
Amerika Cümhur Reisi M. Fransada M. Albert Sarraut 
yeni kabineyi teşkil etti.Silah
sızlanma umumi komisyonu 
birinci kanuna kaldı. 

Roosevelt pazar günü inkıla
bımız hakkında radyoda bir 
nutuk söyleyecek. 
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Gazi Hz. dün Ankaraya varan dost Sovyetlerin yükse 
mümessillerini kabul buyurdular ve üç saat görüştüler 

• 
Başvekil ziyafette dedi ki:'' ilk münasebetimizden beri 
geçen 13 senede daha ziyade kaynaşdığımızı gördük,, 

--o----
Aziz Rus 
Dostlarımız .• 
ANKARA 27. (Telefonla - Bat 

muharrirmi~den ) - Burada iki 
bayramı birden yapıyoruz. Bir 
taraftan Cümhuriyet bayramı
nı, bir taraftan hatlarında 
Vorotilof Y oldat bulunan Sov
yet Rus dostlarımızı burada se
lamlamanın zevkini yafıyoruz. 
Netemiz, memnuniyetimiz hudut
suzdur. Cümhuriyeti teı'ide gelen 
zevatın hepsi ihtilalin kahraman
larıdır .Çoğunu tarihleri ile, muvaf-1 
Fakıyetleri ile yakından tanıyoruz. 
Heyetin ba,ında bulunan Ceneral 
Vorotilof Sovyet rejiminin fÖyle 
böyle bir tefi değildir, yılmaz az
mi, tükenmez enerjisi ile Kızıl Or
duyu hürmete ,ayan bir dereceye 
çıkaran odur. Stalin, Vorotilof 

ovyet rejiminin belli batlı iki 
lemelidirler. 

Kızıl Ordunun Batkumandanı 
Vorosilof Yolda•ı tanımıyanlar 
kimbllir onu hayallerinde nasıl bir 
•İma olarak yafatırlar? Hakikatte 
Rus Harbiye komiseri dünyanın 
en sempatik insanlarından biridir •. 
6 sene evvel biz de Rus ihtilali
nin onuncu yıldönümü bayraınına 
İftİrak için Moskovaya giden he
yet arasında bulunmuttuk. Muvaf
fak olmuş bir ihtilalin heyecanını, 
:ı:evkini tatmıştık. Gerek o tarih
te, gerek daha sonraları ismet Pa
ta ile beraber Moskovaya gittiği
miz :ı:aman tanıdığımız ve görÜf· 
tüğümüz Kızıl Ordunun muhte
rem Ba,kumandanı Vorotilof Yol
da•a kartı derin bir hayranlık duy
'lnuftum. Şimdi kana kana bu a
:ı:iz yoldaşın tatlı sözlerinden, gü
ler yüzlerinden neş'e ve muhabbet 
topluyoruz. 

Dikkat ediyoruz. Burada hal
kımızın bakıtlarından, Rus misa
firlerimize karşı çok hususi, çok 
derin bir sevgi okuyoruz. Bu b:ı· 
kıtta sevgi var, muhabbet var, bıl
hassa vefa ve emniyet var. 

Bunun sebebi basittir. Her iki 
millet te dünyanın en mütkül bir 
'devrinde biribirine karşı vefa ve 
'dostluk gösterdiler. Ahlaki karak
teri biribirine çok uyan Rus ~.e 
Türk milletlerinde gerçekten mu· 
kemmel bir fazilet hazinesi var· 

Bunlar yalnız menfaatlerde 
mütterek nl.l·-' '"\rı için değil, ah· 
lak ve karakterleri de bunu em
rettiği içindir ki vefa ve sadakat 
gösteriyorlar. Artık Türk-Rus dost 
luğu Rusyada da, bizde de siyasi 
bir an'ane oldu. 

Biz onu tahsan Rusyada gör
dük ve duyduk. Rus dostlarımızın 
da ayni teyi burada yeniden gö
rüp duyacaklarına 9üphe yoktur. 

Sovyet hey' eti reisinin nutkundan: "Gayet sıkı dostluk 
bağlarımızı bütün dünya biliyor. Bu dostluk 

hiç bir yerde ve hiç bir kimsede şüphe uyandırmayor,, 

General Voroşilof her iki milletin bugünü ne müşkül 
şartlar içinde kazanmış olduğunu ha.fırlattı 

Sovyet heyeti reisi Ceneral 
Voroşilol 

"\ 
Ankarada ilk 
Bayram günü 

ANKARA, 27 (Telefonla) - Bay 
ramın birinci günü sabah saat 9 da 
Reisicümhur Hazretleri Millet Mec
lisini tefrif edecekler ııe orada mırra. 
sim aalonunda kur diplomatiğin teb· 
riklerini kabul buyuracaklardır. 

Kur diplomatik namına duııayyen 
olan Soııyet sefiri M. Suriç irat ede. 
ceği bir nutukla Ga2'i hazretlerini teb 
rik edecek, Reisicümhur Hazretleri 
de bu nutka Franau:ca mukabele bu
yuracaklardır. 

Amerika ve inkılabımız 
ANKARA, 27 (Telefonla) - A-

merika Reisicümhuru M. Rooaevelt'in BQfvekilimiz ismet Pafa Hz. ı 

T amışvarla Ateş • Günefin dün yaptığı maçtan birkaç enstantane 

F enerbahçe, şampiyonluk 
yolunda ilerleyor 

Türkiye şampiyonluğunda yaptığı üç 
maçta şimdiye kadar 19 gol atmıştır 

pazar günü inkılabımız; hakkında rad. kanı harbiye ikinci reisi Asım Paşal_ ar, 
yada bir nutuk söyliyeceği meııau- Ank y ı 
kan haber alınmıııtr. baıvekalet müsteıar~ı ~'!- a 1 v_e Yeni tetekkül elmit olan Ttet • Gü. Dünkü oyunun ilk devresi Atet Gü-

ANKARA, 27. A. A. - Jeneral Vo- belediye reisi ve refıkası hancıye veka· net klübünün futbol takımı ilk futbol netliler için talisiz ve acı bir netice 
roşilov'un riyasetindeki jeneral Budun- geldiniz" yazılarını taııyan büyük bir leli katibi umumisi milli mü- maçını İstanbul halkının önünde Ka- ile bitti. Fakat ikinci devrede daha 

Ateş - Güneş dün mağlup oldu 

ny, maarif komiseri Dubnov ve M. Kur- tak kurulmu•tu. dafaa ve maarif müsteıarı kol- dıköy Fenerbahçe stadında oynadı. mazbut bir oyun göstererek bu neti-
jijınovski ile maiyetlerindeki zevattan • ordu kumandanı, Süvari Umum Atet Güneıin ilk tecrübesi doğru- cenin kendi kakiki kıymetlerile mütc• 
mürekkep Sovyet heyeti bu sabah 10,35 Misafirler istasyonda Baıvekil ismet müfettişi ve Fırka kumandanı, pro- sunu söylemek )azım gelirse idari cep- nasip olmadığını İspat etmit oldu. 
de hususi trenle lstanbuldan §ehrimize ve büyük erkanı harbiye reisi müıür tokol •efi ve muavini merkez kumanda- heden çok iyi tecelli etti ise de, fut- ilk haftayımı altı aıfır mağlup bi-
geldiler. Fevzi Paşa Hazaratiyle milli müdafaa, nı ve unniyet müdürü Pafalar ve Beyler bol aahaaında birinci maçında bu tirip te ikinci devrede hiç gol yeme-

Jıtaıyon ve istasyondan A~karapala- hariciye, maarif vekilleiryle hanımları tarafından karşıJanmııtır. muvaffakıyeti kazanamadı. den iki sayı çıkarabilen bu takımın 
dd S t T .. k h lk f k • k"ti"b. f k k' Jeneral Voro•ilov ve refikatindeki ze-

18 kadar aüren ca e ovye ve ur a ır ası umumı a ı ""' ır a er a· bn B kil ı' t b.. ..k k. nı Filhakika yeni bir takımın ilk mü- aldğı neticeyi biraz gayri tabii keli-
' 

- 1 d im b dd ·· ·ı h J b. · - ·ki · d va a•ve ıme ve uyu er a -
1 bayrak arıy e onatı 1§ ve u ca e u- nı ı e anım arı ınncı ve ı ncı or u :r aabakaıını Macar profeıyonellerin.. meıı e tavsif etmek, doğru olur. 

zerinde ruıça ve türkçe misafirlere "Hoı müfettiti Ali Sait ve Fahrettin, büyük er (Devamı 6 ıncı sahifede) den mürekkep bir time kartı oyna- Bu da, bir ecnebi takmu kartısmda 
• • • •, •, • •,, • •,, • •' '•' • • • •' • • • • • • • • • .. • • • , ...... , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •"" • • • • • • • • •' maıı ve §Anıını tecrübe etmesi olduk.. ilk tecrübesini yapan yeni bir Türk 

Bulgar misafir 1 er dün gel- ;-ı:r.;;';;.;;;;ıı~~ıııııııııııııııııııııııı;~;u;;;;ıı;ıı;;,Tııı;;,;;;;,;~ıııı" Hediye edilen 
Tayyareler 
Dün tecrübeleri yapıldı 

belki bugün 
Ankaraya gidecekler 
Rus Sovyet ükümeti tarafından ordu 

muza hediye edilmiı olan dört tayyare 
tamamen kurulmuş, dün saat 14 le Ye
tilköyde Tayyare Cemiyeti lıtanbul ıu 
besi müdürü Fehmi Beyle cemiyet erki 
nı hazır oldUğu halde uçuı tecrübeleri 
yapılmııtır. Tayyareler, bava müsait ol 
duğu takdirde bugün Ankaraya gide
ceklerdir. 

Hariciye müsteşarlığı 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Hari

ciye Vekaleti müsteşarlığına, vekaletin· 
de bulunan Müdürüumumilerden Agah ve 

Agah Beyin yerine vekaleten konsolos
luk iıleri müdürü Kim.il Rifat Beyler 
tayin edilmiılerdir. 

diler, Ankaraya gittiler =YARIN ~ 
Ceneral Markof yedi senelik değişikliği - i 

= -
görünce hayretini saklamadı R ·· · · · ONUNCU y ld .. ·· ·· -

e1ımımızın ı onumu_ 
gününde saygılı okuyucularımız için -

: ~~ıı<t t 52 büyükl ~ ~~lJ-t _ıyc sahife i 
olarak intişar edecektir. Bu sayımızda e 
bütün tarihi vesikaları ve resimleriyle "Milliyet,, in = 
okuyucuları on yılda her sahada başarılan büyük 
eserleri gözlerinde canlandırmış olacaklardır. 

Şu da muhakkak ki beynelmi
lel münasebetlerde de Rus • Türk 
dostluğu artık bir realite ve an'a
ne olmuttur. 

Eski nafia vekili şehrimizde 
Yarınki fevkalade 
Sayımızda neler var? 

Vaktile açık açık söyliyenler 
bulunmuştu: "Siz Türkler Rus 
dostluğu politikasında devam ve 
ısrar ettikçe, beynelmilel alemde 
maddi ve manevi müzaheret bek
liyemezsiniz.,, 

Bazan tehdit derecesini bulan 
bu sözler kartısında biz yalnız sus
makla kalmazdık. Rus dostluğu
nun, Rusya ile tefriki mesainin 
yalnız bizim için değil, bütün dev
lttıer ıçın de zaruri olduğunu, 
Rusyanın samimi bir İftiraki ol
madan dünyada sulh takının tees
süs edemiyeceğini söyler . ve ~u 
kanaatimizi müdafaa ederdik. Şım 
di politikamızın galebe çaldığım 
görmekle bahtiyarız. işte ta~a.f ta
'taf Rusya ile münasebet tesısı ~o
lunda çalışan büyük de~letlerın 
te~ebbüsleri göz önündedır • 

Sovyet Rusya ile yollarımız 
ayrı ayrıdır. Fakat her iki idare
nin d <' gayesi halka gitmeldir, hal
l: ı::ı refahını arttırmaktır. 

T ekrar ediyoruz: Bu dakikada 

Nafia Vekaletinaen istifa etmiş olan 
Hilmi Bey dün aabab ıehrimize gelmiı 
ve Tokatliyan oteline inmittir. Hilmi 
Bey bir kaç güne kadar tedavi için Al· 
manyaya gidecektir. 

Macar misafirler 
Şehrimizde misafir bulunan Macar 

dostlarımız dün Eyipte bir gezinti yap
mıılar, Eyip camiini ve mezarlığı ziya. 
yet etmiılerdir. 

Macar Kolonisi, seyyahların ıerefine 
dün Tokatliyat otelinde bir çay ziyafeti 
vermiştir. Macar konsolosu da konsolos 
hanede ayrıca bir çay ziyafeti vermiştir. 

Heyet meyanında bulun~n. Macar 
mebusan ve ayanından 22 kışı bu ak
tamki trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Ankara net'eli günler yafıyor, 
Rus dostlarımız bundan on iki, 
on üç sene evvel, ıztıraplarımıza, 
felaketlerimize "maddi ve mane
vi,, vasıtalar ile nasıl ittirak etti
lerse, bugün de milli bayramımı
za, ihtilalimizin zaferini kutlula-

d . " dd' ma saa etme gene ma ı ve ma-
nevi,. vasıtalarile candan i~tirak e
diyorlar. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

'Ankaraclaki Büyük bayrama iştirak etmek Üzere dün şehrimize 
gelen Bulgar heyeti 

Cümhuriyctin onunc uyd dönümün· 
de Ankarada bulunmak üzere tehrimiZ1> 
geleceğini yazdığımız Bulgar Maarif 
nazın M. Boyaciyeff ve Ceneral Mar
koff dün ıabahki ekspresle Sofyadan 

ıehrimize gelmitlerdir. Misafirler lstas 
yon hükümet namına Vali Muhittin, Em 
niyet müdürü Fehmi ve ıehir namı
na Belediye Turizm tubesi müdürü Ek-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- -1 - Hakiki bayram, Millet Su, köprü, yol, elektrik ve fi- -= bayramı (Yazan: Siirt meb'usu mendi/erlerimiz! On yıllık inkı- ;;;;;; 
_ Mahmut), 2- Cihan siyasetin- lôp Türkiyesine içtimaiyat gö- = 
- de dünkü ve bugünkü Türkiye züyle bir bakış (Yazan: lımail =: = (Yazan: Ahmet Şükrü), 3- Is- Hakkı), On yıl zarfında türk _ 
- tiklôl harbı, büyük zafer, Lau- musikisi (Yazan: Meııut Cemil), 
_ ııanne, Cümhuriyetin ilônı, Halk- On senelik edebiyatımız (Ya- = 

evleri, gençlik (Yazan: Ali Ri- zan: Nurullah Ata), On yılda ;;;;;; 
=: za), Cümhuriyet maliyesi ve Türkiye resim ôleminde ne ol- _ = türk parası (Yazan: iş Banka- du? (Yazan: Elif Naci), lnkıtô- = 

Aft • •f d d ı Eli "başmüfettişi Sami), On yıl bın köye doğru uzanan adımla- -an ıstı a e e en er 1 içinde türk kültürü (Yazan: lb- rı (Yazan: Kerim ômer), Cüm-= rahim Necmi), Dağınık fikirler huriyetin on senelik mimari ha-
B (Yazan: Etem izzet), On yılın yah (Yazan: Abdullah Ziya), 

Dün cuma olmasına rağmen hapishane 8 yarattığı şehir, karada, havada, Cümhuriyet devrinde bankacı- = 
E d · d T lık, bankalarımız ve ticaretimiz = ve tevkifhane dosylarına bakıldı E enız e ürk ordusu (Yazan: (Yazan: Fazıl), Cümhuriyetin 
=: Cinoğ!u), lktısadiyatımızın on ve Halkın sihhati (Yazan: Dr. = 

Yeni af kanunu bugün tebliğ e- ı 
dilmiı olacaktır. Maamafih kanunun 
metni malum olduğundan İstanbul 
müddeiumumiliği aftan istifade eden
]erin hiç olmazsa bir kısmının cÜm· 
huriyetin onuncu yıldönümünde dı
§arıda bulunabilmelerini temin için 
af layihasının kesbi kanuniyet ettiği
ni haber alır almaz derhal hazırlığa 
ve tetkikata başlamıştır. Perşembe 
günü bu it için geç vakit müddciu-

• 

mumi muavinleri müddeiumumi Ke
nan Beyin nezdinde bir içtima yap
mıtlardır. 

Aftan istifade edeceklerin cetvel
lerinin kat'i ıekli bugün teıbit edile
cek ve aglebi ihtimal yal'ın •abah sa
at sekizden itibaren aftan istifade e
deceklerin tahliyeleri yapılacaktır. 

Bu sabah müddeiumumi muavin
lerinden müteşeklcil bir heyet ıe.,kif. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

-=; yıllık bilônçosu (Yazan: Sad- Galip Ata), On yılda dahili teş- -
reddin Enver), On yılda teknik küôt ve diğer bir çok şayanı -

;: kabiliyetimizi nasıl gösterdik? dikkat yazılar .. , 
§ 
i§ Yarın gazetemizin ilavesini 
~ Müvezzi/erden isteyiniz .. 
'1n 11111111 n ıı ııı ıı mm ııumıı 1111111111111111111111111 m ıı ı 11111111111111 ııı ı mııı 11111111111111111111111 
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Tarihi tefrika: 143 ABERLE 
T.-ı • S. N. Hn ı..kla (Milll1•t) ......... 

Mithat Paşa ve Kızlar ağası 
2 

M. Sarraut kabineyi yaptı 
Kendisi gene Bahriye nazırı kalıyor. 

Kızlarağası, kendisi için: "Biz kullarınız, bir nevi av tazısı 
yahut köşk, bağ, bahçe bekçisi çumarlar gibiyiz?" diyor !.
Behram ağa, Mithat Pş.yi, Sultn Hamide nasıl gammazlıyor? 

M. Paul Boncour Hariciye nazırı 

Kızlarağası Hafız Behram A- ı 
ğa, kendisine Mithat Patanın ehem
miyet vermemesinden, sair vükela, 
vüzera,rical ve saire gibi temelluk 
ve müdahena etmemesinden çok ca 
nı sıkılmıt, için için dit biliyordu. 

Hafız Behram Ağa, Sultan Azi
zin devri saltanatı ve hal'i zaman
larında Mitat Patanın oynadığı 
rollere yakinen vakıf; vak'a ve ha
diselere kıamen veya tamamen ta· 
hit olduğundan bildiklerini, gör
düklerini, tabii kendi zamirine ve 
menviyatına uygun bir tarzda Sul
tan Hamide arzetmitti. 

Kızlarağasmm Mitat Pata aley
hinde anlattığı mühim esrar, Mitat 
Patanın muhakemesi esnasında 
inkipf etmit ve gizli kalmıt bir 
çok hakikatler meydana çı.kmı9br. 

Kızlarağumm arizuı : 
"Veli nimet fCvketlu padita

hım ! 

bi Atıf Beyleri ve seryaver Dama
cı Halil Pa,ayi talebenin ayakla
rına kadar gönderip nasihatler et
tirmif te gene dağılmazlar, bağ
rıfıp dururlar imi'! Nihayet Sad
razam Mahmut Nedim Pata ve 
ŞeyhüJislam Hasan Fehmi 
azlolunnıut, mütercim Rüttü Pata 
sadarete geçmit, Hüseyin Avni Pa
ta Bursadan çağırılmıf, böylelik
le güç bela biraz yatı•tırdmıf ve 
fakat Mitat Pap aııd emeli, dileği 
olan me,rutiyeti tesis ve kanunu e
sasıyı ilin ettirmek scvdaııile 
memlekete hiç durmadan fesat la• 

larmıt! 

"Bu hailerden, her gün devam 
ve izdiyat eden izaçlardan son de
rece bizar olmUf, koca paditafı o 
kadar sıkılmıt. bıkmıf, usanmıf ki 
az kalsın Rus elçisi İğnatiyef'in 
sözlerine, tetviklerine kapılarak 
babası Sultan Mahmudun Yeniçeri 
azgmlanna yaptığı gibi Mitat Pa
fUlDl, Namık Kemalin ayaklandır
dıkları softalara , yobazlara kartı 
da bir yavuz oyun oynamağı 1cu
rarmı,, Moskof elçisi lğnatiyefcen 
bu hususta yardrmlar göreceğine 
dair vaatler de almış imit. Orsa 
huca mesele böyle üzüntülü, sıkın
tılı bir şekilde sürüklenip gitmek
te iken Bulgaryadakl ..-ilayatı ~
hanede tekrar isyan ate~eri parla
mrt, zaten Bosna Hersek karısık
lıkları devam edip durmak~ i
miş. Üstelik olarak Edirne valisi 
Kalkan Delenli Recep Paşa zade 

Akif Paşadan gelen bir fİfreli tel
grafnamede Bulgar ihtilal komite-

PARIS, 27. A. A. - Sarraut kabinesi, 
sabahleyin saat 1,10 da resmen te§ekkül 
etmiştir : 

Baıvekil ve bahriye nazırı M. Alber 
Sarraut, bafvekil muavini ve adliye na-
2trı Dalimiet, dahiliye nazırı Chautempı, 

·hariciye nazırı Paul Boncour, harbiye 
Daladier, maliye Georgeı Bonnet, bütçe 
Abel Gardey, ziraat Quluille, ticaret Lau 
ren Eynac; nafia Paganon, milli terbi
ye De Monzie, müstemlekit Pietri, hava 
işleri Pierre Cot, bahri ticaret Stern, te
kaüt Ducoı, 

Müsteşarlar : 
Başvekalet müteaın M. Andre Am

rie, hariciye müsteşarı Françoiı de Te
san, teknik tedriaat Marcombeı, müıtem 
lekat müsteşarı Auguste Brunet, milli 
terbiye müsteşan Maxence 8.ibie, har-

Silahsızlanma 
Meselesi 

Umumi komisyon içtimaını 
birinci kanuna bıraktı 
CENEVRE, 27. A. A. - Sili.bları a

zaltma konferanıı umumi kom.iıyonu 
toplantılannı birinci kinunun dördüncü 
gününe bırakmıflır. 

CENEVRE, 27. A. A. - Beynelmi
lel mesai bürosu müdürii Almanyanrn 
Milletler Cemiyetinden istifasırun bey
nelmilel mesai bürosuna da tamil olduğu 
hakkında alman mesa! nazırı tarafından 
gönderilen tezkereyi aldıirnı bildirmi§
tir. 

Bir yol kazası 
COMBURG, (Turinge'de). 27. A. A.-

Volff Ajansmdan : 
içinde bir ~ok tenezzübcü bulunan bir 

otobüs yolda bir ağaca çarpmı,tır. 22 
kişi az çok tehlikeli surette yaralanmış
tır. 

"Kapı kullarının en birinci va
zifeleri Teli nimet efendinin İçeri
de, dıtarıda olandan, bitenden a
gihlığma hizmetle her türlü hu- ı 
zursu~luklardan si~ete çalıtmak
tır. Bız kullannız bır nevi av ta
zısı, yahut kötk , bağ, bahçe bekçi
si çumarlar gibiyiz. Akıllarımız in
ce iflere ermez, gücümüz, kuvve- / 
timiz mütkül teYlere yetmez, an
cak o sadık hayvancıklar misillu 1 

bir av kokusu aldıkları yahut yad, 
yabancı, dütman sezildiği halde 
efendimize agahlık için vakit ge
çirmeksizin, düfmana fırsat ver
meksizin sesimiz çıktığı kadar hay
kırır, kotar, çırpınır, çabalarız • 
İşte bu kabilden olmak üzere rah
metli Sultan Abdülazizin Kızlara
ğası Cevher Ağa kullarile dün ge
ce dairede konuturken mumaileyh 
Cevher kulları Mitat Pata ile Val
de Pertevniyal Sultan ve merhum 
Sultan Aziz Hazretleri arasında 
geçen bazı mühim halleri, vak'a
lan anlattı ki allahalim Mithat Pa- ı 
şanın bugün kanunu esasi diye or· 
taya çıkardığı meselenin tıpkısı
dır. Cevher kulunuzun bizzat gör
gü üzerine hikayesine göre muh
terem ammü hümayunları Sultan 
Azizin son zamanlarında yani iki 
yüz doksan ve doksan bir tarihle
rinde Mitat Paşa, gene kanunu e
sasi ilanını iltizam ve iddia ile 
ortaya çıkmı' ve ortalığa büyük 
bir mesele ve dedikodu çıkarmı,, 
etek doluları paralar dağıtarak 
ve i~lerine müfsit, dilbaz kimseler 
sokarak Üsküdar, İstanbul med
reselerinde bulunan elli alımı, ba
,ı sarıklı talebei ullımu ayaklan
dırmıttı. 

lerinin Kücük Mustafa Patada Kır- Al b v h k 
calı de, Kızanlıkta, Otluk kö- man ayragına a aret 
yünde, Büyük Balkan eteklerinde BROMBERG, 27. A. A. - Volff A-
muntazam silahlı asker gibi çeteler janoı bildiriyor : 
ile köylere, kasabalara hücum e- , Odeelr nehb;i Aist

1
ikametinde Dabançin~' 

d• bük" <.en g en ır man vapurunun yragı-
ıp umet konaklarını bastıkla- na ayak takmu kimseler tarafından ha-

rı, müslüman kadınlarını, çocuk- karet edilmiştir • 
!arını gazlara bulayarak yakmağa Bu adamlar bayrağı kopraıp yırtmak 
hatır ve hayal 1 • ti ' tehdidinde bulunduklarından gemi tayfa 

k e g~ mez cınaye er, sı bayrağı indirmeğe mecbur olmuşlar 
şa avetler yapmaga koyuldukları- ve vapur limandan ayrılınca tekrar dire 
nı ve bunları def ve tenkile kafi ğe çekmişlerdir. Bunun üzerine ayni a
asker ve zaptiye olmadığından fe- damlar vapuru lal8 tutmuşlar, azçok mad 
la.ketin önüne geçemediği bildi- di zarara sebep .olm~!lardır ... 

·1 k · t• d 1 Su! Alınan mabfillen bu gemının beynel-
rı ere ıs ım at o unmuf, tan ·ı 1 ·· ef ı t ··ıı · · A • . mı e seyrus er usu ve eanlu erıne rıa 

zız tafırmıt kalmış, bır taraftan yet ederek mensup bulunduğu memleke 
da lngiliz sefiri Sir Hanri Alyot tin bayrağını taşıdıimı kaydetmektedir 
Babıaliye dayanarak ve mutat ol- ler. 

"Binlerce talebei ulum, softa
lar, bocalar, Fatih, Süleymaniye 
Bayezit, Ayasofya meydanlarında' 
dol~ıp bağır,ırlar, paditaha olmı
yacak sözler derler, küstahça ha
berler yollarlar imit ve bu patır
dılar o raddeye gelmit ki bir gün. 
d; '?":ditah üç bet defa batmabe
yıncısı Hafız Mehmet ve batkati-

madığı halde baş tercümanını Be
tikta, sarayına kadar göndererek 
Rumelinde, bahusus Edirne vilaye
tinde Türklerin ve hükumet adam
larmın, zaptiyelerin kır serdarla
rınm, Hristiyan tebaayı mavhf ve 
itlaf etmekte olduklarını ve bu fe
cayie sebep olan memurların ve 
hele Edirne valisi Akif . Patanın 
hemen tedip ve idam olunmaları
nı ve nihayet bir hafta içinde asa
yi' iade edilmez ve dedikleri ya
pılmazsa lngiltere devletinin fili 
müdahaleye mecbur edilmif olaca
ğını kat'i bir lisan ile arz ve iblağ 
eyliyordu." 

(Arkası var~ 

Yarın: 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
3 

Sultan A~iz~ gazap ve tehevvürü. - Mithat Paşayi 
avutmak ıstıyorlar!- Cevher ağanın Mithat Pş.yi ziyareti. 

Macar misafirlerle turizm 
işleri görüşüldü .• 

ı. 

1 
~ 
m 

Ik kafile olarak Macar doktor ve gaze-
eci!e~i memleketimizi ziyarete geliyor 

E'.~elkı akş~ ~erıtpalas otelinde muılardır. 
fehruruzde tunzm ıılerile mefgul o- Toplanbdan ıına'-- t ·d·. T"" 
lan t ·ı b . . d b M tua şu ı ı. ur-

ze;'a .' e fe rımız e ulunan a· kiye ile Macaristan arasında turizmin 
car mıaafırlerden bazı zevabn i§tira- t-•viki için mu··tekab·ı b ti 
k·ı T"" k" ·ı M . ~ ı seya a er ve ı e, ur ıye ı e acarııtan arasında konferana.lar t rt"b" T · t · ·· b 1 . . • c ı ı. urızm propa .. 
urızm munaıe et erının inkiıafr hak- ganda eıerierinin her ·k· 1 k k d ··d 1 • _n_• d ı ı meme et-

.. ın a 1!'-u. a~e eı e-ı-Kar a bulunmak te tevziahnı kolaylaştınnak Türk 
uzere bır ıçtuna yapılmıştır. ve Macarca Türk ve Macar' aeyyaıJ: 

~u ~op_I".~tıda belediye turizm şu- rebberleri netretmek, tatil zamanla-
besı _mu~~~ _Ekrem, Turing ve Oto- rında talebe ve muallim mübadelesi 
m".b1 klubu ıd~~e ~.e".~t~nden Şükrü ıçın. tefebbüsatta bulunmak, turizmi 
"'.lı, hr_~c~t Ofm muduru Cemal, Tu- t~§vık için Macar matbuatında Tür-
rmg klubu azasından Emir oğlu Zi- kiye hakkında ve Türk matbuatın-
ya Beylede Macar dostlarımızdan sa- da Macaristan hakkında makaleler 
bık Budapefte belediye reisi Dr. Rip· ne§rettirmekti. 
ka, .. Mac~r M~~iai meb'usanı Hariciye Bu vadide cereyan eden mükile-
ncumenı reııı Dr. Pekard, Milli Ma- melerden sonra iki memleket arasm-

c r Turizm ofiai reisi Dr. Mikloş Bu- d 
apeıte sergisi müdürü Dr. Ha~a•i, a turizmin !n.kitafınr temin için se-

B d b Y yahatlcr t!rtıbıne karar verilmiıtir . 
e u. ap.eşte e!ediye erkanından Dr. ilk kafıle olmak Üzere gelecek aon. 
edrıtzkı ve sair zevat hazır bulun- b h k 

... _ a ara adar MaQU' cloktor ve ga-

300 çift evleniyor 
ROMA, 27.A.A. - Roma üzerine yÜ 

rüyüş hareketinin yıldönümü münasebe 
ti ile birinci tesa·inin otuzuncu gÜnÜ sa-l 
bahı Romada 3oo çiftin düğünleri yapı
lacaktır. 

Yeni evliler kiliselerde yapılacak ayin 
den sonra alay halinde Urbe'ye gidecek
lerdir. Orada M. Mu11olini tarafından 
verilecek hediyeleri alacaklardır. 

Taşrada da buna benzer mera•İm ve 
1500 ıiüğün yapılacakhr. 

Alman kanunlarında 
ıslahat 

BERLIN, 27. A. A. - Volff ajan
sından : 

Nazrrlar medisi Alman hukukunda ve 
kanunlarında büyük islahat yapmağa 
girişmiştir. Bu islabat dört komisyon ta 
rafından hazırlanacaktır. 

, ............................................................ . 
zetecilerden mürekkep bir kafile ls
tanbula ırelecck, .buradan Bursa, Ya· 
lova ve Ankaraya ııideceklerdir. Ma· 
car mühendis Ye mimarlarından mü
rekkep ikinci bir kafile de lstanbula 
gelerek Bursa ve Edirneyi ve Anado
luda mühendis ve mimarlar için :ıa
yanı istifade binalar bulunan tehir
leri ziyaret edeceklerdir. 

Gelecek ilkbaharda da 200 ki,i. 
lik bir kafilenin Köstence tarikile ls
tanbula gelmesi mukarrerdir. Bu ka
file de Ankara ve Bursayı ziyaret e
decektir. Kafile tahsis edilen bir 
Türk vapurile Pireye giderken lzmi
re de uğrayarak tehri gezecektir. 

Budape~tede 4 mayıstan 14 ma
yısa kadar devam etmek Üzere açı· 
lacak olan sergiyi ziyaret için Tür
kiyeden Macari.stana bir ıeyahat ter
tip edilecektir. Bu maksatla elyevm 
şehrimizde bulunmakta olan Türk -
Macar ticaret odası ikinci reisi Dr. 
Borf sergi mümeuili aıfatile tehri
mizde kalacaktır. Sergi müdürlüğü, 
sergide Türk turizm tetkilatma ait 
olan propaganda eserlerinin teşhiri i
çin meccanen yer ayırmağr vadet· 
mİ'itir, 

Bu müddet zarfında Turing klü
bümüz ve belediye seyyahin §Ubesi bu 
sergi İçin hazırlanacak ve ıergide teı 
hir edilmek üzere propaganda bro
ıürleri ve afitler bastıracaktır. 

Bundan başka ilkbaharda da Türk 
doktor ve gazetecilerinden mürekkep 
bir heyetimiz de Budape§teye gide
cek ve Macaristan kaplıcalarını ziya· 
ret edeceklerdir. 

Macar Turizm ofi-1i bu kafile için 
Jlacariııtanda tenzilat yaptırrnaiı va
detmqtir. 

biye Guy la Chambre, bedeni tedriıat 
müsteşarı Le Gorgeı. 

PARIS, 27. A. A. - M. Albert Sar
raut yeni kabineyi teşkil vazifesini kat'i 
surette kabul etmiıtir. 

M. Saraut bu kararını cümhurreisi M. 
Lebrun'e bildirmek için Elysee'ye gide
ceği sırada gazetecilen yaptığı beyanat
ta demiıtir ki : 

" lstiıarelerime dün öğleden sonra da 
devam ettim. Benimle birlikte çalı§ması
nı istemek İçin M. Barthou'yu görmeğe 
gittim. M. Bartbou bana samimi ve kuY 
vetli surette yardım edeceğini bildirdi. 
Fakat kabine haricinde daha tesirli bir 
yardımda bulnabilecejiini ileri sürerek 
ber hangi bir nazırlık kabul etmek iste-
medi. " ,. 

Alman 
İntihabatı 
Namzet gösterilenlerin 

listeleri neşredildi 
BERLIN, 27. A. A. - Volff Ajansın 

dan : 
Rayhiıtaıı meclisi için yakında yapı

lacak İntihabatta namzet ıröıterilecek o
lanların isimlerini havi liıte netredilmiı 
tir. Yüzlerce ismi havi olan ve 36 inti .. 
hap dairesinde müteber tutulacak bulu
nan bu fatenin bat tarafından ıu on isim 
yazdı bulunmaktadır : 

Başvekil Hitler, Baıvekil muavini 
Hcıs. Alman nazırlarından Frick, Goe
ring, Goebbels, rr.illiyetçi sosyalist hücum 
kıt'alan kumandanı Roebne, Alman na· 
zırlarından Darre ve Seldete, Ba§vekil 
muavini von Papen ve sabık nazırlardan 
Hugenberg. 

BERLIN, 27. A.A. - Volff ajansın
dan : Prusya dahiliye nazırı M. Goering 
çıkardığı bir emirnamede ikinci teşrinin 
on ikisinde balkın reyine müracaat mua 
melesinin ve Rayiftağ intibababrun ne 
suretle ve ne gibi §artlara göre yapılaca 
ğıru bildirıniıtir. 

Emirnamede bilhaua deniyor ki : 
" Dahiliye nezareti halkın reyine mü 

racaat muamelesinin ve intihabat netice 
lerini ntesbiti işinin intihap kanununa uy 
gun bir surette yapılmasına çok büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. 

intihap dairelerinin ve intibabab tet· 
kile heyetlerinin sadece milliyetçi sosya .. 
listlerden mÜt<Jekkil olması hiç te isten 
memektedir. " 

Amerikanın harici ticareti 
VAŞiNGTON, 27. A. A. -Amerika 

birleıik bükUmetlerinin geçen eylül için 
deki itbalab 147 ve ihracatı 160 milyon 
doları bulmuı tur. 

Geçen sene eyltılünde ithalat 98 mil
yon yüz bin ve ihracat 132 milyon do
lar idi. 

Fransada vergi 
PARIS, 27. A. A. - Geçen eylüldelci 

vergi haıJatı 2 milyar 857 frangı bul
. muştur. Bu miktarda geçen sene eylülü· 
ne göre 347 milyonluk bir çoğalma 
vardır. 

Romanya hamillerle anlaştı 
PARIS, 27. A. A. - Romen istikraz 

!arı tahvillerinin Fransız hamillerinin 
mümessillerile M. Madgearu arasında 
yapJan mü;ııtl<ereler !U temellere daya 
narak bir anlaşma ile neticelenmi§tir : 

Romanya hük.Umeti muhtar itfa san· 
dığı ve inhisarlar idaresi tarafından te
keffül edilen istikrazlara ait faiz taksit
lerini yüzde 50 ve diğer istikrazlarm faiz 
taksitlerini yüzde 25 nisbetinde ödeye
cektir. 

Bu mesele hakkında bat gösteren ihti
lafı kat'i surette halletmek için gelecek 
ikinci kinunda yeni müzakerelere giri. 
§İlecektir. 

Bulgar misafirler 
Dün geldiler 

(Başı l inci sahifede) 
rem ve Hariciye Vekili Tevfik Rüşti.l 
Bey namına Muhtelit miı1>adele komis
yonu Türk murahhaslanndan Esat Bey 
!erle Bulgar konaolosu Baklaciyeff ta
raflarından karidanmıılardı. Bir müzre
ze polis resmi selam ifa etmittir. 

M. Boyaciyeff ve Ceneral Markoff 
hükümet namına miaafir edildikleri Pe
rapalaa oteline l[itmitlerdir. E..at Bey 
aynl zamanda misafirlerin mihmandar
lığına tayin edilmiıtir. 

M. Boyaciyeff ve Ceneral Markoff 
öğeden evvel Vali Muhittin Beye Şük
rii Naili Paşaya kartlarını bırakmıılar, 
bundan sonra tehir dahilinde bir gezin
ti yapmıtlardır. 

Refakatlerinde Ekrem Bey pulundu
ğu halde Ayasofya, Sultanabmet, Sü
leymaniye Kariye camilerini, surları ve 
Askeri müzeyi ziyaret etmişlerdir. Öğle 
vakti Bulgar konsoloshanesine kartları· 
nı bırakmı,lar ve Bulgar bastahaneaini 
ziyaret etmiılerdir. 

Öğle yemeğini Peapalas otelinde ye 
dikten sonra Topkapı sarayını, Hazine-. 
yi ve asarıatika müzesini ziyaret etmiş .. 
!erdir. 

Misafirler saat beJte Haydapaşaya 
geç.erek , Ankara treninin arkasına ta .. 
kı1- hususi bir vaııon ile Ankaraya ııit
mislerdir. M. Boyaciyeff ve Ceneral 

Başvekilin bir yazısı 
Milletin kendi doğru yolunu şaşırma
ması ancak siyasi bilgilerle kolaylaşır 

ANKARA, 27 (Telefonla) - "Olkü,, mecmuası büyük bayram 
münasebet.le teukaliide nü•ha nefre;Jecektir. 

Bu sayıda lımet Paşanın "ilerleme ve yükselme yolu,, isimli bir 
basyazuı vardır. 

, ismet Pasa bu yaz~smda ezcümle diyor ki: 
'"Söyledig.m yol i.lkü yoludur. Yeni Türkiyenin kurulması dauası

nı üzerine a;mış olan yüksek alm lı, ken:line gücıenen nesil, ancak ül
kü )olunda muvaffakıye:e varabilir. Olkü yo-unda gidenlerin sıfat
ları çok çalıfmak, bedence ve ah lôkça kuvvetlerini vatan izzeti için 
arttırmak, çok öğrenmek, bahusus her ves:le i:e öğretmek suretinden 
sayılabilir. 

Kötü menfaat kayıtlarından ter temiz olmuf, her çefit fedakarlığa 
azami derecede hazır bulunmak her ülkünün temel yazısıdır. Yeni 
Tü,kiye)i d.lediğimiz gibi kurmak ancak ülkü yolunda yılmaz yolcu
lar bulmak:a kabil olacaktır. Biz en çok bilgiye muhtacız: Siyasi bil
giye ve iktısadi bilgiye .. Siycai bilgi milletimizin varlık davalarını, 
mıllet:er aTCuında kendi vaziyetimizi bize anlatacaktır. 

Sade, fakat temkinli ve sağlam siyaai bilgi sayesinde milletin bir
liği ve beraberliği tutulabilir. Dı fardan ve içerden her kıyafet ile 
gelecek süslü zehirlere kar,ı, mille tin kendi doğru yolunu fQflrmanuuı 
ancak siyasi bilgiler ile kolaylaşır. içtimai ve bahusus iktuadi haya
tımız için de tunn fenni bilgilerine kat'i ihtiyacımız vardır. Olkü yo
lunun yorulmaz yolcuları, bütün m illetin bilgisini her sahada miitema
diyen arttırmağı bir tek çıkar yol saymalıdırlar. Genif ihtiyaçlar kar
şumda çok vau!aJan, bahusus bol paradan mahrum olmaktan çok 
vakit üzülüyoruz. Fakat hepimiz bilmeliyiz ki, ani sıkıntıyı bilgisiz. 
tikten, bilmemezlikten çekiyoruz., 

Başvekilimizin siyasi nutukları 
ANKARA, 27 (Telelonla) - ismet Pafanın fİmdiye katlar irat 

ettiği siyasi nutuklar bir arada tabedilmist:r. Bayram günü tevzi e
dil ecektir. 

Hikmet B. Maarif vekaletine geliyor 
ANKARA, 27 (Telelonla) - Manisa meb'usu Hikmet Bey Maa

ril vekaleti makamını önümüzdeki ay işgal eiecektir. Maarif işleri
ni Relik Bey o zamana kadar vekaleten idare edecek ve Üniversite 
kadrosu ikmal edilmif bulunacaktır. 

Ankarada her hazırlık bitti 
ANKARA, 27 (Tele/onla) - Ankaranın onuncu cümhuriyet yılı 

bayram hazırlık'.arı ikmal edi.di. Ana caddeler iç "n yaptırılan taklar 
geceleri görülmemiş bir aydınlık yapıyor. Ankaraya her gün yalnız 
ls!anbu!dan günde dört tren gel mekte:lir. Trenle, otomobil ve oto
büslerle, arabalada, hayvanlarla ve yaya olarak gelenler fehir nü
fusunu iki misline çıkardılar. Muhtelif memleketlerden gelen ecne
biler de çoktur. 

Taklardan en mükemmeli /ırka önünde yapılan taktır. Gayet za
rif bir şekilde binanın bütün cephesini kaplayan bu tak fırka bay
rağının şekline benziyor. 

l•tasyonda Demiryollar idaresinin yaptırdığı tak ta cesamet itiba
rile bafta geliyor. 

Bu takın cephelerindeki haritalar demiryallarımı:ı göstermekte
dir. 

Bayram:n ikinci gür.ünden itibaren serbest kürsülerde ve1<aletler na 
mına nutuk verecek zevat taayyün etmiftir. 

Recep Bey bayramın ikinci günü s:ıbahı burada (Niçin?) mevzu· 
lu bir konferans vererek fırkanın gayelerini anlatacaktır. Diğer veka· 
[etler de 10 senelik mesailerinin halka hesabını vereceklerdir. 

Köylüler mımına Gölbaşı kariyes:nden lsmaU ve Galip Efendiler
le diğer 10 mümess:l, Türk san'atkarları namına Sabri Elendi ve 30 
kadar s::ın'atkiir söz söyliyecektir. Nutuk söy'iyecekler meyanında 
Aka Gündüz, Y akup Kadri, Naşit Hakkı, Behçet Kemal, Hikmet ve 
Ahmet Nuri Beylerle vekiiletlerden Numan Rifat, Cevat rüdü, Ce
vat, Tahsin Fazıl ve diğer zevat vardır. Halk kü•sülerinde söz alan
ların yekuna 100 ü bulmaktadır. 

Bayramda bütün müzeler açık 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Oç bayram gününde l:ütün müzele

rin açık olması için emir verilmiş tir. 

Af kanunu derhal tatbik edilecek 
ANKARA, 27 (Telelonla) - 'Adliye vekaleti dün gece bilumum 

cümhuriyet müdde 0 umwnilerine telgrafla al kanununun esaslarına 
bildirmif ve kanunun tebliğinden itibaren derhal tatbikine geçilmesi 
için tebliga!ta bulunmuıtur. 

/(raf Boris Macar nazırlarını 
Sof yada kabul etti 

SOFY A 27 ( A.A.) - Macar ba,vekili M. Goembaes ile Harici
y nazııı M. de Kanya Bulgar hü kiimetini resmen ziyaret etmek ü
z:re saat 15 40 ta Ankaradan bu raya gelmiflerdir. 

Macar d:ulet arlamları istasyon da hükiimet erkanı , sefirler, kralın 
mümessili parlamento azası, gazeteciler tarafından istikbal edil. 
misler ve 

1

halk tarafından fiddetle alkıflanmtflardı!- . 
'Başvekil ile teati edilen ziyaret lerden sonra mısalırler kral tara-

lından kabul edilmişlerdir. . . . . • 
Bu akşam Ba,vekll M. Muşanol muallTler şerelıne bır ak,am zıya

/eti verecektir. Yann da kral Var na sarayında bir öğle ziya/eti.vere
cektir. Müteakiben misafirler Bu dapefteye hareket ede~eklerdır. 

Bulgar aıansı 

Markoff istasyonda Vali muavini Ali 
Riza, Belediye Turizm tubeai müdürii 
Ekrem Beyler tarafından teşyi edilmiş· 
ler ve bir müfreze poliı tarafından se
limlanmı§ladır. 

Esat Bey de nÜsafırlerle beraber An
karaya gitmiıtir. 

Süvari Cenerali, Markoff mütekait 
,,İr askerdir ve meınleketimizin yabancı 
sı değildir. Ceneral Markoff harpten ev 
ve! Bulgar sefnreti Ateşe Militerliğinde 
bulunmuştur. Mütareke esnasında Mas 
lahatgüzar sıfatiyle Bulgar hükumetini 

memleketimizde temsil etmiıtir . 
Ceneral Markoff dün bize dedi ki: 
- Yedi sene evvel Türlciyeden ayni 

mıtlım. Bu gün memleketinizdeki deii
ıikliği görünce hayrette kaldım. Bunun 
çün yeni bir Türkiye karşısında bulunu 
yorum .. Bulgaristanda tekaüt edilince 
çiftçilikle meığul olmağa ve arasıra 
Türk - Bulgar dostluğu hakkında kon
feranslar vermeğe başladım. Cümburiye 
tin onuncu yJ dönümü münasebetiyle 
Türkiyeye geldiğimden bu vesile ile es 
ki dostlarımı ziyaret fırsabnı elde etti· 
ğimden dolayı çok memnunum. 0 



lF,KüN 
İstanbul havası! 

Hava itibarile bu, ne günü günü
ne, hatta ne dakikası dakikasına 
benzemez bir tehirdir. Gün olur ki 
berrak bir hava ile gözlerinizi açar 
aınız, öğleye doğrn birden hava bo
zar. Bardaktan boşanırcasına bir 
Yağmur tufanını, ikindiye doğru 
ıisli puslu bir hava takip eder. Ay
ni gece batmızı göğe kaldırdığınız 
zaman gördüğünüz, berrak ve pırıl 
pırıl yıldızlı bir gecedir ki hiç kim· 
ae ona, beş saat evvelki pualu ve se
kiz saat evvelki yağmurlu kubbe 
diyemez. 

Günü gününe ve saati saatine 
benzemiyen bu tehirde ılık günler
den sonra böyle birden karsız bir 
kanunusani havası eserse neye hay 
ret etmeli) Çünkü insanı odasında 
aoba yakmak ve sırtına kalın bir 
palto geçirmek mecburiyetine so· 
kan bu sovuk günlerin ferdasında 
temmuz mevsimine mahsus sıcak 
günlerin gelip çatmıyacağmı kim 
temin edebilir? Hayret emiyelim: 
Buna adile sanile İstanbul havası 
demi;ler ki' fettan bir kadın gibi 
oynaklık onun baş şiarıdır. 

Filhakika yer yer ağaçlar solu
yorlar, ve caddelerde sarı yaprak
lar, hüzün ve melal hıtırtıları için
de yer yer rüzgarla savruluyorlar. 
Her fey, bize bir sonbahar içinde 
)atadığımızı söylüyor. Fakat inan
mıyalım ••• 

Bu soğuk günlerin vakitsiz gelip 
Çabfmın en çok oduncularla kö
mürcülerin işlerine yaradığını gö
rünce insan, bu tehre Fikretle be
raber Sadece Bivei bakir değil, ka
dmlann en düşkünü de diyeceği 
geliyor ! ... 

Salahattin ENiS 

Kalp onluklar 
Sahte onlukları nasıl 

farkedebilirsiniz? 
Son günlerde ötede beride kalp on 

l.uru,Iuklara teaadüf edilmektedir. Sah
te on kuruıluklar bilhassa larmvaylar
da çok m~ydana çıkmaktadır. 

Polia ikinci ,ube müdüriyeti bu hu
•uıta müteaddit cephelerden tahkikata 
devam ediyor. 

Bu on kuruşluklafln da evvelce mey 
elana çkarılan yüz liralıklar gibi memle
ketimizde yapılmadğı, hariçte yapılıp 
ınüteaddit eller vasıtasiyle memlekete 

Z
•okulup piyasaya sürüldüğü anlaııhyor. 
abı!a kalp paraları memlekete sokan 

'Ve P•Yaaaya çıkaran bu gizli elleri ara-
ınnktadır. · 

Kalp onluklar ilk bakışta diğerlerin
den fark11z gibidir. Faka! biraz dikkat 
edilince bariz farklar görülebilmektedir. 
Sahte onlukların renkleri hakikatlerin
den daha açıktır. 10 rakamının albndaki 
Arap harflerle yazılmış olan kuruş keli
!""si ile gayri muntazam, hatlar daha 
•nce ve fazla kabar1ktır. Yukarıdaki ay 
Yıldız da intizamsız ve yıldız fazla kaba 
rıktır. 

• Defne dalı pek cüzi bir dikkatle gö
~lcbilecek derecede kaba ve biçimsiz
d!r. Arka taraftaki Türkiye Cümburiye 
ti Yazııının da hallan pek ince ve bir 
çok yerleri birbirine karı,mııtır. Buğ
day dalı silik ve fazla pürüzlüdür. 

Paranın büyüklüğü aynen hakikileri 
gibidir. Ancak kenanndaki tırtdlar da
ha ıeyrek ve kabadır. 

Biraz dikkat ediline aldanmamak ka 
bildir. 

( BORSA 1 
Oı Bankaımdan alman emeldir) 
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Aktam Flatları 

latikrular Tahvili! 
latilı:raz dahili 99 El•trUı 
1933 l•til.ı-aaı 95,~0 Tramt••7' 
Sark D. yolları 225 Thel 
D. Mu.-ahhide 50,125 Rıhtım 
Ciimrülder 7,80 Anadolu 1 Saydi mahi 6 
Baidat 9,ZS n il 
T. askeriye 9,50 Mümeıail 

ESHAM 
1, Baakuı N•- 1 T elcfon 
•• 1.-0 Bomonti 
,. ,. H..ı&ı.e 8,,11 T erlı:oa 
• n M& .. ai.. 102 Çimento 
Tram•ay 47 ittihat day. 
A.••dolu H:ıae 271 Şark day 
Sar, Hariye 15 Balya 
R~ji 3,85 Şark m. ec .. 

ÇEK FlATLARI 
Parl• ı:ıoe Prai 
Londra 670 Viyana 
Nüyork 71,10 Madrit 
Brükael 139 Bcrlin 
Milano 8.96 s~ısrat 
Atina 82.815 Zloti 
Cenevre 2.44.75 Pe,te 
Anıaterda.m 1.17.10 ! Bükre-t 
Sof ya 65.ZZ.50 Moako .. a 
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20 f. Fra•.u1 187 l ~uı .. -'•· 14,60 
J laterHn 878 1 p ..... 11 
1 Dolar 144 1 Mark 49 

20 Liret 123 1 Zelotl 14.-
:ıo f. s.ı.ı ... 117 10 L•y o.as 
20 Drallmi H 20 DiA&r 1111.-
20 1. ı ... lçra 818 1 ÇernaYlt 
20 L••• ıs.- t Albn 11,32 
21 Kur. Celr ııa 1 Mecidi,.., o;u 

1 Flori" a:ı Banknot 2,33 
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ŞEHiR HA ' ... 
!. 

Eko11e•I 

Girit üzümleri 
Avrupa piyasalarında İz1nir 
üzümüne rekabet ediyor 

Atina Ticaret mümesıilimiz, Yunan 
.. .. tı·car' etı'ne dair alakadar dairelere 
uzum 'B d'' bir rapor göndenniıtır. u apor a, o-
tedenberi, lzmir üz_ü~!~ine ~~abet e
den Girit çekirdek.sız uzum1enrun Avru 
pa piyaaalarile olan münasebe!lerinden 
bahsedildikten sonra, bu ıenekı aatıtlar 
dan tüccarın memnun olmadığı da ilive 
edilmektedir. 

Ozüm ticaretinin tekiıüf ettiği Kan
diyada, üzüm tacirleri1 üzüm ticaretinin 
geçirdiği buhran hakkında bir kongre 
aktedeceklerdir. 

Kırmızı biber 
Bu sene Yugoslavyada ktrm1ZJ bi

ber mahsulü azdır. Kırmızı biber, Yu
goslavya için en mühim ihracat madde
lerinden biridir. Geçen sene muhtelif 
memleketlere 250 vagon ihracat yapd
mııtı. 

Diğer taraftan Bulgaristan da, kırmı 
zı biber ihracatmda, Yugoslavyadan ge 
ri değildil'. Kırmızı biber, Çekosl°''.ak
ya, Macaristan, ve Balkanlarda en zıya
de sarfedilen bir maldır. 

Bu itibarla lormJZJ biber Türkiye i
çin bir ihracat maddesi olabilir. H.ılboı· 
ki bizim ihracatımız yok denecek kadar 
azdır. ihracat ofioi, bu maddenin ;ı,. .• 
catını arttırmak maksadiyle. alaka ·' 
larla temasa geçmiştir. 

Diğer taraftan Çekoslovakya.da bir 
müe11eıe, Tür ki yeden krrm1%J bi~ı;r ala 
cağını Ofise bildinniştir. Bunun ıçın ba 
21 §erait ıonnaktadır. • 

Kırmızı biber, Buru., Geyve, lzmıt, 
Maraşta geniş mikyasta İstihsal edil
mektedir. 

Bursa tezgahları 
Bursa T:caret Odasnm hazuladığı 

bir iıtatistiğe nazaran 923 ıeneıinde 
yani Cümhuriyetin ilk yıllannda bir i
pek memleketi olan Bursada üç harap 
fabrikada tezgahların adedi ıs i geçmi
yordu. Bu gün Bursada 54 fabrikada 
S8ı modern tezgah çahşmaktadır. 

OUmrUklerd• - . Kaçak eşya mu:ıesı 

İstanbul gümrük muhafaza mü
dürlüğü, ıimdiye kadar yakalanan 
kaçak e§yadan müteşekkil bir müze 
yapmıştır. Burada kaçak eşyalarla 
beraber kaçakçıların fotoğrafları da 
teşhir edilmektedir. Müzede daha ıim 
diden bine yakın muhtelif kaçak e§· 
ya nümuneleri bulunmaktadır. An. 
karada her dairenin bir senede yap
bğı faaliyeti r.ıerlerile tesbit eden 
bir ıergi açılacağı için kumandanlık 
müzelik etyıının mühim kısımlarını 
Ankaraya göndermiştir. 

Çekoslovakların milli 
bayramı 

Bu gün Çekoslovak hükıômetinin 
milli bayramı olduğundan Çekoslovak 
konsolosu Tokatliyan otelinde bir resmi 
kahUI tertip etmiştir. 

Poliste 

Yeni laboratuvar 
Hıfzıssıhha laboratuvarı 

bayramda aÇılıyor 
Cümhuriyet bayramında Ayaıofya

da eski Talat Paşa konağında açılacak 
olan Hıfzıssıhha laboratuvan ve bakte
riyolojihne levazımının ikmali için Be-
lediyece çahşılıyor. . . 

iki ıene evveline kadar ıehmruzde 
bakteriyoloji itleriyle me,ğul bir mües
sese mevcuttu. Fakat bakteriyolojibane
nin Ankaraya naklinden sonra ıehir _bu 
ihtiyaçtan mahrum ~almıştı. Bel~ı~e 
hem bu ihtiyacı telafı, hem de şeh~'?ız 
de bir hıfzıssıhha laboratuvarı teııııne 

karar verrnittir. 
Cümhuriyet bayramında açılacak o

lan hıfzıssıhha müeıseseıi ıehrin umu .. 
mi hıfzıssıhhaaile meığul olacak, ilmi 
tetkikatta bulunacaktır. 

Bu müeueıenin muhtelif ıubeleri ol
duğu gibi bir de halka hıfzı~sıhha usul 
ve kaidelerini öğretecek neırıyat v-:: pro 
pağanda ıubesi bulunacaktır. 

Köylü kadını namına teşekkUr 
lstanbul Umumi Meclisi azasından 

Nakiye hanım, köylü kadına yeni veri
len haklar dolayısiyle Cümhuriyet Halk 
Fırkası lstanbul merkezine tahriren te
şekkürde bulunmuıtur. 

Nakiye Hanım köylü kadınına fU 
ıekilde terciiman ~!maktadır: .. .. 

"içinde yaşadıgımız bu, buyuk 
günlerin her birinde binbir heyecanla 
yafaran gözlerimiz, bugün de bir kaç 
sene evvel şehir kadınlanna verilen 
intihap hakkmı tevıian köy kadınla
nrun da bu haklarım istimale kanuni 
salahiyet verildiğini gazetelerde gÖ· 
rerek sıcak göz yatları döktü. . 

Bilhasaa layihanın Meclis huzu
nına çıkarıldığı esnada ccrek Fırka 
ve gerek hükiimetimiz tarafından mil
let huzurunda söylenen çok kıymet
li sözlere layık olduğunu iahatten 
bir an çek.inmeftlİf olan Türk kadını
nın bu emniyeti aarsacak en küçük 
bir hareketini beşeriyetin gözü gör
miyecek tarih kaydetmiyecektir. 

Türk kadınının minnet ve şükranı 
sonsuzdur. Tensip buyrulduğu tak
dirde bu hislerimize lutfen tercüman 
olursanız yükümüz hafiflemiş olaca
ğmı en büyük saygılarla yüksek hu
zunınuza arzederim efendim.,, 

Et fiatları 
fota,,bul civannc!aki köylerde et fiat

leri mühim bir miktarda düşmüttür. Me 
seJa, Pendikte !.oyun eti en pahalı ola
rak otuz kuruşa satılıyor. İstanbul Be. 
tediye hududu haricindeki et fiatlerinin 
lstanbula nazaran bu suretle yan yan
ya düımeıi lıtanbal içindeki et satışını 
müteessir etm•ıtir. 

Yakında lstanbuda da et fiatlerinin 
birer miktar düşme•İ bekleniyor. Bele
diye, et fiatlerini indinnek İçin mezbaha 
da yapı1an otomatik basküllerin son tcc 
rübelerini yapmıştır. 

Tecrübe neticesinde basküllerin ıon 
derece hassas oduklan ve hile yapılma 
ıına imkan bulunmadığı anlaşılmııtır. 
Belediye bu basküileri yakında işleterek 
mezbaha rüsümunu tartı üzerinden a1· 
mak istediğinden Şehir meclisinin Te•
rinisaniye ait ilk celselerinde yeni rÜ· 
sum cetveli müzakere ve kabul edilecek 
tir. 

Şiledeki cinayet tahkikatı 
İp uçları bulundu. Katillerin yakında 

ele geçirilecekleri umuluyor 
Bir hafta ~vvel Şile - Pendi~ yo- ı de ca~ilerin nasılsa b~lamadıl.ları yal 

Junda bir cinayet oldu. Pendilı.lı has- nız bır tek parabell~ kovanı bul
macı Akif Efendi ile elbiseci Karakaş muılardır. Elyevm Şılede bulunan 
Sabatay feci bir tekilde öldürüldüler. dört mevkuftan birisinin vücudunda 
Sekiz gündenheri devam eden tahki- ve yüzünde bir ~~~ yar~ ~e b":~eler 
kat dün de yazdığımız gibi müsbet vardır. Bunla.r. curuml~nı henuz a· 
netice vermiştir. Şakilerden dördü çıktan ~çığa. ıtıraf etmıyorlarsa .~a 
yakalanmış ve ikiıi de yakalanmak kuvvetlı delıller karşısında da bu•· 
üzeredir bütün inkir edemiyorlar. Adapazan-

Tahkikat neticesinde öğrenilmiş- na kaçan ıerirler getirildikten sonra 
ıir ki Akif ve Karakat Efendiler Şi- hadise t&mamen aydmlanacaktrr. 
leden dönerken Çarşamba günü öğle- Hırsız 
den aonra Haciz köyüne uğramıılar 
ve orada a.atıf yapmıtlardır. Haciz 
köyünde kendilerile temas ettikleri 
köylülerden dört kiJi ile Adapaza
rından bunlara misafir gelen iki köy· 
lü bunların parah olduklanru anla
mıtlar ve derhal köyden yedi kilo
metre uzakta bulunan Dindere mev
kiine giderek puıu kurmuşlar. Ve oa• 
at (6,5) ta da Akif ve Karakaş e
fendiler oradan geçerlerken önleri
ne geçerek kendilerini öldürmüıler· 
dir. Katillerin hepsi de sabıkah a
damlftrdır. . . 

Katil şerirlerden Adapazarlı ıkı 
Çe,kes Ad~paz~r~~dan çaldıkları ~ey 
girleri Hacız _!<oy~e ııatmaya ıı:~tır
mi,lerdir. Mutterı aramıya luzum 
görmeden hadiseden sonra. sab~t:~e
yin atlarına ıtthyarak Hacız koyun
den ayrılmışlardır. Janda~a ka~il: 
]eri ararken Adapaz-arlı tacırden ıkı 
kiti de Haciz köyüne celmit ve atla· 
rmı çalan iki çeri.ezin bu köyde ol• 
duklarını h&ber aldıkları için jandar
ma ya ilk ip ucunu vermittir. 

Şakiler karanhkta cinayeti işledik· 
ten sonra bir kutu kibrit yakmıılar ve' 
tabanca kovanJarını tamamen topla· 
mıtlardır. Jandarmalar hadise yerin-

Kurtuluşta oturan kapıcı Rızanın 
bulunmamaaından bilistifade oda•ına 
girerelc ceket ve saireaini çalan Pet
ro elindeki eıyalarla birlikte yaka
lanmııtır • 

Düşen hçı 
Galatacla nhton açıklannda bu

lunan Alman Dapkoviç kumpan1a11· 
um Polonya vapuruna tahmil edil· 
mekte olan tuzlu balık fıçılarmdan 
biri Kaumpaıada oturan hamal Meh
medin batına düşmÜ§ ve Mehmedi ya 
ralamııtır. 

Bir sandal devrildi 
Küçük Eminönü iskelesinden 5 

yolcu ile Osküdara hareket eden 262 
numaralı Ahmedin idaresindeki ıan
dal idaresizlik yüzünden denizyolla· 
rı işletme müdürlüğünün kömür mav
nasile çarpışmış, isindekiler denize 
düşmüşlerse de kurtarılmışlardır. 

Dokuz randevu evi 
Polis ikinci ıube zab1tai ahlakiyesi 

son bir hafta içinde Beyoğlu ve lstan
bul cihetlerinde ıüpheli yerlerde arat· 
tırma ynpmıştır. Bu araıtırmalarda do
kuz evde gizli fuhuş yapıldığı anlaf1l-

Maarifte 

Fakültelerde on sene 
İstanbul Üniversitesi on senelik faaliyet 

hakkında bir broşür neşretti 
Cümhuriyetiıı iJanmdanbcri geçen 

on yıl içinde lstanbul Oniverıitesinin 
faaliyeti hakkında izahi bir broıür hazır 
lanmııtir. ı923 te tecanüsten uzak bir 
mahiyet arzeden lstanbul Darülfünunu
nun on ıene içinde neler ya~tığı, na~ıl 
bir tekamül geçirdiği izah edılm~~tedı~. 

1923 le Darülfünun ıubelennın hır 
araya toplanmasına ba,lanmış ve edebi
yat, hukuk, ilahiyat fakülteleri ~s.ki 
Harbiye nezareti binasında yerleştırıl
mittir. O zamana kadar Ka<!ırgada ba· 
ıit bir binada olan dişçi ve eczacı mek· 
tepleri de Beyazıtta şimdiki binaya nak 
ledilmittir. Haydarpaf'daki Tıp fakül
tesine ihtiyacı kadar müteaddit seriryat 
lar ilave edilmittir. Bu meyanda Kadır
gadaki Doğumhane ve Ebe mektebi de 
bu seriryatlardan birisine yerleıtirilmiı
tir. 

Her fakültenin kendi husuıi kütüp
hanesinden başka, ayrıca, timdi cilt ve 
adedi (ı20) bini bulan Darülfünun kü
tüphanesi vücude getirilmiıtir. 

1923 te Darülfünunun bütçesi (300) 
hin lira iken bu rakam (800) bine çıka
rılarak faaliyeti fevkalade geniıletilmit· 
tir. Bu geniş bütçe ile be~bc~ ı~24 ~·
nesinde Darülfünuna tahoıyetı hukmıye 
de verilmiıtir. 

T ıo lakültui 
Bu fakültede tedriaat programı tadil 

ve tensik edilmittir. Birinci der~ senesi· 
ni dolduran fizik kimya ve tabuyat ted 
riaab P. C. N. sı:.Uı a~iyl~ Fen faki;iJ~e
ıine devredilmiştir. lkincı seneden ıtıba 
ren seririyatlarda talebenin devamı te
min edilmiştir. Bir takım fay~ah ders
ler ilave edilmittir· Antropoloıı ve kan
ıer enstitüleri açılmııtır. Kadırga do
gum hastahanesi yerine Haydarpaıada 
(10) yatakhk bir cloğum seririyatı açıl
mıştır. 1923 senesindenbeı:i tıb.bın muh 
telif tubelerine ait (29) cilt kitap ııeş
rolunmuştur. Her iki ayda bir çıkmak .ü 
zere Tıp Fakültesi Mecmu.asının netrı
ne başlanmıştır. . 

ı925 senesinde de, her altı ayda hır 
in~•ar etmek üzere bir Antropoloji 
Me~uası tesis edilmiıtir s Bu mecmua 
şimdiye kadar ( ı4) sayı ne,retmiştir. 
Tıp fakültesinin kiitüphanesindeki cilt 
adedi (9650) ye baliğ olmuştur. !ıl? fa 
külteıine merbut olan Eczacı, Dışçı ve 
Ebe mektepleri faaliyeti de her sene art
mış, ders programlarında tadilat yapıl
nvştır. On oene içinde Tıp Fakültesine 
(1167) erkek (61) hanım girmiı ve 
bunlardan (742) erkek (33) hanım (16) 
ecnebi talebeden 6 sı da mezun olmuıtur .. 
Ecz2cı mektebine 4ı6 erkek,40 hanım gir 
mi,, bunlardan 399 erkek ve 10 hanım 
mezun olmuştur. Dİ§Çİ mektebine 711 
erkek, 104 hamm girmiş, 525 erkek, 33 
hanım mezun edilmiştir. Ebe mektebine 
de 1000 hamm ı::inniş ve850 hanım me
zua olmu,tur. 

Edebiyat fakültesi 
Edebiyat fakültesi, Edebiyat, Felse

fe, Tarih ve Coğrafya olmak üzere dört 
zümreden ibarettir. Bu fakültenin de 
bir mecmuası vadrr. Bundan ba~ka biri 
felsefeye, biri coğrafyaya, biri edebiyata 
dair 9 ciltlik müteaddit brosürlcri var
dır .. Fakültenin her zümreye ait kütüpha
neleınde bulunan kitapların miktarı 
10085 tir. 1924 senesinde Türkiyat en•· 
titüıü kurulmuıtur. Türk medeniyet ve 
tarihi hakkında tetkilıat yapmakta, neı 
retmektedir. Beynelmilel müesaeselerle 
müanıebata giritmistirs Enstitünün 
( 11) bin ciltlik bir kÜtüphancsi vardu. 
Neşriyatı 25 cilt tutmaktadır. Bunlar
dan (6) sı tercüme, ( 19) u teliftir. 

193ı ıeneıinde bir coğrafya darül· 
meuisi tesis edilmiştir. Mem1eket coğ
rafya&1 hakkında bir kaç risale ne~rct
miştir. t.ıaın tetkikleri enstitüsü 1924 
seneıinde llaruyat fakültesi olmuş, yeni 
Onlversite teşkilatında tekrar lsliım tet 
kikleri enstitüsüne inkılap etmiıtir. Bu 
fakültenin 9 ıenelik neıriyatı olan ilahi 
yat fakültesi mecmuaaı iki cilt tutmak
tadır. 

Edebiyat Fakültesinin muhtelif ıube
lerine on sene içinde giren talebe adedi 
kız ve erkek olmak üzere 3850 dir. Bu 

1 
müddet zarfında Tarih ıubesinden 28 
erkek 19 hanım, Edebiyat 'ubcsinden 29 
erkek, 15 h8JIIID, F alsefeden 48 erkek, 
26 hanım, Coğrafyadan 30 erkek, 19 ha 
nrm ki, mecmuu 135 erkek ve 79 hanım 
mezun olmuıtur. 

Hukuk lakültui 
1923 senesinde Hukuk fakülteıi 4 

unıftan ibaretti. 1926 ıeneıinde lisanı 
tedrisatının 3 senede ikmali kabul edil
di. Dördüncü sınıf doktora unıfı adde
dildi. Bu fakülteden şimdiye kadar iki 
doktora şahadetnamesi veirlmiıtir. 1926 
senesinde ders programlannda tadilat 
yapılmııtır. Hukuk Fakültesinde, diğer 
fakültelerde olduğu gibi enstitüler tesis 
edilememiıtir. Yalnız, devam ihtiyari 
olmak üzere Seminer sistemi tecrübe e· 
dilmittir. 

Yeni Oniverıite teıkili.tında Hukuk 
Fakültesi tedrisat ıiıtemi değiıtirilmiı, 
derslerde merkezi sikleti ted<ik ve tahar 
riler teıkil etmittir. Bundan batka fa
külteye bağlı bir de içtimaiyat ve lkıı
sat enstitüaü tesis edilmiştir. Seminer 
kütüphaneıindeki kitap adedi (3) bine 
ve iktısat seminerindeki kitap adedi de 
(5) bine iblağ ec!ilmiıtir. On sene için· 
de Hukuk fakütesine 644ı erkek, 618 
hanım ginnittir. Bunlardan 791 erkek, 
56 hanım mezun olmustur. 

Fen fakültesi 
1923 senesindenberi bu fakültede 

ders ameli ve nazari olmak üzere, tekem 
mül ettirilmiş, memleketin ihtiyacına 
göre değişiklikler yapılmııtır. 

Sertifika uıulü kabul edilmit ve 
dört sertifika alana bir diploma verilme 
si esas tutulmuıtur. Fakültede riyaziye, 
fizik, kimya, hayvanat, nebatat1 arziyat, 
hey'et, ElektrolMekanik, teırih ve fiziyo 
loji enstitüleri tesis edilmi~tir. ı926 se
nesinde Fransadan Elektro - Mekanik; 
Fizik - Kiyma, Hayvanat profesörleri 
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getirilmiştir. 
1926 da kurulan Elektro - Meka

nik Enstitüsü mühim bir yer tutmakta
dır. 

Burada tahsil müddeti dört senedir. 
Yeni Üniversite te,kilatında Eczacı 
mektebi de Fen faki;!tesine bağanmış
tır. Kütüphaneıincleki kitap adedi 
(3700) cilttir. Fakülteye on sene çinde 
3735 erkek, ıooo hanım cirmiıtir. 

Bunlardan 92 hanım, 163 erkek me
zun olmuştur. Kimya enstitüsünden on 
ıene içinde (40) talebe mezun olmu~
tur. 

Üniversite mahallesi 
Tıp Fakültesinin lstanbul tarafına 

nakli, Beyazıt ve civarını ıenlendirmjf .. 
tir. Her ıeyden evvel bu civarda ev kj .. 
ralan artmıştır. Fakülte profesörleri ve 
aW.adarlaı, bu ıemtlede ev ve apatı
man aramaktadırlar. 

Diğer taraftan, talebeye ınahous lo
kantalar ve gazinolar da çoğalmaktadır. 
Bu itibarla Beyazıt semti pek yakında 
latanbulun en kesif bir talebe mahallesi 
olacaktır. 

Fakat bununla bu semtin ihtiyıoçları 
bitnıemiıtir. Henüz talebe için,dütünülen 
lokanta ve pa,.siyon meselesi halledil
memi~tir. 

Talebeye mahsus o civarda ucuz lo
kanta lazımdır. Halbuki Beyazıttaki lo 
kantalar Beyoğlu ve Sirkeci lokantaları 
na nisbetle pahalıdır. Ucuz yemek için 
piyazcı dükkanlarından başka yer yok
tur. 

Beyazıtta, Belediye Kooperatif lo
kanta" gibi 30 kuruşa yemek veren bir 
lokanta açılmalıdır. 

Vefalılar yurdu 
Vefa Lisesinden mezun olanlar 30 

Teırinievvel Pazartesi günü aaat 14 te 
Halkevinde bir toplantı yapacaklardır. 
Bu içtimada bir "Vefalılar" Yurdu teıisi 
için eaas dahili nizamname tetkik '" '."> 
müzakere olunacaktıY. Bu içtimaı mütc .. 
akip önümüzdeki ay içinde umumi biY 
kongre toplanarak cFevahlar Yurdu» 
faaliyete geçecektir. Yurdun tesisinde 
birinı:i maksat teavün ve tesanüt olacak 
tır. 

_., ......... _...._~--~------------.................................. ..... 
mış, bu evler kapatılmıttır. 

Rakı kazanı patladı 
Calatada Mumhane caddesinde Irak· 

lı Efendinin rakı fabrilı:aıında rakı çıka 
rılırken kazan patlaımı ve ateıler etrafa 
clağılmııtır. Dağılan ateılerden döıeme 
ve duvarlar tutuşarak fabrikanın iç kıs
mı tamamiyle yaıunııtır. 

Bir kadın korkusundan 
çocuğunu dUsUrdU 

Fener civarında oturan Elmaı Ha
nımla komşusu Fatma Hanım evvelki 
ıün kavga etmiılerdir. 

Gündüz ağız kavğaıiyle geçmiı, ak
tam olunca Falına Hanmı kavırayı yeni 
den tazelemek istemiştir. 

Fatma Hanım gece karanlığında El 
mas Hanımının evinin önüne ıidip yer 
den aldığı kocaman taşlan pecerelere 
fırlatmış ve camları kınruıtır. Bu sırada 
evde yalnız bulunan Elmas Hanrm bu 
ani taş yağmurundan korkmuı ve bağı
rarak yere yuvarlanmı§trr. Bu korku ü
zerine Elmas Hanım fena halde ha•lala 
narak hamile bulunduğu iki aylık çocu 
ğunu düşürmÜ}tiir. 

Yakaya zabıta vaziyet etmi~. haıta 
olan Elmas Hanım tedavi altına ahnmı§• 
tır. Fatma Hanım yakalanarak tahkıka
ta batlanmışhr. 

lnhl•arlarda 

Rejiden inhisara 
İnhisarral idaresi de bir 

bülten neşretti 
lnhiıarlar idaresinin onuncu yıl mü· 

nasebetiyle netrettiği inhisarlar bülteni 
fevkalade nüıhaaına nazaran 9Z3 sene
sinde reji EBmanında tütün hazineye 
4,650,867 lira veriyordu. 932 ıenesinde 
tü.tü?den haziney& 20,100,000 lira gir
mııtır. 

. lnhiı~rlar idaresi son üç senedir ha
zıneye nısbeten az para verebilmekte
dir. Bunun da sebebi inhisarın az mal 
satmış olması değil, ucuz mamulahn 
fazla satılmıı olmasıdır. 

Bültene nazaran içki inhiıan safi 
hasılatı 6 senedenberi 5 küsur milyon li
ralık sermayeıini muhafaza etmekte
dir. 

inhisar tuz istih•alalını da sene<len 
seneye arttmruş ve 924 - 25 senelerinde 
vaoati 124,356 ton tuz elde edilirken bu 
gün 2ı8,53ı tona çıkarılmıtlır. Tuz gay 
ri safi hasılatı da 10 sene evvel 3 mil
yon lriiıur lira iken §İmdi senevi vaıati 
8 milyon küsur liraya çıkmıştır. 
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ELE 
Ankara ya giderken!.. 
Birinci mektup 26 1 ci Tş. 933 
( Ankaradahi bayram merasi-

mine iştirak ve oradaki spor te
zahüratını idare etmek üzere An
karaya gitmiş olan arkadaıırnız. 
(Felek) bize seyahatinin İlk in
tibaa.tını anlatan şu mektubu gön
derdı. Arkadaıımızın hükümet 
merkezimizde geçireceği bayram 
haltcuına ait yaz.ılarını'4 eyderpey 
neıredeceğiz..) 

. 925 tarihindenberi Ankaraya 
hıç yataksız gitmemittim. Hele 
(muhtelit tren) denilen acayip fe· 
ye ömrümde binmemi,tim. Salı 
aktamı idmancı arkada,Iarla saat 
yedide bu (muhtelit tren) denilen 
kara ve tela,sız tırtıla binerken 
bana: 

- Yarın saat dörtte Ankara
dasınız !. Dediler. İnanmadım .. Ia
rar ettim .• Temin ettiler ki, eğer 
rötar olmazsa ancak o saatte va
rılabilirmiş .• Doğrusu pek ho,uma 
gitmedi. Senelerdenberi ak,am 
trene binip geceyi yatakta ve yol
da geçirdikten sonra sabahleyin 
Ankaraya çıkıvermek rahatlığına 
alıtmıt olan bir adam için uyku
suz geçirilmit bir gecenin ertesi 
gününü de gene trende geçirmek 
tatlı bir hayal manzarası arzetmez 
di •• 

Bindik.. Elli bet kadar Rencin 
verdiği sıcak hava il~ ancak bi
raz ılınan buz l!'ibi bir kompartı
manda yola çıktık. • Spor seyahat
lerinin, kafile seyahatlerinin en
teresaan tarafları vardır. Böyle 
rahatı az bir yolculukta herkesin 
girginlik ve pratiklik kabiliyetini, 
zorlu~a karsı yüzü var mı yok mu 
ve nihayet ha vat felsefesini ·· ğre· 
nebilirsiniz .. Kimiai daha saat o
na gelmeden ayakkaplarını çıka
rır ve bacaklarını arka;ıızdan floğ 
ru u:.".atarak upuzun yatar .• Onu 
ceyrek geçe artık onunla uvanık
lık münasebetleriniz kesilmi8tir. 

Bir mııht,.Jit trende anlatılacak, 
ne olabilir? Evvelen teli\tsızlığı. 
ıt.i\ırhğı .. Efendim one vakur tren! 
O ne ağır hllşlı tre ! Dört aaattP. 
İzmite vardığımız zaman adeta in
sanda Bağdada gelmit hissi lıuıl 
oluyordu .• 

lzmitte bir kondüktör efendi 
oturduğumuz kompartnranın bi
rinci olduğunu ve fark vermemiz 
lazım egldiğini - Ji,anı münasip
le - söyledi. Bize bu kompartı
manların Haydarpaşada tahsis e
dildiğini biz d,. ona - lisanı mü
nasiple - anlattık. Gel gelelim 
herkeste olduğu gibi bu memı•r e
fendide de kuvvetini göstermek me 
rakı var .. 

Oraya kadar - ne ise - bize 
müsamaha ettiğini söyledi. Bu mü
samahanın bir vıı.zifetinaslık ola
bileceğini hatırlattım. Kekremsi 
sözlerden sonra batkalarını kon
trol ebneğe gitti. • Tren makarne 
yiyen bir çocuk gibi ağır ağır yo
lunu yutuyurdu .• 

Ne kadar ve nasıl ı;ittik?. Ora
sını anlatamam. Hala hayrette
yim ..• - Bilmem hepsi böyle 
mi? ... - Bizim muhtelit tren yü
rümediği halde Ankaraya vardı •.• 
Şüphedeyim .. O mu geldi?. Anka
ra mı sabırsızlanıp bize yaklaştı?. 
Gitmeden varan bir böyle acayip 
§eye başka yerde rast gelmedim. 

Bizim trenin yürümesi hıçkı
rık gibiydi ..• Arada bir elli metre 
hıçkırıktan sonra duruyor ••. Nefes 
alıyor ... Eyleniyor ve tekrar elli 
metrelik bir hıçkırık daha geliyor
du. 

Eskişehire gelmeden evvel ko
lunda ye~il bir pazbant bağlı olan 
bir memur daha geldi .• Şimendifer 
memurlarının derecelerinin yük
sekliğini yüz yüze görütürken an
lamak güçtür .• Çünkü bunların kas 
ketlerinde derecelerini gösteren 
yıldızlar ense taraflarına konmuS" 
tur. Tevazudan mı?.. Unutul
maktan mı? Yoksa orijinal olsun 
diye mi bilemem.. Yeşil pazbant
lı memur bize tekrar kompıı.rtıma
nımızın birinci olduğunu ve ora
'dan çıkmamızı - bu sefer müna
sebetsizce bir lisanla - anlattı. 
Biz de ona ayni cevabı tekrar et
tik. Fakat efendii mumaileyh bi
ze ders vermeye kalktı. Ben çok 
defa tesadüf etmişimdir. Hayatta 
hoca olması lazım iken başka mea
J,.ldere girmis böyleleri vardır. 
Bilet kontrol ederken işini u ulur 
ve kendini ho,,a, yolcuyu talebe 
farzederek ııirişir ... Efendim bize 
"şehirli oldurumuz h"lıle .• böyle 
yaparsak ayağı carıkh ı,;;.,lünün 

ne yapacağını sordu. Tabii bu va• 
( LU.tlen sayıl ayı çeviTinn) 

sarıtı mubremeleri de verilece'ctir. (5910) 
7890 .................... ,.. ... 



( Fikirler ve insanlar 1 
Bir münekkit 

Kerim Sadi'nin ismi, şimdiye kadar 
-ı!cbiyat mübahaselerinde pek az geç
mi~tir; daha uzun zaman da . ondan 
bahsedileceğini hiç zannetmıyorum. 
Buna iki sebep var: Birincisi az yazı
yor, yani kendi kendine belki çok ça
Jı,ıyorsa da pek binde bir yazı ne§re
diyor. Fakat bu Ansilılopedideki vah
şi'nin, Namuk Kemal'in dikkati celbet
memiş olmasını İzaha kifi değildir. 

Onun daha ziyade tanınmasına asıl 
mani olan §ey, ikinci sebeptir: Kerim. 
Sadi herkes gibi düşünüp herkes gibi 
yazmıyor; daima tam bir vuzuha mey
leden ifade tarzı değilse de dÜ§Üncele
ri bizi şaşırtıyor. O, bizim bugünkü 
bedii telakkilerimizin dışında yaşa
mak İstiyor; onları bilmiyor değil, fa .. 
kat kabul etmiyor, daha doğrusu on
ları yıkmağa çalı§ıyor. Bize münaka
şa kabul etm<>z gibi görünen hakikat
ler onun indinde hiç bir cazibesi kal
mamış birer yalandır. Onun inanıp bi
ze teklif ettiği hakikatler ise bize an
la~ılmaz şeyler gibi gözüküyor. Na
mık Kemal için yazdığı küçük kitabın 
üstüne ~•Tarihin materyalist telikkisi
ne göre,, kaydmı koyuyor. Sanat İşle
rine "tarihin materyalist telakkisini., 
karı~tırmak; bir şairin eserini, hatti. 
güzelliği sırf bediiyat ile değil, birta
kım içtimai hadiselerle kalkışmak, bi
zim pek sevgili kanaatlerimize hücum 
etmek değil mi? Böyle mukaddesata 
kılıcını çekmiş adamlarla konuşulur 
mu? Kerim Sadi istediği kadar yazsın, 
biz ondan bahsetmiyeceğiz; onun en 
rakik ve en dumanlı hislerimizle kur
duğumuz mabede almıyacağız. Bize 
benzememenin cezasını çeksin! 

Bilmem söylemeğe hacet var mı? 
sanatte asıl yaradıcı hamlenin müesses 
hakikatlere hücumdan çıkacağı kana
atindeyim. Bunun için Kerim Sadi'yi 
ilk yazısını okuduğum günden beri bü-

kıtsız dersin yeri ve sıran olmadı
ğım anlattık ve savdulc.. Orada te
hirli olmanın ne zamandanberi 
bir kabahat olduğunu bu yeşil paz
banth efendiye sormadığıma ha
la nadimim. 

Sabah Eskişehire geldik •• istas
yonda bir lokma bir şey yemek is
tiyordum. Peronda acele acele gi
den ve kasketinin ense cephesinde 
üçten fazla cizgisi olan bir me
muru vakaladım v~ sordum: 

- Beyefendi! Acaba bir çorba 
İçecek l·adar duracak mıyız?. 

- Tren zaten gecikerek geldi. 
Ma -.evra yapıp hemen kalkacak! 

Dedi .. Ben de bu acayip treni 
kaçırmak korkusile b•krar kompar 
tımannna girdim •• Biliyor musu
n"z Eskisehirde ne kadar durduk?. 
B;r buçuk sa, t!.. Bu muhtelit tre
nin nasıl gİttiSii, nasıl durduğu, 
ne zaman- kalkıp ne zaman kon
d,ıihı anlal!ılır dava değildir. Bir 
tetlcik kornisvonu vapılsa da sunun 
mahiyeti "etüt" edilse fena olmaz. 

Yedide Haydarpa,adan kalkan 
"muhtelit tren,, bizi ertesi gunu 
dedikleri gibi dörtte değil altı bu
çukta Ankara istasyo ı una dök
tü ... Amma Haydarpafada bizi ki
raz gibi yutmuştu... Ankaraya çe
kirdek gibi götürdü .• 

istasyonda trenimize baktım •• 
Ağır batlıhğının sebebini hemen 
anladtm .• Bizim trenin bir ucu kı
sa kollu pardesülerden çıkan ca
ket kolu gibi garın ötesinden çık
tığı halde kuyruk tarafı gara gi
rememitti... Dehşetli bir şeydi .•• 
Biri önde biri arkada iki lokomo
tif, yorgun yorgun solurlarken, 
istasyon caddesinin müvazi ıtık
ları bize yol gösteriyordu .. 

FELEK 

yük bir ümitle sevdim. Yazılarında, 
iddialarında anlamadığım, hoşlanma
dığım, çocukça bulduğum şey!er yok 
değil· fakat bütün bunlarda bır araş
tırma', çiğnenmiş yollardan çıkına~ i
çin bir heves var ki ona muvaffakıyet 
temenni etmemek kabil değil. 

Kerim Sadi ufacık bir kitap daha 
çıkardı: (Ahmet Haşim (1 ). O, benim 
pek sevdiğim şairden, hiç de şefkatli 
denemiyecek bir tavırla bahsediyor. 
Ben Ahmet Ha~im'in, zamanımızın 
en i~i Türk şairi olduğuna ve, bir gün 
bir ankete cevabımda söylediğim gibi, 
tarihin bugünkü edebiyatımızdan 
"Ahmet Haşim devri., diye bahsedece
ğine kaniim, bu kanaatinıde yalnız da 
değilim. Kerim Sadi bunun aksini id
dia ediyor demiyeceğim; çünkü Ah
met Haşim'in değerli, batta iyi bir şa
ir olduğunu - anladığıma göre - o 
da inkar etmiyor; yalnız Ahmet Ha· 
şim'in bu devrin şairi olduğunu kabul 
etmiyor. Kerim Sadi, icabında, zan
nederim şöyle bir şey de söyliyebilir: 
"Tarihin bugünkü Türk edebiyatından 
Ahmet Haşim devri diye bahsetmesi 
kabildir; çünkü o, devre uynuyan bir 
edebiyatın en bariz mümessillerinden 
biridir. Bugünün edebiyatı: cansız, rea .. 
]İte ile alkası olmıyan, sadece oyundan 
ibaret bir şeydir; bat mümessili kim o
lursa olsun, ati onu hiçe sayar. Bugün .. 
kü edebiyatın ismi Ahmet Haıim dev
ri olabilir; bu muhakkak Ahmet Ha• 
şim'e ve devre bir iltifat değildir, ha
karet de sayılır. Onun eseri zamanı
mıza uymuyor; zamana uyan bir ıai .. 
rimiz yoksa buna eıef edelim.,, 

Kerim Sadi şiirin sebebi hikmetini, 
ancak yazıldığı zamanın umumi ahva
li ile bir olmakta buluyor. Şair ferdi
yetinden çıkmalı, etrafına karışmalı, 
zamanın siyaai hareketlerine de kanş
malıdır. Ahmet Haıim'in estetiği esa .. 
omdan çürük değildir; Şirazlı Hafız'm 
şiirleri de öyle bir telakkinin mahsu
lüdür; çünkü lran'm büyÜk şairi "fe
odal istihsal tarzmm, derebeylik mül
kiyetinin ve kahhar bir ıark rejimi
nin hüküm sürdüğü devirde,. Y&§amq; .. 
tır; halbuki Ahmet Haşim XX inci as
nn adamıdır, "faytonsüvar olmanın 
tuhaflığını herkesten daha iyi idrak 
ettiği için taksiye atlıyarak sesli sine
~alara gittiği", radio dinlediği, evin
de elektrik lambası kullandığı halde 
gülden, bülbülden, sümbülden, yani 
kendisinin olmıyan bir zamanın kıy
metlerinden bahseder. Hani Ahmet 
Ha~iın: "Araba denilen nakıs cer ale· 
tinin motor devrinde ya§amak iddiası 
ise sadece komiktir,, demİ§tİ; bu sözü 
kendi eseri hakkında da en doğfu hü
kümdür. 

Ahmet Haşim, bütün "küçük burju
va münevverleri" gibi bedbindir; çün
kü "arzuları ile iradesi arasında bir u
çurum", "yani tahayyÜI edebildiği ih
tiyaçlarla sınıfi nıevl[iinin icabatı ara
sında bir ahenksizlik,, vardır. Buna 
razı olmu~tur, filen isyan etmemi~tir; 
sükunu ancak hayaline sığınmakta bul 
muıtur. Bunun için o "ferdiyetçi bir 
tairdi! yani ruhunun duvarları icine 
hapsolmuı bir zmdan mahkiimu . .,Ken
disini ezen, arzuları ile "sınıfi,. mevki
i.nin verdiği imkanlar arasında bir a· 
henksizlik bulunmasına sebep olan ha
rici alemle icabında uyuşmuştur, ona 
mümaşatta bulunmuş, onu takviye et
miştir. 

Kerim Sadi'nin Ahmet Haşim hak
kındaki ittihamlarını elimden geldiği 
kadar hulasa ettim. Onlan kabul ede
cek değilim; fakat bir şairi bu yoldan 
da tetkike hakkımız olduğunu inkar 
kabil d.&ildir. Hıole bu Kerim Sadi gi
bi yapı!ır, eseri tabii! edilen §aİrİn 
asıl makaatlarma nüfuz edilmeğe ça
lışılmıa. .. iddialan kabul edilmese 
bile kitabı, hiç olmazsa bu noktadan 
okunmağa değer. 

Zaten Kerim Sadi'nin İttihamları 
yalnız bir şairi değil, bütün bir şiir te
lakkisini istihdaf ediyor. Bunun için, 
yapıcı bir tenkide gidemiyor ama, yıkı
cı tenkitlerin en hayırlısını yapıyor. 

iddialarına bugün cevap verecek 

1 RADYO l 
Bayramda 

Cümuhiyetin Onuncu Fıl dönümüne 
müsa<\lif 29 Teşrinievvel 933 pazar, 
30 pazartesi ve 31 sah günleri lstan
bul radyosu yalnız Ankarayı telefon 
hattile alıp nakledecektir. 

Bayramın üç günündeki mesai saat
leri a~ağıda gösterilmiştir. 

29 Teşrinievvel Pazar günü 
10 den 11 kadar Geçit resmi (An

karadan naklen). 
12 

16 

., 14 kadar Ankaradan na
kil. 

" 1 kadar Ankaradan na
kil. 

30 Teşrinievvel 933 pazartesi 
12 den 14 kadar Ankaradan na• 

kil. 
18 

" 24 kadar Ankaradan na
kil. 

31 Teşrinievvel 933 salı 
12 den 14 kadar Ankaradan na

kil. 
18 

" 24 kadar Ankaradan na
kil. 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL : 

18 Gramofon, 
18,30 Fra.n11Zca der•, müptedilere. 
19 Udi Refik Talat Bey va arkadaılarr. 
20 Bedayii muıiki hey'eti, 

21,30 Gramofon • 
22 Anadolu Ajanıı. Borsa haberi, saat A7an, 

ANKARA, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra: 18,45: Ala· 
turka •az. 19,30: Dana muaikiıi. 2-0: Ajanı 
haberleri, 

YARŞOVA, 1411 m. 
18: Halk konseri. 19,25: Sakıofon ve tarkı
lardan mürekkep konser. 20.JO: Edebiyat. 21: 
Çek musikisi. 23,250 Polonya ınu.aik.iıi. 2•1

1
10: 

kahvehane rnusikiıi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18: Si11an muıikisi. 20,,20: Operet muıikisi. 
21,50: Haberler. 22: Karııık netr:yaL 24: plak. 

ViYANA, 518 m. 

17.50: Pl.ik. 19: Cavada bir düğÜn. 20: kuator 
.senfonik takım. 21,15: Musabaka neır.i~alı. 
21,25: Piye•. 23,25: Haberler, 23.SO: .Qanı 
plikları. 

MILANO - TORINO - LORANSA 
18: Kadın ne,riyab. - Şarkılar. 20: Haber1e-r. 
pl8.k. 21,45: Roma u.manın, hatırlayıı nr.ıri~ 
1'Ab, 

PRAG, 488 m. 
ri,20: Kon!eranı. - Askeri konser. - Alm ... n 
.l'a neıriyat. 19: Tagannj Cem.iyeti tarafından 
L.oıuıer. 20: Sokol neı.-iyab. 2[0,50: Senfonik 
l.ouı.er. 23,20: Askeri musiki. 

ROMA, 441 in. 
.l i ,30: Çocuk netriyatı. 18,20: R.1dyo orhııtra. 
sı. 19,20: Arnavutça haberler, - Ecnebi Ji
liı..nilto havalar. 21: Haberle..-. - Pl&J,. ,"l,50: 
milli havalaı·. 

BÜKREŞ, 394 m. 
lS: Karıtık konşer. 19,20: Radyo orkesh·ası. 
2.ll ,2:0: Pla.k. 21: Piyano konıeri. 21,oiO: :yeni 
J1'}ılno e•erlcrinden parçala~ 22,20: Şarkı n~ 
kahı·nmanlJk. 23: Kahramanhk ve ı:nuıiki. 

ERESLAU, 325 m. F 
17,15: Hafif musiki. 19,15: Muhtelif. 21: AI
rnan musikisi. 22: Haberler. - NeteH kon· 
.ı.er. 23135: Danı muaikiıi 

değilim, çünkü bu mevzuu çabucak tü
ketmek İşime gelmez. Yalnız kendi
sinden iki suale cevap iaterim: Bir fa
irin zamanmdan büsbütün ayrılması 
kabil midir? Ahmet Haşim'in eserleri 
daha iyi bir tetkikten geçirilirse, on
larda da zamanın tesirini bulmak ka
bil değil midir? Ama zamanm ileri de
ğil, arkaya bakan tetnayÜllerini ifade 
ediyorm.u~; bu da insan oğlunun ebe
di ihtiyaçlarından biri değil mi? Ve 
böylelikle yine kendisini ezen aleme 
isyan ehniş olmuyor mu? 

ikinci sualim de şudur: Ferdiyetçi
liği, ruhun duvarları arasında bir :zın· 
dan hayatı geçirmeğe benzetiyor. Biz 
bunu aksine çevirerek zamana uyma
nın bir zından hayatı olduğunu söyli
yemez miyiz? 

Kerim Sadi'de iyi bir polemikçi ka
biliyeti de var; fakat niçin "mütered
di,, falan gibi artık eskimiş ve hiç bir 
mana ifade etmiyen kelimelerden ka
çınmıyor? 

Nurullah ATA 

(1) Sinan matbaası, 16 sayıla, 20 
kuruı. 

• " 

1 
Yeni n••rlyat 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahit Beyin meşrine başlaya 

cağı "Fikir hareketleri" mecmuasının 
ilk saym Cümhuriyet bayramına tesadü 
eden 29 Teşrinjevvelde çıkacaktır. 

Saksağan Bekir Mimar 
Uç seneden beri genç türk mimarları 

tarafından cıkartlmakta olan (Mimar) 
mecmuası Cümhuriyetin onuncu yıl dö .. 
nümü, münasibetile büyük bir sayı neşre 
miştir. 

Heyet tat höcereye girdiği zaman, 
Saksağan Bekir horul horul uyuyor
du. 

Müddeiumumi ilerledi. Ağır bir 
sesle: 

- Bekir, dedi, kalk, hakkındaki 
karar tefhim olunacak. 

Saksağan cevap vermedi sağdan 
sola döndü. s,,r gardiyan eliyle dürt
mğe mecbur oldu: 

- Bekir .•.• Bekir .. Kalk!. 
Bekir silkindi, gözlerini açtı, geri

ne gerine yatağından doğruldu. Etra
fına pşkın şaşkın bakmağa başladı. 
Odada kimler yoktu. Kendisini mulıa 
keme eden mahkeme azalarından bi
ri müddeiumumi, hapishane müdürü, 
j~ndarma kumandanı, imam efendi, 
daha tanımadığı bir çok çehreler .• 

Saksağan Bekir gözlerini uğuştur
du: 

- Ne var be? Burada da mı mu
hakeme olacağız? Rahat rahat uyuyan 
adamı uykusundan uyandırırlar mı? 

Ser gardiyan başını salladı: 
- Haydi, söylenme .. Kalk, giyin! 
- Saat kaç? 
- Beş ..• 
Bekir kaşlarını çatarak söylendi: 
_ Karga bok yemden bu s,aatte 

kalkılır, giyinilir mi? Kıyak q valla
hi ... 

lnıam efendi genizden gelen gun
neli sesiyle Bekire meram anlattı: 

- Oğlum, hüküm kader, takdiri
il8.hi .. Kazaya riza .. Tövbe ve İstiğfar 
eyle .. Cenabıhak gafurdur, rahimdir •• 

Saksağan alık alık bakmıyordu: 
- Moruk be, Karınca duası mı o -

kuyorsun? Kes traıı .. Sabah sabah a-
damın kafasını c ütüleme.. lıtihanı 
mevlitle sakla .. 
· Ser gardiyan tekrar etti: 

- Haydi giyin .. 
· - Yahu, acelen ne? Adamın iki 
ayağını bir pabuca sokuyorsun. Anla 
dık gİyinecğizn Giyineceğiz amma a• 
ğır ağır .. 

Ser gardiyan esvaplarını vermişti, 
Bekir homurdana homurdana giyini
yordu. 

Hapishane müdürünün odasında 
karar okundu, Bekir, karar, verilen 
hüküm kendisine değilmiş gibi, gözle 
ri tavanda çivileri sayıyordu. 

Gömlek .ıı:iydirilirken iman efendi 
vaaz ve nasihat veriyordu. Saksağan 
Bekir dişlerini gıcırdatarak: 

- Hoca, dedi, anlaşıldı, senin e .. 
linden kurtulu§ yok, oku bakalnn. 

Hepsi, Bekirle beraber hapishane
den çıkmıştı. Ortalık henüz ağarıyor 
du. Hava da puslu ve souğtu. 

Saksağan Bekir yüzünü buruştur
du: 

- Bu havayı hiç sevmem, nevazil 
olacağım billahi .. 

Bir kaç adım sonra akeınnıştr: 
- Dedim ya, kaptık nevazili .. U

lan kibar olmak başka şey.. Na>:'k a -
lışmışım vesselam.. Kibarlık başa be
ta. 

Söylene söylene yürüyordu. Sehpa -
nm önüne gelince durdular. imam e
fendi Bekire yaklaştı: 

- Kelimei!ahadet getiri 
-Sonra? 
- Bunun evveli, sonrası var mı? 

Kelimeişahadet getir o kadar. 
- Peki, getirirsem ne olacak? 
imam Efendi hiddetini saklayama 

dı: 

- lmansm gitmezsin be adam! 
- Ahret yolculuğunun pasaportu 

mu bu? 
- Sus .. Günaha girmen 
- Beni günaha sokan sensin be .. 

Bu çenenle adamı dinden, imandan 
çıkarırsın. 

Müddeiumumi mahkme azasına 
baktı, yavaş sesle fısıldadn 

- Daha hekleyelinı mi? 
- Adamın dini akidesine karışa-

tnayız. 

- Tabii.. 
lnıam Efendiye döndü: 

- Hoca Efendi, ısrar etmeyiniz. 
Ve Saksağan Bekire sordular: 
- Bir vasiyetin var mı? 
- Bekir, ensesini kaııyarak dÜ§Ün 

dü: 
- Vasiyetim? .. Vasiyetim? .. Ne 

vasiyet edeyim? 
- Allah Allah .. Biz ne bilelim, o 

senin bileceğin şey .. 
- Şimdi aklıma gelmiyor, sonl'a .. 
- Sonra, ne vakit .. 
- Ne vakit aklıma gelirse .. 
Herkes birbirine hayret ve taac .. 

cüple bakıyordu. Bekir, hiç oralı de
ğildi. Pes perdeden bir ıslık tuttur-
muştu. 

Müddeiumumi sordu: 
- Son arzun nedir? 
- Ne diye? 
- Canın ne İstiyorsa, söyle, onu ya 

pacağı:z. 
- Böyle oabah sabah, uyku serse

mi, adamın canı ne ister? Bakla va, 
börek getirsen, elimi sürmem. 

Jantlarına kumandanı bir sigara 
uzattı: 

- Bir ciğara iç •• 
- Öksürtür o geçmİ§İ kınalı .• Ka· 

çak var mı? 
· Kimsede ses yoktu. Saksağan kıs 
kıs gülmeğe ba§ladı: 

-Var demeğe yürek İster. 
imam Efendinin sesi duyuldu: 
- Su versinler mi? 
- lmamsuyu var~, eyvallah .• 
- Simdi nereden bulalım? 
- Darılma moruk, sordun da söy-

ledim. Benim kendiliğinıden ağzımı 
açtığım var ını? 

- Biz sana alelade sudan bahset
tik. 

- Halis Terkos değil mi? Hiç ba
na bakma! 

Mahkeme azası mülayim bir tavır-
la: 

tı: 

- Peki, son arzunu söyle, dedi. 
Heyetten biri tetkrarladı: 
- Söyle, ne istersen yapacağız. 
Saksağan Bekir omuzlarını oynat-

- Ne biçim sualler be! AJacaka
ranlıkta uyandırır, girdirirsiniz. Töv
be et dersiniz, şunu sorarsınız, bunu 
sorarsınız, öleceğimi düşünmiyorum 
ki, vnsivetimi düşüneyim. Son arzun 
nedir? Kör nefis bu! İster İster .• Sonu 
gelir mi? 

Sehpaya doğru yÜrüdü. iskemleye 
çıkarken acı acı gülümsedi.: 

- Bu günü ömrüm oldukça unut-
mıyacağım. 

* * • 
' Heyet dönerken hapishane dokto

nı müddeiumuminin koluna girmişti: 
- Bekirin sözlerine dikkat ettiniz 

mi? 
- Evett hiç müteessir göriinmiyor

du. 
- Ya~amıyordu da ondan .. 
- Höceresinde uyandırdığımız za 

man, manevi mevcudiyeti ölmü~tü. 
- Yani çıldırmış mıydı? 
- Hayir, ölmüştü, ya~amıyordu. 

ipi çeken Çingene bu ölümü tamam
J.._rırcı. n1du. 

d*'. 

Bu sayıda türk mimarlığının on yılda 
geçirdiği safhalar, eski türk mimar eser .. 
ler ve yeni mhnariye ait tedkikler var· 
dır. Sırf tiirk sanatkarlarını emeklerini 
en nefis bir baskı ve münderecat ile, 
arzeden ve sanat ve mlnıar i mecmua
sını her kese tavsiye ederiz. 

Hep vatan için 
Haydar Rifat Bey kültür serisinin 

1 O ve 11 inci kitaplarım da çıkardı. 
Bunlardan birisi L. Vitzenkoru' -

dan tercümedir. Adı : (Hep Millet 
için) • Diğeri : G. S. Brooks ve W. B. 
Lister'den tercümedir: (Hep Vatan 
için), Veliit bir faaliyetle son zaman 
!arda üstünde bir çok eser ne§rine 
muvaffak olan Haydar Rifat Beyin 
bu iki eserini de tavsiye ederiz. 

Foto Süreyya mecmuası 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

bayramı münaaebetile Foto Süreyya 
mecmuası fevkalade bir nüsha çıkar -
mıştır. Bu nüshada inkılabımıza ait 
tarihi resimlerle Gazi Hazretlerin.in 
dört nefis tabloau bulunmaktadır. Bun 
dan başka bir çok sinema havadis ve 
resimleri de vardır. 

Acıklı bir ölüm 
Balıkhane aabık memurlarından Mus 

tafa Beyin oğlu, sabık Hicaz Valiıi Ah
met Nedim Beyin yeğeni, sabık valiler
den Aziz Nedim, lı Limitet müdürü 
Bedri Nedim, Ankara Ziraat Bankası 
Hukuk müşavirlerinden Mazhar Nedim 
Beylerin amcazadesi Bomonti girketi 
memurlarından Eczacı Faik Mustafa 
Bey, tedavi edilmekte olduğu Heybeli
adada vefat etmiştir. 

Genç yaşında amanaız bir derdin 
kurbanı olan merhuma AIJahtan rah
met diler, ailesi efradına taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

-ABONE 

3 aylıiı 
8 .. 

12 • 

ÜCRETLERİ : 
Türkiye iç.in 

L. K. 
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14 -

Hariç için, 
L K. 
8-

14 -
28-

Gell!!:n e•rak geri verilmez.- Müddeti 
geçen nüıhalar 10 kuru,tur.- Gazete •• 
matbaaya ait İfler için müdiri7ete mü.• 
racaat edilir. Gazetemiz il3.nl&rın meı'u• 
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetiköy rasat merkezinden aldıinno: 

malU.mata nazaran. bugün ha;a - fa:.idı 
yağmurlu geçecektir. 

27-10-933 tarihinde h•:f'a tazyiki 759 
milimetre en fazla bnraret 24 en az 17 
derece idi. 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Gl'latada Onyon Hanında 

AcentaSI bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

--. Tel. Beyoğlu : 4887. 6984 

lSTANBUL TİCARET MODORLOCONDEN: 
lstanbul PerükRrlar Cemiyetinin idare heyeti İntihabı 4-11-933 cumartesi gÜ· 

nü saat 10 dan 16 ya kadar Bahçekapıda 4 üncü Vakıf Han ikinci kattaki dai-
rei mahsusada yapılacağı alakadarlara ilan olunur. (9118) 

Milliyet'in edebi romanı: 25 
---

• \J • 

KIR (l(ffııl 
'' BUR HAN CAB:l~ 

( lnkıl ap Romanı) 

Halime Hanım lakırdıyı deği,tir- 1 
di. 

U ak9am ben erkence odama çe
kiJdim. 

ttenüz yatmamı,tım. Kapım vu
ruldu. 

Halime Hanımın sesini duydum. 

- Yatmadınsa biraz geleyim mi 
Çiçek? 

Kapıyı açtım. 

- Türkanı timdi uyuttum. Ken
di kendime Çiçek uyumadıyaa bir 
az çene çalarım, dedim. llmi Bey 
de kitap okuyor. 

Oturdu. 
Şundan bundan konuştuk. 

Halinden, tavrından Halime Ha-
nımın bir şeyler söylemek istediği
ni hissediyordum. 

Saf, tem'z kalpli kadın nihayet 
dayanamadı: 

- Bugün annem canını sıktı 
galiba, dedi. 

- Hayır. Ne münasebet? Yal
nız o kadar acılarım çok ki galiba 

he rşey bana dokunuyor. 
- Ben anladım zaten. Fakat 

onun maksadı ba,ka idi. Hazır sı· 
rası gelmitken bunu sana ben an
latayım, 
Açık kalpli genç kadın kısa, ke

sik cümlelerle bu maksadı anlattı: 

- Bilmem sen de elbet anlamıt
aındır. Onlar seni Kazıma almak 
istiyorlar • • Konsoloshaneden cevap 

gelmesini bekleyitleri de bundan
dı. Cevap gelince annem sabrede
medi. O adeta kendi kendine ge
lin güveyi olmuf, batta geçen gün 
bana düğünü ramazandan evvel 
yapalım. Mübarek ay girerse uzar, 
diyordu. 

Gülümsedim. 
Halime Hanım sustu. 
Cevap bekliyor gibi idi. 
Çok iyiliğini gördüğüm bu temiz, 

asil ailenin yanında kalmak ister
dim. 

Fakat yıllardan beri kalbimi 
düğümliyen bir derdim vardı. An-

nemi bulacağımı ümit ediyordum. 
Kasabamız belki yanmı,tı, evi

miz, bağımız belki de kül olmu,tu. 
Fakat çocukluğumu yaşadığım o 
toprağı özlemiştim. Sonra .. 

Bu çok hürmet ettiğim, iyiliğini 
gördüğüm ailenin yanında gelin o
larak kalmak ta beni daima öldü
recek bir şeydi. 

Ben bu eve nihayet merhamet 
hialerile alınmıt bir yetim kızr i
dim. Bana bunu hatırlatacak her 
münasebet kalbimin eski yarasını 
her zaman kanatacaktr. 
Dütündüğümü gören H!llime Ha

nım yavafça sordu: 
- Memleketine gitmek istersin 

değil mi? 
Bafımı eğdim: 
-Çok! 
- Hakkın var kardefim. Bu ka-

dar felaket görmü,sün. İnsan ne 
olsa memleketini, yerini, yurdunu 
özler. Zaten timi Bey de öyle dü
şünüyordu. Hatta: 

- Çiçek Hanım eğer bizi özler, 
isterse, memlekette işlerini görür, 
gene gelir, dedi. 

- Teşekkür ederim kardeşim. 
Halime Hanımla geç vakte ka-

dar konuştuk. * * * i 
Geç uyandım. 
Türkan kapımın önünde beni ça 

Medrıtzkı ve sair zevat hazır b b - --- --...... - ............... c Kçıecex son~ •acarı&tanda ten~il~ 

ğırıyor. 

Kalktım. Bugün konsoloshane. 
ye gidecektim. Y eldirmemi giydim. 
Alt kata indiğim zaman büyük bey 
nargilesini içiyordu. 

- Gel bakayım, küçük, dedi. 
Bugün gene konsoloshaneye gide
ceksin galiba. Orada her şey hazır
lanmıştır. Gitnıeğe de hacet yok. 
Soyun, dökün, Halime bahçede 
seni bekliyor. Pasporrmu timdi ge
tirecekler. 

O kadar sevindim ki, kottum, e-
lini öptüm. . 

Ben daha merdivene gitmemiş
tim ki mağazanın katibi Halil E
fendinin sesini duydum: 

- Hanımefendi, bunu damat 
bey yolladı. 

Kottum, aldım. 
Bu benim pasaportumdu. 

Elimdeki bu kurtulu' fermanı
m yiyecek gibi hırslı bir sevinçle 
öptüm. 

Büyük Bey sesleniyordu: 
- Geldi mi, geldi mi? 
- Aldım efendim. ~ok teşek-

kür ederim. 
Ve bahçeye koşup Halime Ha

nıma gösterdim. 

O gün evdekiler de benimle 
beraber bayram ettiler. Öğleye 
Umi Efendi eve yemeğe geldiği 

vakit bana yeni bir müjde verdi: 
- Buradan haftada iki gün 

tren var. Mesela eğer acele eder
sen öbürgün akşamı bir tren var. 
Pertembe sabahı lstanbula gider. 
lstanbulda kimseyi tanımazsan 
ben "yakın ahbaplarımdan birine 
bir mektup veririm. Doğru oraya 
gidersin • 

O kadar seviniyordum ki na
sıl te,ekkür edeceğimi bilemiyor
dum. 

İçimde öyle bir emniyet vardı 
ki artık yeni bir tehlikenin beni 
gelip bulmayacağına inanıyor
dum. 

Çarşamba trenine gitmek is
tiyordum. Fakat bu çok ,efkatli 
insanlar acaba bana tren bileti de 
alacaklar mı? 

Halime Hanım beni incitmek 
istemiyor gibi gülerek: 

- Çiçek bir gün evvel gitmek 
istiyor. Bizden kaçtığı için değil, 
memleketini özledi~ için, amma 
hakkı var. Her halde siz çartam
ba treni için hazırlık yapın. 

Bu temiz yürekli, anlayıflı ka
dına nasıl teşekkür edeyim bil
mem. Hislerimi, düşüncereleri
mi o kadar iyi anlıyor ki •• Hemen 
ltoştum. Yüzünden, gözünden öp
tüm. 

O ak,am timi Efendi her feyi 
bazırlanııftı. 

Artık Büyük Hanım da beni 
mazur görüyordu. 

Çenemi, saçlarımı oktuyor: 
- Memleketine git. itlerini 

gör. lntallah anacığını da bul. 
Sonra bize bir mektup yaz. 

Seni aldırırız olmaz mı yavrum. 
Diyordu. 

Bu çok temiz aileden ayrıldı
ğıma müteessirim. Fakat bilmem 
neden memleket hasreti beni ra· 
rat bırakmıyor. 

Evde bana yolda ve lstanbul
da lazım olur diye bir çok 'eyler 
hazırladılar. Paket ve sepetler İ· 
çinde meyvalar, yiyecekler dolu 
idi. 

ilmi Bey biletimi almıttı. Ken
di batıma biç yolculuk etmediğim 
için yol, iz bilmiyordum. Bana an
lattı. Büyük Hanım yüzümü, saç
larımı öperken bana hatırlamak 
bananesile iki altın verdi. 

Çartamba günü sabahleyin ev
de büyüklerin ellerini öptüm, tlmi 
Efendi, Halime Hanım ve Türkan 
beni istasyona kadar getirdiler. 

Umi Bey, tanıdığı tren memu
runa benim için bir feyler söyle
di. Eşyalarımı koydular. Sonra 
timi Efendi büyük bir zarf uzat-
tı: 

(Devaını var) 
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Artistik 

Büyük Şehirler 
Uyurken 

Hamburg limanında Marten. ~e. Yıl
ltıaz isminde iki polia motörlen ıçınde 
devriye gezerlerken gece bir feryat iıi
tirler ve denizde çırpınan bir kızı kur
ta.rırlar. Bu esnada bir adam motora 
çıkar polisleri denize iterek kızla sa
hile gelir ve bir otomobile binerek ka
çarlar. Hans onları motosikletle takip 
ediyor ve Amerikan caınbazhanesine 
&irdilılerini görüyor. 

Ertesi gün, Hanı1 komiseri Ender
•on tarafından limanda bulunan milyo
llet' Patteraon'un yatından gece çalı
nan bir inci gerdanlığın aranmasına 
rtıemur edilince geceki vakayı ona an
latır. 

Bir gün sonra, Amerikan cambaz
hanesi müdürü Barini, Amerikadan ge 
len Bravn'ı dostu Glorya ile beklemek
tedir. Bu, bir hapishane kaçkını olup 
Glorya da dostudur. Yattan gerdan· 
lığı çalan ve hiç bir ıey bilmiyerek ü
ze.rinde taşıyan da Trude iaminde cam
~azhanede çalııan namuslu bir kızca
gızdır. 

Trude hırsızı takip için cambazha
neye geİen Hans'la tanıtır. Ve poli
ıin bir sirkat meselesinde kendisinin 
feriki cürüm olmasından ıüphe ettiği
ni anlar. Korkuıunu hayvanlar müreb .. 
b_iai Villiye açar. O da gerdanlığı Ba
r!niden isteyip memurine teslim etme .. 
ııni tembih eder. Kız Baraiinin odası .. 
~a girer incileri alır. Barini onu görür, 
Uzerine atılı. Yetiıen Villi ile yaptık
lan çarpı§mada Barini ölür. 

Yilli tevkif olunur, Hanı ta kaçan 
1:~.de'e yetitir. Onu bir kahveye gÖ• 
~rur orada gerda.ılığın onda oldu
lrllnu hayretle öğrenir. Bunun farkına 
"aran aeraeriler çalıtmağa teıebbüı e
derler. Bir arbede kopar, Trude ka
çar. 

Glorya ve Bravn intikam pl&nlannı 
hazırlamıtlardır. Trude, milyonerin 
kızı Yiviyan Greye çok benzediğinden 
onu bir emrihayir için teganni ettire .. 
cekler ve milyoneri de oraya davet e
deceklerdir. Bu planı tatbik ederler 
"e Hansı da kendilerine zarar verme· 
;ne.si için gazli bir tabanca ile sersem· 
etırler. Binaenaleyh Hans o aktam 

otele çok geç gelerek milyonerin öldü-

Bu gün Türk Cümhuriyeti ilk on yı· 
lını bitiriyor. Yarın Cümhuriyetimiz i
~nci ~n yılına girecek ve Türk vatanın· 
ha <!auna muvaffakiyete doğru aldığı 

•:za. Yeni bir hız k;ıtacaktır. Geçen on 
s?ne, gelecek on senenin yolunu çizmiş .. 
tir. 

Haftalardanberi lstanbul bu onuncu 
Y•I bayramını kutlulamağa hazırlanıyor. 
Şehrin her semtinde yüzlerce lak yük
~~ldi. Bu gün lstanbulda hiç bir ev, hiç 
ır müessese yoktur ki, bayraklarla ve 

~mpullerle tezyin edilmemiş olsun. ls
albu) geçen on yıldan ıonra yeni on 
Yı 1 ~~r içinde kartdamağa hazırlanıyor. 

Cumhuriyet Halk Fırkası bütün aza· 
bına Fırkanın altı umdesini gösteren 
ayrakları dağıtmııtır. 

b Y ~ın göğüslerde inkıap fırkasının 
ayragını ve inkıibm en büyük adamı· 

~~n resrnini taııyan madayeler görece· 
gız. 

Maarif müdüriyeti lstanbulda geçit 
j"e•mine İ?ti_rak e~ecek kız ve erkek ~a
~be adedını 10 bın olarak tesbit etmı§· 
tir. 

d Yarınki geçit resminin bet saat ka
ar devam edeceği anlaıılmaktadır. 

Şehirde halkın tak yaptırmak husu
IUnda İçten gelen gayreti görülecek 
!eydir, 
tı Eyip gibi küçük bir nahiyede bile al-

iane büyük tak yapılmııtır. 
b lıtaqbuldaki sanayi müesseseleri 
I ayram İçin büyük hazırlıklar yapmıf
trdır. Hemen ekseri fabrikaların yap
ırd.ıkları taklarda «Bu fabrika Cümhuri

Yetin eseridir» ıeklinde levhalar görül
mektedir. 

Ş_ehirde Belediyenin yapmağa karar 
Berdıği büyük temizlik dün batlamıttır. 

U temizliğe bugün ve bu gece de de· 
vam edilecek, yarm sabah bitirilecek
tir, 

Dün tehrin her tarafnda yapılan tak 
lar bir kere daha tetkik edimiıtir. 

Halkevi Temıil şubesi azaları dün 
fehrin muhtelif yerlerinde temsil vere
cek teıe.kkülleri gezerek son provalarda 
bulunmuıladır. 

1 l!:o~a~yadan Cümburiyetin onuncu 
Y · onumunde bulunmak için gelen Ro· 
~~nyanın Türk mebusları ve 125 Türk 

un akıam Ankaraya gitmişlerdir. Bu 

t
&:ün de 200 Bulgar Ankaraya gidecek
ır. 

Sultanahmette yapılan tak 
Sultanahmet ve Ayasofya camileri 

arasında bir tak yükseliyor. Cümhuri• 
Y~t Halk Fırkasının Alemdar nahiyeıi
nın yaptırdığı bu tak Avrupada ve A
jerikada bu tarzda yapılan en son eser
~r gibi ileri gitmit modern bir mimarİ· 
dır, Takın inıaatına nezaret eden Mi
mar Seyfettin Bey diyor ki: 

- Halk Fırkası Alemdar nahiyeıinin 
:ıeni bir davetlerile canlanan ve yer bu
an hu eser yerinde gördüğünüz gibi 
8~ bir zamanda fazla bir çalııma netice
•• Yiikselmİ§tİr. Gece ve gündüze göre 
renk ve ışıklar bu kulede düıünülerek 
Yapılmııtır. Birbirine bağlı olan dört sü 
tun Türk kelimesinin ilki T harfi halinde 
bir planla yapılmıştır. Şehircilik nizam 
Ve güzellik kaidelerini düşünerek bilhas 

Ben bir pranga kaçkını yım filminden bir aahne . 1 
rülmeaine mani olamaz. Hemen yata rak iyi bir mevki temin edıyor. Otur-
kotar ve Patteraon'un esrarengiz öJü~ duğu evin sahibi kadın eline geçen bir 
münün sebebini halleder. Katil yaka- mektupla onun aımru öğreniyor ve 
!anır. Mücadelenin mükafatı olarak kendisile evlenmediği takdirde sırrını 
Trude'u kollan arasında sıkmaktadır. faıedeceğini söylüyor. A!len Helen is

minde baıka bir kızı sevdiği için ev 
aahibeıine bütün servetini vermek ve 
aerbeat kalmak istiyorsa da razı ede
miyor ve polis kendisini tevkif ediyor. 
Çalııtığı müeuesenin ıa_h~J~rini~ nü
fuzu aayeıinde Ailen, dını hır muesae .. 
aede üç ay hizmet etmek ıartile ceza- 1 
sının affı kararını alıyorsa da tevkif
haneye girer girmez zabıta amirleri 
onun hapishaneler aleyhinde yaptığı 
propagandayı bahane ederek kendisi
ni prangaya vuruyorlar. Uç ayın hita
mında bir sene sonra tahliye edileceği 
vadedilir. Fakat gene tahliye edilme
yince bir kaç mahkumla beraber ka
çar. Vaktile onun hakkında bütün ga
zeteler bir çok yazılar yazdıklan için 
•ahte İ•imle yaşıyamaz. Zabıta ken
disini takip eder o da ıehirden tehire 
kaçar. Nihayet sevdiği kadının bulun
duğu §ehre giderek kendisini unutma
sını rica eder ve gecenin karanlıkları 
içinde kaybolur .• 

TUrk sineması 

Ben bir pıranga 
Kaçkınıyım 

Maitetini temin için inşaat ameleli· 
ği bile yapmıya razı olan "J ~J'."'e• ~i
len,, İ§ bulanuyor ve aefalet ıçınde ıu
rünmektedir. 

Bu halde iken bir gün "Pate,, ismin
de bir ıer1eriye tesadüf ediyor ve o
nun teşvik ve tehdidi ile - hayatın• 
da hırsızlık yapmamış olmasına rağ
men - bir seyyar lokantayı soyuyor
lar ve paralan Ailen kasadan alıyor. 
Tam o zaman yetişen zabıta Pate'ı öl
dürüyor ve kaçan Allen'i tevkif edi
yor. Hapishanede bir çok işkence ve 
•efalete maruz kaldıktan sonra kaçı
yor ve bulunduğu vilayetin hududunu 
aşıyor. Kendisine başka bir isim taka-

Elhamra 

Vatandaş 
Silah başına 

1809 senesi Viyana darülfünununda 
tahsilde bulunan Tirol!ü Severin Ander 
an isimli genç, memleketinin Napoleon 
askerleri tarafından işğal edilerek va
tandaşlanna mel3.zim yapıdığını işidin .. 
ce hemen vatanına avdet ediyor. Yolda 
kendi kasabasına Napoleon idaresi tara
fından kaymakam olarak tayiu edilen 
Riederer ve kızı Erika ile yol arkadaşlı 
ğı ediyor ve bu münasebetten Anderlan 
ile Erika arasında samimi ve temiz bi.r 
aşk meydana geliyor. 

Çiftiklerine gelen Anderlan evlerinin 
yakılğı valide ve hemtiresi de öldürül
düğünü görüyor. Bu teessürle gezerken 
kar§t•ına çıkan ü~- süvari zabitinden iki
sini öldürüyor. Uçüncüıü kaçarak gar-. 
nizonu haberdar ediyor. Anderlan'ı tal<İ
be baılıyordu. Anderlan dağlara iltica 
ediyor ve vatandaşlarını gizli gizli müs
tevli düşman aleyhine tetvik ediyo~. 
Düıman ka.,rgahı her tarafta taharn· 
yat icra ettiriyor ve Anderlan'ın tutulma 
ıına yardım edene 500 taler para müki.-

Büyük Şehirler Ukyurken filminden 
bir aahne 

Vatand"f silah baıına 
falı vadediyor. Fakat bütün teıebbüsler 
beyhudedir. Hükıimet dairesine Erika' 
nın babası Riederer de bu takibatı art
tırmak için sıkı emirler alıyor. Fakat 
Anderlan sevgili.si Erika'run yardımına 
mazhar olmaktadır. iki sevgili zaman za 
man bulutup sevi§İyorlar. Garnizon ku
mandam Yüzbaıı Leroy bu münasebeti 
hissetmiştir, o da Erika'yı sevmektedir. 
Fakat genç kızdan yüz bulamıyor. 

Günden güne ehemmiyet iktiıap e
den Tirol harekatını baatınnak üzere 
merkez yeni bir kuvvet gönderiyor. Ye
ni kuvvet gelince zabitan terefine büyük 
bir ziyafet ye balo tertip ediliyor. Ander 
lan Nepoleon zabiti kıyafetine girerek 
baloya geliyor. ve Erika'run yardımiyle 
kumandanın yanına. kadar çıkarılıyor ve 
aleyhlerinde yapılacak harekatın planla 
rıru öğreniyor. 

!asız bir kulübede vatanperverler iç
tima ediyorlar ve büyük kuvvete karşı 
mücadele için dağ muharebelerine ka
rar veriyorlar ve bütün vatandaşlan si
lah başına çağıryorlar. Muharebe çok 
tiddetli oluyor. Bir avuç kahraman müa 
tev]i. kuvvetlerini. büyük zararlara uğra .. 
tıyorlar. Anderlan ele geçiyor ve üç di
ğer arkadaşile beraber kurşuna dizili
yor. Fakat hürriyet ve istiklil aıkı sön 

İstanbul un her tarafında yüzlerce tak yükseldi 
sa o köşeyi İntihap ettik. Bu suretle 
hep ıssız kalan bu tarihi nıeydanda Di
vanyolundan gelenler ve Alemdar cad
desinden çıkanlar bu eserle karıılaşacak 
!ardır, Ya,amakta olduğumuz bu büyük 
günlermizin onuncu yılını o eser üç gün 
aydınlatacak, milli renklerimizi coşan 
hislerimizle projektör ve elektrikler ıe
malara aksettiecektir. 

Berlinde bayram 
BERLlN, 26. (Milliyet) - Aziz yurt

ta olcluıfo Jribi. Rerlinde de bulunan yurt• 

Berlin elı;ıtiğimizde verilecek 
ba'oyu şereflendirecek olan Al
man C~mhur Reisi Feldmareşal 
Von Hinderburg ve Başvekil M. 

Hitler 
daılarımız Cümhuriyetimizin Onuncu 
yıl dönümünün hüyük Bayramı olan 29 
Teşrinievveli ayni sevinç ve heyecanla 
beklecmkte ve bu büyük gün için büyük 
hazırlıklarda bulunmaktadırlar. 

Bilhasaa Büyük Elçimiz Kemalettin 
Sami Pata Hazretleriyle refikaları Ha
nımefendinin bu güyük gÜ·n için yap· 
makta oldukları büyük ve değerli hazır
lıklar Berlin'de günün meselesi halini al 
mııtır. 

29 Te§rİnievvel akıamı Büyük Elçilik 
sarayının geniı ve zarif aalonlarmda ve
rilecek baloya davet olunan binlerce mİ· 
•~firi İzaz ve ikram için Sefir Pafa ve Se
fıre Hf. tarahndan büyük tertibat alın
mıt ve büyük bayram için bizzat Sefir 
Pıııa tarafından çok zengin bir proğram 
hazırlanmıttır. 

Alman Reisicümhuru Generalfeldmar
ıal von Hindenburg, Baıvekil Hitler, 
Prusya baıvekili General Görinl', harici 
ye nazırı von Neurath, propaganda nazı 
n Dr. Goebbela ve diğer nazır ve cene
rallarla Almanyanın bütün yeni büyük 
aimaları davetliler meyanında bulunmak
tadır. Ba,ta Reiıicümhur ve baıvekil bu 
lunduğu halde Almanyanın diğer nazır 
ve cenerallarınm hepsi, necip ve asil 
Türk milletinin bu büyük bayramını te
ait etmek üzere Büyük Elçi Paııı Haz• 
retlerinin davetlerine ıevinçle icabet e• 
deceklerini bildirdiler. 

29 Teırinievvel günü Büyük Elçilik 
sarayı önünde Cümhuriyetimizin Onun .. 
cu yıldönümü şerefine S. S. ve S. A. mi
lis teşkilatı tarafından büyük bir resmi 
geçit yapılacak ve 52 kiıiden mürekkep 
bir a5keri bando resmigeçit esnasında 
istiklal Marşı ile Alman Milli marıını 
çalacaktır. Resmigeçidi müteakip, nazrr· 
lar ve ccnerallar büyük uniformaları ile 

memleketimizin büyük mümessili olan 
Kemalettin Sami P aıa Hazretlerini se
lamlayacaklardır ,. 

Ayni günün akşamı Radyo'da, bu bü
yük günü yaratan Büyük Gazimizin 
yüksek şahsiyetleri hakkında konferans 
lar verilecektir. 

30 Teşrinievvel günü de Berlin yük· 
sek Fen mektebinin muazzam konferans 
salonunda ticaret mümessilimiz Nizamet 
tin Ali Bey tarafından : 

" Mustafa Kemal divarında 10 aene
lik çalışma " mevzuu ~!tında ve binler· 
ce kiti huzurunda bir konferans verile
cektir. 

Müteakip günler için de Konsolos• 
lukta, Türk Kulübünde, Türk Ticaret 
Odaımda ve Türk talebe cemiyetinde de 
büyük bayramı teait için büyük hazırlı!< 
lar yapılmaktadır. 

Üç gün ve üç gece devam edecek olan 
Büyük Bayram ıenlikleri hazırlık ter
tibatı alınmııtır 

Kutlulamada deniz ve hava 
29 Birinci Teşrin günü Cümhuriyeti· 

mizin onuncu yıl dönümünü kutlulamak 
için yapılacak merasimde kara kuvvetle
rimize ayrılan geniş iştirak hiııeıi mu
karrer, olduğundan yurdumuzun büyük 
koruyucusu ordumuzun hava ve deniz 
kuvvetlerine de yer ve vazife verilmiş
tir. 

Yüksek komisyonun hazırladığı kutlu
lama programının anahatlarına göre 29 
Birinci Teşrin günü Ankarada yapılacak 
olan büyük askeri geçiş reımine iıtirak 
edecek olan bava kuvvetlerimiz bu me• 
rasimden sonra gruplara ayrılarak bay
ramın devam ettiği günler zarfında 
memleketimiz Üzerinde büyük bir devir 
yaparak, tek bir kalp heyecanile Cüm· 
huriyetin onuncu yılını kutlulamakta o
lan Türk milletinin vatan havalarını ya 
bancı kanatların taarruzundan korumak 
vazifeaini üzerine almıı olan hava kuv· 
vetlerimize kartı olan emniyet ve itima 
dı bir kat daha kuvvetlendireceklerdir. 

Üç gün devam edecek olan bu büyük 
devirleri eınaıında tayyarelerimiz geç· 
tikleri her yerde, büyük ıebirlerimiziden, 
kasabalarımızdan en küçük köylere va
rmcaya kadar her tarafa kutlulanan gÜ· 
nün yükıek manaıını ifde eden Cüm
huriyet, inkılap ve istiklal gibi büyük i
deallere kar,ı milletin bağlılığını kuv• 
vetlendirecek vecizeleri ihtiva eden kü· 
çük kağıtlar atacaklardır. 

Kırmızı ve beyaz renkte kağıtlara ba
sılan ve adedi elli milyonu geçen bu ka· 
ğıtları Türk havalarından Türk toprak 
lanna serperek arkalarından milli renk
lerimizden birer iz bırakacak olan tay· 
yarelerimiz bu dolaşışları esnasında bir 
taraftan onuncu yıl dönümü bayramına 
yeni bir şevk, yeni bir heyecan katarken 
bir taraftan da Türk milletinin ruhuna ve 
benliğine hitap ederek ona nice nice on 
yıllar için yeni kuvvet ve azim verecek 
!erdir. 

Kutlulama günlerinde tayyarelerimize 
verilen bu vazife yanında deniz kuvvet· 
)erimize dü§en vazife de fU olacaktır: 

Deniz kuvvetlerimizden ba•ta Ya
vuz olmak Üzre lfır kıımı 29 Birinci Tef 

rin günü lstanbul limanında toplanmış 
olacaktrr. O gün latanbulda yapılacak o
lan tezahüratın en canlı ve en heyecan 
lı bir parçası da hiç şüphesiz deniz kuv
vetlerimizin toplu bir halde bu büyük 
bayrama ittirakleri olacaktır. O gün bir 
taraftan kara kuvvetlerimizin geçişleri· 
ni en güzel en temiz duygularla takip e· 
decck olan kardeılerimiz bir taraftan da 
deniz müdafaa kuvvetlerimizi bir arada 
görmek ve gezmekle en büyük gururu 
duyacaklardır. ihtiyat filo da o günü iz 
mjtte bulunacak ve oradaki tezahürata 
ittirak edecektir. 

Bu ıuretle Cümhuriyetin onuncu yıl 
dönümü, kara, deniz, ve hava kuvvetle
rimizin iştirakile bütün Türk milleti ta
rafından Türk vatanının her köıesinde 
ayni heyecan ve ayni bağlılıkla en ge· 
niı bir surette yapılacak tezahüratla 
kutlulanmış olacaktır. 

Fakir çocııklar;:ı bayramlık 
Hayır müesıeseleri bayram münase

betiyle bazı kız çocuklara elbise tevzi ı 
edecektir. Bu gün sabah ıaat 10 da Hi
mayeietfal Cemiyetinin Türbedeki ls
tanbul merkezinde ve Süt damla11nda 
ve Divanyolundaki nahiye merkezinde 
evvelce kaydedilıniı olan ve ölçüleri a
lınını§ olan şocuklara elbise, ayakkabı, 
kasket ve ıaıre gibi eşya tevzi edilecek 
tir. 

Taklar, gezintiler 
Cümhuriyet Halk Fırkası Direklera· 

rası ıemt ocağı Veznecilerde büyük ve 
zarif bir tak yaptırmııtır. 

Kumkapı nahiyesi dahilinde 12 ye 
yakın '!fak ve büyük tak yapılmı§tır. 
Bu nah~Y': ayrıca bir vapur gezintisi ter 
tip etmıştir. Aynca Kumkapıda mevcut 
balıkçı kayıkları deniz eğlenceleri yapa
caklardır. 

Şehir tiyatrosunda temsiller 
Onuncu Yıldönümünü kutlulama ko 

misyonundan: 29, 30 ve 31 1 inci Teı
rin akfamları saat (21) de Tepebatında 
Şehir tiyartrosunda verilecek umumi 
temsillerin davetiyelerini almak istiyen
lerin her gün Halkevi Cağaloğlu mer· 
kezine müracaatla almaları ilin olunur. 

Yugoslav gazetecPeri galdi 
Bayramda Ankarada bulunacak 

olan Yugoslavya gazetecilerinden 12 
kitilik bir grup ta dün konvansiyonel 
trenile tehrimize gelmiıler ve akıam .. 
ki trenle Ankaraya hareket etmiıler
dir. Yugoslav mealektaılarımız fU ze
vattan mürekkeptir: 

Belgratta çıkan Politika gazeteai 
muharrirlerinden Mösyö Yuvan Mi
kiç, Vreme gazeteai muharirlerinden 
Jl:1öıyö Mi.lan !okin, Pravda gazete
•• muharrırlerınden Mösyö Brana Si
monoviç Saray Boanada çıkan ga
zeteler namma Mösyö Hanza Humo 
(bu zat müslümandır. Bosna Hersek
te ıslahat i,lerile me§lul olmuı tanın
mıf bir muharrirdir.) 

Lublana'da çıkan Yudro gazete
si muharrirlerinden Möıyö Virant 
Stanko, kezıı Lublana'da çıkan Slove
netz gazeteıi muharrirlerinden Mö .. 
yö Y oaip Koıiçek, Zagrapta çıkan 

Novosti ~azeteai muharrirlerinden M. 
Branko Yuvanoviç, keza Zagrepte çı
kan Obzor ve Zvoninie Yutarnitilz 
gazeteleri muharrirlerinden Mösyö z .. 
voninie Golubiç Osküpte çıkan Var
dar gazetesi muharrirlerinden Mösyö 
Mi lan Yuvanoviç, N oviıat'ta çıkan 
Almanca Deustchea Volkablatt gaze
tesi muharrirlerinden Mösyö Franz 
Hein , Belgratta çıkan lllustra Nedel
ne mecmuaıı muharrirlerinden Mös .. 
yö Svetovaki Miyodrak ve matbuat 
müdürlüğü memurlarından Mösyö Bi
yellevatz Hifzi Bey. 

Onuncu yıl mada!yaıı 
(Maarif Vekaleti hasılatıyla inkı
laba ait bir eser bastıracaktır) 

'.Ankaraya gidecek macar heyeti 
. ANKARA, 27, A .A. - Cümhuriye

tın onuncu yıldönümü ıenliklerine iıti
rak etmek üzre Ankaraya &'elecck olan 
Macar heyeti aıağıdaki zevattan mürek
keptir : 

1 - Ayan meclisi azaaından : 
. 1 - Bihar komitesi prefesi Baron La

dıslııs Vay, , 
2 - iktisat encümeni azasından 

Kont Paul Bethlen, 
3 - Münakalat encümeni azaırndan 

Kont Emil, Dessevvffy Hazretleri, 
il - Mebuıan meclisi azasından • 
4 - Sabık nazırlardan hariciye :ncü 

meni reisi M Y ules Pekar Hazretleri , 
S - Hariciye encümeni azasından Ba 

ron Balthaaar Lang Hazretleri, 
6 - Hesaba! encümeni azasından M 

Bela Somogyi, 
7 - iktisat encümeni aza11ndan Ba

ron Vicoaa Vay. 
8 - Hariciye encümeni azasından M. 

Etienne Rubinek, 
9 - istida encümeni azasında M Be-

/ilminden bir sahne 
dürülemiyor.... Olenlerin yenru yeni 
gençler tutuyor ve nihayet Tirol düı
man çizmesi altından kurtuluyor. 

Saray 

Çırıl Çıplak 
Kan ıehrindeki sayfiyesinde konael' 

ve fabrikatörü Cüatav Adam, doktor, 
ressam, yüksek memur olan bütün 
ahbaplarının bulunduğu bir ziyafet ve
riyor ve Legion d'honneur niıanı ile 
taltif ediliyor. Bu doatlan onu adi bir 
tüccar teli.kki etmekte ve uzun sene
ler çalıtmaaı neticesi elde ettiği bu 
muvaffakryeti bir talih eseri addede· 
rek onu istihfaf etmektedirler. Güa
tav bu istihzalara kendiainin hayata 
tekrar meteliksiz atılarak hiç yardım
sız zengin olacağını iddia auretile ce .. 
vap veriyor ve bahse girİ§iyor. 

O zaman deli diye timarhaneye gi
ren, serserilik ve garsonluk yapan 
Güıtav bir müfterinin fikrini istismar 
ederek bütün Fransa Emniyet Sandık
larını altüst ediyor ve vaziyeti gene 
kendi zekasile düzelterek bahsini ka
zanıyor, neıesi aayesinde de atkı bu
luyor. 

le Lukakca. 
10 - Adliye encümeni azanaından M. 

Tihamer Erodi - Harrack, 
11 - içtimai siyaset azasından M. 

Bela Teglassy, 
12 - Ziraat encümeni azasından M. 

Etienne Kalman, 
13 - Adliye encümeni azasından M. 

Coloman P etro, 
111 - Tezs İsmindeki içtimai cemiyet

ler p;zaıı : 
14 - Sabık nazılardan M. Gabriel Ba 

ross Hazretleri, 
15 - Litvanya Fahri ceneral konso

losu M. Vitez Joıef Pesthy Müller, 
16 - M. Josef Pronay, 
17 - Debrecen belediye reisi M Etie,. 

ne Vasary, 
18 - Budapette belediye meclisi aza 

smdan M. Coloman Coonıa. 
19 - Adliye nazaretinde müıavir M. 

Eugene Javorniczky. 
20 - Kont Komitasi prefeıi M Bela 

Soldos, 
21 - Ticaret nazaretinde fiyatlar ko 

misyonu azasından M. Bela Majthenyİ, 
22 - Budapeıte nafia meclisi azasın 

dan M. Alexandre Födor. 
Yüksek tahsil gençleri 

Milli Türk talebe birliği umumi ka· 
tipliğinden : 

1 - Yüksek tahsil gençleri 29 birin. 
ci teırin saat 8,30 da Fen fakülte konfe
rans salonunda toplanacaktır. 

2 - Saat 9 da da Üniversite meyda
nında bulunulacaktır. 

Aftan istifade 
Edenler 

(Başı l inci •ahi/ede) 
haneye giderek mahkıim ve mevkuf. 
lann ilamlarını, aabıkalannı tetkik: 
edecektir. 

Dün cuma olmasına rafmen hapİ•• 
hane ve tevkifhanede hazırlıklar ya. 
pılmıı ve tetkikat devam etmittir. 

Şimdiden aftan iatifade edecek 
mevkuflar aynlmıştır. Bugün de 
mahkıimlar tefrik edilecektir. Y aru. 
sabah. mahkıim gazetecilerle darp v•" 
hakaret cürümlerinden dolayı mab
kıim olanlann derhal tahliyeleri ya. 
pılabileceği dün anlaıılmııtır. Kanun. 
dan istifade edebilecekleri dün teı
bit edilen 500 kadar mahkıim ve 
mevkuf 15 gün İçinde peyderpey tala. 
!iye edilecektir. Tarikati aal&hiyeci
lerden , distolculardan ve iatiklal mah 
kemesi mahkumlarından olanlar ya
rın tahliye edilecektir. 

latanhuldan yüzden fazla cinayet 
mahkıimu da aftan istifade etmekte
dir. 4 müebbet kürek mahkıimunun 
cezalan 20 seneye indirilmiıtir ki, 
bunlardan bir tanesinin cezasını ik
mal ettiği söylenmektedir. 

Yarın sabah ilk tahliye yapılırken 
tevkifhane ve hapishanede merasim 
yapılacak müddeiumumi Kenan ve• 
ya başmuavin Hikmet Bey tahliye 
edilenlere naaayihte bulunacaklar
dır. 

-
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Fenerbahçe, şampiyonluk 
yolunda ilerleyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
tak:mrnın atisinden ümitvar olabil
mek için kafi bir sebeptir. 

• • • 
Birinci devTe ile ikinci devrenin 

tamamile biribirine zıt neticelerinden 
an ]aşılan bu gayri tabiiliğin neden 
doğduğunu tabii! etmek faydalıdır. 

Öyle zannediyoruz ki klüplerini 
t<!ıia için aylardanberi her türlü müt 
külit ve dedikodulara karşı koyarak 
uğrafmalan • neticesinde klübün i
darecileri, futbol ıubeaile mefgul O• 

lacak vakit ve imkanı bulamamıt· 
!ardır. 

Yani futbolcular icabı kadar ça• 
lıttınlarak rulorme bir hale getirileme
dikleri .gibi eldeki oyunculardan ban• 
gilerinin takımın hangi mevkilerin
de daha fazla muvaffak olabilecek
lerini de tecrübe etmek kahil olama· 
mıştır. 

Nitekim birinci devredeki müda
faa hatlarile ikinci devreye çıkan mü
dafaa hatları arasında, hem mioafirle
re sayı fırsatı vermiyecek, hem de 
muhacimlerine iki gol çıkarttırabile
cek kadar fark vardı. Bu fark i
kinci devrede Ate• Günetin niabi bir 
hakimiyet teaisine hile fırsat verdi. 

ilk devredeki fena neticenin se
beplerinden biri de, biç fÜpbesiz bü
tün takım oyunculannm bilhassa mü
dafaa ve kalecilerin aon derece he
yecana kapılmı• olmalandır. Bu he
yecan,. bir aralık kendisini o kadar 
his•ettirdi, ve futbolculan biribiri
ne Öyle emniyet edemez bir hale ge· 
tirdi ki, Romanyalılar yedi dakika ;. 
cinde dört gol çıkarmalanna imkan 
verecek bir botluk kartısmda bulun• 
dular. 

Hatta o kadar ki, seyircilerin he· 
men hepsi altı sıfır biten ilk devre
den sonra Ateı Güne,in ikinci devre
de bir o kadar claba veya daha 
fazla gol yiyeceğine kanaat getirmiş
ti. 1-Ilbuki, ikinci devre yukanda da 
ya7dığnnız gibi müdafaada yapılan 
ufak deiitikliklerle birinci devreye ln
yaa edilemiyecek derecede Ateı Gü
neıin lehine tecelli etti. 

... * 
Oyunu anlatmak liznn gelirse çok 

fena bir oyunla ancak 15 inci dakika
ya kadar Romanyalılara mukavemet 
edebilen Ateş Günet muvinlerinin, 
müdafilerinin ve kalecilerinin uğra .. 
.; ğı panik yüzünden kısa zamanda 
beş gol yedi. 

Romanyalılar altıncı gollerini de 
pe.,,.Jtıdan kazandılar. 

ilk devrede oyuna: 
t Ulvi 
~ Mehmet Nazif 'Asnn 

Hasan Bülent Rıza 
Rebii Litif Ali Necdet Kemal 

Bu şekilde çıkan Ateı - Güneş İ· 
kinci devreyi ve oyunu fU teıekkül i
le bitirdi. 

Nejat 
Küçük Mehmet 'A.ım 
Muammer Ki.mran Rıza 

Rebii Litif Ali Necdet Kemal 
Bu devrede Atet • Günet daha can 

lı oynadığı gibi hücum hatlı da daha 
m\iessir oldu. ilk hücumlarımızın 
birinde Romanya müdafiinin yaptığı 
bir penaltı hakemin gözünden kaçtı
ğı halde hasım muhacimi karıısında 
Öyle naçar bir vaziyete düıtü ki ha
vadan kaleye giren topu elile çeke· 
rek ikinci bir penaltıya sebebiyet ver
di. Ve o kadar atikar idi ki hakemin 
gözünden kaçmadr. 

Bu golü N ecdetin ayağile kazan
dık. Bu hücumların birinde gene Nec 
det müdafaaya geçerek ikinci ıı<>lü 
de atmağa muvaffak oldu. Devre bi
terken Li.tif ve Necdetin çektikleri 
iki kuvvetli ıütu kornere çelmeğe 
muvaffak oldu. Biraz sonra hakem 
Mister Alenin bitim düdüğü öttüğü 
zaman, bu auretle Atef Güneıliler 
Macar takımına kar,ı yaptıkları ilk 
müoabakayi 6 - 2 kaybetmİf oldu· 
lar. 

Fenarbahçe galip 
Dün Ankarada Türkiye şampi

yonluğu maçlanna gİtmİf olan, ls
tanbul mrntakaaı şampiyonu Fener
bahçe takımı üçüncü maçını Trabzon 
tampiyonu ile oynamıtlır. 

Bu huausta Ar.karadaki arkadaıı
mızdan aldığımız tafsilatı a§ağıya ya
zıyoruz: 

- Bugün bizim takım, Trabzon 
tampiyonu ile üçüncü maçını oynadı. 
Oyun, Gazi enstitüsü yanındaki küçük 
aahada oynandı. 

Maçrn ıekli cereyanı sert bir man
zara arzediyordu. llk devrede biz 
Zekinin ayağile iki ııol attık ve birin
ci devreyi 2 - O bitirdik. 

ikinci devrenin aon 10 dakikaama 
kadar biç gol olmadı. San lacivertli
ler mütemadiyen bakim oynuyorlar· 
dı. Maamafih sahanın küçüklüğü bi
zim çocukların tam bir surette oyun
larmı oynamasına mani olduğu için 
gol atamadık. 

Maçın neticesine on dakika kala, 
müthit bir rüzgarla beraber, yağmur 
yağmafa batladı. Maç 2 - O vazi
yette tatil edildi. 

Oyun tekrar hatladığı zaman Fe
nerliler gene ayni hakimiyeti tesia 
ettiler ve Zeki frikikten bir gol d,,-.ha 
attı. Bu suretle üçüncü maçımızı da 
3 - O kazandık. 

Bu suretle, San - Li.civertliler Tür
kiye şampiyonluğu yolundaki üç ma
çında 19 gol atarak mukabilinde bir 
gol yedi. 

Final maçını 29 teırinievvel saat 
Üçte oynayacağız ~ pazar günü la
tanbula müteveccihen hareket ede
ceğiz. 

Bu hususta kafile reiai Hayri Ce
lal Beyle telefonla müiakatta bulun
duk. Fener bahçe katibi umumisi bi
ze funlan söyledi: 

- Trabzon takımı fena değil, çok 
canlı oynayan fakat kale önünde be
ceriksizlik yüzünden §Üt atamayan 
bir takım. Bizim takım final de oy
nayacağı için, biraz gevşek oynadı. 
llk iki golü birinci devrede attık. ü
çüncü golü baftayımın sonuna üç dört 
dakika kala frikikten attık. Takım 
fU surette çıkmıttı: 

Hüsamettin · 
Ziya Fazıl 

Eaat Fikret Cevat 
Şaban M. Reıat Zeki Muzaffer 

Niyazi 
Çocuklarm hepai sıhhattedirler. Ne

teleri ve moralları düzgündür. Bu 
maçlan çok kolaylıkla geçiriyoruz. 
Bunda da saik, lstanbulda çok sıkı 
bir surette çalışmıı olmamrzdır. 29 
teırinievvelde Final maçını lzmirıpo· 
ra kar§ı oynayarak 30 da lstanbula 
müteveccihen hareket edeceğiz. 

Taksim stadypmunda 
Dün Taksim atadyomunda Gala· 

tasaray birinci ve ikinci takımile Ve
fa birinci, ikinci takımlan oynadı
lar. Neticede Galatasaray iki oyunda 
4 - O , ve 2 - O olmak Üzere kazan
dı. 

Pazar gUnkU maç 
Pazar günü Kadıköydeki Fener• 

bahçe atadında, dün Şişli takımı ile 
oynayarak 2 - O kazanan Pera takı
mı ile, Tamı;var takımı ikinci maçını 
oynayacaktır. Ondan evvel Moda i
le Şişli takımlan bir maç yapacaklar
dır. 

Bursa takımı geliyor mu? 
Haber aldığUDJza göre gayri müt

tefik klüplerimizin en kuvvetlilerin
den olan Karagiimrük takrmı, Bur
sadan bir takım getirerek bayramda 
oynamak iatemit ve Bursaya yazmıt· 
br. Bu hususta kat'i netice aJmama
makla beraber, Bursa takımının gel
meai kuvvetlidir. Kendi kendilerine 
ve hiç bir yardım ııönneden takım cel 
bedebilecek kadar taazzuv etmiş o
lan KaragÜmrük takımı muhitte haki
katen iftihara değer bir varlık gös
termektedir. Muvaffakıyet temenni 
ederiz. 

Croos Country 
Dün Kollecin arkalarında gayri 

müttefik ecnebi klüplerine menaup 
30 atlet mevsim münasebetile kır ko
ıulanna hazırlık olınak üzere 3500 
metre üzerinde bir dağ koıu· 
au yapmıılardır. Bu koşu çok iyi ne
tice vermiı ve neticede Andon 
birinci Vangel, ikinci Teodor , üçün .. 
cü gelmiılerdir. 

Bir beyaz zehir fabrikası 
• •Dı a 

daha meydana çıkarıldı 
Sekiz kişi zan altJ.na alınmıştır 

Gümrük muhafaza teıkilatı beyaz 
ıı:ebire karşı açtıfı mücadelede yeni 
bir muvaffakıyet daha kazanını§ ve 
merkezi hariçte olan beynelmilel bir 
morfin ve kokain kaçakçı tebekeıİ· 
nin lıtanbul teıkilitmı meydana çı
kartmııtır. 

• Muhafaza teıkilatı bir müddetten· 
beri bu tetkilatın mevcudiyetini biı
sediyordu ve takiple mqgul oluyor
du. Bu kaçakçı ıebekesinin latanbul 
teıkilatının Şitli veya Pangaltı taraf
lannda olduğu da tesbit edilmiıti. 

Nihayet muhafaza istihbarat bü
Toau evvelki gün Pangalhda bir evde 
bu tebekeye ait bir fabrikanın bulun
duğunu hiaaehnit ve ev zabıtanın da 
iıtirakile taharri edilmittir. 

Eve girilince ilk ha11l olan zan 
yanlış bir yol takip edildiği noktasın
da temerküz etmif, fakat evin içi da
ha sıkı bir tekilde araştırılınca mor
fia ve eroin imali.thaneai meydana çık 
mıştır. Bu ev Damili.ti Malarya iı-

minde birine aittir. Maamafih elde 
edilen deliller buranın gene latanbul
da bulunduğuna fÜpbe edilmiyen bir 
fabrikanın tubeıi olduğunu göster
mittir. 

Bunun Üzerine it İstanbul zabıtası
na devredilmit ve ikinci ıube mü
dürü Demir Bey bu itle bizzat meı· 
ııul olmağa baılamııtır. 

Dijn aktama kadar sekiz kişi tev· 
kif edilmit ve bazı kimseler zan al
tına alınmııtır. 

Zabıta dün akıama kadar asıl 
fabrikanın meydana çıkanlma11 için 
uğraımış Te· aldığımız malümata gö
re, bazı yerlerde araıtrnnalar yap
mııtır. 

Fabrikanın meydana çıkarılacağı 
muhakkak görülmektedir. Dün yaka· 
!anan kaçakçılar içinde Franaa ve 
Yunaniatanda mahkümiyeti olan bey
nelmilel beyaz zehir kaçakçılanndan 
biri vardır4 · 
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Sovyet misafirlerimiz Ankarada 
(Başr ı inci &ahifede) 

harbiey reiai Fevzi Paşalar Hazara tının 
kartılatmalan çok ıaınimi olmuı; Voro
fİlov başvekil lamet Pa§a Hazretlerinin 
ellerini sıkarken şahularında ruı milleti 
ve hükUmeti namına Türk milletini se
lamladığını söylemiıtir. Mütür Fevzi 
Pata Hazretlerinin ıahularında kahre
man ve asil Türk ordusunu selamladı· 
iını söylemiı ve mü;arünileyh Hazret
leri de büyük kumandanın tabularında 
kahreman ve necip Ruı ordulanru ıe!Bnı 
lamııtır. 

Müteakiben Jeneral Voroıilof Hazret 
!eri kendilerine ıeli.m reami~i ifa etmek 
te olan kıtaatı teftit etmiı Te ~Merha
ba aıker" diye selimlamııtır. Kıtaat 
"merhaba" diye mukabelede bulunmut
tur. Bu merasimin devamı müddetince 
Riyaseti cümhur muzikası enternasyona 
li çalmakta idi. lıtasyonun İç ve dıtıru 
dolduran çok kalabalık bir halk kütleıİ· 
nin alkıtlanna Jeneral Vorotilov Haz· 
retleri aamimi karşılıkta bulunınuttur. 
Büyük misafirlerimizin refikalanna bat
vekil ismet ve Mütür Fevzi Paıa Hazra 
tiyle hariciye ve milli müdafa vekilleri 
beylerin refikaları hanımfendilerle maa 
rif vekaleti vekili Refik Bey tarafından 
buketler verilmiıtir. 

Misafirler büyük güzergahı dolduran 
halkın alkıtları ara..mda otomobillerle 
doğruca ikametlerine tah•is edilen An
karapalaf oteline gelmiıleAlir. Birinci o
tomobilde Jeneral Voro!ilov Hazretleri, 
ismet Paşa Hazretlerinin refikalan, ikin 
ci otomobilde Baıvekil lımet Paşa Haz
retleriyle Madam Voroşilov, üçüncü oto-, 
mobilde de büyük erkanı harbiye reiai 
Müıür Fevzi Pata Hazretleriyle Ma
dam Budenny müteakip otnmobilde de 
maarif vekaleti Vekili Refik Beyle Ma
dam Bonov bulunuyorlardı. 

Ziyaretler 
ANKARA, 28. A. A. - Jeneral Vo

roıilov riyasetindeki Sovyet heyeti An
kara Palasta bir müddet iatirahat ettik
ten ıonra Harici Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyi, Batvekil ismet Pqa, Meclis Rei
ıi Kazım ve büyük erkanı harbiye reisi 
Fevzi Pa~ar Hazaratıru toplu olarak 
ziyaret etmişlerdir. 

Büyük erkanı haı:biyeyi ziyaretleri es 
naoında bir askeri kıta raıimei ihtiramı 
ifa eylemittir. Müteakiben Jeneral V o
roıilov Hazretleri milli müdafaa vekili 
Zekai Beyi vekaletle, maarif komiaeri 
Dubnov ela maarif vekaleti Vekili Refik 
Beyi makamında ziyaret etmiılerdir. 

Müıarünileybimin bu ziııaretlerine o
telde iadei ziyaret edilıniıtir. 

Gazi Hz. heyeti kabul etti 
ANKARA, 27. A. A. - Reisi

cümhur Hazretl.ıri bugün saat 17 
de Sovyet bawekUlet vekili ve har
biye komiseri Jeneral Vorofilov 
Hazretlerini, hariciye komiser ve
kili M. Karahan'ı, maarif komiseri 
M. Duvnov'u, icra heyeti.cç;asından 
M. Krijijanoski'yi ve Ceneral Bu
denny'yi kabul buyurmH,laTJır. 

Kabulde Hariciye Vekili T evlik 
Rüştü Beylendi ile Sovyetlerin 
Ankara büyük elçiıi M. Süriç ve 
Moskova büyük elçimiz hazır bu
lunmuşlardır. Reisicümhur Haz
retleri misafirleri üç ıaat alıkoy
mu~lardır. 

Başvekilin ziyafeti 
ANKARA, 27. A. A. - Baıvekil is

met Pata Hazretleri Jeneral Voroıilov 
un riya•etindelri Sovyet heyeti şerefine 
bu alııam Ankara Palasta bir ziyafet ver 
miştir. 

Ziyafetle B. M. Meclioi Reisi Kazım, 
büyük erkanı harbiye reisi Müıür F ev
zi Paıalar Hazaretiyle Hariciye Vekili 
Tevfik Rüıtü Bey, heyeti vekile erkim, 

'C. H. Fırkası katibi umumiıi Recep, Fır
ka erkanı, Riyaseti Cümhur katibi umu
msii Hikmet, Hariciye Vekaleti katibi 
umumisi Numan Rifat Beyler, Sovyetle 
rin Ankara Sefiri M. Suriç, Moskova 
büyük elçimiz Hüseyin Ragıp Bey, An
kara Valiıi Nevzat Bey, hariciye veka
leti ve Sovyet sefareti erkanı ile yerli 
ve ecnebi matbuat mümessilleri hazır 
bulunmutlardır. 

Başvekilin nutku 
ANKARA, 27. A. A. - Ceneral Voro

tilov'un riyasetindeki Ruı heyeti teref
lerine Ankarapalasta verdiği ziyafetin 
aonunda Baıvekil lamet Pata Hazretleri 
ıu nutku irat buyunnuılardır : 

" Reis Hazretleri, • 
" Gazi Muıtafa Kemal, Türklerin tid 

detli bir azimle istiklalleri için yapmıt 
olduklan mücadeleyi açalı onbeı aene 
oldu . 
Türkler, milli mizaçlanna ve eaaılı men 

faatlerine en uygun gelen rejimi kura• 
rak bu mücadelenin zaferle tetviç edeli 
on ıene oldu. Türk milleti, bu iki tarih a 
rasmda, mevcudiyetinin en kahraman de 
Tirlerinden birini yaıadı. Bu devre sefa
let ve mahrumiyetle dolu olduiu için İ· 
man ile dolu olduğu için kahramandır. 

Reiı Hazretleri, Mustafa Kemal Tür
kiyeai, beynelmilel münasebetlerde ilk a 
dmılarını iıte hu devirde attı. 

llk münaıeebtlere sizinle batladık, llk 
doatluğumuzun heyecanını ıiz hakketti· 
niz. 

Bütün Türklerin önlerinde açılan te
rakki, ıulh ve saadet devreıinin onuncu 
yıldönümünü aevinç ve heyecanla kutlu
ladığı bir anda mukavemetin Ye teceddü 
dün merkezi olan bu tehirde ıöylenen 
heyecanlı sözler karşıaında Sovyetler hak 
kında da aarıılmaz ve aamimi dostluk 
sözlerinin bulunması, bu ıerait altında, 
tabii değ ilmi dir? 

Size selim, doatlar b°' geldiniz. 
Menıeindeki bütün güzellikle tarif et 

tiğim bu dostluk hu kadarla kalmadr, 
memlcketlerimizin kartılık menfaatleri 
ıulh ve fivak dava11 yolundaki ülkücü
lükleri ondan ötelİni hatardr. ilk doıt
luk münaıebetlerimiz hatlayalıdanberi, 
ııeçen onüç ıene içinde bu doatluğun ile 
rilediğini ve kaynaıtığını gördük. Öyle· 
ki, Türkiye ve Sovyet aoayaliat cümbu· 

~ 

riyetleri ittihadi milletlerinin azami ne. 
fine olarak aramızda mesut bir teıriki 
mesai vucüt buldu. 

" Reis Hazretleri, 
" Zati devJetlerinin aramızda bulunma 

sı bu kaynaşmanın en bariz delilidir. Si
zi Ankarada, bu doatluk hava11 içinde ve 
karşımda bu masada oturuyor gürürken 
duyduğum bütün ıevinci ıize söylemekti 
fime müsaade ediniz. 

" Büyük komşu memleketin siyaıetini 
idare eden efendiler, •İz de hoJgeldiniz. 
Bize dostluk getirdiniz, biz de size ayni 
kuvvetle, ayni samimiyetle ve Türk-Sov
yet münasebalının atiıine olan ayni iy· 
mania mukabele ediyoruz. Ankarada İ· 
kinci defa kabul etmekle bahtiyar oldu
fumuz eski dostumuz M. Karahan'• yü
rekten selamlamayı bu esnada çok güzel 
bir vazife bilirim. 

Hakiki menfaatlerimizin kartılıklı o
larak iyi anla§dmasma, müessesesatımız 
hakkında tam ve mutlak riayet esasına 
istint eden münaaebetlerimiz. elbetteki 
mütemadiyen artan bir yakınlık ve dai
ma daha açık ve feyizli olan bir teşriki 
meaı:ıi iatikametinde teki.miil edecekti. 

Bu on üç senelik tarihin hiç bir anın
da birbirimize kartı olan düşüncelerimiz 
de her hangi bir zaaf. her hangi b'r §Üp
he kaydetmedik, Milletler münasebatına 
hundan daha güzel bir dostluk ve sada
kat nıisali gösterilebilir mi ? Sulhun İs· 
tikran İçin yaptıj'ımız sıkı te,riki mesai 
kadar güzel bir eser zikredilebilir mi ? 

'' Reis Hazretleri, 
" Sizin yüksek tahıiyetiniz, dost 

memleketin menfaatlerine e>lan hizmetle 
riniz, bunca büyük ve güzel eserler ara
sında ihtilalin en §anlı yapıcılannclan 
biri olarak parlak simanız beni tunları 
söylemeye sevkediyor : 

" Türkiye , bu ziyaretinizle, Sovyet 
bükümeti tarafından kendisine kar~ı gÖ•· 
terilen dostluğun mana ve kıymetini ta 
mamcn müdriktir. Nasıl ki, Türkiye de 
geçen sene yaptığmuz Moskova ziya .. · 
retile memleketinize dostluğunun tam ve 
tamil bir delilini göstermiıti. Moskova
druı ne ıilinmez bir hatıra muhafaza e
diyor""'1 Türkiyenin Sovyetlere kartı e
sasen belli clan hisıiyatı hakk•nda ver
diğimiz teminat orada ne kadar heyecan 
la karşılanır.ııtı. 
lktııadi, sınai, zirai ve harıi bütün sa

halarda girişilen muhteıem kalkınma e
serin orada gözlerimle gördüğüm fili ve 
çok parlak neticeleri bir an olsun hatırnn 
dnn çıkmıyor • 

Fakat Mosk0<1<1yİ anarken, bütün ha
tıraların üzerine Stalinin büyük simasi 
yükseliyor. Bu masadan kendisine hak
kındaki derin takdirlerimi ve Türkiye 
Cümhuriyeti hükfunetinin bütün kardeş
cc dostluğunu arzebnek isterim. 

u Reis Hazretleri, 
'' Ziyaretiniz, şanb bir tna'a.i kar,ısın 

da ve istikbale olan İmanımız önünde he 
pimizin mütehassis bulunduğu bir ana 
teaadüf ediyor. Türk-Sovyet dostluğunu 
srüzel mazisi ve onu bekleyen güzel İstik 
halin öniinde de ayni veçhile mütehassis 
bulunduğumuzu size söylemekten daha 
güzel bir dostluk delili verebilir miyim? 

Bu maziden kuvvet ala!"ak ve bu is
tikbale iym:ın ederek kadehimi M. Ka
linin Hazretlerinin sihhatine, Sovyet sos· 
yalist Cümburiyetleri ittihadı milletleri
nin ıaadet ve refahına, sizin ~ahsi sıh· 
hatinize, dostlarımız Karahan, Dubnov, 
Suriu, Krijijanovski, Mudenny'nin ve 
bütün arkada<larmızın sihhatine kaldırır, 
Madnm VoroŞilov~ Madam Dubnof, Ma
dam Budenny'nin bizi ziyaret etmek 
lütfünde bulunduklarmdan dolayi kendi
lerine minnettar kalarak hararetle te
şekkür ve Madam Suritz'e de sihbatler 
temenni eder, Türk Sovyet tefriki mesai 
aine, büyük ve saroılmaz Türk-Sovyet 
dostluğuna içerim. 

C. Voroşilov'un cevabı 
Jeneral Vor'• · ilov Hazretleri hmet 

Paıaya cevaben Rusça olarak ıu nutku 
söylemiıtir: 

«Baıvckil Hazretleri, 
«Söylemit olduğunuz beyec.~nlı dost 

luk sözlerinden derin bir surette mütehaı 
ıis oldum. Bu hislerden ve memleketiniz
de geçtiğimiz yollarda kendiliğinden 
gösterilen ve bizi müteheyyiç etmiş o
lan bir tek aamimi kardeşlik tezahürle
rinden dolayı dostane teşekkür ederim. 
Ben ve Sovyet ıuraları ittihadı hüküme
tinin şenliğinize göndermiı olduğu ar
kadaşlarım, bu kadar samimi doıtluk İ· 
fadelerini tamamiyle, bunlann derin a
kiıler hasıl etmdıten hali kalmıyacağı 
Sovyet Rusya milleti hesabına kaydedi
yorum. 

' Baıvekil Hazretleri, milletlerimizin 
birbirine gayet sıkı dostluk bağlariyle 
bağlı olması keyfiyeti bütün cihanca ma 
lümdur. Ve hiç bir yerde ve hiç biT kim 
ıede fÜphe uyandırmamaktadır. Doıt
luk dediğim zaman, bundan, arkaaında 
menfaatlerin arizi terafikleri ve muvak
kat birlikleri gizli olan diplomasi for
müllerini kaıtetmiyorum. Milletlerimiz 
araaındaki dostluğun bu kabil dostluk
lara benzer tarah yoktur. Bizim doıtlu 
ğumuza tecrübe edilmit dostluk derler 
ve zannedersem bu tabir en doiru ta
birdir. 

Dostluğumuz iki millet için tarihi 
büyük mihnet aenelerinde baılamııtır. 
Bu doatluk senelerce ıüren mücadele 
eınaaıncla, büyük devreyi takip eden 
ıu ıalihane İmar seneleri zarfında ve her 
iki millet ve onların hükumetleri tara
fmclan sulh davaomı tehdit eden tehli
kelere kartı onu himaye için ıarfedilmiş 
faaliyetlerle tecrübe edilmittir. Bu ar
tık biç bir tecrübeden korkusu kalma
mıı olan bir do.ıluktur. 

Türkiyede cümhuriyet ilanının bu 
onuncu yıldönümü günlerinde Sovyet 
Rusya milletleri, Iİzinle birlikte Türk 
milletinin iıtiklali içi• yapmıt oldu
ğu ıerefli ve kabramanane mücadele
leri anmaktadır. Bu mücadelenin ni
hayet derecede müşkül olmut olduğu
nu biliyoruz. F altat Türk milleti iti
tilmemiı gayretler, çok ağır feclakir· 
!ıklar ve batır•lan önünde hürmetle 
eğilmekte olduğumuz genç Türkiye 
cümburiyetinin güzide evlatlarının . 

hayatı pahasına bu cidalden müzaf
fer çıkmı!tır. 

Memleketimizin milletleri Türk mil 
!etinin istiklali için yapmıı olduğu 
büyük cidali çok büyük bir teveccüh 
ve çok büyük tesanüt hislerile takip 
etmiıtir. 

Kahramanane mücadelenizin e
hemmiyet ve ıümulünü tamamile an
layabilmit ve takdir etmit olan mil
let, ancak kendiai de ayni devrede 
ecnebi emperyalizminin ıulh muahe
desine kartı mevcudiyeti için müca .. 
dele etmit olan bizim milletimiz ol
muıtur. itte bu acbepten dolayı mil· 
Jetleriı;niz , bu müıkül zamanlarda, 
biribirine teveccüh ve muhabbetin 
ve mütekabil müzaheretin kardetçe 
elini uzatmıflardır. 

Bu, menfaatlerimizin müşterek ol
ma11ndan ve her iki millet her ikiai
nin de istikli.IJerine suikast eden düı
manlar karıısmda kalmıt olmalann
dan ileri geliyordu. 

Sovyet işçileri Türk milletini bu 
mücadeledeki şerefli muzafferiyetini 
daima iki memleketimizin müıterek 
muvaffakıyeti addediyorlardı. işte bu 
sebepten dolayı Sovyet Rusya millel
lerinde Türkiye milletine ve memle
keti İçin, hakları için, istikli.Ji için 
yapmış olduğu büyük cidalde onun 
başında bulunanlara karşı teveccüh 
ve muhabbet hisleri çok kuvvetlidir. 
işte tecrübe edilmiı uzun dostluğu
muzun tarihi membaları budur. 

Menfaatlerin derin iştiraki millet· 
lerimizin gayretleri kendi devletleri· 
nin inkitaf ve tesisine doğru tevcih e
dildiği imar •enelerinde de devam et
mittir. Bu menfaat iştiraki, Türkiye 
ve Rusya milletleri arasında teeıaüs 
etmiş olan siyasi ve iktısadi münase
betlerin bütün mahiyetinde kendini 
göstermiıtir. 

istikbalin bize cümhuriyelçi Tür
kiye ile Sovyet Ruıya arasındaki dost
luk münasebetelrinin ve iktısadi ve 
hani rabıtalann mütemadiyen inkitaf 
edeceğini, kuvvet bulacağını vadet
mekte olduğuna katiyen eminim. Bu 
hidiaeyi çok hususi bir fark ile kay· 
dediyorum. Zira memleketlerimiz a
raıındaki mütezayit mukarenet mev
cudiyetlerinin ilk gününden itibaren, 
yeni Türkiye ve Sovyet Ruıyanın ka· 
tiycn fütura kapılmaksızın azim ile 
uğrunda mücadeleye devam etmekte 
olduktan cihan sulhu için de gayet 
kıymetli bir hizmet temin etmekte
dir. 

"Baıvekil hazretleri, Siz de be· 
nimle beraber kabul edersiniz ki, bü
tün aulh dostlarının, her zamandan 
ziyade bu aon seneler zarfında, mil
letleri ve memleketleri kanlı muha
rebelere kar§ı himaye etmek için gay
retlerini on rni•line çıkarmaları için 
bir çok sebepler vardır. 

Bu •ebepten dG!ayı milletlerimiz 
ve bükllmetlerimiz sulh için mücade .. 
le eden kuvvetleri tarsin etmek ve 
sulha dü~man olan kuvvetlere gem 
vurmak için son zamanlarda çok a
zimkirane bir cidalde bulunmutlar
dır. Fakat şu ciheti de kaydetmeli· 
yim ki, aulh için yapmış olduğumuz 
bu müıterek cidalde, şayet Türkiye 
ve Sovyet Ru~ya milletlerinin sakina
ne çalışmak azimleri ellerimizde bu
lunur her vaaıta ile iatiklal hakkımı
zı, yeni hayatı vücuda getirmek hak
kımızı müdafaa etmek huıuıuncla 
kat'i azinı, daimi temayülün müzahe
retini görmemi§ olsaydık, müdafaa 
kıyet elde edemezdik. Biz her türlü 
fütuhat emellerine tamanıile yaban· 
cıyız. Ordulanmız sulh amilleridir. 
Fakat ıulb için mücadele ederken de· 
Yamlı surette memleketimizin müda· 
faa kabiliyetini takviye ve orduları 
mızın satvetini inkişaf ve teki.mü! et
tirmeyiliz. 

Sulh için yapmakta olduğumuz mü
cadele, ne kadar azimkarane ve ne kadar 
anudane olursa yeni harpler, yeni hara .. 
biler ve milletlerimizin istirapları tehli
kesini o nisbette azaltmaya muvaffak o
lurı•z. 

llalihazırda sosyalist binıtsının ikinci 
beş senesine ait planı muvaffakiyetle ta 
hakkuk ettirmekte olan Sovyet Rusya 
milletleri Türk milletinin iktisadi ve bar 
ai sahada elde ettiği muvaffakiyetleri 
pek büyük bir dikkat ve memnuniyetle 
takip etmektedir. 

Batıl akidelerin mazinin miraı bırak· 
mı§ olduğu abla.km ve müessesatın kati 
ıurette köklerinden ıökülüp atılması 
memleketimizin simaaını değiştinnit ve 
barsi terakki sahaomda hayret uyandı
ran muvaffakiyetleriniz için müsait tart 
lar yaratmııtır. 

Türkiye Cümhuriyetinin iktisadi iymar 
sahaaındaki eskiden cümburiyetin ili· 
nmdan evvel T ürkiyede mevcut olmı· 
yan sinai tqebbüılerin yapılmaıı, Türk 
iktiaadiyatı için aon derece faydalı olan 
demir yolları inıaatı, nihayet Türk hükii 
metinin milli sanayün neıvünemasını ve 
memleketin iktisadi iatiklalinin müc!afaa 
amı iatihdaf eden ııayet mühim bir çok 
tedbirlerinin muvaffak olmaaı gibi bü· 
yük muzafferiyetini gördükçe çok derin 
bir memnuniyet hiısediyoruz. Sanayi sa 
baSJn~a mütekabil tefriki mesai için yol
lar açılmıt olduğundan dolayi ayni ıu
rette memnunuz.. 

Burada Türkiye ile Sovyet Ruıyaıun 
barsi ve ilim aahaaında miitemadiyen ar
tan fazla rabitalarını da kaydetmek icap 
eder. Memleketlerimiz araoında sağlam 
doıta.-ıe münasebetler, dahili ve beynelmi 
!el vaziyetlerimizin kuvvet bulmaaı, daha 
timdiden münak8'a götürmez neticeler 
vermit olan feyizli tqriki mesai için önü 
müzde daha geniı imki.n sahaları açmak 
tadır. 

BafVekil Hazretleri, zati tlevlet· 
lerini temin edebilirim ki, Sovyet 
Rusya hükumeti iktisadi ve harsi 
ıahalarda tecrübelerin tealisi esası 
na müıtenit olan bu tefriki mesaiyi 
utikbaltle tle inkiıal ettirmeye ka-

__________________ ....;;;... __ ~ 
1. 3 üncü kolordu ilanlan 

Adapazarı Askt:ri satın al 
Komisyonu ıdan: 

Adapazanndaki Kıt'at ihti 
cı o:an 1200 kilo makarna 
60J ki:o gaz yağı a;:ık mllna 
ıa ile alınacaktır. İhalesi 5/ 11/ 
Pazar günü saat 10 da Ada 
zarında Maliye dairesinde ya 
lacaktır. Taliplerin şırl:nam 
görmek üzere her gün ve ml 
kasaya girmek için o gün 
vaktinden evvel Komisyonda 
buımalan. (3339) (5402) 73 

••• 
Çorlu Askeri Satın 

Komisyonundan : 
Çorlu İstasyonu civar 

ki Askeri laşla helalarının 
ğım İnşaatı açık münakas 
konmuştur. İhalesi 1-11-9 
çarşamba günü saat 14 te 
luda yapılacaktır. Talipler 
şartnameyi görmek üzere 
gÜn ve münakasaya İşti 
için de o gün ve vaktin 
evvel teminatlarile Çorlu 
Askeri Satmalma komiay 
na müracaatlan. (5449) 

• • • 
Corlu Askeri SA. AL. K 

d~: 
Tekirdağındaki lat'ala 

çin açık münakasa ile 300, 
kilo odun satın alınacaktır. 
halesi 31-10-933 salı 
saat 14 tedir. Şartnameyi 
mek için İstanbulda 3. K. 
ve Çorluda Fırka SA. A 
KO. larma ve münakasaya 
tirak edeceklerin o gün ve 
tinden evvel teminatlarile 
luda Fırka SA. AL. KO. na 
racatları. (3354) (559 

• • • 
K. O. ve 1. F. Kıt'a ve mü 

seaeler ihtiyacı için 300, 
kilo Un kapalı zarfla müna 
saya konmuştur. İhalesi 1 
l 1-933 cumartesi giinü s 
14 tedir. İsteklilerin şartna 
sini görmek üzere her gün 
münakasaya İştirak için de 
gün ve vaktinden evvel tek 
ve teminat mektuplarile hir 
likte Fındıklıda Üçüncü K 
Ordu satın alma komisyonu 
müracaatları. (454) (569 
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D kik Z• Yavrulan sağlı 
a ıya kuvvctll vt sevi 

olarak bilJliktür.(8 
- ..... --- 72 

Devredilecek ihtira Berat 
Otomatik silİlhlarda iılahat hakkın 

ki ihtira için iıtihaal edilmiı olan 3 

Sani 1925 tarih ve 359-356 numaralı · 

tira berabnm ihtiva ettiği hukuk hu k 

re baıkaaına devir ve yahut İcara veril 

ai teklif olduğundan bu huıuıta f 

malümat edinmek isteyen zevatın lıt 

bulda Bahçe Kapuda Tq Hanmcla 43 

numaralarda ki.in vekili H. W.Stock 

fendiye müracaat etmeleri ilan olunar. 

(9080) 7889 

.--FARUKININ ~ 

Cici Pudrası 
Coty pudrasının tıpkısıdır. 
Bir kere deneyiniz. •(9083) 

Karaköy, Topçular caddeai 
(7971) 

No. 3~ 
6997 

BENE BERIT CEMiYETi 
Ciimhuriyetin onuncu Yıldönümü m 

naaebetile 30 Birinci T qrin tarihin 
müaadif pazartesi saat 17 de Cemiyeti~ 
salonlannda verilecek olan danalı çayın 
tekmil azalar aile ve dostlarile birliktt 
davet olunur. 

t'i surette azmetmiftir. 
Kadehimi, Türkiye Reiıicümhuru Ha; 

retlerımn ve çok büyük bir sevgi ve m 
habbet bi11i ile onun en yakın ıilih ar• 
kadaşı Ba,velıil Haaretlerile mubte• 
rem refikalannın n ıerefli Türk orduı 
nun büyük erkim harbiye reiıi Müşür 
hui Pa.,. Hazretlerinin, doıtumut 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Beyin, doı 
tumuz milli müdafaa Vekili Zekai Bey• 
fendinin, B. M. Mecliıinin muhterem 
Rcioi K.iznn Pata Hazretlerinin, Türki· 
yenh Moakova sefiri Hüıeyin Rağip 
Beyfendinin ve burada hazır bulunan 
kahraman Türk ordusu müme11illerinin 
aihhatine kaldınnm, 

Y aıaaın Sovyet • Türk doıtluiu. 
Y qaam Türk Ciimhuriyetinin onuncu 

yıldönümü, 

' . 
Yaıaım büyük Tiirk milleti 

Yıearıtzkı ve saır zevat hazır bulun- 1 hah le d M --- - ..... ~ ... '-ili• .-uu· ı •acaru.tanaa tenzdat yaptınnaiı va- ı "11- buıuıı bır vaıon ue AnKaraya cıı .. 
-·- ara a ar • ...- d oktor ve ga- detmqtir. mi•l«dir. M. Boyaciyeff ve Ceneral hıhatgüzar sıfatiyle Bulgar hükumetini 1 ğimden dolayı çok memnunum." 
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ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anon · m Şi ke inden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •~ne mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Tem;:ıuz toribinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eslrd~i gibidir. Yani f•tanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::1ı;. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ıan~ı~!a Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az beı vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. l•tanbul haırlcindekl yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıln ve tl•t tarafı hamule ııenedl mukabilinde ödenm~k üzere cierhal göaderilir. Depodan itibaren biltiin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri h~r1abına sigıı.lrta ettirilir. Slpariı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en aez bet vagon ~iparlı ederek bed~linin temam)ıtl peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
tenzilattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüacü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbu1, Şeker Telefon No. 24470. 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Deposu: 
Bahçekapıda Salih Necati 

0 Türkiye Ziraat Bankası 
• Istanbul Ziraat Bankasından: 
ldareMeclisiReisliğinden 5N: 

Vilayetler ve Murahhasları J54~ 
İ· Afyon Meb'usu Ali Cemal, Kemal Beyler 
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O( Antalyı ,, Numan, Rasih Beyler 
İ· Arnasy; ,. Ankara Ticaret borsası sabık 

. 

Aydın 
Ankara 

reisi Salih Bey 

" 
1 .. 

584 
780 
781 
782 
783 

Semti 

Yeşilköy 
Arnavutköy 

.. 
" 
" Yeniköy 

Ayvansaray 

Mahallesi 

Köyiçi 
Arnavutköy 

.. 
" 
" Ayanikola 

Atik Musta
fapaşa 

Sokağı 

Kuyu ve Ayazma 
Yenimahalle ve Büyükayazma 

Büyükayazma 
Heromeya 
Yağhane çılanazı 
Köybaşı 
Hamam 

Cinsi 

-

EMLAK. 

No. ıı 

HiHeti Hiauye göru 

muhaımnen 

kıymeti 

Kargir yeni üç dükkan 2-13-15-17-vergi 7/16 3500T.L 
ve bir gazino 1-2-3-5-Belediye 
Kısmen kagir hane ve dükki.n 9-28 
Ahşap hane 71 
Ahşap dükkan ve arsa 1 ı l 
Ahşap hane 1' 
Kagir dükkan ve bahçe 244 
Kagir hane 1 

1/3 
1/4 
1/6 
1/3 

45 120 
1/4 

2334 .. 
625 .. 
334 " 
100 .. 
450 " 
250 " 

~ Balıkesir T. B. M. M. Reisi 

Adnan, Fuat, Mazhar Beyler 
Erzincan Meb'usu Saffet, An· 
kara Meb'usu Rıfat ve Şakir 
B. ler 
Kazım Pş.H Z. Meb'us lbrahim 
Pertev Beyler 

784 Heybeliada Dağ Hendek Ahşap hane 7 1 12 600 ,, 

1

785 Büyükada Cami Şehbal ve Çınar Ahşap hane ve iki dükkiin 1-60-62 3/ 4 6000 ,, 

ı Bilecik 
Bolu 

Burdur 
Bursa 

Çankırı 

Çorum 
Denizli 

Diyarıbekir 
• Edit"ne 

Erzincan 
Erzurum 
Eski§ehir 

• 

• 
JI 

G. Ayıntap 
Gireson 
fiinıüşhane 
aparta 

İstanbul 

lZJnir 

Beyazit 
Kars 
l<.astarnonu 

Kayseri 
l<ırklareli 
Kırksehir 
Koca~ü 
Konya \ 

Kütahya 

Malatya 
Manisa 

Maraş 
Mardin 
Mersin 

Muğla 
Muş 
Niğde 

1rdu 
Samsun 
)ey han 

'" )tnop 
~ 

=>urt 
~ 

)ıvas 

felcirdag 
fokat 
rrabzon 
Urfa 
Van 
Yozgat 

~onguldak 
~15.ziz 
Çoruh 

Meb'usu Hayrettin Bey 

" 

" 
" 
" 

Dr. Emin Cemal ve Şükrü Bey 
ler 
Mustafa Şeref Bey 
Refet, Rüştü, Emin Fikri Bey· 
ler 
Ziya Gevher, Şükrü, Osman 
Niyazi Beyler 

Maliye Vekili Abdülhalik, Çankırı Belediye 
reisi Sait Beyler 

Meb'usu İsmet, Mustafa Beyler 
,, 

.. 
" 
" 
" .. 
it .. 
" 
" 

" .. 
.. .. .. 
.. 
" 
" 
~· 

" 
.. 

Başvekil 
Meb'usu 

.. 
" .. 
.. 
,, .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" .. .. .. .. 
" 
.. 
" .. 

Necip Ali, Yusuf, Dr. Kazını 
Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
Aziz. Asnn Beyler 
Emin, Sivrihisar Belediye Rei· 
si Avni Beyler 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
İhsan Paşa, Münür Bey 
Hasan Fehmi Bey 
Kemal Turan, Mükerrem Bey
ler 
Selah Cimcoz, Ziyaattin İnhi
sarlar Vekili Rana Beyler. 
Mahmut Esat, Kamil, Rahmi 
Beyler 
İhsan Bey 
Baha Tali Bey 
Refik, Tahsin, Ankara Meb'u· 
su Halit Beyler. 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Şevket Bey 
Lütfu Müfit B.eY 
Ali, Ragıp Beyler 
Kazım Hüsnü, Fikret, Ene. Vi
layetten Mehmet Beyler 
Recep, Hakkı, İbrahim Bey
ler. 
İsmet Pş. Hz., Talat Bey 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray 
Meb'usu Yaşar Beyler 
Mithat Bey 
Ali Riza Bey 
Hamdi, Süleyman Fikri, Ferit 
Celil Beyler 
Nuri, Dr. Avni Beyler 
Hasan Reş"t Bey 
Afet Hanım ef. Meb'us Halit 
Beyler 
Recai, Şevket Beyler 
Ethem, Zühtü, Asım Beyler 
Naci Paşa Ali, Münif, İbrahim 
Beyler 
Recep Zühtü, Hulusi Beyler 
Mahmut Bey 
Rahmi, Abdülmuttalip Beyler 
Cemil, Faik Beyler 
Süreyya, Mustafa Beyler 
Daniş ve Kırzade Şevki Beyler 
Ali Saiµ Bey 
Hakkı Bey 
Avni Doğan, Ahmet Avni Bey· 
ler 
Celal Sahir, Ragıp Beyler 
Yusuf Ziya Bey 
Esat Bey 

5908 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimübadil bonosile öder mek üzere yukarıda evsaf 
yazılı gayri menkullerden 785 sıra No. su kapalı zarfla diğerleri açık arttırma s uretile satışa cıkarılmıştır. Kat'i ihalel r~ 
9-11-933 perşembe günü saat 15 te dir. Müzayedeye iştirak edecekler kapalı zarflarını ve pey akçelerini yevmi mezkıirda saat 011 
dört buçuğa kadar yatırmaları lazımdır. Senei haliye vergisile belediye resimleri müşteriye aittir. (5816) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Cümhuriyetin Onuncu yıl dönümü kutlulamak ve mek
tebimizin tesisinin ellinci senesi münasebetiyle mahı halin O· 

tuzuncu pazartesi gÜnÜ saat on dörtte merasim icrası mukar 
rer olduğundan lstanbulda bulunan Mühendis arkadaşların 
iştiraki rica olunur. (5843) 5905 

~ EVKAF MODIRIYETt İLANLARI 1 
~·-----------
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
2530 00 

652 00 

525 OCı 

500 00 

1100 00 

150 00 

150 00 

140 00 

l58 metre terbiinde bulunan eski Hacıferhat 
yeni Binbirdirek mahallesinde Fazlıpaşa so· 
kağında Sultanmahmut türbesi karşısında 
Klotfarer caddesinde eski 16-18 yeni 20 ilii 
28 No. larlıı murakkam arsanın tamamı. 
326 metre terbiinde bulunan Kadirga'da 
Şahsuvarbey mahallesinde Bostan sokağm
la 15-17 No. lı arsanın tamamı. 
210 metre terbiinde bulunan Langa'da bos· 
tancıbaşı Abdullahağa mahallesinde Küçük
langa caddesinde 94 No. lı arsanın tamamı . 
Süleymaniye'de Tiryaki çarşısında 65 No. lı 
dükkanın tamamı . 
1 1 O metre terbiinde bulunan Salkımsöğütte 
Karakihüseyİn çelebi mahallesinde Hüda-
vendigar caddesinde iskenderağa türbesi 
arsasının tamamı. 

Carsuyikebirde Sorguççular hanında alt kat· 
ta 3~No. lı oadrun tamamı. 
Çarşuyikebirde Sorguççular han derununda 
5 No. lı odanın tamamı. 
İstinyede Neslişah sultan camii imamına 
meşruta hanenin enkazı. 

Yukardaki emlak satılmaküzere 20 gün müddetle ilana 
konmuştur. ihalesi Teşrinisaninin 15 ci çarşamba günü saat 
15 tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mahlulat kalemine 
müracaatları. (5836) 

~----------------------~ 

M.M. V. Hava 
Müsteşar lığından: 

- 1 - Kayseri Tayyare fabrikası için (13) birinci sınıf 
tesviyeci ve madeni levha işçisi alınacaktır. Aşağıda yazılı 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerin tekmil vesaikile Kayseri 
Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 

A - Sanayi mektebi mezunu olup 5-1 O sene fabrikada 
çalışmış olması. 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bilği sahibi 
bulunması. • 

C - Mani'i istihdam hali olmadığına dair mahalli em· 
niyet müdürlüğü vesikası 

D - Bon servis ; hastalı'<la malul olmadığına dair ra· 
por . 

E - Ecnebi bir kadınla evli olmadığına dair bir vesika. 
2 - Talipler Kayseri Ta-ryare fabrikası müdürlüğüne 

müracaat edecekler ve fabrika ia, imtihana tabi tutulacaklar
dır. imtihanda kazananlar fab ·ika hey'etince taktir edilen yev 
miyeyi kabul eyledikleri takdi ·de Kayseri'ye kadar olan me
sarifi mübremeleri de verilece'ctir. (5910) 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan 
b?he~ mecidiy~ gü.?1üş. fiatınm sukut~ hasabile 34 kuruşa indi 
rilmış ve bu fıat uzerınden kabul edılmesi için mal sandıkla
rına tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cümhuriyet Merkez Bankası da beher 10 gram mea 
kük ve gayri meskük halis gümüşü 17 kuruş 41 santimden sa 

tın alacaktır. (5909) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan 
~ Komisyon~uza merbut İstanbul Erkek Lisesi mes

leki kı~mı talebesıne yaptırıla<ak olan elbise için (375) met 
ro yerli kumaşa ihtiyaç görülmüş olduğundan 8-11-933 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üze-

zere kapalı zarf usulile münakasay konulmuştur. Taliplerin ku 
maş n~unesini görmek üzere mezkıir Lisedeki Komisyon 
lc8:lemıne ve münakasaya iştirak edeceklerin de ihale günü te 
mınatr muvakkate m:ıkbuzlarile beraber Komisyonumuza mü 
~~tları. (5760) 7748 

-------------------- ---OSMANLI BANKASI 
'/r 5 faizli, 1918 Larihli Dahili lo

tikraz !ahvilleri hamilleı-ine 
1 Tetrıni•ani 1933 vadeli ve 32 nu

maı alr kupon bedelinin 1 Tetrinisani 
1933 larihinde!l itibaren OSMANLI 
BANKASI ' nın G~lata ve Ankara ida
releri ile Vilayet merkezlerindeki bi
llımum ıubeleri fİfelerinden tediyesine 
başlanacağı ilin olunur. 

20.- Türk ı;r211 itibari kıymetli be
her tahvil kuponı .. ıa mukabil kağıt pa
ra olarak 50.- kurut verilecektir. 

Kuponların, numara bordroları ile bir 
tikte ibraz ve l••limi üzerine OSM,\N. 
Ll BANKASI t:u-afından hamillerine, 
tediye için 5 t IK!) gÜn aonra getirilme
si muktazi bir makbıtt verilecektir. 

7771 

Devredilecek ihtira berab 
" Cigaralara mahaua huauai kutular'' 

hakkındaki ihtira için iıtihaal edilmit 
olan 16 Eylül 1929 tarih ve 853 numa
ralı ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 
kere batkaıma devir veyahut icara ve
rileceğinden bu bapta fazla malümat 
edinmek isteyen zevatın latanbul'da, Bah 
çekapuda, Tat Hanında 43-48 numara
larda kiin vekili H.W. STOCK efen

diye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(8912) 7804 

Devredilecek İhtira Beratı 
" Okaijen ve idrojenin elektrik uauli 

ile istihsali hakkındaki ihtira için istih

sal edilmi! olan 3 T. Sani 1925 tarih ve 
358/365 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kerre baıkasına devir ve 1 

yahut icara verilmesi teklif edilmekte ol

duğundan bu huıuata fazla malümat al

mak isteyen zevatın htanbulda, Bahçe 
kapuda Taı hanında 43-48 numaralarda 

kain vekili H. W. Stock Efendiye mÜ· 
racaat etmeleri ilan olunur. (9081) 

7890 

-
lJenız Y otları ltletmesi 

ACENT ALARl ı 
Karalı:öy • KöprUbaır Tel 4236• 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

--------------------Karadeniz ikinci aralık 
Posf<Ut 

Vatan vapuru 29 Birinci T e'
rin 18 de Galata rıhtımından kal
karak gidifte Zonğuldak, lne
b~lu, Ayan~ık, Samsun, Ünye, 
Gıreson, Tırebolu, Görele, Trab
zon, Rize'ye dönü,te bu iskele
lere ilaveten Of ve Ordu'ya uğ
rayacak Zonğuldağa uğramıya. 
caktır. ( 5933) 

Karadeniz Oçüncü Aralık 
Post<Uı 

Erzurum vapuru 28 Birinci" 
T etrin Cuı:narteıi 18 de Galata 
rıhtımından kalkacak giditte İ
nebolu, Sinop, Samsun Ordu 
Gireaon, Trabzon, Rize ,Hopa'~ 
ya dönü9te bu iskelelere ilave
ten Pazar, Sürmene, Polathane, 
Fatsa, Ünye, Zonğuldağa uğ. 
rayacak Ordu'ya uğramryacak-
tır. (5932) 

Mer•in Aralık Postası 
Anafarta vapuru 28 birinci 

te,rin pazar saat onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak giditte 
Çanakkale, lzmir, Küllük, Bod
rum,. Rodoa, Marmaris, Dalyan, 
Fethıye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin' e dö
nü,te bunlara ilaveten Tatucu, 
Anamur, Kuf.Bdası ve Gelibolu'
ya uğrayacaktır. (5930) 

Ayvalık Sür' at Post<Uı 
Mersin vapuru 29 Birinci tef

rin pazar 17 de idare rıhhmın
dan kalkar. Gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmir'e uğrar. (5931) 

l 



8 MiLLiYET CUMARTESl...ıır RINlEVVEL 1933 

Zafiyetiumumiye,iştihasızlık Fosfatlı SarkMalt Hula~S8S ve kuvvetsizlik halatında bü- ...-~ 
yük faide ve tesiri görülen 

Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

~ 

"' ..... o e 

Umum vekili : 

AHME r RÜŞTÜ ZADE! 

'MEHMET HAYRİ 

Her zaman 
bize sorunuz 

yapacağınız tesisat ne bü
yüklükte olursa olsun size 
kudret istihsali için teklifat
ta bulunmağa ve planları ih
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her türlü 
arzularınızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki
nayi bizde mutlak bulursu
nuz. 

10 beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si
lindirli Kondense ile işleyen 
çift silindirli LOKOMO
BlLLERIMlZ vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta
ne R. WOLF LOKOMOBİ
Lİ işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede-. 
rız. 

BUHAR MAKlNALARI
MIZ her tarafta tanınmış· 
tır, çok yüksek takat ve 
tazyiklerle de İmal edilmek· 
tedirler. 

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKAUER -
KOMPRESöRSUZ. Dizel
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir
ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 

~elgraf Adresf : MUHAVER ISTANBUl. 

SUPERHİTER, EKONO
MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCAK 
TERTİBATIMIZ vardır. 

Teklif ve hususi 
Telefon : 24420 ve 24429 

Sirkeci ' Milat Paşo Han lklncl Kot 
teyiniz. 

_tAASCHINENFABRIK BUÇK~~ R.~OLF A-G 
. ':···········-,: .·,., -'·:·._.· MAGDEBURG 

kataloğlarımızı ıs-'-5.wlB~ 

6994 

Cumhuriyet Bayramında 
Üsküdar Tramvaylarında Tenzilatlı Tarife 
uaküdar-Kadıköy ve havaliai Halk tramvayları Şirketinden : 

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönü münü büyük bir canlılıkla kutlulamak İ· 
p.ı üç gün sürecek olan ıenliklerde muht ereın halkımızın gidit ve geliılerini ko
iaylattırmak üzre 29,30, 31 Birinci Teır in 1933 tarihinde Tramvaylarımızda ten
tilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Mutat tarifemize göre vasati hesapla % 36 nispetinde tenzilatlı olan bu tarife
de yolcu biletlerinde % 38 ve diğer biletlerde % 59 a kadar yükselen büyük bir 
tenzilat vardır. Fazla izahat için bekleme yerl~rindeki tarifelere müracaat. 

(8825) (7759) 

~~[d?~.~.~.~~!!yü ~~.?n~~şt!~!~?s~~ştu~·. 
10 lira. \ "or ::!;an 12 li rad ı r. Salon \ 'ast klar1, kuşrü ~·ü kum1~1 ı: cuzd u r. 

\8 138) 7487 -

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumaşı Dairede Mahfuz nümunesine tevfikan gösterile

cek fabriakdan alınmak üzere İdare müstahdemini için 230 i
la 250 takım kışlık elbise ile ayni miktarda kasketin imali 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuııtur. 
9 Teşrinisani 933 tarihine müsadif perşembe gü-
nü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki 
şartnameyi görmek üzere Galatada Rıhtım Caddesindeki da 
rei Merkeziyeye müracaatları. (5703) 7701 

Türkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisi Reisliğinden 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi hey'eti sureti adiycde 
olarak ikinci teşrinin 29 uncu çarşamba günü saat 14,30 da 
Ankarada Bankanın Merkez binasında toplanacaktır. 

Murahhas beylerin yukarıda vazıh ~ün ve saatte teşrif
leri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1932 senesi muamelat ve hesabatı hakkında idare 

meclisi ve mürakip raporile bilanço, kar ve zarar hesaplarının 
okunması. 

2 - 1932 senesi bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdi
ki ile idare meclisi azasının ibrası. 

3 - Mürakiplerin 1932 senesi ücretlerinin tayini. 
4 - 1934 senesi için iki mürakip ve iki yedek mürakip 

intihabı. (5907) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Cümhuriyet Bayramında AKAY hatlarında yapılacak i

lave seferlerin tarifesi İskelelere asılmıştır. 
Bayramın üç gün ve gece!i, esasen tenzilatlı olan bibtler 

müstesna olmak Üzere tam bilet ücretlerinden yüzde 50 ten 
zilat yapılmıştır. (5898) 

fl1T. MR. K UMANDANLIGI SA.AL. KO. İLANLARI' 
Merk,:,z Kumandanlığına mer- 1 ham petrol 537 kilo B marka 

but kıt'at ve müessesahn lhtiya- mobiloil yağı 18-11-933 cu
cı için 4S30 çeki odun S/l 1/933 martesi günü saat 14 te aleni 
Pazar güoll Hat 16 da kapalı münakasa ile alınacaktır. Ta 
zarfla sabo alınacaktır. Şartna· !iplerin belli saatinde teminat
meıini göreceklerin her gün ve larile Merkez Satınalma Ko
müoakasasına gireceklerin belli misyonuna gelmeleri. (458) 
saatinden evvel teklif mektupla- (5711) 7734 

::ı k!~fs~::::: ~;::ı:ri~a(;;~) Komisyo~d;ki nümunesiy- ı 
(S3S4) 7314 le evsaf ve eı:kaJinde olmak ü- ı 

• • • zere 250 adet Karyola 18-11-

Merkez kumandanlığına mer
bat Kıt'a ve müe11esat ihtiyacab 
için 8690 çeki odun Sil 11933 
Pazar glioli saat 1 S de kapalı 
zarfla sahn alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her glin ve 
müoakasasıııa iştirak edeceklerin 
be:li saatinden evvel teklif mek. 
tuplarım Tophanede Merkez sa
baalma komisyonuna vermeleri. 
(37~) (5355) 731S 

• • • 
Harbiya ve merbutu bulunan 

mekteplerin ıenelik ihtiyacı için 
2300 çeki odun 5/11/933 Paıı:ar 
glioü Hat 14 de kapalı zarfla 
ıatıo alınacaktır. Şartnamesini 
göreceklerin her gün ve müna
kasasına iİreceklerio belli gü
nünden evvel teklif mektuplarını 
Tophanede Merkez Satınalma ko
misyonuna verilmeleri. (380) (53S7) 

7316 

• • • 
İstanbul Merkez Kuman

lığma bağlı kıt'at ve müesse
sat ihtiyacı için 103,000 kilo 
Koyun eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
şamba günü saat 15 te yapı 
lacaktır. Şartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek
tuplarını Taphanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonuna vermeleri. 

(413) (5531) 7538 
• • • 

İstanbul Merkez kuman· 
danlığına bağlı kıt'at -te mü
essesat ihtiyacı için 56,000 ki 
lo Sığır eti kapalı zarfla alına
caktır. İhalesi 8-11-933 çar
şamba günü saat 14 te yapıla 
caktır. Şartnamesini görecek 
lerin her gün ve taliplerin bel 
li saatten evvel teklif mektup
larını Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı Satınalma Komis
yonuna vermeleri. (415) 

(5533) 7539 
* • * 

Harbiye Mektebindeki 66S adet 
boş teneke aleni mtlzayede ile sa
tılacaktır. Müzayedesi 14/11/933 
Salı günü !aat lS de yapılacak
tır. Taliplerin Merkek Kumandan
lığı Sabnalma Komisyonuna gel-
meleri (430) (S60S), 7S40 

• • • 

933 cumartesi günü saat 15 
te aleni münakasa ile alınacak 
tır. Nümunesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saa
tinde teminatlarile Merkez Sa
tın alma komisyonuna gelme
leri. ( 457) (5712) 

7735 
Merkeze bağlı kıt' at ve mües 

sesatı ihtiyacı için kırk bin ki 

1 lo makarna ile On beş bin kilo 
şehriye 18-11-933 cumartesi 'ı 
günü saat 14 te kapalı zarfla 
alınacaktır. Taliplerin belli saa 
tinden evvel teklif mektupla
rını Tophanede Merkez K. Sa
tın aJma Komisyonuna verme 
leri. (461) (5748) 

7737 
• * * 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesatın 
Mayıs 934 nihayetine kadar 
ihtiyacı olan 12 kalem sebze 
15-11-933 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonuna ver 
meleri. (437) (5675) 

7775 

Maltepe Piyade ve atış mek 
tebinin Mayıs 934 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 12 kalem 
kışlık Yaş sebze 15-11-933 
Çarşamba günü saat 14 te a
leni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Merkez K Sa
tın alma komisyonuna gel-
meleri. (436) (5679) 

7776 . "' . 
Dikim evinde teraküm eden 

15000 kilo kösele parçasının 
aleni müzayedesinde verilen 
fiat az görüldüğünden 6-11-
933 pazartesi günü saat 14 te 
aleni müzayede ile satılacak
tır. Müzayedeye iştirak ede
ceklerin mezkur saatte merkez 
satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. ( 484) ( 5846) 

7867 

Askeri Tıbbiye ve Halıcı 
oğlu ihtiyat zabit mektebi ta-

Merkez Yiyecek ımbarında boı !ebelerinin ihtiyacı için 175 ha 
teneke çuval ve küfe ğibi yedi marn takımı ile 200 peştemal 
kalem eşya aleni müzayede ile 20 hamam taşına verilen fiat 
satılacaktır. Müzayedesi 14/11/933 pahalı görüldüğünden 28-10-
Salı günü saat 14 de yapılacak- 933 cumartesi günü saat 9,5 
hr. Taliplerin Merkez K. Satın da pazarlıkla satın alınacktır. 
alma Komisyonuna gelmeleri, Şrtnamesini göreceklerin her 
(429) (S608). 7541 gün ve pazarlığa gireceklerin 

~ * ~ belli saatinde Merkez Kuman 
Ölçme Taburu için 2236 danlığı Satınalma Komisyo-

kilo hafif benzin 324 nunda hazır bulunmaları. 
kilo valvalin yağı 225 kilo (5924) - ·-·-- -~---

CUMHURiYETiN 
ONUNCU YILDöNUMUNUN MES'UT 

BiR HATIRASI 
:>lmak üzre Viyanaya sureti mahsusada sipari~ 

edilen oyunkağıtları 
25 Birinci Te,rin 1933 tarihinden itibaren 

Hilaliahmer satış mağazasında 
.7884.muhterem müşterilerin emrine arz edilmittir.B (90S9; 

" 1 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Tuzla Tahaffuzhanesinde elektrik dairesi pozitif plakala -
rı akümülatörlerinin değiştirilmesi açık münakasaya konul -
muştur. Münakasa 11 Teşrinisani 933 cumartesi günü saat 
on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Li 
manı Sahili Sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin mezkur merkez levazım memurluğu • 
na milracaataln (5823) 7824 
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İpek üzerine iş
lemeli en güzel 
kadın çamaşırları 

En cazip ve za
rif pijamalar, 

En son Paris mo
delleri üzerine ki· 
monolar, 

Her renk ve de
sende gömlekler, 

ve 

ÇOCUK 
ELB-SELERi 

Cümhuriyet 
fiyatlarda 

bayramı şerefine 

büyük tenzilat ... 

DEVLET DEMiRYOLLARI iDARESİ iLANLARI 

Eskişehir Deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin ka
palı zarfla münakasası 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (5824) 7839 

Asğari 13 ton ücrteine ta 'bi tutulmak şartile : 
Her Nev'i çam, kayın ve gürgen ağaçlarından yapılmış 

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

Yumurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda 
kullanılmak üzere işlenmiş ve hazırlanmış tahtalara, 1-11-
933 tarihinden itibaren yeni bir tarife tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye göre alınacak ücretler beher ton ve kilomet 
re icin maktuan : 

-1 den 100 kilometreye kadar 4 kuruştur. 
101den300 kilometreye kadar 100 kilometre ücretine ila

veten 2 kuruştur. 
301 den yukarı kilometreye kadar 300 kilometre ücreti

ne ilaveten 1 kuruştur. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

(5833) 7840 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak : 
Çimento, alçı, kiremit nakliyatına 1-11-933 tarihinden 

itibaren yeniden tenzilat yapılmıştır. Tafsilat İçin istasyonla
ra müracaat edilmesi. (5834) 7841 

Haydarpaşa - Pendik Banliyö kısmında mer'i mektep ta• 
lebesine mahsus D. D. 49 numaralı yolcu tarifesinin hususi 
şartlarının 1 O uncu maddesi ta dil edilmiştir. 

1-11-933 tarihinden itibaren bu tarifeye göre aylık abon 
man kartı alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına 
ve kazanç getirir bir iş güçle meşğul olmadığına dair mektep 
İdaresinden vesika getirmeleri icap edeceği ilan olunur. 

7874 (5854) 

600 ton yerli Çimentonun kapalı zarfla münakasası 
18-11-933 Cumartesi günü sa:ı.t 15 te Ankarada İdare Mer
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne 
lerinde ikişer liraya satılan şartnamelerdedir. (5928) 

Çankırı vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

- 1 - Ilgaz· Çerkeş yolunun 33 + 075 ile 36 + 715 inci 
kilometre arasında ve 3640 m etre tulündeki şosa tamiratı esa 
siyesi 15389 lira 55 kuruş bedeli keşfile 18-10-933 tarihin. 
den itibaren 18-11-933 tarihine kadar bir ay müddetle ve ka • 
palı zarr'usulile münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasaya iştirak e decek talipler münakasa umu • 
mi ve hususi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mün • 
derecatmı tamamen kabul eylemiş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte ·eyie yeceği inşaatı becerebi'ecek de
recede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafia Baş
mühendisliklerinden almış old ukları vesikaları ihale tarihin -
den laakal sekiz gün evvel Çan kırı Nafia Başmühendisliğine 
ibraz ve tasdik ettirmeleri lazımdır. Bu usule riayet etmiyen -
ler münakasaya iştirak edemiy eceklerdir. i 

4- İhale 18-11-933 tarih ine müsadif cumartesi günü sa -
at on beşte icra kılınacağından talipler yüzde yedi buçuk nis -
betindeki teminat akçelerile b eraber kapalı teklif zarflarını i
hale saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarfları Encümeni Vilayette talipler müvace
hesinde açrlarak en muvafık t eklif sahibine ihale edilecek faz
la malilmat almak isteyenler Çankırı Nafia Başmühendisli -
ğine müracaat edecektir. (5814) 7820 

Umumi Ne~riyat ve Yazı iş feri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. _A. Ş. 


