
Vilayet bahçesinde üçüncü 
Ziraat sergisi dün açıldı. Bu 
seneki sergi evvelki seneler
den çok daha zengindir. · 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
-

Yunan hükumeti Gazi Hz. 
nin Selanik'te doğdukları evin 
üstüne bir lavha koymağa 
karar verdi. 
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Büyük bayram 
ANKARA, 29 (Telefonla) -

A?kara bugün, hükfunet merkezi • 
j°'Z gibi bir inkıl5.p be.iği için bi
he emsalsiz denecek tezahürat ve 

eyecanla Cümhuriyetin onuncu 
Yıldönümünü kutluladı. Bu seneki 
Yıldönüünün hususiyeti yalnız o • 
nuncu sene olmakla kalmıyor, Sov· 
Yet Rusya başta olmak üzere bir 
çok dost ve komşu memleket mü • 
ınessillerinin de bayramımıza işti
r~kleri bu yıl dönümünü diğerle • 
rınden ayıran bir hususiyet teşkil 
ediyordu. 
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. Bayram merasimi için Cümhu • I 
rı.~et meydanının intihabında bü • 
Ylik isabet olduğu anlatıldı. Çünkü 
ak • d 8 er ve memleketin her tarafın 

Cümlıurivetin onuncu yıldönümü münasebetile ıehrimizde dün yapılan emsalsiz tezahürattan 3 intiba: Taksim meydanında, talebeler lstiklôl caddesinden geçerlerken, 
kahraman askerlerimiz geçit resminde. 

han gelen on binlerce mektepli ve 

1. a~kın geçit resmi bir izdiham şek 
1~1 alabilirdi. Merasimin en ehem 
nııyetJi kısmı Gazinin nutku idi. Bu 
nutku ile Büyük Şef, sanki millete 
<>n senelik icraatının hesabını veri
ıor ~e gelecek seneler için de da
da •uratli ve daha ileri atılıtlar va-

Istanbul, Ankara ve memleketin her 
tarafında bayram nasıl geçiyor? 
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Cümhurreisi Hz. nin !: - -

: millete hitabeleri 
ediyordu. 

Bu derece muvaffakıyetli he • 
B~~ Verebilen bir tefe ne mutlu! 

0 Yle tefe sahip olan o millete de 
ne nıutlu! 

Bütün dünya memleketleri inkılabımızın onuncu 
yılını hararet ve takdirle kut/uladı 

- -

"Milli kültürümüzü muasır medeni- -
yet seviyesinin üstüne çıkaracağız,, 

1• Her taraftan Ankaraya akın ha
l~~de gelen telgraf haberleri, bü • 
un memleketin emsalsiz bir heye· 

Yan içinde çalkandığını bildiriyor. 
ıldönümleri milletlerin ileri doğ

ru yürüyüşlerinde duraklıyarak 
katettikleri mesafeyi görmek için 
arkaya bakışları gibidir. 

İstanbulda 
En büyük bayramımızı dün coıkun 

sevinç ve heyecanla kutluladık. Mem .. 
leketin her tarafında, ml1 yoıılarca va
tanda§ tek bir kalp gibi çarptı. 

Şehrin manzarası 
lstanbulda, on yılın kutlulanmasr, 

bütün ıehre bir mahşer manzarası ver
miıti. lstanbuJ, §İmdiye kadar görme
diği, tarihi bir gün yaşadı. Mübalağa

Bu, ayni zamanda mesai plan • sız bütün ıehrin caddeleri, sokakları 
Ço d h 1 · · yarım milyon vatanda~a sabahın al-
1 sunun a azır anması ıçın vesi· tısından, gece yarısından aonraya ka
e te~kil eder. O n sene tarihte u • dar çlltndı. Her tarafta görülmemi§ 
rın h_ir zaman değildir. Fakat mil- bir coıkunluk, heyecan ve hararet 

detlerın tnesai p lançosu bakımın • vardı . Bilha•aa şehrin umumi mey
an zama n m esafesi senelerle, ya- danları iğne atıl sa yere düşmiyecek 

l>ıl · 1 derecede ke•İf bir halk kütle•i ile dol
'f··an ı ş e r le ölçülür. Bu bakımdan muştu. Caddelerde, sokaklarda inaan 
b·Urk milletinin 10 sene içinde •elleri, oluk oluk akıyordu. Hal ker· 
-~r asırlık zaman mesafesi katetti- kenden sokaklara çıkmı§tı. 
gı görülüyor. Bunu bugün devlet Şehir emıalsiz bir §ekilde tezyin e
lnerkezimizde Cümhuriyetimizin dilmi§tİ. Bütün latanbul güzel, aevim-
onuncu y td ·· .. .. .. t "t d k li, neteli bir manzara arzediyordu. So 
b" .. ı onumunu esı e er er . 
I Ulü_n vuzuhile anladık. Ancak an· .,_. ----~--------.. 
lıadıgımız ehemmiyetli bir teY da- 1 

fa Vardır; memleketin her tara • 
tndan gelen sadalar tek kalp gibi 

Çarpan bir milli vicdandan haber 
\1~riyor. Bu istikbal için büyük ü • 
lnıtler vadeden bir hadisedir. Bu 

1 

lnenıJeketin yarım aıırlık tarihini 
fllf8:Yanlar çok bayramlar görmüt· 
erdır. Hepimiz biliriz ki dini bay· 
r~lar heyecan ifade etmeyen bi • 
;:r teamül halinde gelir geçer. Sul· 

. ~ar zamanı paditahların doğum 
~nlerini tes'it yollu yapılan mera- ' 

;~nı, Zamanın hükümdarlarına hu • 1 

dua çakmak için bendeleri tarafın • 
~ tertip edilen şenliklerdi. Met· 

1 

~tıyet fenlikleri bir gösteriş müsa
l akası mahiyetini geçmedi. Mem • 
b~kette ilk defadır ki milletin kal-
ınden kopan hakiki ve umumi bir 

•~vincin heyecanını duyuyoruz. Ya _ 
;

1 Şuurlu milli bayram yapıyoruz. .._ 

. u, bize anlatıyor ki Gazi Türkiye 
•ınin nıillet yapmak yolundaki mu 

;:ffaluyeti büyüktür. Millet, bir va 

n ~ ~udutları içinde yaşayan dağı
d'. ınsan kütlesinden ibaret değit
b ır. Asri millet, beraber sevinen, 
h eraber matem yapan, beraber bir 

Şehrimizi süsleyen zarif 
taklardan biri 

edefe doğru yürüyen, bir ümit et
rafında toplanan insanlardır. Bu 
ıeneki ba b" .. . . yramımız ıze gostermış-

tır ki artık milli hudutlarımız için
de böyle bir millet vardır milletin 
d" - • 
llnagı vardır. Kalbi, vicdanı var-

dır B"Ih · I : 1 assa, şuuru vardır. Millet-
herın .t;kamül tarihi gösteriyor ki 

k~' d'.~er sahalardaki inkişafa te • 
ddum eden bir safhadır. 

. On yıllık çal~mamızın semere • 
~nden gurur duymaya haklıyız. 
b akat manevi birlik cephesinin 

ayram ile büsbütün tezahür eden · 
kuvveti, bize gelecek seneler • 
d=ki terı:.kk i ve inkişaf yolunda bü- . 
Yuk ümitle r vadediyor. 

Ahmet ŞVKRV 

kaklar, caddeler, evler, apartımanlar 
dükkanlar, ma~ualar her yer, her yer 
şanlı Türk bayraklarile donatılmıı, al 
renk tehrin rengini, simasını değİ§tİr· 
mitti. Gök yüzü dalgalanan milyon
larca bayrakla görünmez h.3.le gelmİ§
ti. lstanbulda dalgalanan Türk bayra
ğı (15) milyon, gece yanan ampullerin 
miktarı yüz milyon tutuyordu. Şehri
mizde bulunan ecnebi ajans ve gaezte· 
ler muhabirleri harıl harıl telgraflar 
çekiyorlar, Türk Cümhuriyetinin on 
yı1ını nasıl kutluladığını anlata anlata 
bitiremiyorlardı. 

Caddeler, sokaklar halkı almıyor· 
du. Bütün binaların pencereleri, dam· 
1an üatüste yığılmı~ insanlarla hınca· 
hınçtı. Bilhassa geçit güzergahındaki 
binal arın pencerelerinde, damlarında 
haftal a rca evvel kiralanan, tutula n 
yerler, dün sabah saa t altıdan itibaren 
ahipleri tarafından i,gal edilmİ§tİ. A
layın geçtiği yol, bilhassa, fevkalade 
şekilde süslcnıı.:şti. Yollarda yüzlerce 
tak, bayralc, Türk arması, vecizeler, 
kulelerle enfea bir halde göze çarpı
yordu. Bu kadar bayrak ve tezyinat 
insanın gözünü kamaştırıyordu. 

Duvarlarda, yapılan kulelerde türlü 
türlü afiş 1 er, rckliımlar vo.rdı. Bütün 
vc5aitina kllye, tramvaylar, otomobiller 
arP. bal.:ıtr donatıJmı~ . üzcr~erine vec izı::! 
ler asılmıştı. Vesaitinakliye, hallcın 

(Devamı S iuci saluiP.<Je) 

Reisicühur Hz. dün Ankarada ler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, 
= yapılan merasimde her tarafta temeli Türk kahramanlığı ve yük= = radyo ile dinlenen tU hitabeyi sek Türk kültürü olan Türkiye= 
= irat buyurmuşlardır: cümhuriyetidir. Bundaki muval- -· 

Türk milleti, fakıyeti Türk milletinin ve onun ~ = Kurtuluş savaşına başladığı • değerli ordusunun bir ve beraber ~I 
- mızın on beşinci yılındayız. Bu olarak azimkarane yürümesine .::. = gün cümhuriyetimizin onuncu bor!;luyuz . Fakat yaptıklarımızı ::: 
:= yılını doldurduğu en büyük bay asla kiili görmüyoruz. Çünkü da :;-
;:-: ramdır. Kutlu olsun. ha çok ve daha büyük işler yap-

Bu anda büyük Türk milleti· mak mecburiyetinde ve azminde 
nin bir ferdi olara~ bu kutlu gÜ· yiz. Yurdumuzu clüııyanrn en ma: 
ne kavuşmanın en derin sevinç mur ve en medeni memleketi se· ; 
ve heyecanı içindeyim. viyesine çıkaracağız. Milletimizi §' 

Yurttaşlarım, en geniş refah vasıta ve kaynak~ ii J\z zamanda çok ve büyük iş· (Deııamı 2 inci sahifede) ~ 
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Gazi Hz. mecliste Kordip-
'.Ankarada büyük tezahural: Abide önünde izciler •• 

Ankara görülmemiş bir 
gün daha yaşadı lomatiği kabul etti 

Onuncu yıl nasıl kutlulandı? Yüz 
binlerce halk caddelerde .. 

Cümhur reisi kıdemli elçi M. Suriç'in 
söylediği nutka cevap verdiler 

ANKARA, 29 (A.A.) - Cümhuri· 
yetin onuncu yıldönümü, burada büyük 
ve heyecanlı tezahüratla kutlulanmııtır . 

Sabahın daha erken denecek saatle
rinde tehrin bütün caddelerinde büyük 
bir hareket ve faaliyet vardı. Şehir, bü
yük geçit resminin yapıl&cağı yanı mey 
danına bağlıyan yollar, geçilemiyecek 
kadar halk ile dolu idi. Geçit reaminin 
yapılacağı sahada seyircilere ayrılan 
yerler ıaat 9 da tamamen dolmu§ ve 
merasime iştirak edecek olan kıtaat , iz .. 
ciler, mektepliler milli teşekküller ve 
halk yerlerini almı§ bulunuyorlardı. 

Herkes büyük bir heyecan içinde, 
ıabırsızlıkla büyük Gazinin gelmesini 
bek1iyordu. Bütün nazarlar , reisiciim· 

M. Painleve öldü 

M. Penleve 

PARIS, 29 (A.A.) - M. Painlevc 
hiç iztırap çekmeden bir baygınlık esna
sında ölmÜ§tÜr. M. Painleve birkaç sene· 
den bert kalp hnatalığından müteessirdi. 
ve birçok haftalar.:~,, beri çalışamaz ha
le. gelmi~t i . 

Hazin h:r tesadüf eseri olarak M. Pa
inlcvc dün sanay i konservatu,·a:-ında bü
yük bir itlimi-.1 ismini ta~ıyW-ı bir anfi • 

(Devamı 6 ıncı sabıfede) 

bur hazretlerinin gelecekleri istikamete ANKARA, 29 (A. A.) - Reisicüm- lamlamakla bahtiyarım. 
çevrilmiıti. bur Gazi Muıtafa Kemal Hazretleri, "Bu münaaebetle, yürekten ıelamla-

Saat tam 10 da radyodan ilk ıes du· bu sabah saat 9.15 te Büyük Millet d.ğım kor diplomatik azaımı etrafım-
yuldu. Yapılacak merasimi ıafha, safha Mecliıini teırif ebnİ§ler ve burada da görmek benim için bilhassa zevkli· 
bütün Türk vatanına ve bütün dünya- kor diplomatiğin tebriklerini toplu dir. 
ya yayacak olan radyo, reiıicümhur haz- olarak kabul buyurmu§lardır. "Efendiler, harici ıiyaaetimiz, bida-
retlerinin Büyük Millet Mecliıinde ıÜ· Kor diplomatik namına elçilerin kı- yette kendisine çizdiği hattıhareketten 
feranın tebriklerini kabul ettikten ıonra demlisi Sovyet Büyük Elçisi M. Şuriç, u la inhiraf etmemiıtir. Harici siyaae-
merasim yGrine hareket ettikleri bildi· bir nutuk irat ederek Reiaicümhur Hz. timiz daima milletler refahının müval-
rildi. ne tebrikatta bulunmu§ ve Reisicüm- lidi olan ıulh içinde, memleketin inki-

Bu haber, bütün sahayı dolduran ve bur Hz., cevaben §U nutku irat eyle- tafını iıtihdaf etmiştir. Bu inki,afı, 
adedi yüz bine varan bekleyicilerin kalp- miıtir: tam ve mutlak olarak, bütün millet-
lerinde bir sevinç dal:ıası halinde ya· "Büyük Elçi Efendi; lere temenni ederiz. 
yıldı. "Muhterem kor diplomatiğe, sizin "Efendiler, burada bana yapılan 

Saat tam 10 u 10 geçiyor. Reiıicüm- vasıtanızla bana yapmak lıitfündc bu- temennilerden dolayı, bununla sizi 
bur hazretlerini getiren otomobil, ıa- lunduğu tebrik ve temennilerden do- tavzif eden hükumetlerinize, Türk 
hanın methalindeki muhteşem takın al· layı hararetle teşekkür ederim. Bu milletinin teıekkürlcrile birlikte bütün 
tından geçti. Gazi hazretleri, açık. bir vazifeyi ifa için kullandığınız aevimli minnettarlığımın ifadesini bildirmeni-
otomobile binmişlerdi. Yanlarında Bü· ıözler için aize de bilhassa tefekkür zi rica ederim. 
yük Erkanı Harbiye reisi mütir Fevzi ederim. "Doyen Efendi, size de §ahsi vifak 
Paşa hazretleri bulunuyordu. "Bugün, Cümhuriyetin 10 uncu yıl- v! ~ostluk gay_retl~rinizden dolayı 

Birinci ordu müfettiıi, Reisicümbur dönümünü kutluluyoru:z. butün memnunıyetmıi beyan etmek iı-
bazretlerini, riyaset tribününün önünde "Büyük Elçi Hazretleri, bu rejimin terim. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) doğuşunda ve tekiimülünde bizzat ha- "Efendiler, Türk inkılabı kurucu-

llluılHIKlllUllHllllUllllH_,_ zır bulundunuz. Binaenaleyh ıizi kor dur. Türk ihtilali, yüksek bir İnaani 
H•-IAltlllllllHIHUllll diplomatiğin en kıdemliıi ve memJe.. ülkü ile birleımit vatanperverlik ese-
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Fırkanın telgra/ı 
lıtanbul fırka te§kilatı namına Ga· 

zi Hazretlerine ıu telgraf çekilmiıtir: 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine 
lstanbul halkı bir teki hariç olma

mak üzere sabahtan beri ıükunet bul· 
mıyan coıkunlukla büyük bayramını 
kutluluyor. Gönlünde, dilinde, elin· 
de, ba§ında hep ıensin. Sabahtan beri 
hü ün meydanlarda gözya§ları ve hıç
kırıklar içinde senin adın çınlıyo~. He
pimiz haklı olarak •eninle seviniyo· 
nız ve sana uzun ömürler diliyoruz. 

Bu büyük günün aziz hatıraları için
de daimi umumi reisi olmakla kuvvet 
ve şeref verdiğin Cümhuriyet Halk 
Fırkasının lstanbul Vilayeti teşkilatı· 
na mensup bütün arkada~lar namına 
zatıdevletlerine tebrik, muhabbet ve 
tazimlerimizi sunarım efendim. 

Ceııdet KERiM 

HHllltlllllllDlllWiltmıtlüllltlltl Rus misalirlerimi:T. ferefine Anka~ada verıı.... mvareden İki resim •• , 
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Bütün dünya gazeteleri onuncu yıldönümü münase
hetile takdirlerle dolu sahifeler çıkardılar 

Rejimimizin büyük şeflerine dünya devlet adamlarından tebrik telgrafları geleli 
ViYANA, 29 (A.A.) - AvuJturya 

reisicümhuru M. Miklas, Gazi hazretle
rine aşa ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

' 'Türk cümhuriyetinin onuncu yıl
dönümü münasebetile zatı devletlerine 
şahsi saadetleri için en iyi temenniyatı
mı ta kdim ve yapılan yükselme mesaisi· 
nin muazzam muvaffakıyeti için olan 
hayranlık ve takdirlerimi arzederim.,1 

Başvekil M. Dollfus ismet Paşaya 
§U telgrafı çekmiştir: 

"En samimi tebriklerimi kabul bu
yurmm>ızı rica ve Türkiyede fevkala
de reisiniz ve onun yüksek arkadatlan 
tarafından oon on sene zarfında yapdan 
parlak itila mesaisi için olan hayranlık 
ve takdirlerimi arzederim." 

M. Dollfuı Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Beye aıağıdaki telgrafı çekmif
tir: 

''Cümhuriyetin ilanının onuncu yıl .. 
dönümü münasebetile samimi tebrikleri
mi ve zatı devletlerinin ıaadeti ve mem .. 
leketlerimiz araımda mevcut dostane 
münasebatın inkişafı hakkmdaki en iyi 
temenniyatımı kabul buyunnanaı rica 
ederim.,, 

lngiliz Hükumetinin te~riki 
LONDRA, 29 (A.A.) - M. John 

Simon TüTkiye Hariciye vekiline 3.1ağı .. 
daki telgrafı çekmittir: 

"Türk cümhuriyetinin onuncu yıl
dönümü münasebetile birletmiş krallık 
hükumeti namına :.;atı devletlerine en 
samimi tebriklerimi takdim ile mcsru-
rum. 

Türkiyenin bu son 10 sene zarfında 
mümtaz reisinin idaresindeki icraatı 
sayesinde daima mütezayit bir refah ve 
saadete kavuş.ması samimi anumdur .,, 

Londrada 
LONDRA, 29 (A.A.) - Reuter a

jansından: 
Türkiye ciimhuriyetinin ilanının 10 

uncu yıldönümü Türkiye sefaretinde üç 
gün büyük şenliklerle tes'it edilecek
tir. Bu şenlikler , bu neviden lngiltere
de yapılmı§ olan teı'itlerin en büyüğü 
olacaktır. Oç gün Türk bayrağı sefa
ret binası Üzerinde dalgalanacak ve sefa
ret bu müddet zarfında daimi bayram 
halinde ziyaretçilere açık bulunacaktır. 
Oldukça yüklü olan programın birinci 
kısmını telsizle Türk milli marşının neş
ri teşkil edecektir, 

Neşriyatı Türk tarkdan ve musi
kisi neşriyatı takip edecektir. iki reı
mi kabul için şimdiden hazırlıklar yapıl
mııtır. Bunlardan biri öğleden oonra 
olacak ve Londradaki Türk kolonisine 
tahsiı edilecektir. Diğeri gece yapıla
cak ve üç yüzden fazla kimse bu resmi 
kabule davet edilecektir. Sefir ile zev
cesi sefirler heyeti, kahine azasını ve 
muhtelif lngiliz içtimai 11nıflarınm 
liderlerini kabul edeceklerdir. 

Bu iki resmi kabulün ve bilhassa i
kincisinin fevkalade muhteşem olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yakın şark ismimleki cemiyet le bir 
içtima tertip etmiştir. Bu içtimada 
Türk cümhuriyetinin muazzam eserleri
nin tarihçesi yapılacaktır. 

Teimes'in baş makalesi 
LONDRA, 29 (A.A.) - Timeı 

gazetesi bugünkü batmakale•ini Türki
y~ cüıril:ıuriyetinin onuncu yıldönümüne 
talııu etmiştir. 

'Timeı diyor ki: 
"Mustafa Kemal inkılabından beri 

geçen on sene, Türkiye B. M. Meclisi 
1arifmdan Gazi hakkında gösterilen i
timadın tamamile yerinde olduğunu is
bat etmittir, 

Gazinin şimdiye kadar yer yüzünde 
hiç tecrübe edilmemiş eserinde bu de
rece muvaffak olma!I hayretle karşıla
nacak bir hadisedir. Ve bu çok şayanı 
dikkat şah•iyet önünde hürmetle eğil
mek liizımdrr. Y a'1ılan ıslahat meya· 
nında bilhassa cümhuriyet hükumetinin 
Türk köylüsüne hakkı olan mevkii ve
ren tedbirleri çok mühimdir. Bu tedbir· 
ler sayesindedir ki bütün millet tabii 
servetlerinden tam manasile istifadeye 
başlanuşlır. Cümhuriyet içtimai ve har
si sahalarda çok parlak zaferler yazan
mıştır. Türk kadınını., vaziyetinde ha
şıl olan değişiklik bunun bir misalidir, 
Türk mi1leti, cümhuriyet idaresi ıaye
sinde sulh ve emniyet emellerini fazla
sile tahalı'cuk ettirmiştir. 

Türk milletinin sulh fikirleri ve si
yaseti Türkiyenin ecnebi devletlerle o
lan münasebetlerini tayanı hayret bir su
rette iyileştirmiştir. Türk - Yunan 
mukareneti bunun en büyük zaferidir. 

1 

Türkiye cümhuriyeti bugün milletler 
cemiyetinin sevilen ve hürmet edilen bir 
uzvudur. ı 

Türkler realist bir ıslahatçı, yüksek 
bir asker ve bir devlet adanu olan Ga
zi de tebcil edebilecekleri şefi bulmuı
lardır. 

Daily Telegraph gazetesi de "Şa
yanc dikkat 10 senenin muci:zelui,. ve 
( MuıWa Kemalin debasile yeniden bir 
coğuş) başlıkları altında bir rııakale neı
r<'derek, Türk inkılabmm muvaffakıyet
brini anlatmaktad.,., 

Viyan ada 
V!Y ANA, 29 (A.A.) - Cümhuri· 

retin onuncu yddönümiine başmakalele
rini tahsis eden Avusturya gazeteleri f 
yeni Türk devle~\ kuran Gazinin sevk 1 

ve idare edici ku1..1retind~n sitayişle bah
setm•k!e ve Türk milletinin Gaziyi bun
dan dol"yı tebcil ettiğini yazmaktadır. 
G:l.7. ~tc!er Tüıkiyenin yeniUk ve genç
lik bayramını kalpten tebrik eden mil
letler Eu·as1oda Avusturyanm Türkiyeye 
"n 'anevi dostlukla bağlı olduğunu kay- I 
~ctm · l<tcdirler. i 

A\'usturya başvekili va 
in :,ı l ahımız 

'''YANA, 29 (A.A.) - Avusturya 
n.. '" -•ır .• ~s Anadolu ajanıımn 

1 
' 

muhabirine ıu beyanatta bulunmuştur: 
"Türkiye cümhuriyeli bugün bakki

le iftihar edebileceği rejiminin onun
cu yılını teı'it etmektedir. Türkiye zi
mamdarları tarafından istihdaf edilen 
gayelere eritmek için enerjik biİ- mesai 
ve çetin mücadele liznndı. Avusturya 
Türkiyenin bu modern inkiıafını daima 
en hararetli teveccüh ve muhabbetle ta
kip etmiıtir. 

Türkiyenin gayretlerinin harsi ve ik
tısadi müşterek mesai birliği ruhile, 
büyük muvaffakıyetler kazandığını bü
yük , bir sevinçle gördüm. Bu şataret 
gününde Türkiyenin on sene zarfında 
yaptığı siyasi ve baroi ve ikboacli saha
daki bütün bu ıslahat mesaisinin, Türk 
milletile onun liderlerinin mülhem ol
duklan yaratıcı ruha ve Türk halkının 
hayatiyet kudretine fevkalade hayran 
olan biz Avusturyalıların da kalplerimi
zi doldurduğunu söylemekle bütün A
vusturya halkma tercüman olduğumu 
zannediyorum.,, 

Sovyet Rusyada 
MOSKOVA, 29 (A.A.) - Tas a

jansı bildiriyor: 
lzvestya gazetesi, ilk sayfa11nı Tür

kiye cümhuriyetinin onuncu yıldönü .. 
müne tahsis etmiştir. Bu sayfada Ka
rabanm, mubarrirlerden N ikouline'in 
Türkiyenin iktııadi ve harsi ink:itafma 
ait makaleleri, bu yıldönümünün tes'i
dine ait bazırlıldarı bildiren telgraflar 
vardır. 

Bu gazetede bir lavhanın fotoğrafi
ıi vardır. Bu la vhada Sevr muahede
namesi mucibince Türk.iyenin nasıl tak .. 
sim edilmekte olduğu ve milü kurtuluı 
harbinden sonra elde etmiş oduğu şim
diki hudutlar gösterilmektedir. 

lzvestiya, Rusya akademisinin, ilil.h. 
Türkiye cümburiyetine göndermİ§ ol
dukları lebrk telgrafnamelerini iktibas 
etmektedir. 

Ruıyarun en iyi muharrirlerinden Ni
koulin, yazınıt olduğu bir makalede Tür
kiye cümhuriyetinin muazzam icraatı 
hakkında zengin tafsilat vermektedir. 
M. N ikouline, diyor ki: 

"Artık bir emperyalist mümessili Tür 
k.iyede haremler, türbeler ecnebilere ait 
demiryolları ve ecnebi postaları bulamı
yacaktrr. 

Muharrir müstehziyane devam edi-... , ..................... ~ 
Gazi Hz.nin 
Hitabeleri 

(Başı 1 inci sahifede l 
larına sahip kılacağız. Milli kül
türümüzü muasır medeniyet se -
viyesinin üstüne çıkaracağız. 

Bunun için bizde zaman ölçü
sü, geçmiş asırların gevşetici zih 
niyetine göre değil, asrımızın sü 
raf ve hareket mefhumuna göre 
düşünülmelidir. Geçen zamana 
nisbetle daha çok çalışacağız. 
daha az zamanda daha büyük iş 
ler başaracağız. 

Bunda da muvaffak olacağımı 
za şüphem yoktur. Çünkü Türk 
milletinin karakteri yüksektir. 
Türk milleti çalışkandır, Türk 
milleti zekidir. Çünkü Türk mil
leti birlik ve beraberlikle güçlük 

.leri yenmesini bilmiştir. Ve çün
kü Türk milletinin yürümekte ol 
duğu terakki ve medeniyet yo -
lunda, elinde ve kalasında tuttu
ğu meşale müsbet ilimdir. 

Şunu da ehemmiyetle tebarüz 
ettireyim ki, yüksek bir insan ce 
miyeti olan Türk milletinin tarihi 
vasfı da gÜzel sanatları sevmek 
ve onda yükselmektir. Bunun i -
çindir ki milletimizin yüksek 
karakterini, yorulmaz çalıfkanlı
ğını, güzel sanatlara sevgisini ve 
milli birlik duygusunu mütema
diyen ve her türlü vasıta ve ted
birlerle besliyerek inkişaf ettir -
mek milli ülkümüzdür. 

Türk milletine çok yaraşan bu 
ülkü onu bütün beşeriyette haki 
ki huzurun temini yolunda ken
dine düşen medeni vazifeyi yap
makta muvaffak kılacaktır. 

Biiyük Türk milleti, 
On beş yıldan beri giriştiği -

miz işlerde muvaffakıyet vade -
den çok sözlerimi işittin. Bahti -
yarım ki bu sözlerimin hiç birin
de milletimin hakkımdaki itima
dını sarsacak bir isabetsizliğe uğ 
ramadım. 

Bugün aynı iman ve katiyetle 
söylüyorum ki milli ülküye tam 
bir bütünlükle yürümekte olan 
Türk milletinin büyük millet ol
duğunu bütün medeni iilem az 
zamanda bir kere daha tanıya. 
caktır. 

Asla şüphem yoktur ki Türk
lüğün unutulmuş büyük medeni 
L'aslı ve büyük medeni kabiliyeti 
bundan sonraki inkişafile atinin 
yüksek medeniyet ufkunda yeni 
bir güneş gibi doğacaktır. 

Türk milleti, , 
Ebediyete akıp giden her on 

senede bu büyük millet bayra • 
mını daha büyük şerefle, saadet 
lerle, huzur ve refah içinıle kut
lulamanı gönülden dilerim. 

Ne mutlu Türküm diyene. 

yor: 
"E•ki Türkiyenin bu (güzellik) !eri 

ortadan kaybolmuıtur. Çünkü artık or
tada eski Türkiye yoktur. Bütün bun
lar, genç Türk sayesindedir.,, 

Diğer gazeteler de Türkiye cümhu
riyetinin onuncu yıldönümüne ait ma
kaleler, tebrik telgraflan ve Türkiye 
cürnhuriyetinin iktısadi ve harsi ham·le
lerine müteallik yazılar yazmaktadır
lar, 

MOSKOVA, 29 (A.A.) - Tas ajan
sından: 

Sovyet ulüm akademisi, Türkiyede 
cümhuriyeti.n onuncu yddönümü müna .. 
ıebetile Türkiye Maarif vekilliğine bir 
tebrik telgrafı göndermittir. 

Beri inde 
BERLlN, 28 (A. A.) - Volf Ajan

sından: 
Tekmil Alman matbuatı ·ıüteaddit 

makalelerle Türk Cümhm-ö,- otinin o
nuncu yıldönümünü hararetle karıı
la.makta ve enerjik ıslahat meaaisile 
Yeni Türkiyeyi yükıeltmeğe ve dahi
len kuvvetlendirmeğe ye cihandaki iti
barını çoğaltmağa muvaffak olan Ga
zi Mustafa Kemalin yüksek ıueziyet
Jerini bilhassa kayıt ve İ§aret etmek
tedirler. 

Gazeteler bu on sene zarfında da 
dostane olmakta devam eden Türk -
Alman münasebatmın son Alman .. 
Türk ticaret muahedesile takviye edil
miş olduğunu ilive etmektedirler. 

Pariste 
PARts. 29 (A. A.) - Le Journal 

gazetesi Türkiyeye tahsis ettiği bir 
makalede diyor ki: 

"Gazi Mustafa Kemal'in ve lunet 
Paşanın eserleri muazzamdır. Hazır
ladıkları yeni ne&il büyük şeyler yapa
caktır. Bu iki tefin idaresinde, Türki
ye visi arazisini tekrar ele geçirmiş, 
mali istiklilini ve siyasi şerefini temin, 
iktısadi buhrana galebe ederek devam 
lı bir rönessansm şose ve şimendifer le 
mellerini atmrştıT. 

"Türkiye, Yunanistan.la yaptığı par
la kuzlaşma ile ve akdettiği müspet 
misaklarla en iyi şeyi yapmış, büyük 
devletlere yeni bir ruh misali vermif
tir. Bütün ~u neticeler Cümhuriyet 
Halk Fırkasının ve onun liderlerinin 
azimkiirlığı ve büyük tefler etrafında 
bütün ~illetin birleşmesile elde edil
miştir. inkılap yapmak isteyen millet
lerin Mustafa Kemal Türkiyesinden a
lacağı dersler vardır. ,, 
L~ Journal yeni Türkiyenin inkiJafı 

tarihçeaini ve on yıllık muvaffakıyet -
lerini anlatarak makalesini bitirmek-
tedir. 

Varşovada 
VARŞOVA, 28 (A. A.) - Kurjer 

gazetesi, Türk Cümhuı;iyetiııin ;-nun -
cu yıldönümünün arife~inde türkçe o
larak ''Y aıasın Türkiyd Cü.mhuriyeti,, 
başlığı altında bir makale neırederek 
Türkiyenin cihan harbinin ertesi gü 
nünden beri yaptığı ve Ankarada halk 
ÇT cümhuriyetin ilil.nile letevvüç eden 
kahramanca ~ücadelenin merhalele
rini kayıt ve Viıtule zaferile P•lıudıı
kinin Lehiıtana kazandırdıklarım Ga
zinin Sakarya zaferile Türkiyeye te
min ebniı olduğunu yazıyor. 

Gazete iki memleketin uırlık dost -
luğunu hali.hazırdaki teşrikimesaileri
ni ve Leh.istanm Türk miJleti tarafın .. 
dan yapılan' teceddüt eseri hakkmda
ki hayranlığını hatırlatmaktadır. Mü
teaddit Leh gaezteleri, Gazi Muat· ;-... 
Kemalin fotoğraflarile birlikte, Türk 
Ciimhuri.yeti tarafından on sene zar -
fmda yapılan harikulade mesaiyi kay
deden makaleler neşretmektedirler. 

Atin ada 
ATlNA, 29 (A. A.) - Bütün ga

z eteler Türkiy~de cümhuriyetin on se
nedeki tekamülü hakkında makaleler 

neşertmektedirler. 

Bu cümleden olarak "Katimerini,, 
gazetesi Türkiye Cüm.huriyetinin aske
ri tanziınatı hakkında bir makale yaz
makta, gelecek günler için de daha 
başka mevzular hakkında yazılar ne§
redeceğini bildirmektedir. 

"Gazi Mustafa Kemalin zaferi,, ser
levhası altında HAtinai.ka Nea'' gazc· 
tesi Türk Cümhuriyetinin ilanı ile ilk 
senelerinin tarihçesini yapmaktadır. 

Diğer gazeteler yarın için dast Cüm 
huriyetin yıldönümü için hususi birer 
sayıfa tahsis edeceklerini bildiriyorlar. 

Türkiye Sefaretinde pazar günü 
öğleden ıonra parlak bir kabul resmi 
yapılacaktır. Pazar gÜnü saat onbirde 
Atina Ticaret ve Sanayi Odaaında bir 
kabul resmi y~pılacak ve Türk ticaret 
at~esi Halil Milat Bey on sene içinde 
cümhuriyeti nyapmış olduğu i~leri an
latacaktır. 

fil kreşte 
BUKRE.Ş, 29 (A.A.) - Türkiye 

cümburiyetinin yı)dönümü matbuatta 
büyük bir aliika tevlit etmiştir. iki gün
denberi Gazinin eseri hakkında çok se
nakir makaleler neşreden gazeteler dün
kü pazar günü bu had.i•eye sayfalar tah
sis ebni§ler, cuma günü Türkiye elçisi 
Hamdullah Suphi Beyin idaresinde ter
tip edilen Türk akşamında müteaddit 
mümtaz ıahsiyetler tarafından konfe
ranslar verilmiştir. 

Hamdullah Supbi Bey, diplomatik 
ve siyasi mahafi.llere mensup bir çok 
ze.vat ile münevverlerden mürekkep bir 
kalabalık huzurunda yeni Türkiyenin 
terakkiyatını izah etmiştir. 

BOKREŞ, 29 (A.A.) - Anadolu a
jansının Balkan hususi muhabiri. bildiri
yor: 

Dün akşam Karo) müessesesinde 
(Avrupa fikri) cemiyeti tarafından cÜm· 
huriyetimizin onuxu yıldQnürnü şerefi .. 
ne ilk içtima aktedilmit ve bu içtimada 
esbak Nafia nazırı Basarya Ef. ve Bük
ı·eşin maruf hatiplerinden M. Kuza es· 
ki ve yeni Türkiye hakkında ve Tiyatro 
müellifi ve ıair M. Viktor Eslimyu ise 
Türk edebiyat ve san'atinc dair konfe-
ranslar vermştir. 

Gayet İyi hazırlanmıt ve tevsik e
dilmiş olan bu konferanslar, kor diplo
matiğin de dahil olduğu bütün •alonu 
batta ayakla dolduran kalabalık ve se
çilmiş dinleyiciler tarafından Türkiye le
hine nümayiş mahiyetini alan bir şe
kilde uzun uzadıya alkışlanmııtır. 

Bu gece ayni müessesede Tür-k mu
hibbi darülfünun gençleri tarafından ter
tip edilen ikinci içtimada tarih profe
sörü M. Tiyreıko, Romanyanın ıimal .. 
den ve cenuptan gelen Türk kavimle
rile 1400 ıene zarfında ihtilat ve mü
nasebetlerini ve bu münasebatın Romen 
cemiyeti ahlak ve 8.datı, lisanı sanayii, 
nefisesi ve aile isimleri üzerinde tesir
lerini uzun uzadıya ve büyük bir vu
kufla teJrih ettikten sonra büyük reisi
mizin nasıl bir yeni Türkiye vücuda ge .. 
tirdiğini anlatmıı ve Gazi hazretlerinin 
ismi zikredilince bütün salon, reisimİ· 
zin ismini uzun uzadıya ve sürekli co§
kunlukla alkışlamıttrr. 

Hatip konferansı bitirirken ( tan"!ı, 
coğrafya vaziyetleri her iki milleti inki
şaf edecek bir dostluğa davet etmiştir. 
Ankarada hariciye nazırunızın Türk zi
mamdarlarile imzaladığı dostluk misakı 
tarihi ve ahlaki bir istinatgaha maliktir.) 
Dedikten sonra genç Türk cümhuriyeti
ne ve onun banisi olan Mustafa. Kemal 
hazretlerine refah ve &aadet dilemiştir.,, 

Y armki pazar akşamı Bükreş elçimiz 
Hamdullah Suphi Bey tarafından radyo· 

- da 20,45 te cümhuriyeti.n onuncu yıldö .. 
nümü münasebetile bir hitabe irat ede
cektir. Gene yann sabahleyin sefaret .. 
hanede koloniye bir resmi kabul yapıla
cak ve ayrıca gece saat 22 de büyük ve 
mükellef bir süvare verilecektir, 

Gazi Hz. Mecliste Kordiplomatiği 
kabul etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
ridir. Çocuklarına bütün güzellikleri 
ve bütün büyük.ilikleri görmek ve ay
ni zamanda bütün sefaletlere acımak 
san'atini öğretmektedir. 

"Bu inkılabın hararetli ve imanlı bir 
yapıcm sıfatile dünyaya açık yürekle, 
huhlsla ve dostlukla bakıf.orum. 

0 Bu heyecan ve büyük aevi.nç gÜ· 
nünde aize bu aamimi temioab ver .. 
mekledir ki, memleekth\ inize karşı 
olan hissiyatımı en iyi bir tarzda ifa
de etmİ§ oluyorum.,. 

M. Suriç'in nutku 
ANKARA, 29 (A.A.) - Bug-ün 

cümhuriyetin onuncu yıJdönü.mü mÜna· 
sebetile B. M. Meclisinde reisicümhur 
hazretleri tarafından kabul buyrulan 
heyeti süfera namına Duvayyen Sovyet 
büyük elçisi M. Suriç tarafından irade 
dilen nutuk !udur: 

Reisicümbur hazretleri, 
Nezdi devletlericizde ve Türkiye cüm 

huriyeti nezdinde bulunan sefirler he
yeti namına, Türk.iye cümhuriyetinin 

36 saat durmadan kar 
yağdı 

PARIS, 29 (A.A.) - Mulhousea 
36 saat durmadan kar yağmış, Ju· 
ra ve Vosges dağlarını kaplamış • 
tır. 

Bir kar fırtınası yüzünden Di -
jon mmtakası trenleri çok gecik • 
mi~tir. işaretler ve teller kırılıp kop 
muştur. 

Lyon'a da kar yağmıftu 

resmen ilanının mutantan ve yüL:sek 
manalı oucu yıldöümü günü münasebe
tile zatı devletlerine tebrikitmuzı ve 
milletlerimizin tebriklerini arzetmekle 
şerefyabım. Ve bu tatlı vazifeyi ifa et
mekle bahtiyarım. 

Biz burada bulunanlarla milletleri
mizi, bir çok müşküllere ve bütün dün
yanın geçirmekte olduğu iktısadi buh
rana rağmen memleketimizin siyasi ik .. 
tısadi ve barsi sahalarda elde etmiı ol
duğu parlak muvaffakıyetlere ıahit ol
duk. Bu muvaffakıyetler yalnız mem
leketiniz için değil, teıvikkir bir misal 
teıkil ebnekte olduğu diğer memleket
ler için de kıymetlidir. 

"Ben ve bütün arkadaşlarım aon Uo
neler zarfında sizin basiretki.rane ve 
durbinane idareni:zle muavinlerinizin 
idaresi altında memleketinizin terak
ki yolunda ıaşırmaksızın yürüyerek 
ve sizin eseri ilhaırunız olan ilk siyasi 
akitlerde çizilmit olan gayeleri tahak
kuk ettirerek hars ce iktısat noktaina
zarından ne suretle inkişafa mazhar 
olduğıınurı canlı şahitleri oUluk. 

"Manevi ehemmiyetlerinden kat'ı
nazar bu muvaffakıyetledin diğer 
milletler için maddi bir kıymeti de 
vardır. Çünkü cihanın terakkisi eseri .. 
ne, diğer milletlerin harsi ve iktısadi 
inkişafına ve cihanın sulh davasına 
kıymetli bir hizmettir. 

"Reisicümhur Hazretleri, bu büyük 
günü size bir kere daha tebrik eder
ken şahsım ve arkadaşlarım namına 
zatıdevletleri tarafından başlanılmıf 
olan eserin 1ıerek Türk milletinin ve 

erek b" .. 

----

Reisicümhur Hz. baloda 
Gazi Hz. Hariciye vekilimizin kerime
leri H.ın nişan mera:ıiminde bu:undulaı 

ANKARA, 29 (Telefonla) - Ankarapalasta Cümhuriyet Halk 
Fırkası tarafından verilen balo bütün ihtişamile devam ediyor. Balo
ya iki binden ziyade davetli iftirak etmiştir. Gazi Hazretleri saat 23 
te baloyu şereflendirdiler. Ve ferefli alkışlarla karşdandılar. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyin kızı Emel Hanımla Hariciye ve
kiileti memurlarından Fatin Beyin ni1anları baloda Gazi hazretleri ta
rafından yapıldı. Rei8icümhur hazretleri her iki gence böyle tarihi bir 
günde nişanlandıklannda.n dolayı ne derece mes'ut olduklarını bilme
leri lıizım geldiğini söylemiş ve onlara güzel bir istikbal temenni et
mi,tir. 

Bursada 162 mahpus tahligeedildi 
BURSA, 29 (Telefonla) -Af kanunu bugün öğleden sonra Adliye 

ye bildirilmiştir. Mahkumların dosyalarının tetkikine başlanmıştır. Şim 
diye kadar 162 kişi tahliye edilmiştir. Tahliyeye yarın da devam edile
cektir. Tahliye edilenler (Yaşasın Cümhuriyet) diye bağırmaktadırlar. 

Edirnede Cümhuriyet bagramı 
EDiRNE, 29 (Telefonla) - Bugün saat onda mekteplerine ve 

mesleklerine mensup bayraklarile belediye önündeki meydanlığa topla 
nan 10 bin kişilik halk kütlesi Ulu Başbuğun müheyyeç bir hitabesini 
derin vecdi sükun içinde dinledikten sonra sönmüş zannedilen İçli bir 
volkan gibi günün bütün bir yüksek şerellerile mütenasip şekilde pat
lamıştır. Vali Salim özdemirBeyle Garp hudut kumandanı bir alay 
"f hazırlanan tribüne geçmiş, konsoloslarla Amerikalı iki gazete mu 
habirinin tebriklerini kabul etmiştir. Fırka ve Halkevi reisi Akıncı oğlu 
lbrahim Bey loprakalma merasimi münasebetile "Bizi yokluktan çıka -
ran ve şerefli bir hayata kavuşturan en büyük vatan çocuğuna bugün
kü bayram vesilesile yollanacak hediyenin vatan toprağı kadar yüksek 
bir kıymeti olabilir mi? Her zerresi bir kahraman kanile yoğurul • 
mus olan bu hediyelik toprak ancak Gazi gibi tarihin milyonda bir ya
rattığı eşsiz bir kahramana liiyiktir." demiştir. (Yaşasın Gazi), (Yaşa
sın Cümhuriyet) dehşetli akisler yapmıştır. Geçit merasimi üç saat de -
vam etmiştir. On bin kişilik halk sokakları doldurmuştur. Öğleden son 
ra Halkevi okuma odasmın açılış merasimi yapılmıştır. Akşama kadar 
25 hatip halk kürsülerinde söz söylemiştir. Halkevinde, kız muallim 
mektebinde lisede, Erkek muallim mektebinde müsamere verilmekte -
dir. Belediyede resmi balo vardır. Bütün memleket elektrik içindedir. 
Sokaklar fener alaylarile Cümhuriyet marşı söyleyen halk kalabalığile 
doludur. 

Alpulluda tezahürat ve maç netices 
ALPULLU, 29 (Milliyet) - Alpullu şeker fabrikası heyecanlı te

zahüratla onuncu yıldönümünü kut/ulamıştır. Müdür Ali Şefik Beyin 10 
senelik iktuıadi tekamül safahatını bildiren nutkundan sonra muhtelif 
hatipler söz söylemiş, Cümhuriyeti temsil eden mektepli kızların dol -
durduklan süslü bir kamyon bütün Alpullu sokaklarını dolaşmış, en ön
de mektepliler, hanımlar, usta, amele, memur ve amirler bulundukları 
halde kurulmuş olan müteaddit taklar altından geçilerek geçit resmi 
yapılmıştır. lstanbuldan sureti mahsusada getirilen Galatasaray futbol 
takımile Alpullu spor birliği arasında yapılan maçta sıfıra karşı birle 
Galatasaraylılar kazanmışlardır. Birincilere muhtelif hediyeler verilmiş 
tir. Alpullu baştan başa elektrikle donatılmıştır. Bütün halk Cümhuri -
yet marşı söyliyerek fener alayları yapıyor. Trakyanın her tarafında 
görülecek kadar büyük bir bayrak ampullerle süslenmiş olan fabrika 
bacasının en tepesinde dalgalanmak suretile on senelik iktısadi inkişa
fın ruhunu gösteriyor. 

Meçhul askerin mezarına çelenk 
PARIS, 29 (A.A.)-Türkiyeseliri bu sabah meçhul asker meza -

rına bir çelenk koymuştur. 

M. Gömböş Türkiye hakkında ne 
diyor? Macar Başvekili Peşfede 
PEŞTE, 29 ( A.A.) - Başvekil M. Gömböş ile Hariciye nazırı M. 

de Kanya, dün öğleden sonra Türk'ye seyahatinden dönmüşlerdir. Na
zırlar istasyonda vatanperver teşekküller tarafından hararetle karşılan
mışlardır. 
PEŞTE, 29 ( A.A.) - Başvekil M. Gömböş beyanatında demiştir ki: 

"Kardeş Türk ve Bulgar milletlerine minnettarım. Hakiki siyasi men -
laatlerimiz , yalnız merkezi Avrupa meselelerile değil, ayni zamanda 
şarki, cenubu şarki Avrupası ve Balkanlar meselelerile de meşgul ol· 
maklığımızı icap ettirmektedir. Boğaziçi sahillerinde ve Balkan dağla
rının eteğinde oturan milletlerin kardeş milletler oluşu Macaristanın 
menfaatleri noktai nazanndan hususi bir ehemmiyeti haizdir. Oralar
da yalnız kardeşçe hisler değil, Macaristanın hakiki menfaatlerinin e -
peyce anlaşdmış olduğunu gördüm. Gazi Hazretlerile uzun mülakatta 
bulundum. Bu sefer yolumuzu şark ve cenubu şarki istikametinde bul -
duk. Bu yol, milli bir yol olarak menfaatlerimize en uypn bir şekilde 
genişi etilebilecektir. 

Fransız ilim adamı M. Clametteöldii 
PARIS, 29 ( A.A.)-Pastör enıtitüsü ikinci müdürü M. Calmette 

saat 6,30 da ölmüştür. M. Calmette Fransız ilim adamlarından büyük 
bir şahsiyetti. 1863 senesinde doğmuştu. Calmette 1920 senesinde Dr. 
Guerin'in yardımile "basil bilie Calmette Guerin, bcg" yi bulmuştu ki 

bu, on beş sene mütemadi kültür neticesinde sirayeti azaltdmış ve ta 
ze bir uzva dahil bile olsa vereme karşı bir aşı kıymeti olan Koch ba
silidir. Bu münasebetle Lubeck faciası hatırlanmaktadır. Maamalih bu 
faciaya sebep olan (bcg) değildir. M. Calmette ilim akademisinde aza 
idi. _; __ 

Bulgar Kralının nutku 
SOFY A 29 ( A.A.) - Kral, dün Sobranyanın üçüncü alelade iç

tima devresini bir nutukla açmıştır. Kral, nutkunda bilhassa diyor ki: 
"Bu kabul, Bulgar milletine karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin bir i
fadesidir. Yougoslavya Kral ve Kraliçesinin Oksinograd sarayında ziya
retlerini kabul etmekte büyük bir sevinç duyduk. Diğer taraftan Bul -
gar hükumeti, Türkiye Başvekili ve Hariciye vekilinin, Romanya Harici 
ye nazırının ve Macaristan Başvekilile Hariciye nazırının ziyaretlerini 
kabul etmekle bahtiyar olmuştur. Türkiye Başvekili ile Hariciye veki
linin ziyareti, iki milleti biribirine bağlıyan sıkı dostluk bağlarının ye
ni bir delilidir. Bu bağlar, dostluk, bitaraflık ve hakem muahede,inin 
temadisinin temdidi suretile kuvvetlendirilmiştir. 

yeni terakkiler ve muvaffakıyetler el
de etmek suretile inki§afa devam ede· 
ceğine kat'iyetle kani olduğumuzu 
arzederim. Eminiz ki, bu terakki ne
ticesi olarak Türk milleti zengin tarİ· 
hi maziai.nin ve son aenelerdeki. muvaf ... 

te olduğu yüksek hars ve yüksek re
fah seviyesine çıkacaktır. 

"Reisicümhur Hazretleri, bundan 
sonraki muvaffakiyetidevletleri, sıh
hatleri ve ifa etmekte olduğunuz fe· 
yi:ı:li ~eı.ai . i~in kuvve~ ve afiyet to-



inkılabın fazileti 
İnkılap kemikletmiıttir. Bütün 

uzviyeti ilmi cihazlarla işliyor. 
Her hareketi yarını hazırlıyor. Ve 
Türk cemiyetinin bünyesindeki o 
sökülmez, çelinmez zannedilen 
Asyai marazlar tamamile ayıklan
ını,tır. Yeni iman ve yeni idrak ile 
düfüncesini gidişine tatbik ederek 
Yürüyen bu cemıyet rejimin bütün 
faziletini kavramı,tır. 

Mustafa Kemal neslinin hür ve 
fazilt tli evlatları rejimin has ve 
halis kefif kollarıdır. 

Pek kanlı ve çok heyecanlı ha
diselerin, boğufmaların meyvesi ~
lan cümhuriyet anlaşılmıştır kı 
Türkiye için en samimi bir dava
dır. Bu davanın hakkına hürmet
sizlik edenler o kan ve ateş müca
dele.i arasında kanunun pençesine 
düşüp zındana girmi~lerdi. 

Sa;ıı.betle, metanetle onuncu yı
lına basan rejim büyük bir fazilet 
ve- \efkat eseri göstererek büyük 
davasına ihanet edenleri affetmiş 
v.._ cn'ara c;;mhuriyetin hür ve şe
refli h:ı.va~<nl teneffüs etmek fır
satını vermı,tir. 

Türk milleti günahkarlara karşı 
çok rahimdir. U, kanı, şerefi ve 
namusu ile oymyanların çok sefil 
hareket<erini unutacak kadar yük
~ek fazilet eserleri göstermiştir. 

Ve hatti hu merhametinin, bu 
taffet n.n ağır ne;!celerini görmek 
talihsizliğine de uğramıştır. Buna 
rağmen )Ül<SeK seciyesi böyle gü
n~ '>lcarlara en büyük fazilet dersi
ni vermekte gecikmemiştir. 

Bugün hürriyetlerine kavuşan· 
lar aıasında bu davada bizi yalnız 
b;;'\kan ve hatta davamızı çürüt
mek için el kaldıı an bir çok insan
lar da vardır. , 

Bugün hapishane kapılarından 
Yeni ·rürkiye havasına çıkan bu 
İnsanlar milletin ne içten gelen 
coşkun bir sev inçle bayram ettiği
ni gördükleri zaman işledikleri 
günahın ağırlığım, düştükleri da
lale.in fecaatini ve bilhassa saptık
ları yolun felaketini anlamış ola
cak!ardır. 

Artı.:< onlar da cümhuriyetin te
miz hc.vasını bizimle beraber te
r.efı üs ediyorlar. Bilmelidirler ki 

c1 La"a artık nifak ve fesat to-
nlarından yıkanmıştır. Türk 

«ıleti inkılabı bütün kabiliyeti ile 
r ~k etmiştir. 

On!ar dünü bize hatırlatmıyarak 
Ve kendileri de hafızalarının bu sa
k_~t ve hatalı köşesini tamamile ÇÜ· 
ıu~erek reJimin bir tempoda giden 
senini takip etmelidirler. 

Unutmıyalım ki hiç bir inkılap, 
~~-luna engel olmak istiyenlere 

urk rejimi kadar şefik olmamıt· 
~ır, Mustafa Kemalin büyük insan
'.'-ra mahsus necabetile phsını ia
tıhdaf eden hareket faillerini bile 
affetmesi bunun en yüksek misali
dir. 

Burhan CAHIT 

MUVASALAT 
da Şe~im~zin tanınmı§ kürk tüccarların• 

n Gıorgıo Mandel Efendi· Avrupa se
~ahatinden avdet ettiğini v~ beraberin • 

1~~ nıanto ve garnitür için en son model 
~urk!4-:., .. t ha . 1 • • • d." . ·· · en mun a p çe,ıt erını getır· 

1 •gını muhterem müşterilerine tebtir ey
er. (9267) 
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Yerli dokumalar --On sene evvele nazaran 
bugünkü vaziyet 

923 senesinde memlekete giren 
pamuklu mensucat çe~itlerinin ye • 
kunu 20 500,000 kilo ve içeride ya 
pılan pa'muklu mensucat çeşitleri 
ise 700,000 kilosu yerli ve 3 mil • 
yon kilosu ecnebi ipliğinden olmak 
üzere ancak 3. 700.000 kilo olduğu 
halde sonraki senelerde ithalat da
ima azalmış ve İmalatımız ise bir 
mislinden fazla çoğalmıştır. 

927 senesinde ithalat 19.300.000 
ve 932 senesinde 13.432.000 kilo • 
ya düştüğü halde imalatımız 927 
senesinde 2 milyon 470 bin kilosu 
yerli ve 3.252.000 kilosu ecnebi ip 
liğinden olarak 5 milyon 722 bin. 
932 senesinde 2.415,000 kilosu ec
nebi ve 6.640.000 kilosu yerli ipli
ğinden olmak üzere 9.055.000 ki -
!oya çıkarılmıştır. 

Bugün mevcut tesisatla yerli 
pamuklarıınızdan yapılmakta olan 
dokumalar 66 milyon kiloya baliğ 
olmaktadır. Hükumet tarafından 
kurulacak olan iki yeni ve büyük 
fabrika ile mevcut diğer fabrikala 
rın bu sene içinde yapmakta ol -
dukları çalışma ve genil}leme neti
cesinde fabrikalarımız önümüzde • 
ki üç sene sonunda yeniden 9 mil· 
yon kilo kadar pamuklu dokuma 
yapabilecek kudrete vasıl olacak • 
!ardır. Bu vaziyete ve senevi vasa
ti 24 milyon kilo pamukluya ihti
yacımız olduğuna göre önümüzde • 
ki 3 sene içinde pamuklu ihtiyacı
mızın mühim kısmı kendi fabrika
larımızda ve yerli pamuklarımız • 
dan yapılması temin edilmiştir. 
Geri kalan kısmın da içerden temi
ni için ayrıca tedbirler alınmakta . 
dır. 
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•• • İnkılap muzesı 
-o-

Müze ayni zamanda bir 
şehir kütüphanesidir 
Salı günü açılma resmi yapıla • 

cak olan Beyazıttaki inkılap mü -
zesinin meur, müstahdemin kadro 
su tesbit edilmiştir. İnkılap müze
si ayni zamanda büyük bir şehir 
kütüphanesi mahiyeti~d~ o_lacaktır. 
Yirmi bine yakın eserı ıhtıva eden 
miizede Türk neşriyat ve matbua • 
tına ait tam bir kolleksiyon da var
dır. 

Belediye, halkın kütüphaneden 
her saatte istifadesini temin etmek 
ic\n kütüphanenin açılma ve kapan 
~a saatlerini bilhassa memur ve 
diğer iş , güç sabipleriniı;ı mesaile
rine göre tanzim edecektır. 

Su tevziatı çoğalıyor 
Terkos belediyeye geçtikten son 

ra Belediye Taksimde bir su haz -
nesi yaptırmış, ve yollard~i boru
ları da büyütmüştü. Bu tesısat sa
yesinde belediye dünden itibaren 
su tevziatını çoğaltmıştır. 

Kadastro işleri 
lstanbulda yeni kadastro teşki

latı Eminönü, Sirkeci, Sultanah • 
met ve Büyükada civarı da dahil 
olduğu halde henüz 17 mahallede 
bitirildi. Ve bu mıntakalarda bu 
işlerle meşgul olma~ üze~e de .bi~er 
tapu sicil muhafızlıgı tesıs edıldı. 

1 

Büyük bir itina ile hazırlanan 
yeni teşkilat defterlerinin gayet 
mazbut bir şekilde muhafazası için 
büyük ve eski kasalar tedarik edil
mesi dütür.ülmektedir. Bütün ka. 
yıtlar bu kasabalarda saklanacak, 
bilhassa yangın tehlikesi bertar e
dilmiş olacaktıı·. Şidmiki halde ye 
ni teşkilatın faaliyete geçtiği. mın
takahı.r için 10 kadar kasa kıfayet 
edecektir. · __ ..,__ 

Hastaları ziyaret 
Dün saat 13.30 da Evkaf Müdürü 

Niyazi Bey yanında Evkaf Mebanii
hayı·lye Müdürü Sait, Muhasebe Müdü 
rü Faik, Mahlulat Müdürü Hilmi Bey
ler olduğu halde Gureba hastahaneai
ne giderek hastahane doktorları ile 
birlikte hastahane koğu§ları ziyaret e
dilmiş ve hastalara hediyeler verilmiş
tir. ---
lş Bankasının Üsküdar 

Şubesi 
Bugün Türkiye iş Bankasının Üskü

dar Şubesi de sabah saat 10.30 da me· 
rasimle açılacaktır. 

---0-

lzmirde aftan istifade 
edenler 

lZMlR, 29 {A.A.) - Cümhuri • ı 
yetin atıfetiı:ıden istif'.'-d~ için ~f ka : 
nununa tevfıkan şehrıınız hapısha 
nesinden ilk kafile olarak 40 mah· 
kum akşam tezahüratla tahliye 
edilmişlerdir. Mahkumlar Yaşasın 
Cümhuriyet avazeleriyle hapisha -
neden çıkmışlardır. 

Poll•t• 

·Sahte paralar 
--o-

Zabıta takibatına devam 
ediyor 

Zabıta sahte yirmi beş ve on ku 
ruşluk paraları memlekete ~okan ve 
sürenler hakkında sıkı takıbata de 
vam ediyor. 

Son günlerde yapılan tahkikat 
esnasında Osman ve Süleyman i · 
simlerinde iki kişi daha zan altına 
alınmıştır. Bunlar kalp para.ları bu 
rada piyasaya sürmek suretile kal
pazanlara yardım etmekle maznun 
durlar. 

Zabıta yeniden daha mühim İp· 
uçları elde etmiştir. Tahkik~t mub 
telif cephelerden devam edıyor. 

Sa!dıran köpek 
Sarıyerde oturan Sütçü Bulgar 

Aleksandrın köpeği, sokaktan geç 
mekte olan Mustafa Efendi ismin
de bir jandarmanın bacağında~. ı
sırmıstır. Köpek bundan sonra o -
tekin~ berikine saldırmıya başla • 
mıs fakat halk tarafından öldürül 

" müştür. 

Başından yarala.ndı . 
Şişlide Halaskar Gazı caddesın 

de oturan kapıcı Dikran merdiven 
le ampul takarken yere düşerek 
başından yaralanmıştır. 

istirahat salonunda ölUm 
Beyoğlu Fransız akıl hast:ıha -

nesinde tedavide bulunan 70 yaşın 
da Tevfik Efendi, hastahanenin is 
tirahat salonunda otururken üzeri
ne bir fenalık gelmif, gözleri dön
müştür. Tevf.ik. Efe_ndi yere ~ü!. • 
müş başının ıkı yerınden ve gozun 
den 'yaralanmış, ve ölmüştür. 

M••rlfl• 

lzmirde yeni bir cemiyet 
İzmirde (Yüksek tahsil gençle

rini okutma cemiyeti) namile yeni 
bir hayir cemiyeti ~~rul~ak üzere 
dir. Cemiyetin teşkılıne onayak o· 
!anlar Cümhuriyet Halk Fırkası 
İzmir vilayet heyeti azasından Be
nal Nevzat Hanımla İsmail Hakkı, 
Ahmet Enver beylerdir. Cemiyete 
aza kaydolunacak zenginlerimizin 
yardımlarile he_r yıl beş o~ genç İs 
tanbula gönderılecek ve yuksek tah 
sillerini yapabilmeleri için kendi · 
)erine !azı molan yatacak yer, yi • 
yecck, içecek, giyecek ve harçlık 
temin edieoektir. 

Vefalıların içtimaı 
Yarım asırlık bir ilim ve irfan 

üessesesi (>lan Vefa lisesi mezun -
)arı, evvelce mevcut olan "Vefalı
lar Yurdu" nu ihya etmek üzere bu 
gün saat 14 te İstanbul Halkevin -
de toplanacaklardır. Aralarında 
büyük ve kıymetli adamlar yetişmit 
olan Vefalıların cümhuriyetin o • 
nuncu yıldönümünde yurtlarının ih 
yasına çalışmaları güzel teşebbüs 
olması itibarile ne kadar takdir de
ğerse teşebbüslerinde muvaffak ol
malarını da o kadar hahitle te -
menni ederiz. 

-----. 
Vilayette 

· Ziraat sergisi açıldı 
Dün vilayet bahçesinde açılan sergi 

evvelki senekilerden çok güzeldir 
İstanbul Vilayeti üçüncü Ziraat 

sergisi dün sabah açılmıştır. Vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey sa • 
hah saat dokuzda şehrimizdeki kon 
soloslar ve ecnebilerle, Patrik efen 
dilerin tebrikatını kabul ettikten 
sonra, bu zevat ile birlikte sergi ma 
halline gelmiştir. Açılma merasi • 
minde bu zevattan başka kolordu 
kumandanı Şükrü Naili Paşa, vali 
muavini Ali Rıza, vilayet erkanı, 
Ziraat müdürü Tahsin, Ziraat o· 
dası reisi Raşit Beyler ve diğer bir 
çok zevat bulunmuştur. 

Ziraat odası reisinin nutku 
Burada Ziraat odası reisi Raşit 

Bey şu nutku söylemiştir: 
"insanlar arasında pek az kim

selere nasip olan keşif ve ihtira gi 
bi muvaffakıyetlerin kütle arasına 
intiıtarına neşriyat ve sergiler gibi 
başlıca iki faideli bir unsur olduğu 
inkar edilemez. Büyk ve mukad . 
des cmhuriyetimizin asırlara sığ -
mıyan on senelik muvaffakıyetle • 
ri arasında bu sebeple sergilere de 
bir mevki verilmiştir. Bilginin an· 
cak okumak ve bilhassa görmekle 
temin edilebileceğine kani bulunan 
Ziraat odamız hedefi takiben ü • 
çüncü Ziraat sergisini bu büyük 
günde nazarlarınıza takdim ile hah 
tiyardır. Muhterem valimiz ve bele 
diye reisimiz Muhittin Beyefendi 1 
ile çalışma arkadaşlarının orijinal 1 

bir if halinde maddi ve manevi 1 

müzaheretleri sayesinde meydana · 
gelen bu eserin şerefi sırf kendile- 1 

rinindir. Yine muhterem valimizin i 
memlekette hakiki istihsan mem • ı 
baı olan ziraat inkişafı emrindeki i 
mesaisi vilayet dahilinde Ziraat ' 
odası sergilerinin canlandırılması, 
meyva enstitüsünün teşkili gibi 
maddi ve şayanı şükran eserlerile 
meydandadır. Bu güzel vesile ile 
büyük cümhuriyetimizin banisi 
Büyük Gazi Hazretlerile, Başvekil 
Paşa Hazretleri ve hükumet erkanı 
mıza minnetlerimizi sunarken an • 

cak himayesi ile meydana gelen 
sergimizin küşat resmını li'ıtfen 
icra buyurmalarını valimiz Muhit
tin Beyefendiden bilhassa rica ede 
rim efendim." 

Bundan sonra Vali Muhittin B. 
kısaca bir nutuk söyliyerek, korde 
layı kesmiş ve sergiyi _açmıştır . Mu 
bittin Bey, Ziraat odası reisinin 
nutkuna sergiyi açarken : 
"- Bu eser benim değil, sizle • 

rindir. Üçüncü sergiyi açmakla hah 
tiyarım ve temadisini çok arzu ve 
temenni ederim. Hepinize ayrı ayrı 
teşekkürler ederim" demiştir. 

Dün sergiyi binlerce halk gez • 
miş ve çok beğenmiştir. Filhakika 
bu seneki sergi geçen senekilere fa 
iktir. Paviyon adedi çok olduğun • 
dan sergi için geçen sene~n daha 
çok yer tahsis edilmiştir. 

Sergiye ezcümle Ziraat mekte • 
bi, Y eşilköy tohum ıslah istasyonu, 
piliççiler, tavukçular, meyveciler, 
bağcılar, yaş ve kuru meyveciler, 
sebzeciler ve daha bir çok firma • 
lar iştirak etmişlerdir. Sergide cey 
lan , tavus, tavşan, Karacabey ha
rasının yapağıları ve Bursa konser 
ve fabrikasının imalatı, Bursanın, 
şeftalisi, ve ahududu marmalatı teş 
hir edilmiştir. 

Sergide bu sene de nakdi mü • 
kafat ve şeref diplomaları verile -
cektir. Sergi jüri heyeti dün puvan 
tajını ikmal etmiştir. Ve mükafat 
kartları paviyon sahiplerine veril 
miştir. Nakdi mükafat ve şeref dip 
!omaları sergiyi kapattıktan sonra 
(bu cumadan sonra) verilecektir. 
Sergide bilhassa İstanbul Ziraat 
mektebi paviyonu cidden güzeldir. 
Sofralık üzümler, ihracata muhte
mel üzümlerile ve şaraplarile gö -
rülmeğe değer. Burası kendi sını • 
fında birinciliği almıştır. Ve şeref 
mükafatını kazanmıştır. 

Tohum ıslah istasyonu da keza 
birinciliği almıttır. Tavukçulukta 
Yalovalı Ahmet Ağa Legordan bi • 
rinciliği almıştır. 

~-~~~~~~~----~~~~~~~~-· 

Dün Kasımpaşada Deniz Gedikli 
mektebi ile deniz reviri de açıldı 

salonlarından biri 
mi~tir ki: 

"- Siz, Türk denizciliğinin ·;;;-vef:.. 
lı dostusunuz. Bizleri daima aeverai .. 
ni;.!.. Türk deniz ordusunun kalem sa
huında daimi bir hadimi olmanız do
layısile mektebin küıat resmini aizin 
yapmanızı rica ederiz.,, 

Abidin Daver Bey de deniz ordusu• 
nun güzide ümera ve zabitanı tarafın· 
dan kendiaine gösterilen bu teveccühe 
tefekkür etmiotir. 

Sonra sabık- deniz hastahanesi olan 
revirin açılma merasimine gidi1miş ve 
burada da evveli Donanma Ba§hekinıf 
miralay Rasih, ondan sonra Deniz laJ.. 
~an~_anı ~aymakanı Talat Bey bir kat 
so zsoyledıkten sonra kordeleyi Y aYU:ıı 
k~.andam kaymakam Hüsnü Bey ket 
ınıştır. Haatahane geTilmiı davetlile1' 

. b h k' ,,,. • • 
~evır a~ e ın-,' Rıza Bey tarafından 
ıhzar edılıniJ olan büfeden limonata 
biaküvi ve saire ile izaz ve ikram ediİ. 
ıniıtir. 
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l_R_A_DY_o_I 
nugunkıi program 

A N K A R A, 1538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Ala
turka •az.. 20: Ajans haberleri. 

V A R Ş O Y A . 1411 m. 
17: ~1a<lam Ada Horaka tarafından taaanni. 
17,15: Piyano konseri. 17,45: Ders. 18: Solist 
konae,. (tagannôli). 18.55: Musab0tbeler. 21,05: 
"Lili,. isimh üç perdeli operet. 23,45: Dans 
n1uaiki:sİ. 24: Musahabe. 24,10: Dana. 

h u O A P E Ş T E. 550 m. 
18: Konferans. 18,35: Budape§te musiki or
kesl.tu&,nın konser.:., 19, .. 5: Almanca ders. 20,05 
PJ..ı.k. 21,05: Neıeli sözler. 21,35: Bestekar 
Volkınanın öldüğünün 50 inci yılı münnsebetile 
kendi ,eserlerinden konser ve hal,kında hitabe. 
2 .... ,U:;,: Son haberler. 23~5: Sigan ve ca:ı: mu· 
si kisi. 

v I Y A N A. 518 m. 
13, .... 0: Şarkılar .:.le hafif havalar, 19,10: Konfe
ran•. - Mosahabe. 20: Avusturya. halk şarkı· 
ları ve musikisi. 21: Orkestr• (senfonik). 23,45 
Plik. 

MlLANO - TORINO - FLORANSA 
l fi,15: Ralilayka konseri. 19,45: .Haberler. -
Plitk. 20,15: Ecnebi lisanile neı riyat .• 22,20: 
Tiyatro. 22,SO: Oda musikiıi. 23,35: Dans 
pl&kları. 

l"RAG,488m. 
20,IO: Si.iv baltetleri. 20,45: Muhtelif. 22: Kon 
ser. - Ecnebi li•anile neıriyat. 

ROMA. 441 m. 
l S,20: Tag.anni - Ecneb~ li•.anile haberler. 
21,35: "Halifenin kan.buru " isimli opera. 22,35 
hatif musiki. 
BÜKREŞ,394m. 

18: Konser (Radyo orke•tras1.). 19,20: Tagan· 
ni "Ge<wc Stefano tarafından,,.. 19,35: K.onır.e
rirıı dev.mı. 20: Ders. Plik - Konferans. 21,05 
Pi1ano koaseri. (Haydan, Mozart, Ruat). 21,50 
AJekslu tarafından t.aganni (Verdi). 22,20: 
kuintet konser ''Brahms11 , 23: Konıer nakli. 

lkınci gUn: Pazartesi 
Birinci kısım: 

(Saat 12 - 14) 
12 : ıat..:kJil Marıı. 
12,04: Cümhuriyetin Onuncu Yılı Martı (Mek
tepl iler t4lrafından koral). 
12,15: Şür, Destan: Cümburiyet Destanı (Be. 
aım Atalay). 
12,56: Halk türküleri (pli.kla): YUrük Ali E
fe türküaü, Aydın Türküsü, Erxurum türkü
sı.i 1 liıuze.!. Jzmir. 
l:C::,39: Dans pli.kları. 

12,SJ: Konferans: Lümhuriyette milli ta.lim ve 
terbiye,. 
13,lb; Halk türküleri (pli.kla): Manisa zey
be~•, E•Ki yürük kızı, Kadı kuyusu, Nigde ba
va•ı. 

:... ..... ,..:..;: Ajana haberleri. 
13,45: Cümhuriyeti.n onuncu yılı martı (mek
tepliler taı·afından koral). 
13,:..6: istiklal M.arıı. 

ıu:ıncı ı::ı::ırnı ; 

(Saat 18 - 21.30) 
18 : larikli.I Martı (Cümhurriyaseti filar. 
monik orkestraaı tarafından), 
18,05: Cüınburiyetin Onuncu Yılı Marıı (Cüm· 
hurriyaaei filirmon.ik orkestrası ve M . M . M. 
talebe korali tarafından). 
18 .16: Konser: (Cümhurriyaaeti fili.rmon.ik 
orke•tra•r taraf,ndan) 1 Maraeyez, Uvertür 
ko~oı:ın1 un (Şuber~, Fantezi Fau.st "Cuno), 
Orıenta~ ( Albentız) , Potpuri Kloklo "Lehar,, 
Guru Marşı '"Zeki Bey,, Marı (Zeki Bey). 
19,17: Konferans: Hukukta inkıJ.ip. 
19,33: Halk türküleri: (Saz heyeti tarafından) 
Anadolu aen aüzeltin, Oaiların sümbülü var 

1 

Se.ıer türküsü, Buıün ayın onudur. ' 
l!.-,53: Şijrler, D estanlar: Büyük gün (Kema
let tin Kimi), Zafer "Kemale ttin Kimi,, Cüm
h~r~!~~ destanı (Kılzım Nami), Sakarya tür
k':'~u Konya Mehmet Ali), Cümhuriyet ıenç• 
l ıffı (Behçet Kemal), Türklük destaru "Maraı
lı Eaat,.. 
2u, u.1: ı<:onferana: Cümhuriyette Adliye Da· 
bil iye. ' 
2(.,31: Konser: "Cümhurriyaseti filBrmonik or• 
keıtrası tanıfından). Senfoni Eroik (Betho· 
ven), Muştala K.em•I Martı "Zeki Bey,,. 

U ÇUi"li,;U KISIDl; 

( S,.t 22 - 24) 
22 : Konferans : Cümhuriyette nafia. 
24:,31: Ajahs haberleri. 
24::,37: Dana pli.kları. 
23,08: Konser: ( Edip Bey tarahndan viyolon
ae l ile), Birinci Sonat Mendelsaon 
23,40: Bir perdelik piyes: Şer'iye n;ahlı:emesi -
İbnirrefik Ahmet Nuri (Ankar• Halkevinden 
nakledilecek}. 
24,0S: 31 Birinci T eırin. Salı gün ve gecesinin 
radyo programının okunması. 
24,tS: Cüm..buriy~tin Onuncu Yıh Marıı. 
~8: JıtiklBI Marşı. -------

BlR MUHASİP 
aranmaktadır. lstanbul'da Asma 
altında 54 numeroda Hulusi Beye 
müracaat. (9219) 

7989 

.-..snn umdesi ''M I L L I Y E T" tir. 

ABONE 

3 ayhiı 
6 .. 

_12 ., 

ÜCRETLERİ : 
Türkiye için 

L. K. 
4-
7 50 

14-

Hariç içia 
L. K. 
8-

14 -
28-

Güzel San'atlar Akademisi 
Müdüriyetinden: 

Cümhuriyetin Onuncu yıl dönümü münasebetiyle 
31-10-933 salı saat 21 de Akademiye mensup bilumum ze
vatla talebe velileri için Akad ami talebesi tarafından fevka
lade bir eğlenti ve şenlik tertip olunmuştur. Teşrif buyura
cak zevatın davetiye kartlarını almak üzere Akademiye mü 
racaatları r!ca olunur. (5940) 7984 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul İthalat Gümrüğü dairesindeki kalem odaları
na vaz'ı iktiza eden sobalar ve buna müteferri boru ve sair Le
vazımatı ve sobaların iktiza e len tamiratı bilmünakasa yap
tırılacaktır. Talip olanların T eşrinisaninin 13 üncü gününe 
müsadif pazartesi günü saat on dörtte mezkur Gümrük mü-
düriyetindeki komisyona müracaatları. (5853) 7873 

I DEVLET DEMlRYOLLARI lDARESt iLANLARI 1 
Eskişehir Deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin ka

palı zarfla münakasası 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (5824) 7839 

- ------~-----------------1 Askeri fabrikalar ilanları 11 
Bakırköy Barut fabrikala

rı muhafız takımı efradı için 
1 Kanunu evvel 933 den 31 
Mayıs 934 arihine kadar altı 
ay zarfında alınacak 8000 ki 
lo ekmek aleni münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini 
görmek için her pazartesi ve 
Perşembe günleri ve münaka
saya gırmek üzere 6-11-933 
pazartesi günü saat 14 te Ba 
rut fabrikalarında satın alma 
komisyonuna müracaat eyle 
melri. (358) (5623) 

7559 
• • • 

Bakırköy barut fabrikaları 
muhafız takımı efradı için 1 
Kanunu evvel 933 tarihinden 
31 Mayıs 934 tarihine kadar 
altı ay zarfında alınacak aşa 
ğıda yazılı dört ka!em ye~il 
sebze aleni münakasaya ko
nulmuştur. Şartnamesini gör 
mek için her Pazartesi ve Per
şembe günleri ve münakasaya 
girmek isteyenler 6-11-933 
pazartesi günü saat 14 te Ba 
rut fabrikasında satın alma ko . 
mısyonuna müracaat etsinler. 
(357) (5622) 

Kilo 
800 
500 
500 
350 

Patates 
Pırasa 
Lahana 
Kuru Soğan 

* * ,. 
75:.g 

Bakırköy Barut fabrikaları 

!stanbul Mr. Kumandanlığıl 
Satınalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığına · 
bağlı kıtaat ve müessesat için 
109 ton kok kömürü 22 - 11 -
933 Çarşanba günü saat 15 te 
aleni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komis -
yonda görülebilir. Taliplerin 
belli saatte teminatlarile Mer
kez Satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (493) (5949) 

• • • 
Merkeze bağlı kıtaat ve mü 

essesat ihtiyacı için 390 ton 
kriple ve 191 ton Lavamarin 
kömürleri 22 - 11 • 933 Çar
şanba günü saat 14 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartnamesi
ni göreceklerin her gün ve ta
liplerin belli saatinden evvel 
teklif mektuplarile Tophane
de Merkez K.umandanlıgı ~a
tınalma Komisyonuna gelme
leri. (492) (5950) 

Profesör Dr. Rasit Tahsin 
' iki aydan beri Anadoludalri tetki-

kat ve Milli Tıp kongresinden avdet 
etmiştir. Cumartesi, çarıamba günleri 
saat 9 • 12 ye kadar Divanyolunda Dr 
Hafız Cemal Beyin 118 numaralı ka
binesinde, cuma ve sah günlerinden 

maada günlerde saat 14 - 18 e kadar 
Kadıökyünde Altıyolaizı civarında 
Bayramyeri sokak No. 23 le hastaları 
nı kabul ve tedavi edecektir. 

muhafız takımı efradı i- Plm!-~!11!111--1!11---11111 
çın 1 Kanunuevvel 933 Deniz Yolları Iıletınesi 
den 31 Mayıs 934 tari- ACENTALARI: 
hine kadar altı ay zarfında a· Karalı:öy - Köprilbqı Tel. 4236ö 

lınacak 1300 kilo sığır eti ale- Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

ni münakasaya konulmuştur. 
Şartnamesini görmek için her 
Pazartesi ve Perşembe günleri 
ve münakasaya girmek üzere 
6-11-933 pazartesi günü saat 
14 te Barut fabrikalarında sa- 1 
tmalma komisyonuna müra 

Karadeniz hattt aralık 
Postaın 

G • len evrak ger; vorilmez.- Müddeti caat eylemelri. (359) (5624) 
ıeçen nüshalar 10 ku.ruıtur.- Gazete ve 

Dumlupınar vapuru 31 Birin
ci Teşrin Salı 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Sam
sun, Fatsa, Ordu, Gireson, 
Vakfıkebir, Trabzon, ve Rize'ye 
dönüşte bunlara ilaveten Sür
mene'ye uğrar. (5952) 

matbaaya ait itler İçin müdiriyete mü- _____________ 7_560- 1 
racaat ediHr. Gazetemiz ilinlarm mea'u• 

...!!:.:~-; _k•-b~ul~•t_m_•_•·-------·B ·~--· F ARUKI 

r~~~~:m~:~ö~:~~~:;;~~ Kolonyası 
ve faaıları yağmurlu olarak devam edecek
tir. 

Dün hava tazyiki 761 milimetre, sıcak
lık en çok 21, en az 11 de.rece idi. -

Türkiyenin birinci 

Kolonyesıdır. (8396) 

Milliyet'in edebi romanı: 27 --
. . "' . 

;:·_,KIR (l(IC.~ 
' BUR HAN CAHI~ 

(lnkdi.p Romanı) 

Fakat gündüz hiç yüzünü görmedi
ğim bu memur birdenbire beni bı
raktı. Kapıya koştu. 

Serbest kalınca kendimi müdafa. 
a edecek bir şey aradım, bir tey 
yoktu. Büyük kulplu fİşelerden bi
rini yakaladım-

F akat buna hacet kalmadı. Çün
kü memur kapıyı çekti ve karan· 
lıkta kayboldu. o kadar korkmus
tum ki artık yatamadım. Kapı;ı 
bağlamak hatırıma geldi, ip bula
madım. Önüne eşyamı yığmak iste
dim, halbuki dışarıya açılıyordu. 

Her ihtimale kartı uyumadan O• 

turmağa karar verdim. 
Ömrümde ilk defa böyle bir ha

reketle kar~ılaşmıftım. 
Bu adam kimdi, hangi milletten

di anlayamadım. Bir kelime söyle
meden üstüme saldırmı,tı. 

Tren çok karanlıklar içinde koşu 
yor. Saat kaç bilmiyorum. Gündüz- 1 

gelip konu,an memur ne iyi adam
dı_ 

Gözüm kapıda, kulaklarım her
hangi bir gayritabii seste, battani
yeme sarılmış sersem ve yorgun 

fzmir Sür'at Postası 
lzmir vapuru 31 Birinci Teş

rin Salı 11 de İzmir' e kalkacak
tır. Pire ve lskenderiye'ye bu 
salı.posta yoktur. (5953) 

7986 
,~ .............................. ... 

sabaha kadar bekledim. 
Gün ne güzel ağartyordu. 
Sisli ve nemli topraklar yavaş 

yavaş rengini veriyor. Kül Gök 
kurşunileşmiş bir su gibi donuk ve 
bulanık .. 
Oşümeğe ha,ladım. Battaniyeye 

biraz daha sarıldım. 

Bu battaniye, şimdiye kadar ba
na verilen battaniyelerin üçüncü· 
sü, ilk defa bana Müfettiş Hilmi 
Bey o güzel kokulu battaniyesini 
vermişti. Onu Sivasta Ermeni bas
kınında kaybettim. 

Sonra eytamhanede bir battani
ye verdiler. O da Dedeağaçta kal
dı. İşallah bu elimden gitmez. 

Sandıkta durmaktan servi koku
su sinen bu battaniye bana bir ana 
sıcaklığı veriyor. 

Ortalık ağardı. 
Güneş göründü. 
Ve trende ayak hareketleri baş· 

,

------------------------,~--------..... --HENRİ GARAT ve MEG LEMONNıt.R t:.LtlAıtlı1A ~lıil:.WIA:SI 
ıimdiye kadar yaptıkları en güı.el filim 

SAHTE FAHiŞE 
Perşembe matineler:nden itibaren 

Cümhuriyet bayramı şerefine 
bü;ü1< program 

Vatandaş 
Silah başına 

İPEK SİNEMASINDA 
~mıııız~-=-ı•cmE:aırıımıımmrımm:::m:=ıı~cmıa::m=-~ ı 
pmı::ı:ıı:ı:=:ı::;:• Bugün matinelerden itibaren -mıoıııııı:ı::ıB11ı111t:ıı. 

emsılsiz bir aş'.ı: ve kahraman
lık filmi. Mümessilleri: 

LUIS TRENKER - VİLMA 
BAN1'. Y - V ARKONİ 2266 

ılaa::ııılllıa:em" Zengin ilii veler C!lllıı=:llll!ilıi 

ME EK Sinemasında 
Zevkine doyum o!mıyan, görmesi insana ilahi bir heyecan veren 

DELİ GÖNÜL 
misihi:ı: ŞJhe1erini tak :lim edecektir. Ba, rollerde: 

MARIE BELL - JEAN MURAT 
Bu kadar zev'.di ve güzel bir film götülmem.ştir. 

Sabehları saat 11 de tenz:Jiitlı matineler vardır. (9236) 

HANDA - DRAMALIS - PRINEAS 
Yunan operet heyetinin temslUeri 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
muvaffakıyetle devam ediyor 

Bugün birinci matine saat 14,30 da 

REYE DE V AİLSE 
ikinci matine saat 17,30 da 

KOKOTT A ME TOUS MENEXEDES 
Akşam saat 21,30 da 

THEATRiNES 
Yarınki salı akşamı ilk defa olarak 

MODiSTROULES 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(7971) 6997 

ELEI{TRİK ŞİRKETİNİN 
Taksimdeki 

SERGİSİNİ 
Ziyaret Edlniz 

ELEKTRiGiN 
Konforu Nasıl Temin Ettiğini 

GÖRÜ 

GİRMEK SERBESTTİR 
8012 

' . . ' , ., .. ~ ~ . ' 

.ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü \'akı! Ha11 fstanbu! 

fhiiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60} ı Türkler elindedir. 

'lürkiye iı; Eankası ırıafından leşkil oiun?.'uştur. İdar_e me~lisl ~e mild?rler 
heyeti , .e memurları ı.amilen Türklerden murekkep yegane Turk Sıgorta Şırke• 
ttdir. Türkiyen~n her taı·afında (200) ü geçe.ıı ıtcentalarınuı hepsi Türktü'!'. T~r· 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebıı.nkalarının sigortala.-ıııı icra etmektedir. 

Nakliye, Kaza, Otomobil 
zararları silr' at ve kolaylıkh. ödıır. 

- Telefon: fst. 20531 6983 
~- . ... 
~ ~ - ~ ' . . .... , • >f ~ ~ ' -f' "lf· ; " ~ . ' . . -

!adı. 
Artık içime emniyet geldi. Göz

lerim uykusuzluktan kapanıyor. 
Trenin sarsıntısı adeta tatlı geliyor 
du. Dalmışım. 

Gözlerimi açtığım zaman bir is
tasyonda idik, ve güneş çok yüks~l
mişti. 

Türk polisleri ve askerlerini gö
züme ilişti. Y erimdem fırladım. On 
ları doya doya seyretmek için pen-
cereyi açtım. l 

Oh ne güzel Türkçe konuşuyor
lardı. İstasyonun üstünde kocaman 
bir bayrak. 

Altındaki levhada (Çatalca) ya
zılı. 

Yerde dolaşan iyi memur beni 
görünce güldü: 

- İki buçuk saat sonra lstanbul
dayız. Dedi. Az kaldı artık! Gece
ki vak'ayı anlatmak istedim. 

Fakat düşündüm ki artık gece 

yoktur. Uç saat sonra lstanbulda
yız ve gündüz nasıl olsa tehlike yok 
tur. aten o memuru bir daha gör
mek kısmet olmadı. 

Şimdi şikayet edecek olsam he!· 
ki bütün memurları önümden geçı
recekler, bu mıydı, o mıydı, diye 
onları bana değil, beni onlara ye
niden teşhir edecekler. 

Vazgeçtim. 
Hava çok güzel_ 
Tren kalktı. 
Artık hazırlanmıştım. Halime 

Hanımın ipekli, kısa etekli yeldir
mesi bana çok iyi geliyordu. 

Saçlarımı iki yana taradım. 
O kadar sık saçlarım var ki ta

rak güç işliyor. 
Eytamhanenin verdiği ökçesiz 

iskarpinlerin birini Gümülcünede 
Halime Hanımın köpeği parçala
mıştı. Büyük Hanım şimdi ayakla
rımda Büyük Hanımın aldığı yük-

., \ .· . . 

sek ökçeli iskarpin kullanıyorum. 
Bunlar zaten herkesin uzun dediği 
boyumu biraz daha uı.attı. 

Bilmem neden. On altı yatıma 
yeni girdim fakat herkes boyuma 
bakıp beni daha fazla tahmin edi
yor. 

İyi memur kapıdan başım uzattı. 

- Y eşilköye geliyoruz. Biletini
zi pasaportunuzu alın küçük hanını. 
Ne iyi, ne kadar nazik adam. 

Bileti, pasaportu ilmi Beyin ver
diği büyük zarfa koydum- Gözüme 
alırken ilişmemişti. Zarfın için • 
de tavsiye mektubu ile beraber on 
lira da Türk parası vardı. 

Dünyada ne ince ruhlu, ne anla
yışlı insanlar var. Fakat ne ahlak
sız, ne kötü ruhlu insanlar da var. 
Bunları anlamak hele benim gibi 
tecrübesiz, kimsesiz, baskısız bir 
kız için ne müşkül. 

(Bitmedi) 



MiLLiYET P AZARTESI 30 TEŞRiNiEVVEL 1933 , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------::-~----~~ 

İstanbul, Ankara ve memleketin her tarafınd3: 1 bayram nasıl geçiyo ~? 
(Başı 1 İnci saııifede) 

kalabalığından dolayı sabah saat 9 
dan ikiye kadar işlememi§.ir. 

Duvarlarda asılı afişlerde, ; arşıdan 
karşıya gerilen bez reklamlarda bir 
çek vecizcl.:!r göze çarpıyordu. Bun
lar meyanındn: "Hakimiyet milletin
dir, durmıyalım düşeriz, mekteplerde 
s~ni na:ı;ara yensın·u'dan, karabaş tec
vıtten kurtaı·iın Cümhuriyettir, Türk 
ordusu milletin özüdür, Yeni Türkiye 
Devleti, milletin ve hüh:Umetin biribiri .. 
n~. tanıanı.lryan bUtürilüğüdür, kendine 
goven, nıi.llete inan,, vecizeleri vardı. 
Duvarlarda asılı reklam afişlerinde 
on Yılda muhtelif sahalarda yaptığı
nıız inkıli.pların resimleri, rakamlı i
zahtan okunuyordu. Havadan atılan 
r•nkli kağıtlarda türlü türlü vecizeler 
vardı. 

Ha.ık bayramı candan, ta içinden 
tıelen bir heyecan ve saygı ile kutlu
l"!Yordu. Şehirde akisleri göğe çıkan 
hır neşe ve sevinç vardı. Sabah erken
den Beyazıt meydanına giden kıta
"~! mektepliler, halk, herkes, herkes 
Cumhuriyet mar§ını söylüyordu. ls
t'.'-nbul ufukları, lstanbullulann neıe-
11• çdgınlığı, §ark.ısı ile gece gündüz 
Çınladı. 

Gazeteler 

1 
~Ünkü günün en büyük husuaiyet

erındeiı biri de halkın gazetelere a
:~ta kapışırcasına rağbet göstermesi~ 
b ~~· Cümhuriyet Bayramı §erefine ta-
li hacimlerinden beş mi&!i büyüklükt" çıkan gazeteler daha öğle olmadan 
.alk tarafından kapışılmı§ ve bitmiş

~':· Halbuki dün gazeteler mutat ade
d ıtabıdan daha çok fazla basmışlar-

ı. 

Vilayette 
Dün sabahleyin saat 9 da Vali ve 

eBlediye Reisi Muhittin Bey Vilayet 
1Dakaınında şehrimizdeki konsoloslakn tebrikatını kabul etmiıtir. Resmi-

abu1 yarım saat kadar sürmüştür. 
, ~onsoloslann tebrik.8.tıru müteakıp, 

"11~Yette, İstiklal madalyası taliki me
t""mi yapılmıştır. Üsküdar Halk 
/"mvayları Şirketi Müdürü Necmet-

111 Sahir Beye Vali Muhittin Bey ta
ra.fından istiklal madalyası talik edil-
Inış ve tebrik olunmuştur. 
il Vilayetteki merasimden sonra Vali 

ey Beyazıt meydanına gelmiştir. 

Geçit resniindan evvel 
t C~mhuriyet Bayram münasebetile 
crtın cdılen büyük geçit resmi dün 

Çek Parlak bir şekilde yapıldı. Geçit 
r~ . 
1
.
1 
w_ıb.e 30 bine yakın asker, mektey-

1.;ı:, C3naf cemiyetleri ve sair teıek-
J, Uller i ştirak etti. Geçit resminin ba§
tadığı Üniversite meydanı ve civarı 
hıncahınç dolınuştu. Bütün bu mey
<l.ında geçit resmini seyre gelen hal-

• Ic,n a dedi (150) binden fazla tahmin 
edil ebilir. Halk akınlarının bir ucu 
Veznecilerde, diğer ucu belediye önün 
,de idi. Geçit resmine bir fırka asker, 
?O. mektep, yüz kadar esnaf cemiyeti 
.'~tırak etmiıti. 
\.!.Sa.at onda Vali ve eBlediye Reisi 
uhıttin Bey, Üçüncü _Kolordu ku

bandanı Şükrü Naili Paşa Üniversite 
d ahçesine geldiler. Geçide İştirak e-

Lcek kıtaat, mektepler burada yer 
a mışlardı. Vali Bey ve kumandan pa• 
::ı birer birer kıtaatı, mektepleri tef
l§ ettiler. Vali Bey askere: 

ask- Bayramınız kut.1 uolsun, diyor, 
. er de bilmükabele: 

d - Kutlu olsun, diye cevap veriyor
t u. Vali Bey ayni surette bütün mek
epleri tebrik ediyor, mektepliler de; 

' ır - Kutlu olsun, teıekkür ederiz! di-
e ltlükabele ediyorlardı. 

. r ~adıköy kız orta mektebi teftiş edi
~r en, hanımkı.zların kırmızı ve yek .. 

11 
esak elbiseleri Şükrü Naili Paşanın 
azarıdikkatini celbetti. Gülerek: 
- Bunları asker yapmalı, dedi. 

t Üniversite bahçesinde, kıtaatın, mek 
t?~lerin, polis ve itfaiyenin teftiıi bit
o'ı ten sonra Süleymaniyede toplanmı§ 
S an esnaf cemiyetleri tefti§ edildi. 
aat on buçuk olmuş, teftiş te bitmişti. 
B Gazi nutuk söylerllA!n 

d u esnada Üniversite önünde vücu
da getirilen radyo tesisatı bütün mey
anı Çınlattı: 

R Alo, alo ... 
k" eisicümhur Hazretleri, Ankarada
e,'. tarihi nutuklarına ba§lamışlardı. 
.,;r .dakika sonra radyo nutku naklet
t ege başladı. Beyazıt meydanında 
d0P.lanaıı 150 bin vatandaş birden ol
b ugdu Yerde durdu. Kimse nefes almı
, or u. ı<'l 

•a Cazi Hazretlerinin nutukları çeyrek 
dl at devam etti. Saat on bire on var
fa.· Nutuk bitti. Şiddetli bir alkış tu-

nı ortalığı sarsıyordu. Herkes: 
f;.Y aşa, varol.. . diye bağırıyordu. 

da vte:ıkıben Üniversite meydanın
. •ii~ .. alı Beyin nutuk söyJiyeceği kür
ler Un karıısmda bütün asker, mektep-

k.ve §ehi rmızıkalan toplandılar. 
, "er·(1°r.du erkaniharbiyesi tarafından 
h~; b~ lfaret Üzerine bütün mızıkalar 
ha I •rden istiklal marşını çalmıya 
de§ d~dılar. Mart resmiseli.m vaziyetin 
bird •nlcndi. On bando mızıkanın hep 
t.,

11 
en Çaldıkları İstiklal marşı bittik-

t de 10nra Üniversitenin içkapısı önün .. 
1 Yerı..Jın t ·· b" ·· · . eb . 1§ o an uç ın unıversıte ta .. 
•öb7sdı ~ep bi rağızdan istiklal marşını 

3 e ıler. 

e..,;aat on biri çeyrek geçiyordu. Vali 
. 1'!.ad nutkunu irat için kürsüye çıktı. 
nıey~o bu nutku Beyazıdın ta İ§ mey

anına kadar işittiriyordu. 
M . Yali Beyin nutku 

.. Ur: uhıttın Beyin söylediği nutuk §U· 

"V 
"S at!'~d:'§lar, hemşehriler; 

k,111 d"ınınız, gülünüz, eğleniniz! hak 
lrıı b •r :. Bu ferahlıkta dünün intika
d:.i •\" Ugunün şükranı ve yarının ümi
t'et\ekl".b Bayramımız, manasız bir gÖ
lıa.yr ayramı değildir. Bayram için 
v~ta. aın ı:apmıyoruz. fstila IJ'Örmüş bir 
lil e:J;n,. •nkar edilmis bir miUetin, tez 
l'Üka 'ı mış .asil bir tarihin kurtuluşunu 
t\t:z:. e rn~sıni ve ilerlemesini seıamlıyo-
ae._:t~ eşsız ve örneksiz kurtarıcısını j 

'11Yoruz. Bu bizim öz bayramımız 

( 

ı -- Vali Muhittin Bey nutuk söylüyor. 2 - Geçit resminde bir piyade kıt' ası, 3, 4-Dünkü tezahüratı ~e?' 
reden halkın tehalükü, 5 - Reklam otomobillerinden biri, 6 Şehrimizi süsleyen zarif taklarden bırı. 
her bayramdan üstün bayramımız, ka- mı§tı. Beyazıt meydanı gittikçe daha tün ecnebi ve ekalliyet mekteplerinin 
ranlıktan sonra gelen aydınlık gibi en kesif bir kalabajıkla doluyordu. Tri- de İ§tirak etmesi idi. Bu mcy":nd~ ln-
aydmlık bayram, Cümhuriyet Bayra- bün her senekinden daha geniş yapıl- giliz kız koleji, Zapoyn Rum lıses.ı, F~-
mı ! .. Bu manada başka bir bayramı· dığı halde gene hıncahınç dolmuştu. ner Rum lisesi, Ketro Nogay an Jıaesı, 
mız varmıydı? Yoktu değiJ mi, vatan- Bir çok davetliler ayakta kalmıştı. Zografyon lisesi, Asepan kız lisesi, Ai-
datlar (yoktu sesleri)? Sevinelim.. Burada validen, Kolordu kumandanı man lisesi ve ticaret mektebi, Üsküdar 
Bugün bi rmilletiz, hürüz ve mes'uduz. Şükrü Naili Paşadan başka şehrimiz· ve Amerikan koleji vardı. Alman li-
Ne mutlu b ize. . deki ecnebi konaolosları, Harp Akade- sesi muntazam yiiriiyÜ~leri ve yekne-
"Dünyayı saran ve sarsan geçim misi kumandanı Fuat, lzmir müstah- :sak elbiselerile bilhassa nazarıdikkati 

darlığı keyfimizi kederlendiremez.Bu- kem mevki kumandam Hüsü, Fırka ku celbediyordu. 
nun rejimle alakası yoktur. Zaten ha- mandanı Galip, Harbiye Mektebi ku- Mekteplerden sonra cemiyetler geç-
kiki saadet basit ve emelsiz bir refah- mandam fzzet, Merkez Kumandanı meğe başladı, Himayeietfal ço kzarif 
ta, şuursuz bir görenek ihtiyacının tat• Fehmi Paşalarla Harp filosu kuman- bir timsal yaptırmıştı. Bir otomobil 
mininde değil, fakat terakkide, fakat danı miralay Şükrü ve Denizharp A- ü zerinde büyük bi rsüt §işesi ve kun-
Üstünlükte, bir kelime .ile ülküdedir. kademisi Müdürü miralay Fahri Bey- dakta süt içen bir çocuk görülüyordu. 
Ve her gün daha ilerdeyiz. Bu uğur• \erle vilayet, adliye, belediye erkaıu Bundan sonra tayyare timsali geçti. 
daki feragat ve fedakarlık bize mah- Şehir Meclisi azalan. ma.li müesseseler Vecizeleri havi küçük kağıtlar atıyor-
rumiyetin ıatırabı gilt gelmez. Fazile- ve bankalar müdürleri, gazeteciler ve du. Milll Tasarnıf ve lktıaat Cemiye-
tin şevk ve nefesi, büyük milletimize daha bir ço kzevat vardı. ti, Sanayi Birliği bunlan takip etti. 
yakışan gÜngönnütlüğÜn asil çehresi· Geçit resmi başliyordu. Bir mızıka Sanayi Birliğinin levhaamda on sene• 
dir. Gelecek Cümhuriyet Bayramlan- sesi duyuldu. Bütün başlar sola çev• de vücuda getirile nfabrikaların mik-
nın bizi daha iyi ve daha güzel vazi- rilınİ§, ses gelen tarafa bakıyordu. tan yazılı idi. 1923 te 140 fabrikamız 
yetlerde bulacağı da muhakkaktır. Harbiye mektebi bando mızıkuı gel- varken 1933 senesinde bu rakam 2311 
Bayramımızın fstanbulda yarattığını di, tribünün önünde durdu. Mar§ çal- olmu§tur. 
görmek ve büyük vatanında öğren· mıya devam ediyordu. Biraz sonra har Müteakrben bazı müesseselerin rek· 
mekle mağrur olduğumuz eşsiz sevi"ç biye talebesinin ilk mangası göründü. lam otomobilleri geçti. Lion çukulata 
ve heyecan manzarası Türk vatanda. Genç zabit namzetleri çok muntazam fabrikası otomobili tam tribünün önün 
şının saadeti böyle anladığına en açık bir yürüyüşle geçiyorlardı. Şiddetle den geçerken, fabrikanın tenekeden 
delildir. Yüreklerim;zin bu mukaddes alkı~landrlar. Harbiye mektebini, as- yapılmı§ bacası telgraf direğine çarptı. 
ateşi için sevinmeliyiz. • • l keri tıbbiye, deniz lisesi talebesi, de- Tel koptu ve baca kırıldı. Otomobil-

"On yıldan beri kutluladığımız Cüm niz gedikli talebesi takip etti. Bundan den halka küçük kağıtlara sarılı çu-
huriyet Bayramlarını, sırasile bizi on sonra çok güzel yürüyü§le bahriye ef· kulatalar atıyorlardı. Yerli sanayie a-
yıl mesut ettiği için, Ciimh,.•ivet ·~:;_ radı geçti. Bunu Kuleli ve Maltepe it geçen bu kabil otomobiller 30 ka-
rni artık bu kadar gürbüzlük çağına askeri mektepleri talebesi takip etti. dar vardı. 
girdiğini gördüğümüz için, v e bızim Askeri mekteplerden sonra ordu Bu otomobilleri esnaf cemiyetleri ta .. 
sonraki nesillerin hep bu güzel günle- geçmeğe ba§ladı. Tunç yüzlü kahra- kip etti. Çiçekçiler ve Bahçivanlar Ce-
ri göreceklerine sonsuz imanla kanaat man Mehmetçikler birer heykel gibi miyeti otomobili bi rdakika tribünün 
getiridiğimz için bu bayramımız geç- mühip geçiyorlar, geçiyorlardı. Piya- önünde durdu. Vali Beye, Kumandan 
mis e§lerind.en büyüktür. On kere b~- de k.ıtaatını, makineli tüfek, süvari, Pa~alara buket hediye edildi. Araba-
yük, yüz kere büyük. Hem geçmış, topçu kıtaları takip etti. cılar Cemi<peti muhtelif araba şelcilleri-
hem gelecek bugünü kıska 1 ıyor .. Kat- Bundan sonra harp malulleri geçti- ni sıra ile geçirdiler. Şoförler Cemiye-
i ölümden kurtardığı için mazi, bütün ler. Fırka vilayet idare heyeti reisi ti, Ayakkabıcılar esnafı, Ba.lıkçılar 
refah ve saadeti doğuracağı için ati Cevdet Kerim Bey ha~p malullerinin bunları tak;,.. ettiler. Balıkçılar, bir 
bugüne gıpta içinde. . . hte aziz va- arasında görünüyordu. Bundan sonra kamyon .ü7 J 1e büyük bir balık ka-
tandaılarım bugünü size üç zamanın §ehir bandosu çalarak geçti. Polis müf yığı oturtmuşlar, ağlar ve saire koy .. 
bayramı diye kutluluyorum. rezesi bunu takip etti. Sonra itfaiye muılardı. Cins cins balıklar da kayı-

"Cümhuriyet idaresinin feyzi bizim geçti ve çok takdir edildi. ğın içinde görülüyordu. Celep unafı 
varlığımızı a§mış bütün dünyanın hay- Müteakıben Milli Türk Tal ebe Bir- balıkçıları takip etti. Bunlar da bir 
ranlığı üzerimizdedir. Bu bayram yal- \iği geçti. Talebe Birliği kız ve erkek kamyon içinde koyun, öküz, manda 
nız bizim bayramımız değildir. Maz- 3 binden fazla kalabalık, canlı bir küt- teşhir ediyorlardı. Bundan sonra kör
Jıim ve bahtsız milletlerin de bayramı- le halinde resmigeçide İştirak etmişti. Jer, sağırlar, dilsizler cemiyeti geçti. 
dır. · Milli ıstıraplarının tesellisini bi- Üniversite talebesini ~laarif Cemiye• Bu sırada mando mızıka hazin bir 
zim muvaffakıyetimizde arıyorlar. Bi- tinin idaresindeki Talebe yurdu, hasta- hava çalıyordu. Müteakıben Türk de-
zim on senedir hakikat ve bayat olan bakıcılık mMtebi takip etti. Haıtaba.. ri ıepilcileri, dokmnacı, yazmacı, örü-
bayramımız onlar için bir hasret, bir kıcı talebesi arasında Şehir Meclisi a• cüler, kabzımallar, ekmek yapıcılar 
örnek oldu. Övünelim ve sevinelim zasından Safiye Hüseyin Hanım görü- geçtiler. Kabzonallar bir çok meyvele-
vatandaılar. Jüyordu. Bundan sonra liseler ve orta rİ tecessüm ettiren tekiller yapmıılar· 

"Bu sevinç ve aaadet heyecan ıiçinde mektepler geçtiler. İstanbul kız mual- dı. 
unutmıyacağımız iki nokta var: Biri ılim mektebi, Erenköy kız lisesi, latan• Bundan sonra cümhuriyet bayramı 
her vesile ile anmayı ve manevi hu- bul kız lisesi, Kandilli kız lisesi, Gala- münasebetile ıehrimize misafir gelen 
zurlarında eğilmeyi §erefli bir vazife tasaray Jisesi, lstanbul ilsesi, Kal) ta§ köylüler geçti. Bir öküz araba11, bir 
bildiğimiz hüvük davanın aziz şehitle· lisesi, Kadıköy lisesi, Pertevniyal lise· kağni arabası vardı. Köylü kadımn o-
ri, öteki bugünü, varlığım\ :ı, saadeti- si, Vefa liaeıi geçtiler. Vefa. lisesi ve muzunda silah vardı. Kaini üzerinde 
mizi her şeyimizi yaratan, kuran ve kız Amelihayat mektebi izcilerle be· cephane sandıklan görülüyordu. Köylü 
yiirüten Büyük Gazi'nin gösterdiği yo- raber geçtiler. Bundan sonra Darüııa• çocuğu öküzlerin yularından tutmuı çe-
'la sadakatle gitmek ve kendisine layık faka lisesi muntazam yürüyüşle geçti- kiyordu. Kiiylülerin bu §•kilde geçme-
bir Türk olmak. Ondan sonra gene se· Jer, çok alkı§landılar. Darünafaka ai çok büyük heyecan uyandırdı. Türk 
vinelim, gülelim, eğlenelim. B~yramı· bayrağı Üzerinde mektebin tesis tarihi köylüsü uzun uzun alkışlandı. Her ta. 
nız kutlu olsun hanımlar, efendıler." olan 1873 tarihi görülüyordu. Bundan raftan: 
150 bin kişi on yılın marşını söyledi sonra Fey:'İati, istiklal, Şişli terakki, - Var ol, sadaları yükseliyordu. 

Vali Beyin nutku alkışlandı. Sonra Cümhuriyet orta. Çamlıca kız orta, Ka Esnaf cemiyetleri devam ediyordu. 
meydanda bulunan bütün mektepler, dıköy kız orta, fstanbul kız orta, Sel- Lokantacılar, hamallar, inşaat uotaları, 
asker, ve halk hep bir ağızdan Cüm- çukhatun kız sanatlar, Üsküdar kız kaldırımcılar, kalıveciler kasaplar cemi-
huriyet marşını söylemeğe başladılar. orta, Davutpa~a, Gazi Osmanpa~a, Ge- yeti geçti. Kasaplar ce~iyeti otomobil-
150 bin kişinin söylediği mar§ görüle- lenbevi, eı·kek Sanat. Terzilik, Üskü- de bayram münasehetile kurban edile-
cek, duyulacak bjr manzara arzedi- dar erkel} orta, Şemsilmekitip, Haki- cek iki koç nazan dikkati ceJbediyor• 
yordu. miyetimilliye şehir yatı mektepleri geç du. Bundan sonra Kayıkçı, Sandalcı 

Gecit resmi tiler. Cemiyetleri geçtiler. 
Müteakıben Vali ve Belediye Rei•İ Saat yarımı geçiyordu. Tribündeki Kayıkçılar güzel memleket ovunları 

Muhitti., Bey. Kolordu Kuman- davetlilere limonata ve bisküvi ikram oynayarak geçiyorlardı. Karıılrklı bıçak 
danı Şükrü Naili Paşa dış meydanda, edildi. Geç;t resmi devam ediyordu. oyunu oynayanlar da vardı. Marangoz-
Ü niversitenin büyük kapısı önündeki Bazı spor klüpleri •P'>r elbiselerile lar Cemiyeti sanatlarını göstererek geç-
tribüne ıreldile•. Saat on biri çeyrek geçtiler. Bu seneki geçit resrrlnin husu tiler. Mavnacılar Cemiyeti geçerken 
geçiyordu. Tribünde herkes yerini al- siyetlerinden b~ri de §ehrimi 11eki b 1 bir mavna timsali üzerine kumandan 

~ 

Dünkü tezahüratta bulunmak üzere mülhakattan gelen köylü misafirle
rimiz ve geçit resmine iştirak eden kağnı arabaJıt •• 

paşanın önünde bayrak çektiler. Müte
akiben Türk Mürettipler Cemiyeti, Sa
raçlar, Sıvacılar, Sucular, Sütçüler ce
miyetleri geçtiler. 

Bunu Tahmil ve Tahliye deniz ame
lesi takip etti. Amele geçerken cümhu
riyet mar§ını söyliyorlardı. Mobilyacı• 
lar Gazinin resmini tas'\l'İr eden, İ§ledik· 
\eri bir yorgam teşhir ediyorlardı . 

Esnaf cemiyetlerini on binJerce halk 
kütlesi takip etti. Geçit resmi bittiği 
zaman saat on üç buçuktu. Geçit tam 
iki buçuk ıaat devam etmİ§lir. 

Beyazıtta başlayan geçit Galata köp
rüsü, Şişhane yokuşu, istiklal caddesi 
yolile Taksimde bitiyordu. Geçit resmi 
güzergahı yüz binlerce balk tarafından 
doldurulmuştu. lstanbul sokakları §İm
diye kadar bu kadar kalabalık olmamış
tır , denilse mübalağa sayılmaz. 

Taksimde 
Hiç tereddüt emeden söylenebilir 

ki Beyoğlu, bu adı aldığı gündenberi, 
dünkü kadar heyecanlı, dünkü kadar 
kendinden ve içten gelen bir tezahüre 
şahit olmamııtı. 

Bir milletin ayaklanması ne elemek 
olduğunu dün gördük. Köprünün Öle• 
ki yaka11nda, Karaköyden itibaren de
ğil adım atmak, hatta ayakta durmak 
imkansızdı. Halk, adeta çılgınca bir 
tehalakle alayın geçeceği tramvay cad
desinin iki tarafında, yer almışlardı. 

Tünelden itibaren Taksime kadar 
bütün cadde, omuz omuzu sökmez bir 
halde idi. Bilhassa köprü, mahıeri bir 
manzara almıştı. Bir taraftan bir tara .. 
fa geçmek, bir mucize yapmaktan da· 
hagüçtü. 

Yer yer yükselen takların bütün 
lambaları yanmıştı. 

Al bayraklarımızla süslenen Beyoğ
lu büyük caddesinin gayet cazip bir 
manzarası vardı. 

Halk, hemen kam.ilen yedisinden yet
mişine kadar sokaklara, caddelere dö· 
külınüştü. Takların üzerinde, duvarlar
da okunan vecizeler, halkı bu kulu gü
ne bir kat daha bağlıyor. 

Ve lstanbullularm bu büyük bayra
ma karşı besledikleri sevgi ve saygının 
bir kat daha artmasına vesile oluyor
du . 

Bir kısım ahali büyük hoparlörlü rad
yoların, başında toplanmışlardı. Ta
raf taraf verilen heyecanlı hitabelerin 
ruhlara kuvvet veren gürültülü &esleri 
hopalörlerin ağzından çıkarak caddele
ri kaplıyordu. Genç, ihtiyar, mektepli 
müteakit, kadın, erkek, yakalarında fır
kanın bayrakları, rozetler, madalyalar, 
akıntıya kapılmış gibi bu büyük insan 
sisinin içine karşJYorlardı. 

Taksimdeki abideye bir an evvel ye
t~mek için alayın önünde koıa koıa 
gıdenler vardı. Dükkanların vitrinlerin
de, şimdiye kadar görülmemiş bir ta
kım sembollerle Türk inkılabını canlan
dıran lavhalara tesadüf edilmekte ı
di. 

Alay, Şişhane yokuşundan geçerek, 
Tepebaşı tarikile, büyük caddeye çık
tı. Güzergaha toplanan halk ordumu
zu şiddetle alkışlıyorlardı. ' 

Saat bir buçuğa doğru alay, Tokat
lıyan önüne gelmişti. Burada, çiçekçi 
ve bahçıvanlar cemiyeti tarafından or .. 
duya muazzam bir çiçek buketi hediye 
edildi. 

Yollarda izdiham, tasvir ve tarif 
edilemiyecek dereceyi bulmuştu. 

Alay, ağır ağır yoluna devam ede· 
rek ikiye doğru Taksim abideoi onu
ne geldi ve burada geniı bir daire ha
linde abideyi ihata ederek bekledi. 

Kahraman askerlerimiz Taksim me)'I 
danım ve civardaki gazinoları tıklım 
tıklım dolduran hali< tarafından şiddet• 
le alkışlandılar • 

Saat ikiye doğru Vali Muhittin B. 
ve Kolordu kumandanı Şükrü Naili Pş. 
bin müşkülatla kendilerine yol açarak 
abidenin önüne ge1di1er. 

Cüınhuriyet abidesine bayrak çekme 
merasimi biraz sonra batladr. 

ince bir boru sesini müteakip, evvet 
ce hazırlanan §.anlı bayrağımız, tiddet
li alkışlar arasında direğe çekildi. Al
kışların ardı arası kesilmiyordu. Bayra
çekildikten sonra istiklal marşı çalın
dı. 

Meydanı dolduran ve adedi, her hal• 
de elli altmış bin kişiden fazla olan ke
sif halk kütlesi marşı, heyecanla dinli
yordu. 

istiklal marıını müteakip Vali Be
yin işareti üzerine, bütün muzikalar, 
hep birden cümhuriyetin onuncu yıl 
marşını çaldılar. Halk, bir ağızdan mar• 
ıı tekrar etti. Meydanı, büyük bir vel
vele içinde bırakan bu umumi tekrar• 
layııın, bir çoklanna, heyecanlı göz yaı 
ları döktürdüğü görülüyordu. 

On yılın marşını lstanbul martı ta
kip etti. Ve bu da halk tarafından tek· 
rar edildi. En nihayet, çelenkler orta• 
ya getirildi ve ilkin fırka ve belediye 
namına hazırlanan çelenkler, merasimle 
abideye bırakıldı. 

lstanhul belediyesinin ve fırkanın 
hazırladıklan çelenkler, cidden büyük 
itina ile yaptırılmıştı. 

Abideye bu iki çelenkten maada, 
Halkevi, Milli Türk Talebe Birliği, Ga
latasaraylılar cemiyeti, ve muhtelif ce
maatler namına otuzu mütecaviz çelenk .. 
ler bırakıldı. Cümhuriyet abidesinin et. 
rafı biraz sonra her renkte he cinsten 
çiçeklerle bezenmiş demetlerin ortasında 
muhteşem bir çiçek bahçesine dönmüş
tü • 

Merasim bu suretle nihayet bulduk
tan sonra halk yavaş yava§ dağılmağa 
tramvaylar işlemeğe başlamıştır. 

Bu esnada saat ( 15) e gelmiıti. lı
tanbullular, bu en müstesna günün tat• 
lı hatıralarını geç vakite kadar biribir
lerine anlatmakla bitiremiyorladı. 

Dün sabah Şişli Gençler Birliğinder 
Muammer ve Hüsnü Beyler Taksim a• 
bidesi önünde birer hitabe irat ettiler. 
Erkek muallim mektebi müdürü Saffet 
Bey de, tarih, çoğrafya, yurt bilgisi 
noktasından inkılap ve cümhuriyeti İ· 
zah eden bir nutuk söyledi. 

Fırkanın Şiıli nahiyesi, Bomontide, 
Hamam istasyonunda , Nişantaıında, 
Kurtuluşta, Tepeüstünde, birer tak kur· 
durmuıtu. Şiıli nahiyesi merkezi önün 
da altı muazzam sütun inıa edilmişti. 
Bu sütunların kÖ§elerindeki buzlu cam• 
lar üzerine vecizeler yazılm11 ve gece 
tenvir edilmiştir. 

Şişli Gençler Birliği tarafından dün 
akıam F eyziye liıesinde Dargenekon pİ· 
yesi temsil edildi. Ayni piyes bu ak· 
şam da Beşiktaşta temsil edilecektir. 

Gene Şişli nahiyesi tarafından bu
gün saat 16 da Sipahi Ocağında bir te
dansan verilecektir. 

Yarın, Şişli Gençler Birliğine men• 
sup elli kişilik bir orkestra heyeti tara
fından fırka vilayet merkez binasında 
bir konser verilecektir. 

Mekteplerde bayram 
Dünkü geçit resmine lise ve orta 

mektepler iştirak etmiştir. tik mektep• 
ler sabahleyin mekteplerde toplanmış
lar ve muallimleri tarafından kendile. 

( LU.tfen sayıl ayı feviriniz) 
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rine verilen konferansları dinlemişlerdir. 
Öğleden sonra ıaat 14 te ilk mektepler
de müsamereler verilmittir. Müsamere· 
lere talebe velileri ve sair bi çok zevat 
gelmiı, cümhuriyet martı söylenmiş, mil 
li piyesler temsil edilmiştir. ilk mek
tepler bugün kendi mıntakalarmda sa
bahleyin geçit resimleri yapacaklardır. 

Osklldar, Boğaziçi ve Anadolu 
sahi~inde 

Üsküdardan itibaren Boğaziçinin 
Anadolu sahilindeki köyler de Cümbu 
riyet Bayramı ~erefine nazirsiz surette 
süslenıniıti. 

Sahilde Kandilli, Beylerbeyi, Çen
gelköy, Paıalimanında büyük takıza
ferler inşa edilmiıti. Çengelköy İspir
to fabrikası çok parlak surette bay
raklarla aüslenmif, elektriklerle ten
vir edilmişti. 

Bilhassa Paşalimanındaki takızafer 
(Ankara kalesini) tanziren iD§a edil
mişti. Şirketihayrixe, Üsküdar vapur 
iskelesini donatmı~ ve iskele önünde 
bir takızafer yapılmıştır. Şemsipa
şada inhisarlar idaresi binası önünde 
Gazi Hazretlerinin elektrik ampulle
rile yapılmı§ bir portreleri vücuda ge
tirilmiştir. Bu portre, denizden görün
mektedir. 

Şemsipaşa sahasında. cümburiyetin 
doğuşunu temsil eden ampullerle ya
pılmış büyiik bir güne§ vücuda getiril· 
miştlr. 

Salacık ve Harem taraflarından, 
denize nazır kısım1ar, baştan başa e
lektriklerle donatılmıştır. Üsküdar 
çarşıboyunda, elektriklerden bir it 
Banka .. kumbaarsı vücuda getirilmiş
tir. Yeniçe.şmede, uncular ve fınncı· 
!ar tarafından mücessem, elektrikle 
aydınlatı.lmıt büyük bir değirmen in§B 
edilmiştir. 

Üsküdar fırka binası önünde kule 
halinde bir tak vücuda getirilmiş, fır
ka bina•ına fırkanın büyük bayrağı 
çekilmiştir. Selimiye caddesinde bü
yük bir takı.zafer kurufmuttur. 

Üsküdar Tramvay ve Su tirketleri 
Bağlarbaşında bir takızafer kurmuıı
lardır. Kı•ıklıda da bir tak İnşa edil
miştir. 

Çaınlıca tepe•İne 25 metre uzunlu
ğunda ve 17 metre önünde bir bayrak 
konulmuştur. Bu bayrak, gündüz 
yalnız bayrak olarak görülmektedir. 
Gece İse bu ebatta yalnız aydınlık ay 
yıldız ,eklinde görünmektedir. 

Üaküdarda ve bütün Anadolu sahi
linde hususi ve resmi binalar da bay
raklarla süslenmiş, elektrikJerle aydm 
Jatılmqtır. Halk, göğüslerine fırka 
bayrağım takmışardır. Aral!alar, tram 
vaylar bayraklar) süsenlmi,tir. Üskü
drhlar, dün Cümhuriyet Bayramını 
coşkun tezahüratla kutlulamıtlar ve 
gece de tezahüratta bulunmuşlardır. 

lomail Şevket Bey tarafından saat 
19 da fırka binaaının Doğancılara na .. 
zır balkonunda halka hitaben bir kon
ferans verilmitlir. 

Anadoluhiaarı iskele meydanında, 
Şemsipaşada, Doğancılar fırka binala
rı önünde halk kürsüleri konulmuftur. 

Gece Bağlarbatı Amerikan kız lise
ainde de bir tem•il de verilmiıtir. 

Kızkuleai de, gece, görülmemi§ şe
kilde tenvir edilmiftir. 

Beykozda 
Beykoz, Paşabahçe ve civarı Ar;>ado

lu sahili de, çok parlak aurette dona
tılmıştır. Beykozda biri hükumet ko
nağı önünde, ikinci.si parkın önünde 
ve bir diğeri fırka binası önünde olmak 
Üzere üç büyük tak kurulmuttu. Par
kın önündeki takın arasına Gazi Hz. 
nin büstleri konulmuttur. 

Çubuklu gaz depoları ve diğer hu
ıuai ve resmi binalar da bayraklarla 
aüalenmiştir~ 

Beykozlular, Akbaba ve Dereseki 
l<öylerinden Beykoza gelen mektepli
lerle Beykoz ve Paıabahçedeki mek
tepler talebesi, dün bir alay halinde 
Cümhuriyet Bayramı terefine tezahü
ratta bulunmutlardır. Beykoz parkı 
önünde bir halk kürsüsü kunılmuı ve 
halktan iatiyenler, Cümhııriyet Bayra
mındaki duygusunu bu kürsüden an
latmışlardır. Gece de, Halk Fırkası 
mümeaaili Retat Yılmaz Bey tarafın
dan bir konferans verilmİ§ ve bir fe
ner alayı yapılmıştır. 

Kadıköyllnde ve Anadolu hattı 
gllzergAhında 

Kadıköy, Cümhuriyet Bayramını iç
ten gelen derin ve emsalsiz bir CO§· 

kunlukla te•it elmittir. 
Köyün muhtelif yerlerinde 26 bü

yük takızaferler kunılmuıtur. Bunlar
d~ Kadıköy İ•keleainden çıkınca, 
hırı İf Bankası önünde, diğerleri fırka 
binası önünde, Rum kilisesi, Ermeni 
kiliseai önlerinde, kabzıınaUar önün
de, Kereatecilerde, eski İ•kele cadde
ainde, Su §İrketi önündedir. Moda 
Bu"!unda dört tak )'.apılmıtlır. Sürey
ya aınemaaı, Hale tiyatrosu önlerinde 
de birer t~ inta edilmiştir. Kızı!top
rakta Nabıye merkezi önündeki taka 
müceaaem büyük bir levha asılmıttır. 
Bı:ı lnhada Gazi Hazretleri baılıca 
~:~,. - .ı.-.t ..... -, a .. ı..:- arada görünmekte.... ~. 

Erenlröyüncl 1 Suadiye Şirketi önün· 
4e ve Zingal Şirketi tarafından Suadi
yeyi geçince timendifer köprüsü üs
t~de de birer tak vücuda getirilmit
tır. 

Bunlardan baıka Kadıköy mmtaka
aında irili ufaklı müteaddit taklar ku
nılmuştur. Bütün Kadıköy, Altıyol 
a~zı çarşısı, Kızılıoprak çartıaı elek
trıklerle tenvir edilmiştir. Kadıköy 
fırka merkezine 500 elektrik lambası 
konulmuıtur. Kadıköy iakelesinden ki
lise önüne kadar 6 bin lamba vazo
lunmutlur. Eski iskele caddesi ve ci
varında 500 lamba yakılmıştır. iske
leden kuınluktaki çocuk bahçesine ka 
d_ar deniz tarafından 40 mumluk 400 
lamba konulmuştur. 

Bu kadar güzel süslenen ve aydm
lanan Kadıköyündeki ilkmektepler 
talebesi, ekalliyet mektepleri de dahil 
oldu~u. halde, dün saat 10 buçukta 
Kuşdılınde ve Gazi mektebi önünde 
toplanmı;lıırdır. Talebe arkala 

dalcılar, arabacrlar, otomobilciler ea. 
nafı ıan'atJerini temail eden kamyon
larla geldikleri halde oradan hareket 
elmitler ve saat 11 de hükumet konağı 
önüne gitmi~lerdir. Alaya birinci ve on 
birinci ilkmektep, birer araba içinde 
cümhuriyeti temsil eden kızlarla. iıti
rak etmitlerdir. 

Hükfunet konağ ıönünde, fırka ida
re heyeti azasından Niyazi Tevfik B. 
aerbest bir hitabe irat etmittir. Alay, 
bundan sonra fırka binası önüne git· 
mittir. Orada iki bine yakın talebe 
tarafından, halkın da ittirakile bir a
ğızdan Cümhuriyetin onuncu ydı mar .. 
tı SÖ}, nmiıtir. Müteakıben fırka ka
za idare heyetinden Dr. İzzettin Bey 
tarafından cümhuriyetin onuncu yıl
dönümünü canlı bir surette anlatan 
bir hitabe İrat edilmif ve çok alkıtlan
mı~tır. 

izzettin Beyden sonra Musevi va
tandaılardan Yuşa Efe~İ serbest bir 
hitabe irat etmit, onu takiben talebe
den Mufahham Müştak Bey serbest 
bir nutuk söylemiştir. 
Kadıköy Sürp Takfor kilisesi bat

papazı efendi de, Büyük Gaziye hita
ben yazdığı bir nesri okumuş ve çok 
alkışlanmıştır. 

Bu merasime saat 13 buçukta niha
yet verilmİ§tİr. Müteakıben_p..l.ay, çar
ııyı dolatarak Erenköyüne !'.adar git
miş ve mektepler yerlerine dönmüş
lerdir. 

Saat 16 da fırka tarafından intihap 
edilen Hüsnü Bey, belediye önündeki 
kürsüde halk bir konferans vermiştir. 
Saat 18 buçukta lzzi Bey tarafından 
Süreyya sinemasında bir konferans 
verilmiştir. Aynca Kızıltoprakta, Ka
dıköy iskele meydanında, halk küroü
leri de kurulmuştu. 

Gece aaat 21 de Kadıköy Süreyya 
ainemasında, Erenköy ainemasında 
temsiller verilmiştir. 

Gece Kadıköyünde büyük bir fener 
alayı yapılmıştır. 

Borsada bayram nasıl geçti? 
BURSA, 29 (Telefonla) - Cümhu

riyetin onuncu yılını kutlulama mera
simi coıkun tezahüratla teait edildi. 
Merasim yeri olan Cümhuriyet Mey
danı saat yediden itibaren on binlerce 
kifiden ibaret halk kütlesi larafındaıı 
dolmuıtu. Merasime onda batlandı. 
Evvela vali ve fırka kumandanı aske
rin, mekteplilerin ve halkın teşkil etti
ği safları gezerek bayramlarını kutlu
ladı. Halk ta teşekkür etti. 

latiklil martını müteakıp askeri mı
zıkanın İf~iraki~• Cümhuriyet marşı 
söylendikten sonra geçit resmine bat 
landı. Asker, jandarma, polis, esnaf 
cemiyetleri muntazam bi ralay halin
de birer birer geçtiler. 

Geçit resmine iıtirak eden bazı 
mekteplerle halk onun tertip ettiği on 
ıene evvelki zamanlara ait vaziyetle 
Cümhuriyetin on yıllık feyizli semere
lerini temoil eden tabloları umumi bir 
alaka ve takdirle karşılanını§, sonu 
gelmiyen alkışlara mazhar olmuıtur. 

Geçit resmi iki buçuk saat devam et
miştir. Cümhuriyet meydanında kunı
lan kür.sünün fırka viliyet reisi Sadi 
Bey tarafından veciz bir nutukla kü
şat resmi yapıldı. Bundan aonra muh
telif hatipler on senelik terakkilerimi
zi canlı bir surette halka anlattılar. 

Gece vilayet tarafından bir balo ve
rilmiştir. Büyük fener alayları yapıl
mıştır. 

Yeşil Bursa en mesut ve en heyecan
lı günlerinden birini yaşamaktadır. 

MEMLEKETTE 
Kemalpata, Göneıı, Sungurlu, Ger

mencik, Beypazarı, Haymana, Nizip, 
Urfa. Çanakale, Samsun, lzmit, Sıvaa 
ve sair yerlerden aldığımız telgraflar 
cümhuriyetin onuncu yıldönümünün 
görülmemiş bir surette kutlulandığını 
bildirmektedir. 

Adalarda 
Büyük cümhuriyet bayramı, Adalar

da da canlı tezahürata vesile olmuıtur. 
Güzel adalar, büyük bayram dolayısile 
battan başa bayraklar ve elektriklerle 
süslenmiştir. Büyükada iokele meyda
nında, saat kulesi yanında büyük bir 
takı zafer kulmuıtur. Aynca çarşıda da 
çarşı esnafı tarafından güzel bir tak 
vücuda getirilmiştir. 

Hükumet, ve belediye konağı, bü
tün hususi binalar, köşkler bayraklar
la donatılmış ve gece elektriklerle do
antılnuıtır. Büyükada rıhtımında bütün 
sütunlar gece elektriklerle tenvir edil
miıtir. Fırka binasına tenısili resim
ler, livhalar asılmıştır. 

Heybeli ve diğer adalar da ayni su
retle donatılmı§tı. 

Dün sabah Büyükada iskele meyda
nında halk toplanmıf, müteaddit ser
best nutuklar aöylenmiıtir. Bu meyan
da Hamit Naci Bey, cümhuriyetin fe
yizlerini anlatmış, bir Ermeni vatanda
ıın nutku onu takip etmiıtir. Bu me
rasimden sonra mektepliler ve halk ta
rafından, ellerinde bayraklar olduğu 
halde büyük bir tur yapılmııtır. 

Saat 17 de Büyükada iıkele meyda
nında Emin Ali Bey tarafından bir 
konferans verilmiııtir. Emin Ali Bey, 
bu konferansında, cÜmhuriyetin dolğu
ıu, lemin ettiği faydalar hakkında j. 
zahat vermiı ve ihıai malumat ile söy
lediklerini teyit ve cümhuriyetin mana
sı, hikmet ve ıümulü hakkında halkla 
hasbihal edilmittir. 

Dün gece saat 21 de Heybeli de
niz lisesinde de Yarım Osman ve inkı
lap çocukları piyesi temsil edilmittir. 
Lise, bayram şerefine çok güzel tezyin 
ve tenvir edilmiştir. 

Heybeli iskele meydanında da bir 
halk kürsüsü kurulmuştu. 

Kartal ve Pendikte 
Cümhuriyet bayramı Kartal Pen

dik, Maltepe ve Samandıra nahiy~ mer
kezlerinde ve köylerinde de coşkun te
zahüratla kutlulanmıştır. 

Saat 9,5 ta halk ve mektepliler, Kar
talda yeni yapılan cümhuriyet meyda
nını tamamen doldurmuştu. Saat 10 da 
Kartal kaymakamı Hamdi Bey, halkı 
kutlulamıştır. Halk ta mukabelede bu
lunmuştur. 

Kaymakam Bey. müteakiben kürsü .. 

• 
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tal Gençler Birliği bandosu) tarafın
dan istiklil martı çalınmış ve halk, 
merasimde bulunan çimento fabrikası, 
gaz deposu müdiranı ve sair müesse .. 
ıatı milliye erkanı tarafından takattüm
le dinlenmittir. 

Müteakiben kaymakam Bey tara
fından heyecanlı bir hitabe ile cümhu
riyet devrinin on yıllık işleri anlatıl
mıı ve bu nutuktan sonra batla as
ker, sonra mektepliler ve halk tarafın
dan geçit resmi yapılmıı ve hep bir a
ğızdan cümburiyet marşı söylenmittir. 

G">it resmini müteakip alay Halk 
Fırkası önüne gitmiştir. Bu sırada 
radyo, Büyük Gazinin Ankaradaki nu
tuklarını naklediyordu. Alaya iştirak e
denler, alkıtlar ve yaşa aadalarile U
lu Gazinin nutuklarını dinlemişlerdir. 

Bundan sonra fırka meydaıunda san
cak merasimi yapılmıştır. Çimento fab .. 
rikası tarafından bayrağa büyük bir 
çelenk konulmuştur. 

Buradan sonra alay belediye önüne 
gitmiş, mektepler ziyaret edilmiı ve 
kutlulamaya nihayet verilmiştir. 

Dün Kartalda saat 16 da Halil Ni
metullah Bey tarafından bir nutuk irat 
edilmiştir. Gene saat 16 da Kartalda 
halka bir temsil verilmiştir. 

Kartalda hükumet konağı , jandar
ma ve belediye dair esi elektrikler ve 
bayraklarla çok güzel donatılmıştı. Bü
tün müessesah millöye, Hilaliahmer, 
Fırka, Gençler Birliği karadan denizden 
elektriklerle tenvir edilmi§lir. 

Gaz deposu, bilbaos' çimento fab
ikasının bütün miişteınilfıtı, bacalarına 
kadar elektrik ziyalarına garkedilmişti. 
Yalnız çimento fabrikasına 8 bin ampul 
konulmuştu. 

Kartalda belediye meydanında, C. 
H. Fırkası meydanında, Gençler Birliği 
ve inhisarlar idaresi önünde büyük tak
lar kurulmuştur. Pendik - Kartal a
rasındaki bakteriyolojihane de elektrik
lerle tenvir edilmiş. ve önünde bir tak 
vücuda getirilmiftir. 

Şimendifer güzergahında, köşklerde 
emsalsiz tezyinat görülmektedir. Pen
dikte de belediye, Cümhuriyet meyda
nı karıısında bir takı zafer kurulmuş
tur. 

Jandarma dairesi ile gümrük idaresi 
arasında da bir takı zafer yapılmıştır. 
Pendik belediyesi, Gençler Birliği ve 
diğer resmi ,.e hu&usi mebani gece e
lektriklerle battan başa aydınlatılnuştır. 

Dün gece Pendikte de bir fener a
layı tertip edilmiştir. 

Bakırköyde 
Cümhuriyetin onun.ıu yıldönümü 

bayram• Bakırköyde de pek parlak me
rasimle kutlulanıruşlır. 

Halk, öğleden evvel Bakırköy ilk 
mektebi önündeki sahada toplanmıştır. 
Mektepliler de meydanda yer alnuştı. 
Muzika önde olduğu halde teşekkül e
den alay, hükumet konağı önündeki 
büyük meydana gitmiıtir. Orada mu
zika tarafından istiklal marşı çalınmıt 
ve müteakiben fırka kaza idare heyeti 
reisi Kemal Bey tarafından bir nutuk 
irat edilmiıtir. Kemal Beyden sonra 
Okucuyan Efendi isminde bir vatan
daş, cümhuriyetin bütün yurttaşlara 
bahış ve temin ettiği fevaitten, cüm
huriyetin feyizlerinden bahsetmiştir. O
nu takiben bir hanım ve ondan sonra da 
kaza muavin müdürü Adil Bey birer hi
tabe irat etmiılerdir. 

Nutuklar bittikten sonra meydanı 
dolduran halk ve mektepliler, hep bir 
agızdan onuncu yıl marşını söylemitler
dir. Hükumet konağı önündeki mera
simden sonra alay Cümhuriyet Halk 
Fırkası önüne gitmiş, orada da müte
addit nutuklar verilmiştir. 

Alayda bir otomobil içinde gayet 
güzel giydirilmiş ve Türk bayraklanna 
ıarılmıt hanım kızlar çok alkışlannuş
tır. 

Bu merasime saat 14 te nihayet ve
rilrni~, müteakiben fırka. binasında ve 
ilk mektepte temsiller başlamıştır. 
Temsiller saat (19) a kadar devam et
miştir. Gece de büyük bir fener alayı 
yapılnuıtır. 

Gece saat 21 de fırkada Rifat Bey 
tarafından da bir konferans verilmiştir. 

Bakırköy istasyon köprüsü meyda
nında, belediye parkında, halkın duyuş
lannı serbestçe anlatabilmesi için halk 
kürsüleri kurulmuştu. 

Bakırköy de, emsalsiz derecede do
natılmış idi. Halk Fırkası, hükumet 
konağı önlerinde, ıimendifer caddesin
de,, bez fabrikası önünde ve çarşı için
de büyük birer takı zafer kurulmuş, 
bunlar vecizeler yazılı la~alar, bayrak
lar, Gazinin resimlerile çok güzel süs
lenmiıti. Umumiyetle hususi ve resmi 
binalar da bayraklar ve elektriklerle ten
vir edilmiştir. 

Yeşil köyde 
Cümhuriyet bayramı Y eıilköyde de, 

büyük tezahürat ile tes'it edilmiıtir. 
Y eıilköy, baştan başa bayraklar ve ta
kı zaferlerle süslenmiıti. istasyonda 
Sidna Tayyare ıirketi tarafından, şi• 
mendifer kumpanyası tarafından, sahi
binin sesi gramofon acentesi tarafın .. 
dan, Y eşilköy esnafı tarafından, Rum 
cemaati tarafından ve ayrıca balıkçı es
nafı tarafından müteaddit büyük taklar 
yapılmııtı. Cümhu·•'yet Halk Fırka" 
binası önünde de büyük bir tak kurul. 
muıtur. Evler, dükkanlar, istasyon ve 
diğer mebani bayraklar ve etelktiklerle 
çok gÜzel donatılmıştır. 

Y eıilköyde ıaat 13 buçukta, köyde
ki bet mektep talebesini teıkil eden 
400 çocuk, ayrıca civardaki yedi köy
den gelen 800 talebe ve köylülerle Hal· 
kalı Ziraat mektebi, Tayyare makinist 
mektebi, Y eıilköy halkı köyün meyda
nında toplaıımıılardır. 

Merasime istiklal marıile baılanmıı, 
müteakiben fırka namına doktor Faik 
Bey tarafından bir nutuk irat edilmiı
tir. Bu nutuktan sonra meydanı doldu
ran bütün halk ve mektepliler, hep bir 
ağızdan önuncu yıl marıını söylemİ§ler .. 
dir. 

Marşı müteakip Halkalı Ziraat mek
tebi muallimlerinden Necati Bey

1 
.ve on

dan sonra bazı talebe efendiler hitabe
ler irat ederek cümhuriyet bayramı 
kutlulanmıı, ıiirler okunmuştur. 

Merasimden sonra traktörler, itfaiye 
otomobilleri ve kamyonlarla - köyün dı
tarısı dolaşılmıı, kız ilk mektebine k -

rulmuı, burada istiyenler, cümhuriyet 
bayramına ait duyuşlannı anlatmıılar· 
dır. 

Y eıilköyde gece de saat 22 de bir 
fener alayı yapılnuıtır. Köyde bugün 
de pehlivan güreıleri yapılacaktır. 

Patrik Efendinin tebriki 
Rum Patriği Fotyos Efendi dün sa

bah vilayete gelerek Vali Beyi ziya• 
retle Cümhuriyet Bayramını tebrik et
miştir. Hahambaşı vekili ve diğer rüe
sayinıhaniye de tebrikatta bulunmuı
lardır. 

Gece nasıl geçti? 
Dün gece lstanbul Cümhuriyetin o• 

nuncu yılını coıkun tezahüratla kutlu
ladı. Gece tehrin her tarafını dolatan 
bir muharririmiz intibalarını §Öyle an
latıyor: 

Gece olunca ıehrin manzarası bÜs· 
bütün değişti. Şehrin en ufak sokak
lanna kadar süsliyen milyonlarca am
pul lstanbulu nura garketti. Hiç bir 
bina yoktu ki cephesi parıl parıl yan
masın. Büyük caddeler gündüz gibi i
di. Muhakkak ki lstanbul dün gece 
dünyanın en l§ıklı §ehri idi. Donanma
mız Boğazı süsliyordu. Akşam daha 
ortalık kararırken sokakların kalaba
lığı gittikçe artmağa başlamıştı. Bu 
kalabalık saat 20 ye doğnı sokakları 
geçilmiyecek bir hale getirdi. Taksim 
ve Beyazıt meydanları belki timdiye 
kadar bu kadar insanı bir yere toplı
yamamıştı. Her nahiyede halk radyo 
hoparlörlt. ''nin önüne birikiyor, An
karadan gelecek sesi bekliyordu. 

Saat tam 8, 15. Hoparlörden bir ses 
çıktı: 

- Alo, alo. • Radyo Ankara, latan
bul ... 

Nefesler kesildi, on binlerce kişi bir 
tek insan gibi her hoparlörden çıka
cak sözlere kulak kesildi. 

Ankara radyosu iıgalden Cümhuri
yete kadar geçen devrin bir tarihçesi
ni yaptı. Bunda düşmanın vatana sal
dırışı, milli müdafaa, saltanatın biya
neti, Büyük Millet Meclisi Hükiimeti
nin kuruluıu, zafer, saltanatın ilgası, 
hilafetin ilgası, Cümhuriyet hadiseleri 
izah edildi ve bunu Cümhuriyet Marıı 
takip etti. Cümburiyet Martı batlayın
ca bütün meydanları dolduran halk 
hep bir ağızdan bu marşa iıtirak etti
ler. Bu, bizde halkın ilk defa hep bir 
ağızdan söylediği mar§lı. 
Marı biter bitmez limanda bulunan 

filodan toplar atılmağa başladı. Saat 
tam 20.30 ..• Bundan tam 10 sene ev
vel bu dakikada Türk Cümhuriyeti i
lan edilmişti. Gene şu dakikada Cüm
huriyet ikinci 10 yılına giriyordu. 

Vapurlar düdük çalıyor, toplar atı
lıyor. Halk alkışlıyor ve bütün kuvve
tile Cümhuriyetin va rolmasını diliyor
du. 

ilk top sesini işiten herkes ve bütün 
nakil vasıtaları inkılap uğrunda can
larını verenlerin. yüksek habralarma 
sayg ıolmak Üzere bir dakika oldukları 
yerde durdular. Bu bi rdakikadan son
ra vatanın milli birlik kuvvetine daya
narak yüksek ve parlak istikbale gidi
şinin yeni bir devri açılını§ ve Türkiye 
Cümhuriyetinin ikinci on yılının ilk 
dakikaları başlamııtı. 

Fener alayları 
Bu esnada Istanbulun her tarafında 

toplanmış olan halk derhal kendilik
lerinden fener alayı için harekete geç 
tiler .• T.aksimden hareket eden bir 
kafile asker, her sınıf halk ve mektep
liler martlar söyliyerek eUerinde me
şaleler Ayaspaşaya doğru ierlediler. 
Buradan D<>lmabahçeye ve oradan Ka 
raköyden, köprüden geçerek lstanbul 
tarafına, Beyazıla geldiler. Bunların 
başlarında Harbiye mektebi ve ban
doları vardı. 

Beyazıttan kalkan kafile de beledi
yenin önünden geçerek Cağa.loğlu An 
kara caddesini takip ederek köprüden 
karşıya geçti '• Taksime gitti. Tak
simden ayrıca ellerinde elektrikler bir 
kafile de Dolmabahçeye inıniıti. Bu 
kafilenin baş!,·ırmda Şehiryatı mekte
bi talebesi önlerindeki bir müteharrik 
motordan elektrik alarak hepsi elle
rinde direkli ampuller tutuyorlardı. 

Beyazıt, Taksim, Şemsipaşa, bele
diye önü ve Kızkuleainden havai fi
şekler atılıyor, bayram candan bir coş 
gunlukla kutlulanıyordu. Haliç sabiLle 
rinde de yer yer muazzam fener alay
aln yapılıyordu. Eyüpten kalkan bir 
fener alayı da Balattan Fenere ve ora
dan da Sultan Selim larikile Karagüm
rüğe, oradaıı Edirnekapı tarikile tek
rar Eyübe inmişti. 

Balo 
Dolmabahçe Millet sarayında de Va 

li Bey tarafından gece bir balo veril
miı ve balo büyük bi meşe içinde sa
baha kadar devam etmiştir. 

Konferanslar .• 
Gece de giindüz olduğu gibi yer yer 

konferanslar veriliyordu. Taksimde 
Cümhuriyet abidesi önünde Şehir M'ec 
lisi azaımdan gazetemiz Netriyıtt Mü
dürü Etem izzet Bey bir konferans 
vermİ§tİr. Büyük bir &Aka ile dinlenen 
bu konferana çok alkıılanmııbr. Bu 
esnada Taksim meydanı on binlerce 
kişi tarafından doldurulmuıtu. Diğer 
taraftan ıehrin her tarafında konfe
ranslar veriliyor, on yılın bilançosu 
yapılıyor ve gelecekte yapılacak §ey
ler anlatılıyordu. 

Mekki S11it Bey Büyükdere Halk 
Fırkasında, Etem Akif Bey Beşiktq 
Halk Fırka11 balkonunda, Darünafa
ka Müdürü Ali Karni Bey Eyüpte, ~i
fat Bey Bakırköyünde, Mekki Hikmet 
Bey Saray sinemasında, İsmail Şevket 
Bey Türk sinemasında, Feridun Bey 
Süreyyapafa ıinemasmda konferans
lar vererek binlerce kişiyel hitap edi
yorlardı. 

Temsiller 
Diğer taraftan Heybeliada Deniz 

lisesinde, Bakırköy Fırka merkezinde, 
Kara.gümrük 15 inci mektebinde, E
yüpte Fıkaraperver sinemasında, Sü
reyyapatada, Erenköyde, Kartalda, 
Şehir Tiyatrosunda, Beyoğlu . Fırka 
merkezinde, Alayköşkünde, Şehzade
başı Ferah tiyatrosunda halka mecca
nen temailler verilmiıtir. 

H .. 

Ankara görülme .. 
miş bir gün geçirdi 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
karşıladı. Burada çok kısa devam eden 
bir tevakkuftan sonra, reisicümhur haz
retleri gene yanlarında Büyük Ekanı 
Harbiye reisi müşir Fevzi Paşa hazret .. 
leli bulunduğu halde otomobille sahaya 
geçtiler. 

Gazi hazretlerinin otomobillerini Ce
neral Voroşilof ile ismet Paşanın bin
dikleri otomobil ve birinci ordu müfet
titi Ali Sait Paşa hazretlerinin otomo
bili takip ediyordu. 

Gazi hazretleri, kılaatın başında top
lu bir halde kendilerini selô.mhyan 
ordu erkanı ümera ve zabitanının tebrik 
)erini kabul ettikten sonra kıtaatı, iz
cileri, mekteplilerini ve halk teşekkül
lerini teftiş ve hiç kesifmiyen alkışlar a
rasında kendilerine mahsus tribüne av
det buyurdular. 

Bu ande radyonun sesi, istiklal mar
tıı:.I n çalınacağını ve onu Gazi hazretle
rinin nutukları takip edeceğini müjde
ledi. istiklal marşı ayakta dinlendi. 
Herkes kulağını ve kalbini Gazinin se
sine vermişti. Memleketin her tarafın
dan dinlenen ve büyük bir heyecan ile 
her cümlesi., ayrı, ayn alkışlanan bu nu 
tuk, millete bayramını kutlulamakla 
kalmıyor, ona daha büyük ve daha par
lak yagnlar vadediyordu • 

Bu nutku meydanda toplanmak bah
tiyarlığına erenlerin bir ağızdan ve tek 
bir kalp heyecanı ile söyledikleri cüm
huiyet marşı takip etti. 

Nutku müteakıp büyük geçit res
mi batladı. Bütün takdirleri ve sevgi
leri üzerine çeken kahraman askerle
rimizin geçişi1 mütemadiyen alkış1arla 
kartı landı. 

Piyade, topçu, süvari kıtaları i]e hü
cum arabaları ve diğer askeri sımflar
]a jandarmalarımızm ve bahriyelileri
miZin geçİ§leri takip etti. Resmigeçi
din en güzel tarafı, yeniden verilen 
alay bayraklan idi. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün
de kahraman ordumuza verilen bu 
bayrakların aakerlerimizin başlan ü
zerinde dalgalanarak geçişi ..• 

Askerlerimizden sonra izcilerimizin 
geçişi batladı. En önde izci Türk kız
larının yer aldıklan bu geçiti, baıta 
Ankara Hukuk mektebi ile lstanbul 
Univeraitesi ve yüksek mektepler mü
me55i1Jeri, Gazi Terbiye ve lametpa§a 
Kız Enatitüaü ile kız lisesi, Darüşşafa
ka ve Musiki muaJJim mektebi talebe
lerinin geçitleri takip etti. 

Bundan sonra en önde yüzlerce fır-
ka bayrağının dalgalandığı halkın 
yürüyüşü başladı. 

Cümhuriyet Halk Fırkası, Ankara 
Vilayeti idare Heyetinin ve Ankara 
Barosu i1e doktorlarımız, eczacıları
mız ve diğer milli teşekküllerimizin 
bulundukları bu geçite Ankaranın bü
tün esnaf teşekkülleri halkı, ve vila
yetin bütün kaza, köy ve nahiyelerin
den gelen binlerce köylü, milli kıya
fetlerle yaya ve süvari olarak iştirak 
ediyordu. 

Bund'an ·sonra sa hay ıdolduran seyir
ci halkın alayı takip editi baıladı.Çok 
uzun devam eden bu geçiş. esnasında. 
Gazi Hazretleri mütemadiyen alkıı
lanıyor ve mukabelede bulunuyorlar
dı. 

Saat tam 2,30 da, d,30 •aat devam 
eden bu merasimi müteakip Reisicüm
bur Hazretleri merasim yerinden ayrıl 
dılar ve bütün yollan dolduran halkın 
yürekten gelen hürmet ve bağlılık te
zahürleri arasında Çankayaya avdet 
buyurdular. 

Ceneral Voroşilof Hazretlerile refa
katlerirı \,eki zevat, geçit resmini, Rei· 
s.icümhur Hazretlerinin tribünlerinden 
takip etmiılerdir. 

Reisicümbur Hazretleri, merasımı 
müteakıp Cümhuriyetimizin onuncu 
yıı]ını kultulama merasi.minde Yunan 
Hükumetini temsilen bulunan Yunan 
hava kuvvetleri kumandanı Ceneral 
Adamidia'e iltifatta bulunmuılardır. 

Ziyafetler 
ANKARA, 29 (A. A.) - Cümhuri

yetirnizin onuncu yı]dönümü merasi
minde bulunmak Üzere Macar Ayan a
zasından Kont Betlet'in riyasetinde 
Macar Meclisi Meb'uaan Hariciye En
cümeni Reisi Pekar, Baron Panthesa 
ve Macar meb'uslanndan 22 kiıilik 
bir heyet fehrimize gelmiş, Meclis Re
İı! vekili Hasan, mebuslanmızdan Re· 
tit' Saffet, Şükrü ve Meclis Umumi 
Katibi Veysel Beyler tarafından kar
şılanmıtlardır. Misafirler, trenden iner 
inmez otomobillerle doğnıca geçit 
mahalline gitmiıJerdir. 

Resmigeçitten sonra ınisafirlerimiz 
şerefine Hasan Bey tarafından bir öğ
le yemeği verilmiıtir. 
Akşam Meclis Riyaseti namma reia 

vekili Hasan Bey tarafından Macar 
misafirlerimize Anadolu Klübünde bir 
akşam ziyafeti verilecektir. 

Miııafirler bu akıam Cümhuriyet 
balosuna iıtirak edeceklerdir. 

Macar heyeti, yarın meclisi ziyaret 
edecekler ve ak§am latanbula dönecek 
•!erdir. 

Bugünkü geçit resmini müteakıp Ga 
zi Hazretleri sabadan ayrıldıkları es
nada Macar Heyeti, Reisicümhur Haz
retlerini "Yaıa!,, diyerek selamlamıf
lardır. 

100 Bin kisi 
ANKARA, 29 (Telef,;nla) - Geçit 

resminden Gazi'sile beraber dönen 
halk saatlerce dolaJlı ve onu görmek
ten aldıkları emsalsiz hazla sevinçten 
evlerine girmek İstemedi. Kalabalık
tan sokakları geçmek imkansız bir 
hale geldi. Sokaklardaki bu halk küt
leıi o haldedir ki, denilebilir ki, Sa
karya Ankaranın cephelerinden ak
maktadır. Radyoların önü heyecan
lanan, alkıılıyan, onuncu yıl mar,ını 
söyliyen, Yaşa Gazi, yaşa Cümhuriyet 
diye bağıran halk ile doludur. 

Evlerde hiç kimse kalmamıştır.Her
kes sokaktadır. Evler, dükkanlar, •o
kat.lar görülmemiş bir nur içindedir. 
Sema bile mütemadiyen atılan fiıek-

Gazinin 
Doğduğu ev 

Yunan hükumeti bir 
levha koyuyor 

SELANlK, 29 (A.A.) - Gıu: 
nin doğduğu evin üzerine hatıra 
larak bir levha konulacaktır. Hü 
metin tebriklerinden başka, M. P 
panastasiu da Balkan konfera 
reisi sıfatile Gazi, İsmet Paşa 
Tevfik Rüştü Beye tebrik telgraf 
rı çelmıi,tir. 

M. Painleve öldü 
(Başr 1 inci sahifede) 

teatr'ın açılına resmini yapnuştı. ölii 
haberi yayılır yayılmaz ilim ve siyas 
alemine mensup bir çok şahsiyetler 
Painleve'nin evine giderek bir defte 
imzalarını koymuşlardır. 

Kabine azası da cenazeyi ziyaret e 
derek hürmet vazifelerini yapmışlardır 

Saat 10,30 da M. Albert Sarraut ai 
lesine hükumet taziyetlerini bildirmiş 
tir. Sabık hükUmet reisinin cenaze rner 
simine ait henüz bir karar alınmı! d 
ğildir. 

M. Painleve yetmi! yaşında idi. M 
tevazi bir ailenin çocuğu idi. Babası res 
sam Litoğraf idi. M. Painlevenin parla 
bir siyaset bayatı vardır. 

Painleve daima cümhuriyetçi ve sos 
yalist grupuna mensup kalmış olduğ 
meclisin mühim şimalanndan idi. Ay 
zamanda Polytechnique, Sorbon ve ni 
hayct l stokholm üniversitesinde profe 
sörlük yapmıt mühim bir ilimdi. Aer 
dinamik hakkında birçok eserleri vardır 
Sonraları bava nezaretine geçecek ola 
M. Painleve ilk uçuşlarını Wilbur Vrig 
ve Hanri Farman ile yapmıştır. 1900 s 
nesinde ilim akademisine giren M. Pairt 
leve orada Eniştein'in rela,tivite nazari 
yelerini izah etıniı ve bu büyük filimi b. 
nevi takdim etmiş ti. 

M, Titulescu Bükreşe dönd 
BOKREŞ 28 (A.A.) - M. Ti 

tulescu maiyetindeki zevatla ber 
her bugün Belgrattan buraya gel 

mittir. 

Romen darülfünununda 
Türkiyat kürsüsü 

BOKREŞ 28 (A.A.) - Rome 
akademisi Türkiyat tetkikleri içi 
Romen darülfünununda bir kürs~ 
ihdası için tetebbüsatta bulunma 
ğa karar vermittir. 

M. Mussolini'nin bir nutkıl 
ROMA, 29 (A.A.) - M. Mus • 

solini eski muhariplere söylediği 
bir nutukta İtalyanın karada, de • 
nizde, havada, amddede ve ruht<' 
birinci olması lüzumunu teyit et• 
miştir. 

Nablus hapishanesi basıldı 
KUDOS, 29 (A.A.) - Kahire· 

den verilen haberde bildirildiği gi• 
bi filhakika halk Nablus hapisha• 
nesine hücum ederek zaptetmiştir· 
Dün Nablusta hiç bir karışıklık ol· 
manu,tır. 

Filistin kargaşalığında 
ölenler ve yaralılar 

KUDOS, 29 (A.A.) - Filistin· 
de son iki günde muhtelif tehirler 
de yapılan hadiseler neticesinde 
ölen ve yaralananların sayısı dah<' 
ilan edilmemittir. Fakat yapıları 
tahminler şudur: 

Üçü ağır on sekiz İngiliz polisi 
iki yerli polis ve on be• kadar hallı 
tan yaralı. T ezahürcülerden 25 
ölü ve seksen kadar yaralı vardır· 
Otuzu ağır yaralıdır. 

1ST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

Bugün gÜndüz matine: saat 15 le 
Aksama 21 de 

ON YILIN 
DESTANI 

Yazan Halit Fahri B· 
5 perde 

lSTlKLAL 
Yazan: Reşat Nuri B· 

1 Perde 

maktadır. Halk veci ve heyecanı ta· 
savvur edilemiy:ecek dereceye gelmi~· 
tir. · 

Askeri kıtaat, izciler ve haJk fenet 
alayları yapmaktadır. Binalarm bal• 
konları, pencereleri ve bir çok yerler• 
de damları halkla doludur. Ankara 
sokaklarında dol.atan halk 100 bin ki· 
ti tahmin ediliyor. Kalabalığın merke• 
zİ•ıkleti bilhaasa Hakimiyetimilliye 
meydanıdır. Buradaki kalabalık o ka• 
dar kesiftir ki, hal kkımıldanmağa int• 
kan bulamamaktadır. Şu dakikada 
Ankaranın en kenar sokağı bile gün• 
düz gibi aydınlıktır. HaJk sevinç ve 
heyecanla metbu, emsalaiz bir sürur 
içindedir. 

Hakimiyeti Milliyeye bir mektup 
ANKARA. 28 (A. A.) - Başvekil 

lsmet Paşa Hazretleri Cümhuriyetiıt 
nuncu yıldönümü münasebetile Haki· 
miyeti Milliye gazetesine §U mektubu 
göndermiıtir: 

"Büyük bayramı Hakimiyeti Mitli· 
yeye kutlularım. Hakimiyeti Milliye a• 
dı millet ihtilalinin ilk gÜnünde büyült 
Reis tarafında e · · · ·· ·· 
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~Cip eylt iyat a • r 
Mamulatı memleketimizin en kibar ailelerin mazharı takdiri olmuştur. 

Kolonyalar, kremler, pudralar, rujlar, sabunlar, briyantinler, sürmeler, diş macunu, esansları, kirpik tuvaleti, tırnak 
cilası vesair yerli ve Avrupa mamulatı toptan ve perakende satış mağazası: Eminönü 47 No. 

üNHüSı~ 
.M..a.I I 1• ılH.tı. 

10 Senelik Cümhuriyef Reiiminin 

Semerelerinden biridir 
~---------------,---------------, 

10 uncu Yıldönümü Bayramı 
zarfında bütün 

Yani: 

~üGAIRA 

lböKOR 
ŞARAfP 

~· . ~ 

. v. s. v. s. 

Bu bayrama mahsus hususi etiketler 
altında satılacaktır 

~---.-ı;----------=---------=-~--------J 

~· --~~'ti~ 
·~ ,~~ 8[)09 

• 
ul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirke·tinden: stan 

Fabrikamızda çıkarılmağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesm- şekerler 29 Tem;;;ıuz torihinden itibaren bin kilodan az olmamllk 
üzere her ı~teyene &:atılmaktadır. fiatlarımız eski'.lli gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;:1r~a ristal Toz Şekeriıı Kilosu 36,75 ~andrt!a Küp Şekerin ilosu 39,5 Kuru~tnrl 
A ııcak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. fstanbul haırfcindekl yerlerden yapılac k siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı ı,amule Ben~dl mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderllir. Depodan itibaren hiltiin masraflar 
ve mes'uliyet müııteriye aittir. G«inderilecek mal ılı-ket tarafındal! müfteri b~,.abına sigurta ettirilir. Siparjt bedelinin tamamını gön
der~nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz bet vagon 3iparlı ederek berl~linin temam:ını peıin ödeyenler vagon başına beı Ura 
t1.112ilattan istifade ederler. 

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

M.M. V. Hava 
Müsteşarlığından: 

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

A-Sanayi mektebi mezunu olup 5-10 sene fabrikada 
çalışmış olması. . • . . . 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bılgı sahıbı 
bulunması. 

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

D - Bon servis ; hastali'.da malill olmadığına dair ra-
P<>r. ~ 

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

tnüracaat edecekler ve fabrikada, imtihana tabi tutulacaklar
dır. İmtihanda kazananlar fab :ika hey'etince taktir edilen yev 
tniyeyi kabul eyledikleri takdi:-de Kayseri'ye kadar olan me· 
&arifi mübremeleri de verilecektir. (5910) 

7966 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Sirkeci Demirkapıdaki Jandarma konağına ait binanın 
tamiri için 4-11-933 cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf 
münakasası yapılacaktır. lsteldiler şartnameyi görmek üzere 
arzu ettikleri gün ve münakasaya iştirak için de mezkur gÜ· 

nün muayyen saatinde m:ıliyeye teslim edilecek (206) lira
dan ibaret ilk teminat makbuz ile ve teklifnanıeleri ile Komis· 
Yonumuza müracaatları. (5631). 7!iG8 

. - . 

Piyasanın en büyük en ucuz 
en soıı moda eşyanın 

YERLi 
ve Avrupa çeşi•lerini 

ANCAK 
Bahçekapı - Meydancıkta 

Ata Refik 
( Sabık Şamlı ) 
Müessesatında 
bulabilirsiniz. 

Fiatlarını 
Tetkik ediniz. 

Te'efo1: 25203 • 24202 

----------------------~-' Gautecilik ve .llfatbaacılık T. A. Ş. 
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yerı 'an 

h«ılis 
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Mışırçarşısı 
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DiKKAT! 
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kalı "V"eI iİ:ı ı 

kapısı karşısı 

Hiç bir yerde şubesi ve aliiliası· yolitur 
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