Monin de hemen razı oldu. 
Madam Plut celbi aldı, hatta 
telit ta etti. Fakat miibaşir te
mimnat verdi: 

Ç A N A K 
Türk orduıunun iştirakile yapılan SESLİ ve SÖZLU büyilk 

K A L E 
harp filmi Şurasına imza edin, diyecek

ti. 

- Hayır, bunda bir ıey 
yok! Yalnız gidip şahitlik ede
cek, o kadar .. 

Hile mükemmeldi. Arkadaş 
- Siz utanmaz mısınız? Siz iar hep birlikte'Ruhiano'ya git 

ne kepaze heriflersiniz. Siz ne tiler, içtiler. güldüler, eğlendi
diye kocamı baştan çıkarını- ı er .. 
nız? Al bu kağıdı kafana çarp. Dahası var. O günden son
Bir daha kapıma gelirseniz, ra artık ay geçmezdi ki, Ma
alimallah be§ parmağım b"ga- dam Plut'a kocası namına bir 
zında kalır. Boğarım herif se- celpname gelmesin. Fakat bir, 
ni .. Siz namuslu bir adamı, ço- üç, beş. on; nihayet Madam 
luk çocuk sahibini kandırın. e· Plut'un kulağına karınca girdi. 
vin ekmeğini meyh..ııelerde ye Bu ne çok şahitlik böyle! En so 
yin .. Vallaha. tallata. billiha, nunda da hilenin farkına var
bu iti yanınıza bırakmam. De- d 

Mdam Plut İmza edecek 
yerde. açtı ağzını, yumdu gö. 
zünü .. Ve devletin resmi bir 
memunma gösterilmesi icap e
den saygı kaidelerini unuta
rak bağırmağa baıladı: 

ı. 

fol kapıdan bir daha gözüm Şimdi anladınız ya, Madam 
görmeain seni.. . Plut kapıya gelen mübatiri ne 

Madam Plut daha bır hay- den böyle haşlamıştı? Akşam 
lı küfürler savurduktan sonra, 

1 kocası eve geldiği zaman, ona 
kapıyı şırakkadak mübaşirin da actı ağzını yumdu gözü-
yüzüne kapayıverdi. · ' niı .. 

Mübatir Monin Madam - Seni utanmaz herif seni! 
Plut'un llP. cenesi kuvvetli ka- Elin adamlarile uyuş karıcığı- ı 
rı olduğunu- bildigi için, terbi- nı yalnız evde bırak. Çocukla
yesini muhafaza ederek, sesini rın ekmeğini rakıya ver. Sende 
çıkarır.adan çekilip ~itti. arlanmak. sıkılmak kalmadı 

Bu ne bicim iş? diyeceksiniz. mı? Bundan sonra zor bir yere 
Bakınız, ne bicim is! Bir gün gidersin sen .. 
Mösyö Plut bir kaç arkadaşile .,, * * 
oturuyorlardı. Şöyle Rubiano' - Yalnız işler oru'~ kalsa iyi 
ya kadar giderek, bir meyhane idi. Bu defa bir otomobil kaza
ilemi yapmağı tasarladılar. Fa undan dolayı Mösyö Plut'u 
kat Plut dedi ki: sahiden mahkemeye çağırıyor-

- Aman. nasıl olur? Bizim lardı . Fakat gelin de karısına 
k meram anlatın: an .. 
ı Arkadaşlarından Tayol is- - Arkadaşın olacak herifleri 
minde biri vardı. Hemen bir yine kurtlar yiyor galiba! de
yolunu buldu: di, sensiz edemiyorlar .. Amma 

- Dur, decli, onun kol~yı zor gidersin bu sefer .. 
var. Monin de bizim ahbabı- Kocası, işin. takaya taham
mız .. O da eğlenecek. Şimdi mülü olmadığını söyledi. Yal-
··-···-·---···-·········---·······--····--·· vardı olmadı, tehdit etti,olır.adı 
verseniz de şunu yakalasam... ikna etmeğe çalrttı; olmadı .. 

Komiser hemen bir polis ve- Olmadı, olmadı .. Beyhude zah 
riyor v,. gelip bizimkini lokan- met!. 
tadan kaldırıyorlar.. arPkol- Mahkeme gününün sabahı 
daki sahne gayet basit oynanı- Madam Plut kocaamın ne ka-

dar elbisesi varsa. hepain i bir yor .. Bizimki iktiza ettiği ka-
dar yüksek sesle hüviyetini, bohçaya doldurup. gizlice kom 
kim olduğunu VP. kimleri tanı· tulardan birinin evine götür. 
dıgmı söylüyor. Kendisini yan- miiftü. Kimin evine? Söyleme 
kesici zanneden hakkında dava yordu .. 

Huliaa muhakeme günü gel 
açacağından bahsediyor .. Yan-
kesiciler albümünde de resmini di. Şahit Plut'u aradılar, ça-

Bugün 

Melek'te 
iki saatlik kahkaha 

KARIM 
Olacaksın! 

ilaveten: Rus-Türk futbol maçı 
ve Paramount Jurnal. 

Bugün 1 den itibaren matineler. 

Bugün 
şerefine 

Cümhuriyet Bayramı 

ZENGiN ve YENi 
program 

ŞlK SİNEMADA 
LUBIÇ ve ŞTRANS ııibi iki 

dehakann eseri olan 

ŞEN 

MÜLAZIM 
sevimli artiıt 

MAURICE CHEVALIER'nin 
Fransızca SöZLO ve ŞARKILI 
zengin mizansenli büyük operet. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Tem sili eri 
Bu alqam saat 21,30 da 

BLÖF 
Yazan: 

Georgeı 
Delance. 

Nakle:len: 

M.Feriduıı. 

Komedi: 3 Perde 
Halk ııecesi. 

-········--·-···········-········· .. -
ğrrdılar, bağırdılar, bulamadı
lar. Haıta veya mazereti oldu
ğuna dair ne raporu ne de ka- / 
bili kabul ııtarı da yoktu. j 

Mahkeme hemen oracıkta 
gelmeyen şahit için elli frank 
para ceza11 ile bir hafta hapis 
kararı verdi. 

bulamıyorlar ... Nihayet bana ----------------------------Bugün M A J 1 K sinemasında 
imza ettirdikleri kağıt mukabi- EMDEN KORSAN linde akşama doğru bırakıyor-

lar ... Ben kendisine: KRUVAZO•• R 
- Yahu ayıp değil mi? de- • diğim zaman yazımm baş tara· filmini mutlaka gidip görünüz. ilaveten: R. K. O. halihazır 

fındaki felsefi sözleri söyledi 
ve sonunda: 

Dünya havadisleri. Bugün 11 de tenzili.tir matine • ............................. ~ ........... 
TR·ADER HORN - lnkir etmiyorum. Bor

cumdur .. Param olunca gidip 
bir kere daha yemek yiyeceğim ( T Ü C c a r H o r n ) 
ve borcumu vereceğim .. dedi. Vahşi Afrika'da hakiki olarak çevrilen sözlü harika filmi salonu 
Neler var bu dünyada.. l•••••b•u•"tiin ıeanslarda hıncahınç doldurmaktadır. 

FELEK, Gidiniz görünüz. -----

Paris'te 26 hafta sıra ile gösterilen ... 
JEAN MURAT ve ANNA BELLA'nm 

en mükemmel ve en zengin tem&ili muhtetemleri 

OTOMOBİLDE 
İZDİVA 

( P a riıı-M edi teranee) 
Rejisör : J O E M A Y 

Mevsimin en büyük sinema hadisesi olacaktrr .. 

Pek yakında 
EVLİLER 

M A J İ K sinemasında 

(Un coup 
ve 
de 

SEVDALARI 
Telephone) 

Komedi Françaiıe'den Jean Weber ve Jeanne Boitel ile COLE 
DARFEUIL tarafından temsil edilmit şen ve eğlenceli fil 

Şehzadeba,ı HİLAL Sineması 

Bugün: Cümhuriyet Bayramı Şerefine Gala Progr 
Bu gece lstanbul ıinemalann1n bütün muvaffakiyet rekorlarını 

Yabancı Bir Bayrak Altınd 
Almanca sözlü ve tarkılı büyük harp ve casusluk filmi büyük m 

vaffakiyetlerle devam ediyor. Bu film lıtanbul'da yalnız sinema 
da irae edilecektir. 

lliveten: (ÇETECi LUPEZ) Fransızca sözlü ve şarkılı 
büyük sergüzett filmi . 

Ayrıca: (EN SON DÜNYA HA VADtSLERl) 
Bugün devami matineler 12 den itibaren ba,lar. Suvare 9 buçuk 

ATLANTlD 
PIERRE BENOIT'nın f8heseri Vazıı sahne, P A B S 

BRtGITTE HELM, J. ANGELO ve P. Blanch 
tarafından 3 Teırinisani Perşembe akşamı: 

G L O R Y A'da 

------Fevkalade bir temaşa ! ! --..,..-~ 

B u g ü n : E L H A M R A Sinemasında 
Cihanıümul bir muvaffakiyet bzanmlf olan 

MARLENE DIETRICH 
C L 1 V E B R O O K ile beraber temsil ettiği 

ŞANGHAİ
EKSPRE 

Tamamen Fransızca sözlü fevkalide filmini görünüz. 
ilaveten: Rus-Türk futbol maçı ve Paramount Jurnal halihazır 
· Dünya havacliıleri. 

Bugün ilk matine saat 1 de 

••••••• Bugün seyredeceğiniz yegane film 

ALEMDAR SİNEMASIND 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

JEAN MURAT ve KATE DE NAGY' 
temsili muhteşemleri 

AŞKTA GAlİP 
filmidir. Gündüz 2-4-6 geec 9,30 da 

Anadolu köylerinde keyfine bakı- Kitap Hamiti - Ben bu sa- iddiasını bıraktım. Ondan ve öte- Dinyeper betenc:mlarının 
yor. tırları yazarken 20 tetrinievvel- ki dostlarımdan bir noktada ayrı- amele teri kadar, ıair teri, 

"Fetih ordusuna istemekten deyim. Ankara izinim bitti. Kum- lıyoruz: Ben ıerçekten dava eri. kitinaa teri dökülmüttür. San 
fazla, almak yaraşu. sal sıfırından yayla binine doğru yiın. Sanatı, edebiyatı, makaleyi, yeni zaman ihtilallerindeki i 

"Kemalizmin de demagojisi, çd<mağa hazırlanıyorum. gazeteyi, mecmuayı. seyahati, her HAMLACl'dır. · 
Kemalizmin de sofralığı olabilir: lstarıbul rahatın uyu,ukluğu- teri, davama yardım için ve yar- Toprakta va sıra ıekip h 

Yazan: Falih Rıfkı Ondan çekinmeliyiz. rtu. Ankara kıılağmın kuru, sert dım ettiği kadar alırım; o kadar lanan kanatlı sanatın katı to 
"Kemalizmin temelı nedir, bi- rüzgirlarına yedirmek iyi bir ıey- kıymet veririm. üstünde nasır bağlamıt elini 

Dumlurm.orı, saraya ve tanzima lir misiniz.>. Erzurıım duvarların- dir. Türkiye davasmclan, Türkiye- düğü vakit, asıl o zaman, • 
ta karşı göz kırpı!iın sonu idi. da içimle tek başına Mustafa Ke- Yukarıki satırların ıonuna nin baıtanba,a, toptan yekun. hal- aözümte büyüdü. Davanın 

Şu cevabı verdim: 

"Yalnız ihtilaldir, ki durama:ı, "Fetih ordusunuıı neferim se- mal! "bitti" klitesiıni koyup çantamı kı ile, toprağı ile, köyü ve tehri duraladığı, durduğu, ıatala 
geri gider. Yalnız ihıiliil politika- lam/arım ve Erenköyündeki Bek " lstanbulda toplanıp ateşten hazırlayacağım sırada, iki mek- ile. kafası ve gönlü ile yeniden ya. yere sanat. bir ruh gibi girrn 
vı: i:ıdır H du:jnrP.z, yuvarlanır.. raşi sofasının icthinr. kendisine geçmek için bir taflanlı tak bekli- tup. fakat bu sefer ikisi de tanın- radılıtı davaaıından, bu memleket- dir. 

"Kalabalığın bunağına kar~ kutlu/arım. yen orduya fetih değil. para ordu- lllllf doatlanmın İmzasını tatıyan te her hangi bir fikir aramağa yal- iyi cümle mi yazıyorsunuz, 
ya{• mı · · fıasına .karşı .başı ıııi "Dediklerini:ıiı: bir kı.smı doğru, su denir. iki mektup geldi. nız kendini veya batkalarını hot- zel mısra mı sıralıyorsuır.uz, 
umhuriyetin doku:ı:uncu yılında birazını da düzeltmek isterim. "Hak, hukuk, alıp vermek, söz Biri diyor ki: "'Hiç fÜphesiz !andırır iıler artabileceğine inan- ca yay mı çekiyorsunuz, 1De 
kolla.:;ak! Cümhuıiyetin dokuzun "Mütemadiyen: }erine gelince, Rejideıı kimse ala- eserine batlarken. bildiğimiz ro- mayorunı. Türkiye dava11 ile da- çekiçlemesini mi bilyorsunu:ı• 
ı;u yılında alacağ11n öğüt bu mu o- " - Ver! caklt değil, herkes onun borçulu- man olmasa da, ona benzer bir Jey valanmayan biç bir klmaenin ve si, hepai herkesten, her teY 
lacaktı? "Diyen fetih ordusunun alaca- suduru. YaptığmJiz, yaptığınız, yazmak isteyordun. Günlerclsı be- mesleğin, hi:mıetini değil, terefini vel davaya lazımdır. 1htitil 

"Biz Kemalizmin, her şeyde, (! şeye hediye denir. Kema/i;r.min yapacağımız, yapacağınız bütün ri okuyorum, roman mı. hikaye de anlamayorum. Davanın ııcak sının harici, insan kabiliyeti 
terbiyede, ahlakta, dinde, ilimde, Usküdardan Kalka.> hudutlarına hizmetler, rejimin bize verdikle- mi, fıkra mı. makale mi, nerede heyecamndan kurtulan keyf için hepsinden birden bamurudu 
her şeyde hür, korkusuz, heyecan- kadar hangi kabiliyetiıı hangi tec rinden yalnız birinin şerefle yaşa- yürüyor, nerede duruyor. anlaya- sanat. eilence ıçın yazı, hatti Gene orada ııtırapları din 
I tefekkürünün ışık saldığını gör rübesine set çekrini?: bilmek is- manın karşılığı değildirler. , madun aitti Bu tecrübe aana tuhaflık içi mizah yapabilenlere, en iyi iliç sanat olduğunu 
ınek istiyoruz. terdim. ,. batlı ha§ına sanat'ın güçlüğünü •aıar, kalırnn. düm. . "P . . Söyledik/eriniıı doğrularını a _ T h 

"'Yapılacak yapılnı • ş gibı, alaca- olıtıka kadrosunda ~ürdüğü öğretmittir, sımırım. ,...,ele etme- Sanat için ıanat aözünü çocuk- Sanatın en maddi en or 
1 benim dediklerimin doğruları ile d • 

gınızı almış gibi yumu~ak opor- nü:t: ge11c.er . oportünizme karşı, seydin daha eğlenceli bir ıey, da- lukta mektepte öğrenmiıtim; ge- va itlerinde neye yarar ol u 
k • 1 tamamlayınız. Büyük fetih, Ana-

tünizme yaslannııi hare ete kar- gençler kadrosunun stanbul sine- dolunun kasaba kasaba, köy köy ha çok kimıe tarafından okunur çen sene Ruayada büsbütün unut. göstermedikçe, sanatı hinıaY 
~ı. lstatüko yumruğu Mkıyonu- kürü tam bir kar~Ilık değil midir? ihtilalin içine alırıması demektir. bir teY ya:ıuıhilirdin. Güzelliği gö- tum. oradaki sanatı. muaikisi ile, tiremeyiz . 

Erenköy, köy deg-ildir. zündeo. sarı b• .. ndan, kıravatı resmi ile, romanı ile, tiiri ile. hey- Sanki bu sanat küçükt~ nuz. "Fetih ordusunun ilk iıi Devlet .- -r-·-
" Kalabalığını~ biT 11lscağız. "Fetih ordusuna bir köy fethet İstanbul ve Müstemleke Anadolu boynundan daha enteresan iııaan- keli ile. davaya katılmıf gördüm. terbiyesi davamızın bathca 1 

Redif devşirmekten vaz geçecek- mesini dilerim. ananesinden arta kalan ne varsa !ar vardır, aenİID bu eserinde de "Dünyanın en büyük", "dünyanın lan kalabalığın şimdiki so 
sini.z. 907 tevellütljj/er asker ya- "Erenköy sofasından ve bütün evvela onu kökünden ve lstanbul- her ıey, bizzat sanattan fazla aö- birinci", "düyanın ilk" diye baş- meraklarını kollayan. sokak 

--~· ı...,...lll-.s..:·e!ill!e'<..!!d<.s...ıwısm=ı ... si;.;a~r;::d,:.:ır-. . ..:G::.e::.•:::·ı :ıc_.ı_..:.s::;o::.f::.a:..:la:..:r..::d;.:a:::n:....::s:;::o:.;f t;.::a....::k~o;.:_v.:;m:,::a:,:k::,.ı~ı:,::ı ~d:,:e;.;;--.ı_~.ı,.,uuıru>icJY----------1....;z:;e;.,:ıç::a::_rp!:ı~y'..:o:.:r.:.. '_' ___ ______ _J,_l:;a~y~a:;n~ih:_:t:;i.:;li:;l~es::e:_:r,::ler:_:ind=:en:.:__:h:::ep::!:s:.'.i~n:,i ..ı._;:b:a:,:lı~ğ;;.a ... ı~:e~~h~~t -~ell~~'.~j, ;.~! 
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~SAJ\1.'A 
-4em. •r!!!diW ~.. .. . . - -
Rumba ve 
Çiftetelli 

Bir -iyetin bedii hayatı, 
lıe- heyecanlanrun en koyu 
lıir iladeai olu rakıda tecelli • 
der. Muoiki ve rakoında tezahür 
>den varlık, tekil ve kıynıet itİ· 
lıo.nıe o heyeti içti-1ııia ruhunu, 
"'hu bedüaini ifadede büyük bir 
betilcate maliktir. iklim, f<lraiti 1 
lı.ratiya va cemiyetin kurumu 
bu tezahürün mahiyeti üzerinde 
bittabi kuvvetli taolr itley~n il
">illerdendir. Şark milletlerinin 
lı.zin ve melıll rakıalarına muka· 
bil Avrupa ve Amerikalının cev
._. .. ı ve çevik fokatrotları aanıyo

"'"' ki bu nizamm eseridir. Ve 
,.ine ıanıyorum ki tam.buranın 
titrek ve melankolik ihtizaz• kar· 
tısında sakaofonun manası da bu~ 
dur. Ney, bülbül oesine, aakoofon 
llıotörün ahengine akortludur. 

,, Çiftetellinin edasında na11l 
Wr t.ehauür ve mahrumiyetin l
ı-deoi mevcut iae blakbuton ve 
'lunba~ da coıkunluğunda ka
tlıru kucaklıyan memnun ve müa
ter!h burjuTanın n84'eoi fışkırtr. 
lııo.trur zeybetin parmak tıkırtı· 
"•ı kafeo ardmdan kendisini sey 
"'den raabldı MTıriliıine ittiyak
lı bir nünıa:rifidlr. Ve oonra Urfa· 
lının baygm ve nevmit süzülüıü 
~l'tııında Li.z oyunu oynayan 
l tab:ımnlunun çevik ve çalık sıç· 
l't.Yqı yine bu ezeli nizamın ma
°"amı tamamlar. 

l!:lbette dat batında ku•ulan· 1 llın çmııraklanna tanpo tutan 
ti' l•ban, kaTalmda lıachaımıhlıı ve 

tllru•lıf1n hasln 19uolkiolni beo-
1•1eyecektir. Parlsi bir metre• gi• 
b; gören J1ranoız .. r1ı:ıaı11 •tn' 
'~•ak bir saz -isini dinlerlııen 
'lkusu gelir. Fakat ••'•nelerine 
b.~~ı. bir tarklı için ca•hant, ae
lıiriııi iıtihlaf edeeelı bir bat al
~., dofuracakbr. 
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Şark ile ııarbın birleıtiği nok
~da llıamet edenler.., oat lıulak 
"•rıu garba, sol kulakkrma ıar· 
~ dikmiıler, çlftet.lflcL. tango 
~'tiirleri yapıyor n ~a oynar 
• ., cllbek atıyorlar. 

Elii :ı \C( 

~debi yat 
l' arihi der~ .;.4ri 

/lfenfelerdcn tanJ<İmata ltatlar 
'"•bi harcltctleri mÜf<lhede altı· 
lq <ıfan 110 uıylalık bir """'· 

YaJ<an: 
Agah S/RRI 

A.ıah Sırrı, yıllarca •Üren ho
~lılt tecrübesinin, sürekli çalııma 
) tı.ıtı eaerini verdi. Kitap, "Edebi 
~t l'arihi deraleri,, adını tatıyor. 
~ tirı ilim denizinden ziyade mek 
1 Pliler dünyaoının 11ğhklarma hi 
ı'~ eder gibi ıörünen bu ad da 
~~ ~evazu ~klıdır. Kitabı~ s~n~n 
\ ltı "Kitabıyat,, kıamı, aozumun 
1 !tadar haklı olduğunu gÖ3teı·en 
1Playıcı bir emeiin şahididir. 
~ Lioelerde edebiyat hocalığı e
l' ~ler, böyle bir eoerin nasıl, han 
~ ~•lunetler, neıibi didinmelerle 
ç .. ldarıa celdiiini pek iyi bilirler 
~t\lr:ü. onlann her biri, ayrı, ayrı 
\;: •!erini ha:ı:ırlamak için kütüp
\ı >ıe kütüphane dolaıınıılar, toz
't!•:tmalar, aararmlf aayfalar 
lınde ıöı:nuru tüketmitlerdiı·. 

~ i'ek yakm bir zamana kadar 
~I> yoktu. Köprülüzadenin bu 
\ ~ c;ok cüze! eoari tamamlanma 
.,.~. Belli batlı bir deTriıa hatta 
ı.,. lıtıe bile cinnem.İfti. Halbuki 
~.P•oe•amlan :ıamanm tabii yü
~"~Ünü iCer iıtemez içine almıt 
\~ ranlık devrin de okutulma-

' tart koımuıtu • 
~ lf0calar, itte bunun için kütüp 
"""lerın izsiz, aydınlıkoı~ kubbe 
·~ıı, •hında ömür tüketiyorlar, di
~~I tezkere, tarih, menıeat arı· 
ı,~•dı. En fe-oı bu tek batına 
'...;: rtnalann, bulU§ların, sıraya 
~;.,,_ "tlo.rın okutut•nda aynlıia 
'\j"'leri idi. Zaten o türlü çalıt 
'>~jtın batka netice vermesi de 

tttemezdi. 

~iıı!:!.?calarda zihniyet, telakki 
"'t 

1
'" olaa bile proğramlarda o

'!ııı111•cak tahoiyetler ayrı ayn 
liıı;,:"•dıfı için, falan lioe talehe-
1, 

1
. o.~uduğu f&irler, falan lise

~~ ... ~~lmüyordu. Bu tehlikeli da 
'' ~rın nerelere varacağını kes 
~t\~ &'Üç bir şey defildir. itte 
s;1 Sırrı, bu korkulu sonu se
~t~~en biri oldu ve yıllarca e
ı b;"'" mabaulünü alçak gönül
.. ~~ &dl~ .ortaya attı. Bugünkü 
~I~ ,f"' ıçın bundan daha elve· 
'> .ı... •ha kıymetli bir kitap yok-
~bilir. 

\ ""-- e Türk edebiyatı .devirle
-...ııt-elere aynlmıf ve aynca 

Heykeltraş Ihsan Bey 
Bugün hiç tereddüde ihtiyaç ı 

gönniyerek söyleyebilirim ki 
carp tekniğinin feyi>:li atıları 1 
ıark toprağında esaslı köklerle 
tutunabilme•İ pek kolay olmamıı 
tır. lotihdatta baılayan me:ıruti
yette filizlenen heykeltrat san'&· 
t' ancak cüınhurj,yet s•yesinde 
kendini göatermeğe batlamıştrr. 

Hele eaki sanayii nefise mektebi~ 
nin bu nazik s.ahaEını tetkik eder 
oek burada ilk mahsul ve ilk hey
keltraı olarak bir Türk genci gö
rebiliriz. Yalnız bir genç: Öyle 
bir ıenç ki muhitmin revabıtı fik 
riye ve biuiye.iİnden uzak, karan 
Irk bir mazinin içinden tulu ede
cek türlü bir istikbale bütün ima
nile merbut müstc!tna bir hilkat. 

Öyle bir genç tuavvur ediniz 
ki bundan 40 ıene evvel iımi anıl 
mayan, ehemmiyet ba1e "erilme ... 
yen, beyhude yoı gunluk addedi
len bir meıleğe bir pervane cez
beaile atılıın; tahsilini, istikbali
ni bütün benliğini cebennemlerle 
tehdit eden bir mesleğin gayyayı 
biaminına tecketsin, çamur ve al 
çıların hamirei mülevveainden bir 
nezahati •iir, tasavvur etsin, ao
ğuk mermerlerle mütafeheyi de
mir çekiçlerle rnüna:ıebcti beşeri 
doatluklara tercih ederek onlarla 
daima onlarla aerbeter yata•ın, 
zevk alaın bayat ıeçiroin: lıte 
mişdi beyazlanmıı saçlarile ma• 
nevi eki.ili zaferi tatıyan güzel 
aan'atlar akademisi heykeltraı 
muallimi Ihsan Beyi gözlerinizin 
önünde teceeüm ettirebilirainiı:. 

lhoaıı Bey Hamdi Bey mektebi
nin iet:ibadat devrinde Avı·o.paya 
ikmali tahail için giden ilk tale
besidir. Avdetinde yine Hamdi 
Beyin intihap va tenıibile mekte-

Htıylıtıltraş İlısan Btıy (X) 
M. Sami Beyle btıraber 

be tayin edilen ilk heykehraı mu
allimidir. Onun otuz beş sene de
vam eden tedris hayatını üç beı 
kelimelik bir yazı içine sıidırmak 
eboı hatlarını bile çi.znıeğe kafi 
gelmez. Otuz bet senen-'n sergü
zeıtlerini, ac ıt4'crübelerini dima-

-·-············-·················--······ 
aorrlarına göre dağıtılmıştır. Şah
siyetler hakkında tezkerelerin ku 
ru bilgiıi yerine özlü hükümlerin 
yeraldığı görülüyor. Metinlerin 
seçilmesindeki titiz dikkat, he
men her ıayfada aeı:ilir. 

Aıih Sırrı, çocuk ruhunu, o ru
hun içinde dolaıtığı İstek denizi pek 
iyi. görmüş. ve onları doyuracak 
ıeyleri ayıklıyarak kitabına almış 
tır. Talebe kitabını okurken bir 
taraftan tarih bilgioi ile haftzaaı 
genitliyecek, metinlerde de ruhu 
ve zevki incelecektir. 

Zaten edebiyat derslerinden 
gaye .-ir coğrafya&•, doğum öliim 
tarihleri öğretmek değil çocukta 
edebi bir zevkin inkiıafına yar
dımdır. Kitapta bu hayırlı yolun 
açılmıı olduğunu görüyoru7.. De
vir baılarında, o devrin biı, fikir 
cepheleri araftırılmıı, tek&mül 
hamleleri varıa göaterilmiş, düş
künlük görülüyorsa sebepleri an .. 
latılmııtır. 

ötedenberi edebiyat tarihi ki
taplannda fena bir üaul vardı. 
Metin Örnekleri alanlar, divanla
n baştan bata okuyup en güzel
lerini seçmezler; gelişi wüzel bir 
kaç sayfadan bir iki ga:ıel, kasi
de alırlardı. Derain ruhu ve gaye .. 
sile böyle bir hareketi birleıtir
menin imklnsızlığını bilmem söy-
1emeie lüzum var mı?. 

Bu kitabrn en kıymetli tarafla
nndan biri de, hem derse elverİt· 
li olma11, hem de ıenç okuyucu
ların meraklrlanna mükemmel 
bir klavuz vazifeai görmesidir. Di 
vanlar, tezkereler, tarihler. ilim 
h.areketleri, mesneviler, ha~seler 
her biri kütiiphanelerin lot kemer 
!eri altında meçhuliyet aoer der
yaoınm beklediği birer hazine ha· 
linde gömülüdür. Onları fihriol· 
!erin dolatık dehlizlerinde bul
mak, aramak, ömür ve atka yakın 
bir ittir. Genç ruhlar, sabırsr-z o
lurlar. Onlara eğer bilgi yolunu 
dikenli, yırtıcı ve terletici göaterir 
seniz daha ba,langıçta içlerini 
bezcinlik aarar ve dizleri titrer. 
lıte bu kitapta fazlaları atrlmıı, 
daraıı çıkarılmıı, iyi ıeçilmİf bir 
de kitap fihriati var ki değil liae, 
hatta en iıtahlı bir Darülfünun 
genci için bil" doyurucudur. 

Ben, Agihın bu eaerini hoca 
olarak beğenir, doot olarak ta bu 
büyük iti baıannaaına aevinirim. 

H.S. 

iına defnederdk mütf'vazı, mah
viyetk&r, bir hayatı tedrisiye ge
çiren bu hocantn şimdiye kadar 
liaanından ne geçen devirlerin ta .. 
kaythğına ait bir şikiyet, ne me· 
ıaisinderı bir infiali mütehevvürle 
bahsettiğini kiınıe ifitmemi~tir. 
Ben Ihsan Beyi b"zmi perverle 
&an'at ileminden, onun dedikodu 
!arından pek muteneffir bir ıah
siyet olarak tanırım. Güzelliği, bü 1 
yüklüğü, iyiliği bütün ulviyeti be· 
ıeriyenin etkili mürntazesini en 
müstesna hututu san'atla göster
mek ioteyen bu heykeltraşlar üsta 
dı hakayıkı idiyedeıı miıtecerrit 
kendi cihan san'atı içinde aer
meati hayal, evet evet da.ima ken 
di kainatı vicdaniyesinin fliıhati 
bedayiperverinde yalnız kalmıı· 
tır. Ihsan Bey ıablı başına bir a
lem bir ilemi tiirdir. Onun mu
allimliği hiç bir mektebin mual
limline benzemez vıe benzeye· 
mez. Ben resm çalı!ırken biraz da I 
onun atelyeıjne devam eLti&im i
çin bilirim. Bu haluk inaanın •af- \ 
fet beyanındaki aeherl te~" ika a· 
bengi gayrete ve ahenkteki ihli- ' 
zazatı rakikaya meatolmamak, o
nun ellerindt sarı Hi.htane çamu 
runun keobettiği tekli bedii göriıp 
hayran kalmamak ve nihayet olı ! 
Nihayet anlatılmaz bir feragati 
nefsiye ile onun mesleği.:ne hasrı 

~:!•:..::::.~:.ek garyikabil der-
1 

lhoan Bey talebesinden her teY 
den eVTel -tıpkı Hamdi Bey gi
bi- bir haolet arar. Derhal mu· 
vaffakıyet naaihatla.n teşci hika
yeleri, Avrupll artiatleı·inin tercü
mei hallerile onun i7ale çarelerin
de hiç ihmal etme~: Si?. ona ru
hunda bir heveı, hir k'vılcım ta
fıyan bir talebe götürünüz ve bı
rakınız tamamdır, bira'! sonra gô ı 
recelulni:a: ki bu çocuk hevesi, bu 
ebemi7etsiz görünen kı v.ılctm ın\i 
tezaylt bir harareti san'atla ya
nan bir ate•lir. Artık korkmayı
nız o talebe .yaı, mA.ddl menfaat 
istikbal kaygularını unutmuş bir 
derya dildir. 

Güzel aan'atlar akademisinin 
bilapervazlıktan hodpeaentlikten 
iJt"enen bu kıymetli hncumı biz 
Calataıaray resim aergisine bile 
lttirak eıtlrememişizdir. Benim 
mükerrer rica ve ısraı·larıma kar 
fi aöylediii aö.ı: "yetişen gençliği 
taruttırmak daha ehemmiyetli bir 
..-azifedir." cevabı olmıutur. 

Filhakika kıymet ve kudreti 
ketifte tereddüt etmeyen Hamdi 
Be ymerhum bize bir Ihsan Bey 
vermekle Mahirler Hadiler ve 
Sabihalar gibi ibdakiır gençlerin 
meydana çıkarılmasına sebep ol
du. Calataaa.rayda ,imdiye kadar 
tethir edilen heykeller onun se
merei feyzinden baıka ne olabilir 
ki: Fakat, Fındıklıdaki güzel san' 
atlar sarayının yeşil bahçesine 
bir nazarı hit_:i ile bl'lkan mermer 
büstü şükran hislerile meydana 
getiren o Ihsan Beye biz ne ya
pab;ldik. 

Bugün hayatının uzun sene]e .. 
rini tahsis ettiği elki aan' at evin
den ayrrlırken onun gözlerinde 
umku ruhundan gelen yakıcı bir 
buharı teessürün sebepleri11İ ben 
ıörmüt gibi biliyorum. O (Bari) 
gibi uzun "Zamanların tam müki
fatı mevudeıini alacaiı günlerde 
karanhklard auzanan ellere (Ro
den) gözi.le miistağni.yane bal<d.· 
rak "maddi faidelerle he&ap edi
len aan'at, e~eri san'at olamaz" 
demişti. Talihini taılayanlara acı 
tebet1Ümlerlc mukabele eden bü
yük bir inaana ben ne söyleyebili .. 
rim, sanat .sahaaını onun eserin .. 
den ınahrum bırakanlar utanırn .. 
lar ..• 

R•ua.m 
M. SAMI 

Mete 
Buııü? lot~bul. Ha!kev_inde Y '!" 1 

far Nabı Beym bır pıyeıı tem> 
edilecektir. Genç tairin bu piye . 
manzumdur. Ve 3 perde , 4 tab
lodur. 

latanbul Halkevi temıil şubeoi 
azalan amatör gençler ve hanım 
lar tarafından temsil edile.:ektir. 

METE loimli bu eoer, Türkle
rin en büyük Hakanı olan ve U
tuz Han namile Türk efıaneleri
ne ia.-ni karıtan Mete'nin hayat ve 
zaferlerinin deatanldtr. 

Mete Rehin olarak verildifi 
Y neçi Türklerinin ,.linden kaça-
rak babaoı Teoman'ın alind-
yurdunu zaptetmif ve kurduğu 
devletin içine Çinin bir çok Tila
yetlerini de illve etıni, ve bütün 
Orta Aoyayı Türklerle meıkiin bü 
tün yerleri hükılmetinin hudutlan 
içine almıttırl. Çin F aıfurunu bile 
bir aralık bir kalede muhaoara et 
mit olan Melenin hayatı battan 
bata zaferler ve tanlı menkibe
lerle doludur. 

itte bugün Halkevinde temoll 
edilecek olan eoer Türklerin en 
büyük Habru Met-U. ve o 
zamanki Türklerin bayatından 
bir oahnedir. 

Taklit "Joconde,, lar 
Joconda nasıl çalındı? 

Bundan yirmi bir sene evvel 
bir ağustos ayında Louvre müze
•İnden aşınlan Jokond'un bütün 
dünyada bıraktığı heyecan hill 
hatirlardadır. Her memleket hırsı 
zı bulmak için en sGvendili polle 
hafiyelerini iti taldbe memur et
tiği halde en küçük bir iz bile bul 
ı ak imkinı huri olm•..,:.1lı. Hır-

Jokond 

oızın çaldıiı tab'4>yu kimseye sa
tamryacağı muhı.l.kalıtı. Fakat 
bu itin timdiye i9ıı.dar meçhul kal· 
mtf olması en m6him aırrı yeni ye
ni anlatılıyor. Oılo'da çıkan Al
tenpoaten'in bir muhar riri Kaaa
blanca'da tanıştığı harik ulade bir 
adamla yaptıfı bir mülakatıen 
sonra bu işin bütün sırrını öğren
miıtir. Bu adama yanmdakiler 
Marquio de Valfirino diye hürmet 
le hitap ediyorlar. Belli ki bu a
dam ne Marki, ne kont, ne de ba
rondur. Fakat Jokond'u:ı çalrn
maeı hakkında anlattıkları şey
ler de kendisi gibi harikuladedir. 
Muharririn kaleminden ~özü sah· 
te Marki'ye bırakalım: 

"Ben şimdi Faıta enıli.k alım 
ve satımı ile me,gulüm. Bu if ba
na eskisi gibj .kazandırn:uyor. Be
nim eıki ıan'ştim sahte tablolar 
satmaktı. Bu ,ı,l,izden yüzbinlerce 
lira kaianCİ°ım. 

Bundan otuz aene evvel cenu
bi Amerikada buhınuyordum. Ai
lemin vaziyeti itibarile zengin ve 
Aristokrat muhitlerde Y•fıyor
dum. Bir gün Boenos Ayres'te 
Chaudron İsminde çok sevimli, ga 
yet zeki bir gençle tanıttım. He
men dost olduk. Bu Chaudron her 
devre ait resim tekniğini mükem
melen kavramı§ üstat bir kopyacı 
idi. Öyle taklitl .. ri vardı ki sinek 
pisliklerinin lekelerini ve tuval ü
zerindeki c;atlaklıkları bile yerli 
yerinde bulabilirdiniz. Velhasıl 
bu adam mükemmel bir arlİ6tti. 
En ziyade Murlll.,'nun Madoneı' 
larını kop ye etmekle i,e ba~I amış· 
h. O k a dar ki bu şite bizzat Mu
rillo'yu bil" geçmişti diyebilirim. 
Namusum üzerine söylüyorum ki 
ıözlerimde zerre kadar yanlışlık 
yoktur. Derhal bir 4irket yaptık. 
O, Murillo'nun ve yahut müşteri
lerin zevkine sr;)T".n ..Ji0-l'!r büyük 
resaamlann resimlerini kopye e
der, ben de aat1şa çıkarırdım. Ar
jantin, Şili1 Peru, Brezilya Murillo 
larla doldu. Hatta yalnır değil a
matörlere cenubi Amerikanın bir 
çok müzelerine bile Murillo'lar 
sattık. ilk defa tablolarım12a kar
t• fÜphe ile kartılaıtıiımız hir 
gündü. Amatörlerden birinin Bu
enoı Ayrea mÜzeAindeki bir tab
loyu eline ııeçirmek i•tediı'tlni öğ
rendifimlz zaman Chaudron der
hal it baıına geçti. MeYzuubahlo 
tablonun tam lıir kopyeslni yap
tı. Tabloyu eline ıreçirmek latlye
nin miize C'&rdiyaruna para vere -
rek tablonun arkaoma lıoydufu 

itareti de ıene gardiyana para 
vennek auretile Chaudron vaırta
alle kopye ettirdik. Bu suretle a· 
matör kendiaine verdiitimiz ifaret 
il kopye tabloyu mil.zeden aıırı· 
lan hakiki tablo zannile iotediii· 
miz parayı ıeniş genİf bize ver· 
mekte tereddüt etmedi. Bu suret· 
le herkes memnundu. Müzelerin 
İte hiç ıikayele hakk ryoktu. O 
tarihlerde idi ki zengin kolekoi
yon meraklısı bir Amerikalı hana 
reldi. Pariıte Louvre müzesinde 
Joconde'u kendisine teslim edebi
linam iatedi.tbn parayı verebilece 
flni ve bu uturda büyük bir ser· 
vet ortaya koyduğunu söyledi. 

Chaudronla beraber kalktık. 
Parite gittik. Fakat Louvre müze
sinin kendiaine mabıuı nizamlan 
var. Bir defa hiç bir kopyeci kop· 
ye etmek iatediği tablonun eh'a
dında bir kopye yapamaz. Sonra 
belki bilirsiniz ki Joconde ceviz 
afacrndan mamul gayet ince üç 
tahta ıafiheden mürekkep bir ze
min üzerine boyanmıştır. Müze 
müdürlüfü hiç bir zaman Chaud
ron'a Joconde'un ayni eb'at üze
rinde kopye edilmeaine müsaade 
edemezdi. Bir çare kalıyordu. Ra· 
hat rahat kopye etmek için oriji. 
nali çalıp götürmek. Bu karan 
verdikten aonra ikimiz uzun uza· 
dıya dütündük. Bir elin tesadüfen 
kartıma iısiz bir ltalyan amelesi 
çıktı. Ve benden para İstedi. Der
hal kendiaile alakadar oldum. Ze
ki, piıkin bir adam olan bu ltal
yan tam bana lazım olan tipti. 
Kendiaine Joconde'u çalacaiunııı:ı 
söyledim. Sevinç ve heyecanla tek 
lifimizi kabul etti. Kendisini mü
zeye süpürücü ve mermerleri sili
ci bir hademe olarak yazdırdık. 
Bilirainiz: ki müze her pasartesi 
günü halka kapalıdır. O gün mü
zenin İşçileri bütün kötelere, bu
caklara vanncıya kadar mi1zenln 
her tarafını silip temizlot"ler. Bu 
halyanın iımi Perugia idi. Bu a
dam müze idaresinin tam mana
aile emniyetini kazanacak tarzda 
hareket etmekle beraber tabloy11 
da kimae görmeden aıırabllmek 
imkanlarını aradı. Müzenin arka 
avluya çıkan merdinvenli :,ır ka· 
pısı vardır. Bu kapı en münasip 
mahreçli. Gene bir paı:.ırt~si gÜ· 
nü salonda kimsenin hulunmadıfı 
bir zamanda Perugla tabloyu ye
rinden kaldırarak beyaz RÖmleği
nin altına sakladı. Ve merdivenli 
kapıya doğru yürüdü. Tablonun 
cllmlek altında şüpheyi davet e
decek fazla çıkıntı yapmaması i
çin çerçevesini koparmıf, açık bir 
kapı kanadmın arkaama aaklamıf 
tı. Bu auretle daha kolayca avlu
ya açılan arka kapıdan çıktı. Dıt 
kapıdaki bekçi de piposunu dol
dunnak için içeri iirdiii sırada 
avludan sokağa uğradı. Belki bu 
bekçi kendiıini gördü. Fakat üze
rinde beyaz ıömlek ile kendİ•İni 
müzenin adamlarından olduXunu 
bildiği için sesini çıkarmadı. 

Chaudron ve ben he)•ecanla 
kendiaini bekliyorduk. Peı-ugia 
sapsarı fakat mütebeıim bir hal
de yanımıza geldi ve tabloyu gÖs 
terdi. 

Artık Pariste durmak tehlikeli 
idi. Derhal ltalyaya gittik. Orada 
ıizlendiğimiz yerde Chaudron 
derhal ite ba4.Iadı ve dört ay için .. 
de altı adet mükemmel Joconde 
meydana getirdi. Bu altı tablonun 
her biri biribirinden muvaffaktr. 

Bir müddet sonra Perugia bize 
kartı hoşnut.uzluk göstermeğe 
hatladı. Bu hotnutou&luğun vara· 
caiı neticeyi ta.hmln ederek aatıl
nı.aoı kabil olmayan orijinali ken
dioine terkederek mlifterileri mü
emmen olan altı oahte Joconde'u 
hamilen Amerlkaya dChıdük. Bu 
tablolann sahipleri hlll ellerin: 
deki Joconde'lann orijinal, Lou
vre müaeaindekl Joeonde'un da 
taklit oldutuna kanidirler . ., . 

ReHam Cevdet Beyin bir sersi açtığını c9941n haftaki 5an'•t 
ıayfamızda haber vermittik. Bu defa da sergide teıhir ettiği reoim
lerden bir taneoini de...,ediyonn. 

Bu re.im, aiyah "'" beyar klfıtlarla uoilenılı yapılmıt bir 
kompozioyondur. Bir "boiufllta,, oalmeıılai ıöatennelı:tedlr. Serıi -
cün müddetle -- açıktır. Beyoflu htilılll caddeıi: Foto Sebalıı 
oaloalanndadw. 

~llllllllllllltlllltllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrtllll~ 

= Cümhuriyet hagramı 1 
Kendi yurdumda kendim hakaıa olduğum gÜndiir; i5 
Ufuklar dar geliyor içimin aevindne.. : 
Türklüfümü dünyaya haykırdığım bucündür; E 
Ben bugün dif geçirdim ooysuzlar zincirine... 1:: --
Dünya duroa oeyretoe 'bu en büyük bayr
Öyle bir hız alır ki. Gazi orduou ıibi.. B -Ey yerlerin göklerin sen, en büyük bayramı 
Sr.vincin .sardı bızi tufandaki su gibi .. 

---= ----
= -= 

Kucaktaki yavrudan ak saçlı analara 
Kadar göz yatı tatdık asırlarca bu yurtta. 
Bugün ıüloek yeridir, kapandı artık yar 

-----------= -
1 

Sevin şehit anaaı gözlerini kurut ta .. --Hırıç be&leyor yabancı uzakta için için .. 
Gormedinse böyle ııün şaJllla, kııkaruna bi~i; 
Böyle büyük bayrama 'anla kavuımak için 

--------= H .... · millet Türk ->lnıalı, her reia Büyük Gazi!. 

--= Re+at FEYZi : 

~llllllllllflllflllllllllllllllflliltllllllfllltıtıııııııııııııııııııııı~ 
Bir ecnebi 1 Tiyatro 

Sanat'kir Komşunun 
Belçikalı resaaın Julien Van 

Sanlen ıehrimi~dedir. Kendhile 
oan'at •e Türk san'ab hakkında 
konuıtuk. Mioafirimizin noktai na 
aarlarmı ayn.en dercediyorua. 

Ne zamandanberi kendi tim•' 

M. Jullen Van Sanlen 

memleketim.i ve ıüneıini. Şark me 
mleketlerile mükaye&e etmek is
terdim. Bazı hararetli muhavere .. 
ler bende Şarkın renklerini, par .. 
lak güneıini, !emasıru, c.~nizini, 
camilerinin beyax mermerlerini 
gönnek arzusunu uyandırdı. la .. 
tanbul peyizajlerinin, binalannın 
eıki sokaklarının eau forte'a pek 
güzel geleceii intibaını hl\sıl et
mittim. Fakat ayni zamanda rea .. 
aam aıfatile de yeni renklt"rin a
hengini görme~e geldim. 

Bir ıeri desen ve tablolar yapa 
cağmı. Bunlar beyaz ve siyah ve 
renkli bir o fort kolekaiyonu için 
vesikalar tqkil edeceklerdir. Ay
nca tabloları 1933 le Brükoelda 
tertip edeceğim sergide teıhir e
decefim. 

Türkiyeye dah.ı .. ~ 1İ geldiğim 
için, bugünkü vaziyeti hakkında 
henüs tam bir fikiı- edinmiş deği
lhn. Fakat intibaım şudur ki, ma· 
ziainin güzelli~ine dokunulmadan 
memlekete modern bir medeniye
tin nimetlerini getirmek için ıenlf 
bir mesai aarfedilmittir. Herhalde 
Umumi harpten ve latiklal muha
rebelerinden ileri ıeldiğine fÜphe 
olmıyan bir tevakkuf denesin
den tonra, memleketİQ gerek fikri 
ıerek aan'at hayatında ony~inci 
aoır ltalyaoın11 layık bir Ri;neaano 
batlamııtır. Milletin, kendiıi için 
yeni olan şeyleri benimsemekte 
gösterdiği azim ve sebata hayra
nım. San'at te bana ayni yÜkoellt 
hareektine tabi görüniiyor. Türk
çe yazılmıt ba~ı •İİrlerin tercüme
lerini tanırdım.Mes'ut Cemilin ( 1) 
Necip Fazılm tayanı dikkat bir 
hlı ve haaıaalyet srö•t•r•n ,iirle .. 
rlni dinlemek JH k botuma citti. 

Dek-atif oan'atler<1 gelince, 
Türk sanayii tezyinlye müzesinde 
mahfuz nlimuneler hatlannın gü • 
zellifine, renklerinin İncellflne ;. 
rİf"bilecek terler görmedim. Sera 
mlklerln her parçaoı adıız üatal· 
lann emsalalz birer taheoerlerl
dir. Rilotem Paşa ve Yeni cami gi 
bi bazı camDerde, drvarları örten 
seramikler haldkl birer mücevher 
dirler. lıkl Berkoz camilerinin 
mahfuz bulundultu vitrin önllnde 
de uzun müddet kaldım. Bunların 
lnceliilnl, neft• renkleri, formla
nnın gllzelllfl ile hatta en eıki Ve 
nedik camları bile mükayeoe edi
leme.:. 

Bu kadar temiz san'at nümune 
Jeri ltarııaında. bazılarının terk ve 
ihmal edilmit olmalarına müteea
airim. 

Plilotik san'at şimdi gaı·bin te• 

Tavuğu 
Theatre Libre ve daha sonnı. 

Theatre Antoine'ı teıiı eden met· 
hur Andre Antone'ın Avrupa ga· 
zetelerinde çıkan makalelerini a
raaara okuyorum. 

Fransız aahnesi bu zate çol. 
çok 19yler borçludur. 

Antoine tesio ettiği tiyatrolar. 
da Françoia de Curel, Courteline 
ve Ancey gibi zamanrn genç ve 
mümtaz muharrirlerinin yeni biı 
tarzda yazdıkları realiıt eserleri 
bliyük bir dikkatle sahneye koya· 
rak bu yolda yeni bir çığır açın 
tır. 

Antoine'rn arkadaşlarından mü
teıekkil ıüı:ide bir trupu vardı. 
Ve tesadüf ettiği milfkülata ra~
men yeni açtığ'ı yolda muvaffakı· 
yetle yürüyordu. Nihayet hizme
ti takdir edilerek Odeon'a müdw 
tayin edildi. Fakat kendi•ini çek• 
miyenler çoktu. O, aan'at yolunda 
kmlmaz bir azimle çalı~ırken düı 
manian ona kuyu kazmakla m.,... 
gul oldular.Antuvan aahneye koy 
duğu yeni piye•lere de yeni tar,,. 
da dekorlar hazırlıyordu. 

Odeon'da :>ynanacak bir piy~ı 
için sahnenin çerçeveaini reçen 
büyük ve maoraflı dekorlar yap
tı. Bu teşebbüali eaaoen aleyhinde 
biriken manaıız: şiki.yetlere inzi
mam. etti ve .ıan'atkirı Odeon'dan 
uzakla,tırdılar. 

Franaız tiyatrosunun müced
didi, kıymetli bir rejioör ve kuv
vetli bir aktör olan Aııtoine ayni 
zamanda vukuflu ve doğru görüı 
lü bir münakkittir. 

Bundan yirmi yinnibeş seneı 
evvel Darülhedayiin ı•lafu için o
nu bura.ya çağıranlar bence cok 
iaabet etmiılerdir. · 

Antoine'ın geçenlerde bir ma
kaleain.i okudum. Oata.t "·aztsında 
Türk konaervatuarı ismi~i verdi
ii Darülbedayi hakkında ara sıra 
malüm.at aldığını ve bu malUma
tın kendisini memnun edecek ma
hiyette bulundufrunu kaydettik
ten sonra afağı yukarı şöyle dt .. 
yor: 

"Ben elkiden F ranıız konser~ 
vatuarını Darülbedayi için model 
ittiha.z etınittim. Şimdi Türkiyede 
tiyatronun ler,.kki ettiğini gördük 
çe büyük bir hu duyuyorum. Ve 
anlıyorum ki Darülbedayi ~imdiki 
Fransız konservatuarının takip et 
tiii yolda değil fakat takip etme
•İ llzım geldiği yolda yiirüyor.,. 

Yani koca Antoine biricik tiyat
romuzu Franaı'l kon.aervatuarın
dan üstün tütüyor. Haydi hayn-lı5ı. 

Antoine'ın bu kanaatinde sa
mimi olmamaaında hiç bir Rbep 
yoktur. Komtunun tavuğu bizs 
mi, yokoa Antoinc'a mı kaz gÖ· 
rünüyor?. 

Ne de oloa günde 500.000 nüı 
ha baoan bir gazetede bu yazrruw 
c;ıkmuı beni pek memnun elti. 
Bilmem ılz ne dersiniz?. 

M. FERİDUN 

sın altında bulunuyor. Fakat bu 
aan'at te yenidir. Ve bu tesir il
hamla deiil, u•ullerle kendioini 
g?ılermelidir. Memleket lam ma· 
naıile reaim y•pılacak bir mem
lekettir. Mevzuu kadar rcnklerile 
de nibayetaiz menbalar arzediyor 
Tezyinat bahsinde hat ve rengi 
bu kadar yüksek derecede kavra
nııt bir milletin, pliotik .,.n•atler· 
de de isabetli görü~ü olacağı mu
hakkaktır. Fakat genç artiıtlerl 
bizzat memleketin içinde yeti~ 
tlrmelidir. B<"lki de ecnebi mual
limler gençli(i mahalli tesirlerden 
azade brralonakaızın yeni bir san• 
atin formül ve prensiplerini Oi"re
tebilirler. 

1 1 

1 

i 
j 

' i 
1 

• 

" 

.. 

,. 
il 

n 
ı. 

• 
l 

• 1 

il 

ı 

ı 



' 
• i 

• 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Vatandaşlıktan 
ıskat edilenler 

Son üç ay zarfında 108 kişi 
Heyeti vekile kararile Türk va 
tandaşlığından iskat edilmiş
tir. Vatandatlıktan iskat edi
lenler şunlardır: lstanbuldan 

AbmetRasiminf Kıral Carol 
Dün hatırasını Murahhasları 
Y addettik Kabul etti 

[Başı 1 inci sahifede] 
cilerin Önce aiabeyiai idi. Kı .. 
bir zaman onun &açlarını ajartb 
•e Ahmet Raaim aile reiai oldu. 

Ahmet Raıimin ölümUnden i
~imize ç<;ken tasa, onun için bir 
an öyle bofucu, buııalba olda ı 
ki, batlannın irtifalarile ii9tümiis 
o ferah nefes almaya elTerltli bir 
gök kubbesi yaratanlardan o ... 
biri da.ha ç3lmı~tü." 

Bundan aonra Ha.ldı:ı Tarık B. 
Ahmet Rasim Beye ait baaı me• 
lubeler anlattı. Eski hatıralardan 
bahsetti. 

Yazı i.leminin ecnebi İıtil&.ı
na kartı Ahmet Raıimin naaıl can 
h bir aksülamel olarak kaldığım, 
milli hareketleri tam özünden -
zip arkaladıiını hatırlattı. 

Hakkı Tank Beyi şiddetle al
kıtladılar. Ondan •onra DarÜM&· 
faka müdürü Ali Kami Bey, mer· 
humun DarütJ&fakadaki hayatın 
dan bahaeden bir nutuk .Oyledi 
•e Ahmet Raaimin Darii,.ataka
ya naul girdiğini, okuduiu bir 

· ınalıaleaile, yine kendi liıarundan. 
anlattı. 

Ali Klmi Bey, ihtifale ön a
yak olanlan candan alk,.la.dığmı 
Ahmet Raaimln matbuattan 9"'el 

rt11slmln Ali Hadi 8. tara-
fından g11pılmış bQ.•tıi 

'Darün,.fakaya mal olduğunu ve 
Carüştafa.kanm merhumu s.İneain 
de ya,atınıt olmasından de.layı hü 
yük bir iftihar duyduı;.nu söyle
di. 

Ali Ki.mi Bey, Ahmt:l Re•imin 
i~ ki içtiğini, fakat merhumun iç
kiye olan iptilaaının biraz müba· 
lağalandrrılmıt oldu~unu anlata
rak onun içkiyi k&mil bir insan 
gibi makul bir tekilde lrullandılı 
nı, ve İçki sohbeti eınasmda da 
erteai günü yazacağı makalenin 
planını hazırladıiını aöyledi. Ki
mi Bey sözünü bitirirken dedi ki: 

"Kral öldü, yaşasın kral" der 
Jer, fakat meıhur musiki,ina.a 
VeTdi öldüğü zaman: "Verdi öl
dü, timdi kim Verdi olacak?'' di
ye aonıldu~ Ben bugiın ayni ~ua· 
li aonıyorum: Ahmet Rasim öl
dü . şimdi kim Ahmet Rasim ola
cak?" 

Ha11{ Yekta Beyin nutku 

[B8'i 1 inci sahifede] 

ye etnj; ıalon takımile ıüılen
""''' iarit aalOllUnda bir müd-

Balkan konferansında rBlı 
M. Popp ve başmurahha
sımız Hasan B. in bir 
arada alınmış resimleri 

det iatirahat ettiler . Bil&hara 
lcendlleri mükellf'f bir bufede 
izaz ve ikram olundular. Salo
dan ayrılırken Romanya H

0

arici 
ye oizırı M. Titulegco ile gö. 
riitf:üm. Bana iki memleket mü 
na.ebatı hakkında ıu kısa be
yanatta bulundu. 

- "Harici siyasetimizin ana 
hatları malıimduı. Bunu men
gup olduğum kabine reisi M. 
Maniu da bir hafta f'VVelki beya 
oatı ile tekrar etmiştir. Türkiy,. 
ile olan münasehaumıza gelin
ce, bu münaaebatın en iyi bir 
doatluk çeı-çevf'sİ dahilinde de
vam Ye tarsinmf' bütün kuvveti 
mi sarfedeceğim. Bu dostluk 
bir ifadtdeı ziyade hakikatin 
ta kenaisidir. Bi:ivle olnıu•tm 
ve böyle olacaktır.' . 

Bulgarlar da imza 
edecekler mi? 

BOKERŞ 28 ~Heyetlf' giden 
muhabirimizden) - -- Konft>r:ın~ 
kon•eyi Sinayana;t döııt'rken 
bir kompartımanda t<'plandı. 
Konseye Sofyaya dönen Bul
gar murahhasları da İ§tİrak et. 
tiler Bulgarların baz: kuvudu 
ihtiraziye derm.,yanı ~uı:etıle 
Balkan misakı projc•iııi imza
lamaları kuvvetli bi · ihtimal da 
biline girmiştir. Bu son vazi
yet, konferan• mahafilinde 
memnuniyetle knı şılanm" ~tır. 
Heyetlerin Bük\·e.Jttn hareketi 
arifesinde, BulgR.-ların göster
dikleri bu temayı:: , biiyük dava 
yolunda esaslı bir muvaffakıyet 
addolunmaktadır Heyetimiz 
yarın aktam saat 18de Kösten· 
a,ye hareket ee~d-: ve gece ya
n11 kalkan Romanya vapuru 
ıle İstanbula mül ~rnc«ihen ha 
reket edecektir. Pazaı· ı,:uniı sa 
at 15 te orada c.lacağr ... 

Bulgarlar nedFn 
imzalamadılar? Alj K&mi Beyden r.onra ,ark 

mwıikiai Üstatlanndan Rauf Yek· BÜKREŞ, 27 (Heyetle ı;i. 
la Bey muıikişinaa Ahmet Raaimi den muhabriimiıd; n) - - Bal
tahlil edici bir nu~k. söyledi. Ra- ·kan miaakı:'ıın D.ulraristan ha-
uf Yekta Bey dedı kı: riç olmak üzer" İm"\ r dilJ · ı 

- Ahmet Rasim büvük bir lıes 1 ı · d 0 · I ' ' ıı;ı 
ı k • d •'td' • L t R- · · b 1 ma um ur. ou :!:\r murahhasla e ar egı ı . .l'Ulme asımın e§ d . . .. .. 
1>n ~ark11ı vardır ki muıiki kıyme rın ~? bır z.at ıle goru~tum. Bu 
i çoktur. Ahmet Raaiın, musiki zat dıvor k•: 

terbiyesini, Darünafakada Zekai - Konferam mıizake releı·i
Efendi merhum gibi bir Ü•tatdan nin tak;p ettıği •Cyrİ bilıyor• u 
Almııtır. Oıuın tesiriledir ki şarkı B 1 f · · • · 
t d t .. b" .. 1• __ L. nuz. u gar e ki..n umumıye.ı arm a gaye ıyı ır us up Ml.Jlt- B lk . . 

Cümhuriyet 
Bayramı 

[Başi 1 inci sahifede] 
.aeaeler, bankalar, ticarethanel~r,, 
mağazalar, dükkanlar çartılar, 
pazarlar velhasıl her yer kapab 
bulunaca.lr.trr. 

Sabahleyin saat 9.30 dan 
10,45 e kadar vilayette bir kabııl 
nıami yapılacak, "8al 11 de de 
Beyazıtta muazzam bir l'eçit rea 
mi icra edilecektir. Geçit reamine 
blitün askeri kıt'alarmız ve bu 
meyanda bir tank bölüğü de itti 
rak edecek.tir. Geçit resmi esna· 
aında bir hava filomuz '4'hir üze
rinde dola,acakbr. 

Saat 12 de tehrin muhtelif yer 
)erinde yirmi birer defa top ab• 
lacaktır. Toplar patlayınca li
manda. ne kadar vapur, ,e,hirde 
ne kadar fabrika varsa düdükle
rini öttüreceklerdir. 

Geçit reamine İftirak edecek 
kıt'alar ve mektepler Divanyolu, 
Sultanahmet, Sirkeci, Köprü, Şi
şane yokuıu, Tepeba,ı, Galat ..... -
ray, tarikile Taksim~ kadar gıde 
cekler, oradan garnızon1anna av 
det edeceklerdir. 

Vilayet tarafından Taksimde
ki Ciimhuriyel abideıine büyük 
bir çelenk vazedilecektir. 

Gece de sehir ba,ıan başa ten 
vir edilecek, bir çok yerlerde mu 
ıikiler bulunacak, Vilayet kona· 
ğında, Halke•İnde balo verilecek 
tir. 

Şehrin muhtelif mahallerinde 
fener alaylan tertip edilecek ve 
bu alayların bepıi Takıim Ciim· 
huriyet abideai etrafında birlete· 
cektir. 

Ankarada 

Ankarada Cümhuriyet bayra· 
mının fevkali.de ıurette tes'idi i
çin hüyÜk hazırlıklar yapılmıttır. 
Dün de tehrimizden bir kmm İz· 
ciler Ankaraya gitmhlerdir. An· 
kara belediyesi lıtanbul caddesi 
üzerinde ( 7) bin kiti istiap ede
cek bir tribün yapmıttır. Şehri
mizdeki ıefirler Cümhuriyet bay
ramı tenliklerinde hazır bulun· 
mak üzere dün ak,am Ankaraya 
gitmişlerdir. .. 

Dün aktarnki trenle hem Cum 
huriyet ıenliklerinde bulunmut ol 
mak, hf'!m de meclİJİn açılma gü
nüne yetiş_mek için bir çok meb' -
uıslanmız da Ankaraya gitmil'ler
dir. 

Bugün ayni zamanda beynel
milel taaarruf günüdür. Milli iktı 
sat ve tasarruf cemiyeti bu müna 
aebetle hazırlıklar yapmı<tır. Bu 
gün cümhuriyet bayramı mü~al\e: 
betile verem mücadele cemıyeb 
tarafından rozet tevzi edilecek
tir. Bütün vatandaşlar bu sevinçli 
bayramı tes'it ederken vereme 
karşı yapılan mücadeleyi de ha· 
tırlayacaklar ve hiç şüpheıiz ki 
bu şefkat rozetini göğüslerinde 
iftiharla taoıyacaklı\Tdır. 

tdanad11 Cümhurfuet 
baqramına hazırlık 

ADANA, 28 (A.A.) - Ciim· 
huriyet bayramı münaaebetile ya
pılacak şenliklere ve C.H.f. bina 
ıında verilecek baloya ait hazır
lıklar bitmistir. Belediye tarafın· 
dan §ehrin · muhtelif yerlerinde 
7afer taklArı kurulrnuftur. 

• * * 
• 
izciler 
Ankara da 

- -·-- -
Zafer abidesine 
çelenk koydular 

Dünkü spor Hareketleri 
(Ba9ı 1 inci sahifede) 1 rımu:da seyretmekle duyduğu bahti- Samatyalı Y orgi Damyanof, 

lar. Bu gol Seliniklilerin yaptıkları yarlıiı ifade ve Türk Halkevleri na Kızkardeşi Olga, lzmitten ls. 
ilk pden yarım dakika aonra olmut mına Ruı misafirlerimizi hararetle hak Poloçi, Edimeden Hayım 
tur. Tekrar mailiip vaziyete dü9en seli.ınladıiını beyan ebni' ve bugÜ· Fari, lstam,ul T-vikiyeden 
Yunan muhacimleri rakip kaleye teb nün bir hatıraoı olmak üzere kendi- -~ 
likeli akınlar yaptılar. K.I. - P buna !erine bir bayrak hediye etmittir. Mel. Klerk, Pımgaltıda Agop, 
saf cenahla yapbfı bir hücumla mu- Bundan ıonra Rus Sefiri Suriç ce E 'akitehirden Mel. Meline, Bey 
kabele etti. Merkez muhacim Ru.a naplımnın refikalar Ruı ıporculan oğlundan Sakızlı Agnadiyos, 
canlı oynama11na raimen fazla driib namına Türk takımı kaptanUUl bir T rabzondan Mm. Ester Vanlı 
ling yapıyor ve gerilere kaçarak akm zarif buket vermiı, Türk takımı kap I dr 
lann aür'atini kesiyor. Her iki taraf tanı da ayni suretle zarif bir buket- A eksan , kansı Margarit, oğ 
ta mukabil kaleye tehlikeli ikiter hü le mukabele eylemiıtlr. lu Mihran, Benyamin, Sinke
cum yaptılar. 0Jlln mtitevazin ve Mera.im bu suretle nihayetlen- kerim, Çanakkaleli Panayot, 
ilk dakikalara niılaeten ağır ceTeyan dikten oonra oyun hakem Kemal Rı Erzincanlı Moses, Semerkantli 
ediyor. K . 1. - P muhteliti sağdan fat Beyin idareıinde baıladı , Kihya Elvatanof, Tokatlı Osep 
kombine bir akrn yaptı ve mühim bir Türk takımı fU suretle teşekkül 
fırsat kaçırdı . ilk haftaym böyleee etmiıti: Agazaryan, Marath Hacer 
nihayetlendi. " Hüsameddin, Hüınü (l,ıanbul) Bartayya~ Bursalı Salamon, 

ık• • Lutfi (lzmir) Muzaffer (latanbul), Pangaltıdan Ohanes, Edirne-
ıncı haftaym Nilıa~ (lsla;nbul),, Naz~i l7mir), den Menahem, Viyanalı Feliks 

ikinci haftayıp, her iki taraf ta Sezaı. (lzmır), Saıt ,(lzmır~, Vahap Zi.berman, Amasyalı Artin 
kadrolarında ufak tadili! yapmıılar- (lzmır) , Fuat (lzmır), Fıkrel (Is- M 'I • Ort k" )" H 'k tanbul). , eoızı. cıyan, a oy u ayı 
dı. Oyun 4,30 da bafladı. Top birkaç B 1 J 
dakika ortalarda dolqtıktan oonra Bu ıekil ayni zamanda Türk Eseyan, ursa ı Me . Kadon, 
Selanikliler ıol '*'8Jılarile neticesiz Bulgar milli maçı için çıkarılma11 İstanbullu Mel. Rina, fsak Sa· 
bir akın yaptılar. K.I .. P. buna ıol· düşünülen milli takımın biı· tecrü- lamon. karısı Zafe Nikola, Le-
dan yaptığı bir hücwnla mukabele et besi mahiyetinde bulunuyordu. on Uncıyan Gazi' Antepli Eg-
ti. Ortadan ıelen topu yakalayan Ruslar lstanbuldaki kadrolariyle B I ' Ed' J' M 
ıol açık uzaktan sıliı ve ani bir şüt- çıkmıılardı. ya a yos yan, . ~me ı ena. 

1 -•·-- .. .. · I" .. k d t ilk ak•nı bizimkile.- yaptJar ve hem Adeto, İzmırlı Albert Bae t.........,nın uçunciı go unu ay e • 
meğe muvaffak oldu. Şimdi vaziyet Rus müdafaımda kırıldılar. Bunu ta harliyan. Kasımpaşalı İ saya 
ı _ 3 Selimiklilerin aleyhindeydi. Se ki~n Ruslar hücuma geçtiler .. B~t Papadoplos, Selanikli Alfons 
limik muhteliti ortadan ıüzel bir hü- dakıka kadar akı~lar ~r~ılıklı_ hır Jüel, karısı Mari Blan Leon Sal 

tı. K. ı P kaıecı. 1 • yere ya• surette devam ettı .. . Be§'ncı dakıka- t' f b il M 1 ' K 'k 
cu myap . - 1 

• da yaptıg" ımız bir hücumda scoldan " s tan u . u e .· . eg. acı , 
mak aureti1e topu tuttu ve takımını M 1 K k 1 ) M h 
mühim bir tehlikeden kurtardı. O- bir şütle gelen topu Ruı kalecis; e- e . annı , zmıt ı ı ran, 
yun serileşti . Vaziyete niıbeten ha- linden kaçırdığı halde Vahap zama- Ankaralı Mel. Arsine, Bursalı 
kim olan K. l. _ P. tiler üıtüıte iki nında yetişemiyerek çok kat'i bir sa Mm. Takohi, İstanbullu Bogoa 
akın daha yapblaraa da muhacimle- yi fırsatını kaçrrdı. Asadoryan.Maraşlı Naom El-
rin drüblingli oyr:nmaar yüzünden Hücumlarımız bir müddet bilhas- • · l ' G" k Od 1 y' f 

aa soldan müeııir olara k devam etti. a~ız 1 ~re , eaa 1

1 
e roz gol yapmaga muvaffak olamadılar. N S 1 M t b ) 

Selaniklilerin yaptıkları iki mukabil Oyunun on beıinci dakikasında tza, ıvas 1 arya, ı 11n u_-
hücumu K.1.-P. müdafileri yerinde Ruslar tekrar hücuma geçerek kale- lu Aca, Malatyalı Hosref; Sı
müdahalelerle kestiler. Selô.nik tıtkı- mizo kadar indiler. Bu telılikeli a- noplu Kavust Ankaralı Zabel 
mı aol cenahları va11tasile bir hücum kın lzmirli Lutfinin güzel bir kafa kardeşi Sir~ lstanbullu Var'. 
daha yaptı. Sol içlerinin çektiği top vud ~ıuFi!ke gt':ri dölnddü , ~-inel hb~c~ tahi Zabel, Aydınlı Takohi, 
kalenin üstünden geçerek avt oldu. ayız. ı re ın ıo an ıuze ır ınıt 
x.t. _ P. merkez muavini durgunlaı- yaptığını görüyoruz. Topçortalandı, Trabzonlu Y esaya, kızı Tütül, 
tr. Muhacim hattını iyi besleyemiyor. fakat Vahap yetitemedi ve bu suret kansı Tütü kızı Eliz, Hasnuk· 
iki bat arasında i.benk yok. Oyun le bir gol fırsatı daha kaçırdık. Rus- Vazkin· ~ralı Ohannes Ş~ 
yavqladı. Her iki takrm da zaman lar yine hücuma geçtiler. S·•I iç Pav b' k 'h. 1 A • E k'. 

· lofun sıkı bir •ütunu Hüsarnettin gü ın ara ısar ı gavnı, s ışe. 
zamaın vazı yete hi.kim oluyor. Bir a- ,. 
ralık Selanikliler aoldan kombine bir zel bir plonjonla kurtardı . Müdafaa- hirli Harepsina, kardeti Vah. 
hücum yaptılar. Sol içleri kaleye bi. mızın ıol tarafı iyi oynuyor; fakat ram İstanbullu Kirkor Şahin-
"t ktı' Kalec' K d'I' tutt - t uğtaraf akaaınekta ... Hücum hat- ' l . li M N kt Ç 

ıu çe · 1 an 1 ı ugu o- tında ecnebi! ternaılar işlemi• bir· yan. z t m. e ar: a· 
pu elinden kaçırdı . Kale önünde fır- • 
sat kollayan Yunan sağ açığı hafif kaç oyuncunun bulunması fır•atla- nakkaleli Mm. Annagül, Kon
bir darbe ile takımının ikinci golünü rın kaçırJmasına ıebep oluyor. Mu- yalı Karabet, Çanakkaleli Mel. 
yaptı. Bu gol haftaymın 13 üncü da- mafih. müdafaamız ve muo~in hatCı Ku&ti Mel. Azaduhi, I il' 
kikaaında olmuştur, Bu gol üzerine mız Ruılara gol fırsatı vermıyor . Rus . ' çe 1 

lar tehlikeli bir hücum daha yapı- Sıron Kazancı, İstanbullu Tat oyun tekrar mütevazin cereyan et-
meğe başladı. iki takım muhacimle- yorar. Bunu korn..-le kurtarabiliyo- yos. İstanbullu Mel. Horopsi-
ri de haıim kaleye tehJikeJi akınlar ruz. Güzel bir köşe vurufutıu günün Tokm k l , .. 

affak 1 l <n iyi oyuncusu olan HüıPmettin, na a yan, Me · Vırıın, 
yapmağa muv 0 uyorlar. K. .-P. mü•külitla kurtardı . Mm. Ajhen, Mel Elizabet, Mel. 
merkezden &eri bir hü~ _yaptı. Rt- ' 
:tanın çektiği topu Yunan kaleciai Oyun, bundan sonra Ruıların taz Arşaloa; İzmitli Kirkor; Bursa 
ani bir Plonjon yaparak kurtardı ve yiki _altına girdi.__Sol iç P_Pvlof~n 11• lı Nobar; Mm. Kiristina; Anka 
alkıflandı. Oyun umumiyet itibarile kı bır şutunu Huoameddııı ~lınden I , f İ . 
k k d edi K 1 P ka~,,.dı. Tam kalenin önünde Lutfi- ra t Zarohi; stanbullu kohı; 
arıtı evam yor . . • . rakip r· 

kaleye dört neticesiz akm yaptı. Be- nin yerinde bir müdahalesi, bir gol Mm. İrayak; Mm. Nuvart; Fat 
raberliği teıis etmek için uğra,an yememize mini oldu. Ruslar, hep nı salı Mığırdıç· kardefi Zaruni. 
S 1 . ııf salıamu:da oynuyorlar. Mütema- 1 b 1 ' 

e inık takımı üst üıte iki akın yaptı bilhalla Hüaameddin Ruılarıo gol ne; atan u lu Y ervant Eşbah
ve bu akınlardan birinde sonuncu sa 
)ılannı kaydetmeğe muvaffak oldu- diyen sıkışıyoruz. Her iki müdafi,ve yan; Oaep; Çanakkaleli Yezar; 
lar. Vazı'yet 3 .3 olmu•, beraberlik yapmalanna mini oluyorlar. ğl K b • 1 K b • I' k ' 37 • . d-'-"·-d 5 "d ._,_, o u a nye ; a nye ın ızı 
teenüı etmi,ti. K.1.-P. muhtelitinin ıncı ....,.. ayız.. 11" an ı,_. p 1 b JI C J 
b. h d s ,,_,,_ ı •af eden bir Rus hücumu, avut hat- eroz; atan u u an; oğ u ır ücumu eınaıın a eUUUlllİ er a~ ,. 
Jeyhine korner oldu. Kornerin kıJe boa kadar iniyor... Gün) bir şan- Cermaıı;kızı Şarlot; Mm. Dira 
önünde yaptığı karga,alıkta K. 1 . • P del, topu Pavlofun ayağına getırdi. hi · Mm. Ar aksi· Edmon · Mel. 
çok mühim bir gol fırsatı kaçırdı. Ka H~sn.ünbü.n hat~sı yüzü~d~ top ç.ok Eİiza Makarya.:; Bursaİı Ar-
çan bu fıraattan sonra hu iki takım muıaıt ır vazıyette sag ıçe geçti. k 1 1 nb il Oh 

Ruı muhacim giizel bir pli\se ile ta §a ; .stepan; •_ta .u u an da güzel, tehlikeli akınlar yaptılar S Ed J 
ve oyun böylece 3.3 beraberlikle bit- krmmın ilk ve so golünü kaydetti. nes ımpar; une ı Karabet; 
ti. Devrenin mütebaki ak•omı karı•- Çanakkaleli Mm. Dhamihi · 

lıklı hücumlarla, fakat Mt:cesiz geç Bursalı Santuhat· lsatnbull~ 
Ankaradaki maç ti. Ve_ devrı: bittiğ_i . zamım Ruslar Sergis; Erzurum)~ Vahan; Bo 

ANKARA. 28. A.A. - Sovyet fut 
11:::;; ~";;:.~ite ıdıler.. !ulu Mel Vartohi. 

bolculariyle Halkevleri takımı ara- ikinci devreye çıkarken takımızda 
sında yapılmaaı mukarrer olan maç tebeddülat yapılmı§h. Saj! açığa An 
bugün lıtiklil sahasında on hine ya karalı Ali Rıza getirilmit, sağ içe Sa 
kın seyircinin önünde yapıldı, O- liıheddin, sol İçe Fikret alınarak Et
yun çok heyecanlı ve zevkli cereyan ref sol açıfa getirilmişti. 
etti. ' Bu suretle takımın hücum hattı, 

B. M. Meclisi Reiıi Kazım ve Bat daha ilk dakikadan itibaren kendini 
vekil 1 smet PaJ&lar Hazeratı ile Ve- gösteren bir beraber ilk teminine mu 
killer, Rus Sefiri Suriç Cenapları ve besizliğinden beklenen muvaffakiye 
refikaları iki dost milletin sporcuları ti gösl.1.<>rmiyordu. Nitekim, bet da
nın kar9ılaımalarını yakından takip . kika oonra onu Niyazi iıtilılaf etti. 
için sahayi tqrif etmitlerdi. vaffak oldu. Yalnız sağ açık tecrü-

Saat üçte evvela Rus talı:.uı11 ve Ruı kalesie birkaç ciddi akın yapı 
bunu takiben Türk Halkevleri takı- yoruz. Fakat , çok sert oynayan Rua 
mı sürekli alkıtlarla sahaya çıktı- müdafaası tehlikelerin tahakkukuna 

Elektrikten ölüm 
ADANA, 28.- Dün Divan 

yolundaki elektrik tellerinden 
biri kopmuttur. - Kopan tel e
lektrik direklerinden birine de· 
ğerek direğe cereyan vermeğe 
batlamıttır. 

Bu esnada caddeden geçen 
mühendis Hami beyin oğlu 23 
yaşlarında Faruk bey elile bir 
direği tutm111tur: Direk ceryan 
lı bulunduğu için biçare genç 
hemen kömür kesilf'rek vefat 
ehnittir 

) Azerbaycanda 
Yeni harfler --... ·-
Yalnız Baku'da 340 

bin kiti 
okumasını öğrendi 

BAKÜ, 17 - Yeni türk hu 
rufahnm tatbikine başlanalı 10 
seae olmu,tur. Yeni hurutatıP 
tatbiki Azerbayja.nın hars inki· 

tafında büyük rol oynamıştır, 

Yalnız Bakuda yeni hurufatı 

öğrenenlerin sayısı 340 bini bul 

muttur, 1926 senesi yeni hurıı

fa.tla 80 kitap ne9redilmiştir. 
1931 aeneai ise 725 kitap netre 
dilmittir. 

Yeni hurufatın tamimi için 
"Eni el" gazetesi büyük rol oY 
namıştır, bu gazct~ hali haıır· 

da 35 bin nüshaya yakın tira.i 

yapmaktadır. Bu gazetenin O• 

nuncu yıldönümü münasebetile 

Bakuda bir caddeye "En; el" i• 
mi verilmiştir. 

Karısını boğup 
gömen adam 

MARDJN, 27 (Milliyet) -

Mardinin Zınnar bahçesinde 

bil' aile faciası ol mut tur: Geçiıll 
sizlik yüzünden T a,h Haci J-la 

lil oğlu Davut iple boğduğu 'it 

evinin yanı başında bir çukur• 

gömdüğü karısı "Rabia" içİP 
"Kaçmış" diye ortaya bil' şa· 

yia çıkannıştır: Meseleyi haber 

alan merkez karakol kumanda· 

nı SüleynH>n çavuş tahkikata 

başlamış. en nihayet katile cür 

münü itiraf ettirmiştir: Kadıfl 
gömüldüğü yerden çıkarılmı~· 
tır: 

KUt.ııBARA 

SAHiPLERİ: 
29 te,rinievvel kumbaranızı 

doldurma günüdür 

KUMBARASI 
OLMIY ANLAR: 

Bu hafta İ('.'in e lş f-:ankasın 

dan alacağınız kumbaraya, ilk 

arttJracağınız parayı 29 teşrini~ 

evvelde ahnız , 

Türkiye lş Bankası 

BÜYÜK GAZİ 
Hz. ne 

-Cümhuriyet bayramımız muııasebe 
[tile_.. 

Ey (Türke)' rüzgar gibi : 
Hızla diyen - ileri - 1 
(Bayramlar bayramına), 
Kavutturdun bizleri! 
- Kahramanlar batında -
en (çalımlı güzel) sini ... 
- Türkiyeyi yükselten - : 
Y etitilmez bir elsin! 

- Ey büyük, ince duygulu! 
Ey bakıtı: det"in, ulu! 
-Türk dilile t - gördünmü -sen 
(Benim gibi) - İnci dizen - ? 

Filorinalı NazıJJ' 

Kiralık aari, ucuz 
apartunan f 

Osmanbey'de Tavukcu Fethi E 
sokak No. 20. 22. mükemmel 6 od"' 
banyo vesaire~ 

bidir. Ahmet Raaimin: "Care bu- a a:ı mısakıı"ı ekallıy.,tler 
lan olmadı bu yarey"" §arlusı o 1 meseleeile sıkı ~ıkıya merbut 
kadar beğenilmiştfr ki "" zaman addediyor. Bu- mesele biraz hüs 
zarfında bütün halkın aitzına ya ı nü niyet gösterc.ı·dc halledilebi 
yılmııtrr. Az J&rkı bestelemiştir, 1 k ef · 1 
f k t b ı h . b' 'b' . d ece t erruattaıı sayı arnaz. 
• a un arrn epJı ın ırın en B'l'k' I . . . 

.,,ladır." ı a ıs Bu gar ekallıyetluının 
Rauf Yekta Bey bundan •onra himayesi bize müzakeratın esa 

merhumun, beatekar Hacı Arif sını te,kil etmekte idi. Balkan 
~ey. merhum~ hakkında yazdı- lılar araamda bir itilaf ancak 

ANKARA, 28 (T~l':fonla) - lar .. Mutat merasimin icrası oyuncu daima mani oluyor. Tazyikinıız 20 
C\imhuriyet bayramı ıçın An.ka; lar sabamn ortasında dinldikten İnci dakikaya kadar devam etti.Son
raya gelen 1000 den fazla ızcı ıonra Halkevi idarecilerinden Müm- ra Ruılann kendini kuvvetle hi11et
bugün Hakimiyeti milliye ve. Cüm] taz Bey Türk - Rus clostluğunun tiren hi.kim oyunlarına tabi olmağa 
huriyet meydanlarında Gazı hey kıymet ve ehemmiyetinden ve bu- başladık. Maamafilı, müdafaamız 
kellerine çelenk koyarak memle- ı nun bu gibi temaılarla spor &abasın Ruılara sayı fırsatı vermiyor .. . Fa
kete ve büyüklerine duyduklan da da kunetlendiğini ıörmekle duy kat, muarin hattımız bütün l'ayreti
saygılannı göıterdiler. Toplanma duğu derin sevinçten bahsederek kıy ni ancak bu sahada gösterebildi Hü 
sabahleyin on buçukta Hikimİye· metli Rus sporculan kendi sabala- cum hattına beklenen yardımı yapa-

İTTİHADI MİLLi 

gı brr makale:rı okudu. Rauf Yek- "tek b'l . • d . • ed 
ta Bey nutkunu b't' d'kt mu a ı ılıma a ıatınat e-

ı ır ı en aonra. b'l' Balk I 
''Valut" refikimizin ne,rİyat mü- t ır. an arda ba,kalarının 
diirii Refik Ahmet Bey arkadaıı· bu en esaslı hakkını tanımıyan 
mız, Ahınet Raaimin. ilk yazııwu hükümetler mevcut oldukça, 
naaıl basbrdıtma dıur olan güzel misakın bir m~na ve kıymeti 
lıir yazıunı ok.udu. k~-. YO LUT, 

~hm~t R1111fmin şarlııl11rı 

ti milliye meydanında oldu, İs- • madL .. Çünkü birinci drvrede Ruala 
tiklil martından 010nra bütün Tür rın miltemadi tazyikma kartı koy-
kiye izcileri namına zafer abide- Fransızlarla mak mecburiyetinde kaim" ve çolc 
sine büyük bir çelenk konulduk- yorulmuıtu. 
tan sonra Selim Sırn Bey izcilere İtila"' f Dene iki tarafa bütüa gayretle-
"Hot geldini"" diye kısa bir nut- rine raimnı netioe vermeden geçti 
kile toplanmanın ma.naamı anlat- Ye maç miıafir taknnın 1-0 ..,.lilıiye-
tı.. (Başı 1 inci sahifede) tiye bitti. 

Ondan aonra Ankara izcileri ebni§lerdir. Şimendifer meselesiııde Arn k 
namına bir genç ıüzel ve kuvvet· de iki hükumet Suriye hududunda, avut Öy 1 
ı; bir nutuk söyledi. 20 Tqrinievvel 1921 tarihli Ankara ft J 1 1 

Bundan aonra musiki lan'at- Bunu takiben iki lZCI aens· itilifnamesinin 10 uncu maddesinin a yan ar 
kiırlarından udi Fahri, neyzen Amerikada itsizlik tiğin asil ve derin heyecanına ter ruhu dairesinde doatane bir tcıriki Seli.nik - K.I. • P. maçından eY· 

Ihsan, kemani Cevdet beyler ta- VASHINGTON, 28. A. A. _ Me cüman oldular. meaaiyi kabulde ittifak etrnitlerdir. vel Arnavutköy - İtalyanlar kartılat 
rafından Ahmet Rasimin bir kaç aai federasyonunun neırettiği bir Bilhaısa: "Bugün tunçtan - lmsa edilen bir protokol bu tet- tılar, maç tarafeynin yaptıfı birer 
'8rkısı çalındı, bu şarkılar udi statestiie nazaran iısizlerin rnikta- mermerden Muıtafa Kemalin Ö- riki mesainin tarzını tayin etmek golle neticelennıi9tir. 
Hamit, tanburi Salahaddin Bey- rmda Eylul içinde yamn kitilik bir nünde eğiliyoruz; yann kendiai- tedir. A tk- (A} 2 
ler tarafından san'atkirane bir azalma ıörülmüıtür. Amerikacla bu ni selamlayacağız, fakat her gün iki hükUınet ara.,nda seneler- rDVU Oy 
surette okundu ve alkışlandı. ıun mevcut itsizler ıı milyonu bul- aıe,ten ve alevden Muata.fa Ke- den beri muallakta kalmıt olan Seyrisefain (B} 3 
Ahmet Rasimin eserleri maktadır. mali bir iman halinde kalbimizde bu meselelerin halli umumi bir 

latıyaeağız" .özleri izcileri ve et- memnuniyet uyandırmıt ve Tür-
ı•e büslii raftaki kalabalığı büyük bir he- ye ile Franaa arasında mevcut a· 

Dün Arna•utköy saba11nda Seyri. 
sefan ve Amavutköy B tııkımlan a
ı·alannda bir maç yapmışlardır. Oyua 
2-3 Seyrisefainin galibiyetile hitmit

Matbuat cemiyeti tarafından edilemediiini sôyledi 1neraaime yecana ıevketti. izciler biribiri 11rlık doıtluia yeni bir inki,af ze 
Ahmet Raıimin eaerlerinden mü... nihayet verildi. • arkaaına andiçtiler. Bu tarihi m.ini bazırlamıtlır. Bu iki mesele 
rekkep bir müze viicude getiril- . Güzel bir musiki ziyafetini mü meydan Ankaranın ilk ve büyük nin halli için timdiye kadar ce-
diği gibi heykeltrat Ali Hadi Be- teakıp, davetliler, bir kütüphane günlerine benzeyordu. Yüksek ve reyan etmiş olan müzak.,relerde k h d 
ye bir de büstü yaptmlmı,tır. Re- içinde muhafaza. .,dilmekte olan c°'kun bir hava vardı. Gençler Tevfik Rüttii Beyle Conte de Bey oz sa asın a 

tir. 

fik Ahmet Bey müzenin umumun üstadın eserJ.,rini ıı:ö,den ge.:ir- Gazi heykelinin dört yanını yeni Chambrun'ün göstenniş olduktan Dün Beykoz sahasında Beykoz .e 

TURK SlGORTA ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icr;; eyleriz. 
Sigortalan halk için müsait ,eraiti havidir. 
Merkeri idaresi: Ga/atada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan ~chiderdc acenu aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

pıldı ve ıüzel bir oyundanaonra 1-1 
beraberlikle neticelendi. Bundan aoD 

ra yapılan Vefa B • Beykoz ( 1) mil 
ıabakası 2-2 beraberlikle bibnittir. 

Ping-Ponı mü•a
bakaları 

Geçen hafta yapılacaiını haber ver 
diğimiz Ping • Pong müsabakaları 
önümüzdeki cuma ıünü cümhuriyet 
gençler mahfelinde oynanınafa baı
lanacalrbr. Müsabakalara tehriınizin 
tanınmıı Ping-Pong oyunculan işti
rak edeceklerdir.Okurlarımıza maçla 
rın tafsili.tını muntazaman vereceğiz.. 

Fenerbah(·e-A llay 

- - - J\I· 
dmcla Fenerbahçe B. takımı ile I· 
laf talcmu arasmda bir maç y~P~. 
mqbr. Fenerbahçelil..- battan nıb ra 
yete kadar hakim bir oyundan son 
n>'\Çı 4-1 kazanmıılardır. 

İstanbul İdmaP 
birliği 

1 • .ııı-" Dün okatçılardaki latanbu. 1 tbDI 
birlifi sahasında 1931 aenesı fu I•" 
mevsiminin birlik ıampiyon\I ~ .. et 
Fener Yılmaz takımına Cümh~r•;.. 

• ld ... 
Halk fırkası tarafında mevtın> ı.or 

ziyaretine tahıia edildigini ve büs. ' diler. Dafı~ırken herkes üata'.dı z~f~rler İçin hazırlanmı) kıhçlar 1 kiyaset ve hüsnüniyet bilhaı~a Vefa kulüplt:rinin ikişer taknn1 k'.'llr~ı 
~~ ... --~·w..~ ......... .._~ ............... ,__~""-'·'-''--''--:.......ı..;....ıı.i& .... ..a.ı..... .... ..ı.~~~~..ı...oı.-..... ~..;... .... ~.ı...~~...:.~.....:.....:.....:. ... .;.... ..... ~~~--~~.....:~~~.....:.....:_ı_ ·~ · ~~~- ' . • • 

libine verilmek üzere ortay• ·~ 
mu§ olan kupa husuıi mera•• y~ 
mezkur kulÜbe veriJmiıtir. Fenet' ~,.ı 
mazlıları kazandıkları büyük 111" 
r '---·- .. "- ~-···-· a-L-~f_ -..il....;· ....... 



Zaafı Umumi, Kansızlık, Romatizma, Sara, Sıraca 
Kemik, Sinir, Damar, Verem ha•talıklarına, Yürümi
yen, Dit çıkaramıyan çocuklara, Genç ve ihtiyarlara HASAN KUVVET ŞURUBU 

Türkiye Ziraat 
• 

Bankası idare 
Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyeti sureti adiyede ola
rak ikinci Teşrin ayının 30 uncu gününe tesadüf eden Çarşamba 
saat 14 de Ankara Banka M<"rkezi binasında toplanacl\ltbr. 

Murahhr.s beyefendilerİ!l zikredilen gün ve saatte teşrif bu- 1 

yurmaları rica oiunur. 1 
Müzakerat ruznameıi 31fağıda yazılıdır; j 
1 - Türkiye Zıraat Bankasının 1931 heaap senesi muame- i 

litr hakkında idare Meclisi "'e Murakip raporlanmn okunması, \ 
2 - 1931 senesi bilanço. kiru zarar hesaplarının tasdiki ve 1 

ldare Meclisi azasının ibrası, 
1- 1931 murakiplerinin ücretlerHıin tayini Y• 1933 aene- 1 

ıi için 2 murakip ve 2 yedek murakip intihabı, 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azası yerine aZI\ intihabı. 

Türkiye Ziraat Bankası Heyeti Umumiye murahhularının ı 
isimleri berveçhi atidir: 

Adana: Nafia Vekili Hilmi. meb'us Zamir Ye Ali Beyler. 
Afyon : Meb'us Ali - Cemal - A .. ukat Kemal Beyler. 
Aksaray : Meb'us Süreyya Bey. 
Amaıya : Ankara Ticaret Borsaıı Reisi Salih Sabri Bey. 
Ankara : Mcb'us Rıfat - S .. kir - Sabık meb'us Ihsan B"vler. - . 
Antalya : Meh'us Numan ve Rasih Beyler. 
Artivin : Meb'uı Mehmet Ali Bey. 
Aydın : Meb'uı Aslan • Doktor Mazhar ve Fuat Bevler. 
Balıkesir : Reıs Kaı:lm Paşa Hazretleri. 
Bayazıt : Meb'us Ihsan Be) . 
Bilecik : Meb'uı Hayrettin Bey. 
Bolu : Meb'us Emin Cemal ve Şükrü Beyler. 
Burdur : Meb'uı Mustafa Şeref Bey. 
Bursa : Meb'us Rafet - Emin Fikri ve Rüttü Beyler. 
Cebelübereket : Meb'us İbrahim Bey. 

1

. 

Çanakkale : Belediye Reisi Veli Namık - Ziraat Odası Reisi 
Nazım - Ezineden Yahya Sezai Beyler. , 

Çangırr : Maliye Vekili Abdülhalik Bey. 
Çorum : Meb'ua ismet ve Mustafa Beyler. 
Denizli: Jl.ııeb'ua Yuıuf Ziyıı - Necip Ali. Dr. Kizım B,.yler. 
Diyarıbekir : Meb'us Zülfi Bey. 
Edirne: Meb'uı Faik ve Şeref Beyler. 
Eliziı: ; Divanı Muhasebat. mümeyiı:lerinden Mehmet Nuri 8. 
Erzincan : Meb'us Abdülhak Bey 
Erzurum : Aziz ve Asım Beyler. 
Eskişehir : Meb'uı Emin Bey. 
Gaziayıntap : Meb'us Kılıç Ali ve Nuri Beyi.er 
Giresun : Meb.us Nuri Bey ve İhsan PatL 
Gümüthane : Meb'us Hasan Fehmi Bey. 
Silifke : Meb'ua Hafız Emn. Bey. 
Isparta : Meb'uı Mükerrem ve Kemal Turan Bevler. 
İstanbul ; İnhisarlar Vekili Ali Rana - Meb'uı Ziyaettin - Se-

lah Cimcoz Beylu. 
lı:mir : Meb'us Mahmut Esat-Osman Zade Hamdi Ye Kamil 

Beyler. 
Kars : Meb'ua Baha Tali Bey. 
Kastamoni : Meb'us Tahsın-T ekirdai meb'usu Cemil ve An-

kara meb'usu Halit Beyler. 
Kayaeri : Meb'us Reşit Bey. 
Kırklareli : Meb'us Şevket Be,. 
Kırşehir : Meb'us Lütfi Müfit Bey. 

Kocaeli: Meb'usu Ali ve Ziirradan Moralı zade Mustafa Reıit 

Bey. 
Konya: Meb'uı Kazım Hüsnü-Tevfik FikTet ve Mustafa B.ler 
Kütahya ; Katibi umumi meb'uı Recep - Meb'uı lbrahim ve 

Hakkı Beyler. 
Malatya : Başvekil lımet Paşa Hazretleri. 
Manisa : Meb'us Refik. Turgut ve Kini Beyler 
Marat : Meb'us Mitat Bey. 
Mardin : Meb'us Abdurrezzak Bey. 
Mersin : Meb'us .Süleyman Fikri ve Hamdi Beyl115 
Muğla : Hüseyin Avni ve Nuri Beyler. 
Mut : Meb'us Kılıç oğlu Hakkı Bey •. 
Niğde : Meb'uı Halit Bey. 
Ordu : Meb'us Recai ye Şevket Beyler. 
R;ze ; Meb'us Esat Bey. 
Samsun : Meb'us Emin Etem ve Aaım Beyler. 
Siiı·t : Siirtli Ekrem Bey. 
Sinop ; Meb'uıı Recep Zühtü Bey. 
Sıvaa : Meb'uı Rahmi Ye Abdülmüttalip Beyi., 
Şebinkarahisar : Meb'us İsmail Bey. 
Tekirdağ : Meb'us Cemil ve faik Beyler. 
Tokat : Meb'us Mustafa ve Süreyya Beyler. 
Trabzon : l\1eb'us Danış ve tüccardan Kırzaıle Şevki Beyler. 
Urfa : Meb'ua Ali Saip Bey. 
Van : Meb'us Hakkı Bey. 
Yozgat: Meb'us Avm ve Hamdi Beyler. 
Zonguldak : Iv.eb'us Celil Sahir ve Ragip Beyler. 

-------- -- -- -

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker F abrikalan 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

• 
Alpullu şeker fabrikasının Istanbul depo. 

larından kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 

bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381l2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Çatalca müstahkem me:Tkii 
kıt'alannın ihtiyacı için aleni 
münakasaya kona!Mt 7,500 ki
lo pıra a. 6.900 kilo lahana, 4. 
500 kilo ıspanak ve 9900 kilo 
patates için teklif edilen fiyat 
pahalı görüldüğünden pazarlı
ğa konulmuıtur. İhalesi 30-10-
932 pazar günü saat 16 da yapı 
lacaktır. Taliplerin tart namesi 
ni görmek üzere her gün Ye iha 
leye iftirak için o gün ve vak
tinden evvel komisyona müra
caatları. (892) (5619) 

• • • 
K. Ordu kıtaatının ıhtiyacı 

olan 150 kilo çayın pazarlıkla 
mübayaaaı yapılacaktır. İhalesi 
30-10-932 pazar ·günü ıaat JS 
tedir-. Şartnamesini görmek i
çin her gün paı:arlığa ittirak e
deceklerin de ihale günü Yak
tinden evvel komisyona müra
caatları. <893) (5651) 

"' "' 
Çorludaki kıt' at için yirmi 

dört ve T ekirdağdaki kıt' at i. 
çin otuz iki bin kilo patates ay
n ayn şartnamelerle aleni mü
nakasaya konmuıtur. İhaleai 
6/11/932 Pazu cünü saat 14 
de yapılacaktır. Şartnameyi gör 
mek isteyenlerin h~ gün ve 
münakasaya İftirak edecekle
rin Yakti mıuayyende Çorlu'<la 
Sa. Al. Ko.. müracaatları.. 

(1001) (5498) 

Denedilecek ihtira berah 

İstanbul Maarif 
Müdürlüğünden: 

Geçen Yıllarda olduğu gibi bu yıl da Millet deuhaneleri 932 
sene~i 2 inci Teşrinin 1 inci gününden itibaren aıağıd'l gösterilen 
mekteplerde açılacaktır. 

Kayıt ve kabule başlanmıttır. Hemen mektep idaı·elerine mü 
ı·acaat edilmesi; 

Eminönü Kazası: 
Cağaloğlu ( 1), Kadırga (3), Beyazıt (5); Süleymaniye (7) 

Sirkeci (48). 
Fatih kazası: 
Unkapanı. Filyokuşu (12). Küçükmustafapaıa (14) i Çu

famba; Fethiye ( 16); Karagümrük (27); Kocamuslafapafa 
(28); Çapa (30); Rami (33); Eyüp (37), Samatya (43;·; Ak
saray (45); Mevlinekapı (51); Horhor (56); Kazlr~fme (58); 

Beyoğlu kaza11: 
Halıcıoğlu (1); Kaarmpaşa (5), Kasımpata (9); Şişhaneyo

kuşu (11), Fındıklı (13); Feriköy (17); Tophane Kadiri yoku
şu (31). 

B~ikt aş kaır:a11: 

Ortabahçe (18); Çırafan caddesi (19); Ortaköy (23); Ku
ruçetme (25); 

Sanyer kazası: 
Sarıyer (14); Rumelibiıan (27); Uluköy (28), Büyükdere 

(30). İıtinye ( 40): 
Kadıköy kaı:a51 

Erenköy (4); Göztepe (S), Kızıltoprak (6); Gazhaae (9); 
Talimhane gazi (35). 

Üsküdar kazası: 
.Toptaşı (15); lhsanıiye (19); Atlıur.ataıı (22); Tenbelhacı 

Mehmet (23J; Beylerbeyi (27); Çeogelköy (28); Bulııurlu (44) 
Tabağar (46); ve Selamsa: Ermeni mektebi.. 

Beykoz kıu:aaı: 
Andoluhisan (34), Beykoz (40). 

lstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

1 

" U slmı pervanelfll'de iolilaat~ 

Evkaf müdiriyeti ilanları 1 hakkındaki Sanayi Müdiriyeti --
• • miyuiaden istihsal edilmit olan 4 
----. ---.-. -. ____ .;.. ______ . •. -. ---1 : Tqrinisaai 1930 tarih ve 1043 No 
1 

Türk gemi sahiplerine ilin 
İstanbul bağlama limanına mukllf'Yel buh-.n gemilerin 1-

11-932 tarihinden itibaren tesciline bqlanacağuıclan bu hususta 
izahat almak üzere alakadarların müdtriyete miiracaatlan(5712) 1 ~ ~ehrelT' mı cıvannda Guraba hastahanesı ıttısalinde 18 lu ihtira beratt üzerindeki hukuk bu 

donürh bostan İcarı 1 T .sani 932 tarihine kadar 3 sene müddetle. kere batkaoına ferağ veyahut ic:ara 
1 -Şehremini civarında Guraba hastahanesi ittisalinde Yak verileceğinden mezkUr ihtiraJİ sa

fa ait bostan icarı t() T.sani 935 atrihine kadar 3 sene müddetle. tm almak yeya istiear etmek arzu-
B l •d kil sunda bulunan zevatın lıtaabalda a a a mev eri yazılı ,.akfa ait bo ,tanlar üç ıene müddetle-

lstanbul Vilayet ve Belediye 
Riyasetinden: 

::::~:::~::, 't\tlml'il 
ihtiyacı için 2813 kilo benzin 1 KARADENiZ POST ASI 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa E 
zarlığı 30-10-932 pazar günü 1 RZURUM 
saat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı satınalma komis ' Vapuru 30 ;retrinievvel 
yonunda icra kılınacaktır. Ta. 
!iplerin izhaat almak için her , 
gün ve pazarlığa ittirak için de ' 
muayyen vaktinde komisyonda · 
hazır bulunmaları. (210) 

(5734) . . .. 
Merkeı: Kumandanlığına 

1 mebrut müessesat ihtiyacı için 
2000 kilo zeytin yağı pazarlık. 
la satın alınacaktır. Pazarlığt 

, 31-10-932 paı:artesi günü saat 

l 
ll de Tophanede Merkez Ku
mandanlığı Satınalma komis
yonunda icra kılınacaktır. Ta. 

j liplerin iı:ahat almak için her 
gün ve pazarlığa iıtirak için de 
muayyen vaktinde hazır bulun 
maları. (205) (5703) 

* * • 

PAZAR 
günü akf'lll'ı Sirkeciden hare
ketle Zonguldak, ln~u S.m. 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Siinnene ve Rize'ye azı ~ 

ınet n aYdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci Yel

kenci liiuııitdaki acentalığına mıİ · 

racaat. Tel: "1515. 

Alemdar Z. 1\-lehme< 
Vapuru 

B0LENT 
Yollama Müdürlüğü ihtiya- 'ı VAPURU 1 Tetrinisani •alı 

cı için üç ton motorin yağı pa- günü Zonguldak, lnebo\u,Sam· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa- 4 sun, Ordu, Giresun, Trab<on. 
zarlığı 6-11.932 Pazar günü sa- ve Rize'ye azimet ve avdetle 
at 11 de Tophanede Merkez ayni iıkelelerle Siinnen~. Vak 
Kumandanlığı satınalma ka- fıkebir Görele ve Onye'ye utrn 

1 
misyonunda icra kılınacaktır. yarak avdet edeceldir. 

1 Taliplerin şartname ve nürrıu- Acentesi: Aliiye Han No. 1 

' nesini görmek için her gün ve 1 -- Telefon 21037 
paz:~lığa İ&tirak icin de muay- \!'1-----------t 
yen vaktinde komisyonda haı:ır 1 SEYRISEF AIN 
buluıımalan (200) (5707) · 

1 

l 
• * * 

1000 kilo Makama 
500 " Sabun 

2000 " Kuru üzüm 
2000 " Pirinç 

Harbiye mektebi ihtiyacı i- l 
çin yukarda yazılı erzaklar ay
rı ayrı pazarlıkla satın alınacak ' 
tır. Pazarlıkları 31)-10-932 pa
zar günü saat 10 da Tophanede 1 

1 Merkez Kumandanlığı satma!· · 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin izahat almak 
için her gün ve paı:arlığa İşli-

! rak için de muayyen vaktinde 

ı 
koır.ıisyonda hazır bulunmaları. 

(214) (5738) 1 

"' "' * 
Haıbiye mektebi "e merbutu 

bulunan mektepler ihtiyacı İçin 
4000 kilo nohut açık münakasa 

1 suretile satın alınacaktır. Mü -
na.kasası 2 11. 932 Salı günü 
saat 14 de Tophanede Merkez 
Kumandanlığı s11tın alma ko · 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek için her gün ve münakasa
ya iştirak i~in de muayyen vak
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (l?.7) (5279) 

... . .. 
Süvari Binicilik mektebine 

ait bir reis kısrakla bir reiı tay 
müzayede suretile satılacaktır. 
Müzayedesi 3-11-932 perşem
günü saat 10 da Fatihte at pa
zarında icra kılınacaktır. Ta· 
!iplerin mezkür gün ve saatte 
Atpaı:arında hazır bulunmala
n.. (211) (5735) 

1000 Kilo Nohut 
400 Kilo Tel ve arpa şehriye 
500 Kilo kuru üzüm 
300 Kilo Mercimek kırmızı 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin yukarıda yazılı erzaklar ay
rı ayrı pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlıkl-,rı 5-11-932 
cumartesi günü saat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
aatmalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her gün Ye pazarlı
;ra iştirak için ele muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (212) (5736) 

Devredilecek ihtira beratı 
c Betonlar hakkında• Sanayi Mii

dmyeti umumiye.inden iıtihsal edil
nllf olan 1 Tetnniuni 1926 tarih " 
509 nua:•'alı berııt Üzerindeki hu
kuıt bu kt'l'e baıkasma ferai Yeya i
cara .enleceğinden mnkUr ihtira,.i 
sabn almak veya iıticar etmek an.
sunda bulunan zevatın lıtaabul'da, 
Bahçekapada Tllf Hanında 4348 
No !arda kain H. W. STOCK Efen
diye münıcaatlan ilan olunur. 

-~ Dr. IHSAN SAMI 

3KSOROK ŞURUBU 

~rlı:c• accnta: Gal.ıt• Köprü 
hafı B. 2381 Şu~ A. Siı ket ı 

\fllhtı.rd&rzade ban 1. 3740. 

lZMİR - PiRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

(İZ I•R) 1 ~kioci-
te~~w sa 1 

11 c.'.e. 

TRABZO POST ASI 

(GÜLCEMAL, 
2- ikinci teşrh çaqamba 
18 de. 

·zMlR - MERSiN POST ASI 

ANAFARTA 
2 ikinci teşrin çu.;amba 
10 da Galata rıhlımındaı:ı 
kalkarlar. 

Dört yüz tane kazan 
lorıısu bin tane kondems~ 
borusu satıu almacakhr. 
Münakasası 8/1l/932 de 
icra kılınacaktır. Temin:: t 
o.;, 15 tır. 

Sipahi ocağından: 
Yüksek konkur atlarının da iıtır 

kile Hanım, Sİ\'İI beyler ve zabi 
tarafmdan 4 ve 11 ikinci Teş 
932 Cuma günlen saat 14,5 da Oc 
Meydanmda atlı müsabakalar yapı 
caktır. 

Biletler: Huıuıi mevki 100. 
rinci mevki 25, ikinci mevki 10 k 
ruıtar. 

İstanbul Mıntaka 

San'at Mekte 
Müdürlüğünden: 
Akıam San'at mektebi iç· 

talebe kaydına deva mediliyo 
T eaviyecilik. marangozluk. 
lektrikçilik. ve sıhhi tesiaalç 
lık ıubeleri Yardır. Ayrıca fu 
culuk şubesi açılacaktır. Bu 
bede fenni bir surette fuçu y 
pılması öğretilecektir. 

Kayit İçin cumartesi. paz 
tesi günleri saat 17 ile 19 ar 
ımda müracaat edilmeai. 

(5817) 

' 1 Bahçekapıda Taş Handa 43-48 No 
cara veri eceğınden müzayedeye konulmUftur. 21-11-932 tarihi· !arda kain vekili H. W. STOCK E-
n~ nliısadif pazartesi gunü ihalei kat'iyesi icra kılmacağmdan fendiye müracaatlan ilin olunur. 
taliplerin yevmi mezkürda -.e saat on beşe kadar İstanbul Ev- T8f Handa 43-48 No !arda kiia ve
k f M kili H. W. STOCK Ef-diye mü-

30 Teşrinievvel pazar günü saat 14,S tw. Dolmebahçede eski 
has ahırlarda açılacak olan ehli hayvan sergi!aine; İıtanbulda 

bulunan muhterem meb'ualar ve nıedia um~ viliyet ua11nın 1 

öksürük n nefM darlığı boğ· 

maca ..e kızamık öksürükleri içic 
pek teıirli iliıçtır. H..- e<zane 
de ve ecza depolarında bulunur 

a üdiriyeıinde Orman ve arazi idaresine müracaatları.(5690) •• ._tları ilan olunur teşrifleri rica olunur. ( 5711) 
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CÜMHURİYET 
Bayramı şerefine 
Beyoğlu'nun yeııine Türk Müe11eseıi olaa 

UE Uj 
Mticliriyeti, fnluılide hir pro,,..... 

banrlamııtır. 

Eu yükıelı: ..,._lan münkk• 
Türk Saz heyeti 

MISIR SAZHEYETI 
ve RAKKASELERi 
Aynca bir heyeti muollııiye ile tehrimizde 
ilk defa okuyacak olan ••• Ye ••• Hamm

lan da .ıin)eyeceluiııiz. 
Bayram ,_.tine prosnm oaat 2 J'• ...._ 

.inam edeee!<tir. 

M·u-jnE 
Muhterem Ankara halkının göstermiş olduğu fevkalade 

rağbet Ye teveccühten cesaı-et alarak yalnız bir 
aya mahsus olmak üzere 

Ankara - Anafartalar cadde•inde 
28 No. da 

D 
S.lenımda kliıat edilen terJİmm bu kve bir ııalddeti 

muvakkate için temdit eyleditlmhi arzederiz. 

EKSELSİOR 
Samsun Orman 

Müdürlüğünden: 
Samaun vilayetinde Vezirköprü kazuınm Ildırözü - Salak • 

gerif devlet ormanından her sene 506 gayri mamul metre mik'ap 
heaabile bir senede 506 ı;:ayri mamul metre mik'ap karaçam eşça-.. --------llllllll~---!1'!111!1-~--~--.I rı beher gayri mamul metre mik'abı 237 kunq muhammen be. 

Cilt Letafeti GÜZELLlGlN Esasıdır deli üzerjnıclen talibine ihale edilmek üzere müzayedeye konul-
muttur. 

Yüzü ııfuıeı ve terin tahribabndan korumak için 

1 Müzayede ve ihale açık ı>rtmna uıulile 'fe 661 - 719 numa-
Beıir Ke. mal Letafet Suyunu Kul anınız 1 kan T ıa ı unların ahkamı umumıyesı veçhile 5 et· 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT riniaani 932 tarihine müsadif cumartesi gunu 

CEVAT eczaneıidir. on beşte Samsun vilayetinde ' mütetekkii orman 

Tekirdağ Vilayeti 
Daimi Encümenindenı 

11,631 lira 43 frurut bedeH keJ!ifli Tekirdağ - Malkara fOIB· 

ıının 23 + 100 kilometroau ile 31 + 250 kilometroau arasındaki 
kı11m ile 6581 lira 99 kuruş bedeli ke§ifli ve yine ayni yolun. 32+ 
600 kilometroıu ile ~600 kilometroları arasındaki tamire müb 
taç mahallerin tamiri 17-10-932 tarihinden 6.11.932 pazar gü. 
nüne kadar 21 giin müddetle v• k..,alı sarf uıulile münakasaya 

konulmu9tur. 
1 - Şartn--. ketifnanıe . ..,., proje auretieri Tekirdağ 'ri

liyeti yollar batmüJıendiıHğinden alınabilir. 
2 - lhalei kat'iye 6.11.932 pasar günil saat 16 da Daimi 

Enclimence icra kılınacaktır. 
3 - Müteahhitlerin ıöaterecekleri Mühencftı ve Fen me. 

murlarınıo ehliyeti fenniye veaikalannm ihale ıününden evvel 
Tekird~A yollar bıtmühendiılifine ıöaterilerek taıdik ettirile
cektir. 

4 - Taliplerin 661 numaralı müzayede. münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesindeki izahat daireainne tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına ~c 7 buçuk niıberinde teminatı mu
vakkateye ait veaaikle Fen memunına ait ve.ikayı leffederek 
6.11.932 pazar günü saat on altıya kadar villyet makamına tev
di eylemeleri lbu:ndJJ'. ( 5679) 

25 T epinlevffl 952 tarlhiadnı itibara lııhiurlu ida· 

re•inln mUnıde Ye kontrola tahbnda uzun mBddet 

fıçılarda bakledlkten IODI'• 

Dinlendirilmiş 
olarak oablmakta olduıu muhterem mötterilorimlze illa olunur. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

idareye lüzumu olan 45,000 çuyala kapalı zarf uıulile veri
len fiyat haddi liyik görülmedit1inden 31-10-932 pazarteıi gü
nü saat 14 te pazarhkla mübayaa decelcıtir. Taliplerin yüzde 
7,5 teminat akçelerin! hamilen Galatada Mübayaa lromi~yonuna 
müracaatları. (5714) 

Kadıköy Malmüdürlüğünden; 

Kadıköyünde Papaaoğlu bahçe&i yanmdaki depoda bulunan 
tahminen 1500, 2000 adet bot muot tenekelerinin açık arttırma 
uıulile ıatılacaktır. Müzayede günü 2 İııı.cıİ T e,rinin 1 inci salı gü 
nü saat 14,5 buçuktur. Talip olanla.un pey akçelerile o gün ko
misyona izahat isteyenlerin daha evve MaJmücl'ürlüğiine müra
caatları. (5641) 

Tfirk Maarif Cemiyeti Menfaatine 

BÖYÖK 

• 
Eşya Piyangosu 

ikramiye Miktarı: 9000 Lira 
Keıide tarihi 12 ikinci teşrin 932 • Biletin fiab BİR 
liradır. Biletleri bayilerden Ye Tayyare piyangosu kişe
lerinden arayım•. Memurlar bulundukları daire ve Şir
ketlerden de tedarik edebilir. fıtaobul' da tevzi mahalli: 

- Caialojlunda Halke'finde Ttırk Maarif Cemiyetidir. 

Deniz Levazım Satıiıalma · . . . 
Komisyonu-odan: 

Deniz kuvvetleri için bir ~d~t l~~ldak a~ -m~a il~ ~·- 1 

tın almacağmdan şartnaınesmı gormek ıateyenleriııı her gün 
Ye müııakaaaya iştirak edeceklerin 14. 2. tetrm: 932 pazartl!ıli 
ıünG saat 14 te Kasımpaıada Deniz Satma.ima KomiaYe>nuna 
müracaatları. (5605) 

satış komisyonu huzurunda icra edileceğinden taliplerin beş bin 
lira sermaye vaz'ına mali iktidarlarını gösterir ticaret odası ve
aikasmı ve ınuhammen bedelden atağı olmamak şartile vereceği 
bir senenin bedeli mikdarmm yüzde yedi buçuk ;1isbetindeki te
minatı muvakkateeini hamilen ihale kanununun on yedinci mad
deei sarahati dairesinde mezkiiır saatte komisyonunda hazır bu. 
lunmaları ve 9artnanıe ve mukavelename sureti musaddakalan
nm Ankarada Orman 1,leri Umum Müdürlüğü ile İstanbul ve 
S.mamı Orman Müdiriyetlerinden alınabileceği ilan olunur. 

15660) 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

BagUa CtlmhPrivet Bayra~ prefine 

LON R 
BiRAHANESiNDE 
tt::z EfT ALYA 11<::.n~e SA Dl Bey 

Bu mes'ut gecede musiki mubiplerini karşı:arırıda 1 
görmekle bahtiyar olacaklardır. ------

Deniz levazım satınalma 
komisyonundan 

16,000 Kilo Pirinç: '.Açık münakaaası: 30 Tetrinievvel 
932 pazar günü saat 11 de. 

6,000 Kilo Sabun: Açık münakuaaı: 30 '.re,rillievvel 
932 pazar günü saat 14 te. 

15,000 Kilo Kuru faaulya : Açrk münak.ıaaı: 30 Te,ri
nievvel 932 puar günü saat UI te. 

15,000 Kilo Nobutı Açık münakaıuı: 31 Tq-rinievvel 
932 pazart.,.i giinii aaat 11 de. 

5,000 Kilo Kuru üzüm: Açık münakuaaı: 31 Te,rini
evvel 932 paır.arteıı) günii saat 13,15 ta. 

5,000 Kilo Karpit: Açık müııakaauı: 31 Tetrinievvel 
932 pazartesi günü saat 14,5 ta. 

5,000 Kilo Kazan Tutyaaı: Açık münakuaaı: 31 Tet
rinievvel 932 pazartesi günü saat 15,5 ta. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarları 

yazılı eJ!yanm münakaaalan hizalarmdaki 11üıı ve saatlerde ya
pılacajimdan tartnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve ver
meğe talip olacaklann da münakasa gün ve saatlerinde muvak
kat teminat ma'kbuzlılrile birlikte Kuımpaşada Deniz Levazım 
satmalma lcomiayonutıa müracaatları. (5292) 

'Jevoğlu lstiklil caddesi ı, Bankası yanında 150 No. 

D o R E 
AİLE BİRAHANE VE LOKANTASINDA 

Her aktam saat 8 elan 1 e kadar mükemmel orkestra çalmacalrtır. 
Taze bira ve rakı ile beraber sıcak ve ooğuk envaı mezeler veriliyor. 

Fiatlarnmz gayet ucuzdur. 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mülkiye ve Yüksek muallim mekteplerinin 932 mali senesi 
kesme ve toz şeker ihtiyacı aleni ıuretile münakasaya konulmuş
tur. Taliplerin şeraiti v,., •,;o::ak üzere mektep müdürlüklerine ve 
münaka~a için P-11 ·~"::''; La>ihinde Fındıklıda Güzel san'atlar a
kademisinde yüksek .-::d ttepler muhasebeciliğind~ mübayaat ko. 
misyonuna müracaatları ve münakasıınm saat )5 ten 16 ya ka
dM devam edeceği teminatı muvakkatelerin ihale gününden ev
yel muhasebe veznesine yatırslmaaı lüzumu ilan olunur. (5521) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

40,000 Liradir. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiıtir. 
Fırsab kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

29 Birinci Tesrin 
Beynelmilel Tasarruf Günüdür 

hafta bütün 
tasarruf 

medeni memleketlerde 
hesapları artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri kalmamasını 
istiyorsan, sen de kendine 

BANKASI' oda 
Hesabı Açtır. 

Bir 
ZiRAAT 
Tasarruf 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara .. · gun'.-.~. içindir. 
Atalarımızın· bu güzel sözlerine layık Vatandaşlar 

olduğumuzu gösterelim. 

TÜRKİYE ZİRAAT BANKASI 

Şu neş'eli çocuklar arasında: 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Çünkü onun kumbarası yok! 
29 teşrinievvelde bir Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

TUrkiye'de Ctimhurlyetin kuruluşu günü, biitiiP 
dUnyanm ( Taaarraf günii ) dür. Kiiçük, büyülı, 

kadın, erkek herke• o gün para 
blrlktlrmeie hatlar. 

Bu hafta içinde lı bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya başlayınız. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok. paranız·oJur 

. .. [TÜRKİYE İŞ BANKASI] 
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