
Umumi meclis bugünden 
itibaren yeni sene içtimaları· 
na başlıyor.' Belediye büt
çesinde tadilat yapılacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt cb'usu MAHMUT 

Bütün .ya gazeteleri 
Cümhuriyetin 
münasebetile 

onuncu 
takdirle 

yılı 
dolu 

ediyorlar. neşriyata devam 
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Hariçteki Akisler 1 

Uç gündür memleket battan ba
ta ınilli bayramın emsalsiz heye
~ı içinde çalkanıyor, Ancak 
&Janı telgraflarının bize hariçten 
~settirdiği haberlerden anlıyoruz 
kı bu büyük bayramımızın kutYı· 
laıunasında yalnız değiliz. Ç"' ın 
.Aınerikaya kadar bütün dünf , bi
ziınle beraber bayram yapıyor. 
Cümhuriyetimizin yıldönümü, Yu
nanistan ve Bulgaristan gibi dost 
\'e komşu memleketlerde Türkiye. 
deki kadar büyük tezahürat ve de
tin heyecan ile kutlulandı. Bir Yu
nan hatibi, bu vesile ile söylediği 
nutukta "bugünkü bayramınızı, 
biz, ayni zamanda bizim de bay
raınımız telakki ediyoruz.,, dedi. 
Bulgaristandaki tezahürat ta ayni 
derecede samimi oldu. Bükreş rad
Yoau, bütün gece Türk inkılabının 
tilınul ve mahiyetini Romanyalıla
ra anlatmakla metgul oldu. Bel
ıı:rat gazeteleri, sayfalarını bayra
lllıınıza tahsis ettiler. Büyük kom
•unıuz ve büyük dostumuz Sovyet 
!t_uıya bayramımızı benimsedi. Es
l[J dost ve yakın komtu memleket 
efkarının bu tezahürlerini tabii gö
rebiliriz. Fakat gelen haberlerden 
anlıyoruz ki Garbi Avrupa, Asya 
"ı·e Aınerika memleketleri de inkı-
• abıınız ile yakından ali.kadar ol
dular. Berlinde aefarethanemiz ö
ll?nde bir geçit resmi yapıldı. İn· 
R•lterenin belli başlı gazeteleri ta
jt~~dan hararetli yazılar yazıldı. 
Iı·?~n bir dünya Büyük Gazi'nin 
d~Yük eseri önünde hürmetle eğil
• !~.Gazi, geçit resmi günü söyle
dıgı nutku şu sözlerle bitirmişti: 

- Ne mutlu Türküm diyene ..• 
k Hariçten bize akseden haberler 
lı ~r•ısında Gazi'nin bu sözü yeni 
ır nıana ifade etmeğe batladı. 

Tiirk adının yüz milyonlarca insan 
tarafından böyle hürmetle anıldı
ğı bir zaman olmamıttır. Türk, ta· 
rihin kendisi kadar eski bir millet. 
lir, Ancak Gazinin ipretile batlı
yan tarih tetkikatı, bir projektör 
gibi mazinin karanlıklarını nur
landırmadıkça medeniyete olan 
büyük hizmetleri bilinmiyordu. 
~ yakın zamanlarda Türkler 
~~rupayı istila ederken bütün 
dunya gene Türk adını andı. Fa
kat korku ve dehtet içinde. Yalnız 
bıaddi kuvvete dayanır imparator
hık zayıfladıktan sonra da Türk a· 
:• istihfaf ve istihkar ile anılmıya 
.. llfladı. Türkiyeye Avrupanın 
k Hasta adamı" ismi verildi. Asil, 

ahraman ve en eski medeniyet 
&ahibi olan bir millete yapılan ta'n 
'le tetni Sevre muahedesini imza· 
1ı_tınıya giden murahhas heyeti rei
ltne Clemenceau tarafından söyle
ilen •özlerle en aon haddine vardı. 
Fransız Batvekili Ferit Patanın bir 
lllÜli.kat talebine kartı demişti ki: 

- Türklerle imzalıyacağımız 
•ulhün şartlarını onlarla görüşe
rek tespit edeçek değiliz. Bu şart
~~ kendilerine dikte edilecektir. 
k urkün fethettiği hiç bir memle· 

et yoktur ki harap olmasın. Ve 
~~kildiği hiç bir memleket yoktur 
ili haraplıktan kurtulmasın ... 

Aıil Türk milleti, sefil sultanla
İın. ve haın devlet adamlarının el
erınde böyle ağır hakaretlere ma· 

ruz bırakılmıştı. Beynelmilel ha
Ylltta Türkün temiz haysiyeti ve 
~k~k terefi böyle paymal edilir~ 
1<eııdır Kİ Gazi'nin kurtarıcı eh 
~:t.andı. Unu içine atıldığı çukur· 
1 llO kurtaı ... d.lC kendisine )ayık O• 

d~ Yükseklere ~ • ..:ardı. Bugün 
d uıı~~ Türkiyenin ve Türkün önün· 
, e hunnetle eğiliyor. Kahramanlı· 
it, zahmete tahammülü kadar da 
~~lıtk:ı-nlığı, imarcılığı, ve medeni 

it nııllete yakışır yüksek vasıfla
rı~ıt ki bu hürmet hissini telkin et
i-~ttir. !3ütün dünya ~nlamıştır. ~i 
d'urk, hır sulh ve müsalemet amıh· 
B~~· __ Bir medeniyet unsurudur. 
. UY\ik Şefin geçen ı:ünkü hitabe· 
f~nde söylediği gibi, Türkün hede-

1• Yurdunu dünyanın en mamur 
".e en medeni memleketleri seviye• 
:~_ne çıkarmaktır. Biliyoruz ki yü
,\Yeceğinıiz yol uzun ve çetindir. 

Dcak yorulmak bilmez bir cehdü 
::ı-Yret ve sönmez bir imanla Gazi' 
'Sın itllret etti_gi hedefe varacağız. 
d·? uzun ve çetin yolda. yürürken, 
Ilı un ya efkarıumumiyesinin bayra
ltı~ınız vesilesile tezahür eden sa
" tnıj hisleri ve temennileri bize 
Je . k nı uvvet verdi ... 

Ahmet ŞVKRV 
• 8' ın· . ır ta•hih. - Dünkü başmekale-

_ •z~n ikinci satırındaki "bıııhca,, keli
••ıezı ''b · hih d ~zce,, ıeklinde çıkmı~tır. Taa· 

e er·-

1 

Topkapı asfalt yoluna ilk kazma - Fırka binasının kü~at resmi - Hal'de 11az'ıeıas reımi - inkılap müzesinin küşat reımi. 

Gazi Hz. Bugün Büyük Bir Ehemmiyeti Haiz 
Olan Nutukları ile M. Meclisini Açacaklar 

Dün de şehrin bir çok yerlerinde küşat 1 

ve temel atma merasimi yapıldı 
Şehitlik ziyaret edildi, çelenkler kondu, yirmi yeni mektep, 
inkılap müzesi, talebe yurdu ve daha bir çok yerler açıldı 

Cümhuriyet Bayarmının üçüncü gü
nü de heyecan ve sevinçle devam etti. 
Bayramın aon günü olmak münasebe
tile halk sabahın en erken saatlerinde 
sokağa çıkmıştı. Geceyanlarından son 
raya kadar halk selleri oluk oluk cad
delerde aktı. Bilhassa akıamdan son· 
ra halk, caddelerde o kadar kesif bir 
kalabalık arzediyordu ki ve•aitinakli
ye seferlerini süçlükle yapabiliyorlar
dı. Tramvaylara binmek hemen hemen 
imkinsızdı. Otomobi1 arayanlar, saat
lerce beklemek mecburiyetinde kalı
yorlardı. 

• 
Ziraat Enstitüsü ismet Pş. 
nın bir nutku ile açıl~ı 

Halk kürsülerinin devamlı olarak 

R"smi kü§atlar 
muhafazası düşünülüyor 

Dün lıtanbulda gene bi rçok mües
sesenin küıat resimleri, temel atma 
merasimi yapıldı. Cümhuriyet Bay· 
armında bu suretle ) 2 muhtelif yerde 
kiltat resmi yapılmıt. temeller atılmıt 
ve yirmi mektebin kapılan açılmııtır. 

Dünkü kütat resimlerine evveli. mez 
bahanın yeni &atıf salonu ve memurin 
dairesinin açılmasile batlandı. Saat 
on buçukta Fırka Vilayet idare Heyeti 
Reisi Cevdet Kerim, Fırka vilayet he
yeti azaları, daimi encümen ve ıehir 
meclisi azaları ve bir çok halk hazır 
bulunduğu halde Vali Bey bir nutuk· 
la küıat ersmine başladı. Muhittin B_ 
nutkunda mezbahanın kuruluşunun 
bir tarihçesini yaptıktan sonra bütün 
ıehre 1,100 lira temin edildiğini, fa
kat belediyenin halktan çıkan bu pa· 
rayı gene halka iade ettiğini söyliye-

(Dcvamı 6 mcı sahifede) 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Hüku. ı 
met merkezinde bayramın üçüncü gÜl!Ü 
ayni hararetle devam etti. Halk kürsü· 
!erinde söz söyleyen vatandatlann ade
di bini aıtı. Hiç bir rejimin bu kadar 
serbest bırakamadığı halk hatipleri çok 
güzel, manalı fikirlerle heyecanlarını , 
duygulannı ifade ediyorlar. 

Bu kürsülerin vatandaılann biri· 
birlerilo her zaman ıerbestçe konuşabil
mesi için devamh olarak muhafazası 
Cümhuriyet Halk Fırkasınca dütünül
mektedir. 

Başvakilin nutku 
ANKARA, 31. A. A. - Başvekil Is· 

met Pata Hazretleri dün Ziraat enstitü· 
]erini açarken §U nutku iradctmittir : 

" Efendiler·, 
Şimdi yüksek ziraat enstitüsünü res· 

men açıyorum. Türkiye Cümhuriyeti bu 

enstitüyü vücuda getirmek İçin seneler
dea beri eme arfetti. Bu enstitüyü fa· 
kültcleriyle birlikte memlekete ziraatte 
ve baytarlıkta yüksek mühendisler yetit 
tirece-k bir üninrıite tanıyoruz. Bu enı· 
titü memleketi gerek baytari sahada il"' 
rek ziraat sahasında tetkik ve islah ede
cek tam manaıiyle bir enstitü mecmua· 
aıdır. 

Efendiler, enstitüyü hükumetin ayni 
zamanda daima emniyetle iıtiıare edece
ği büyük bir ziraat erkanı harbiyesi ta· 
nıyoruz. Bütün ümit bu enstitüde çalıta· 
cak ve yetişecek adamların eyi öğrenmek 
ve memlekete hizmet etmek icin sarııl
maz bir a!kla mücehhez olmal;.,.mdadır. 
Bu beklediğimiz, bir ümit ve temenni de· 
ğil, kendilerinin burada tahsil ederken 
yapmağa mecbur olduklar bir vazifedir. 
Bu vazifeyi ifa etmek onlar için ne ka-

(Devamı 2 inci sahifede) 

•••••• ... ,,,,,,,,,,,,,, ........................................... ,,,,,, ..................................... . 

lımet r,. llz., muhterem misafirlerimizle birlikte 

Sovyet heyeti bugün Mec
lis içtimaında bulunacak 

Misefirlerimiz Gazi Hz. nin nutuklarını 
dinledikten sonra İzmire gidecekler 
ANKARA, 31 (Telefonla) -

Dost Souyet misafirlerimi;ı; Reisi
cümhur ha~retlerinin yarın mecliste 
irat edecekleri nutku dinlemek mak· 
aadile hmire hareketlerini tehir et· 
miılerdir. Misafirler yarın Millet Mec· 
/isinin toplantısında bulunacaklar ue 
akfQm ü:ı:eri Ulat (21,50) d" kalka
cak hususi trenle lzmire hareket e
deceklerdir, Misafirler /;ı;mirde iki 
g"ce kalacaklar oradan Çanakkaleye 
de uğrayarak latanbula gelecekler
dir. 

su hakkındaki intibalarını şöyle anlatmıt 
!ardır: 

·- " Türk ordusunun cümhuriyetin o
nuncu yıldönümü ferefine dün yaptığı 
ve bizim büyük bir alaka ile aeyrettiği
mi.z geçit reımi bizde fevkalade bir inli· 
ha bıraktı. Geçit resmi ender görülen bir 
intizamla cereyan etmiştir. Bu, ordu yük 
sek kumanda heyetinin ve azimki.r ve 
şayanı imtisal zabitan kadrosunun müm 
taz evsafına, kıtaatın mükemmel inzıİ>at 
ve yüksek talim ve terbiye seviyesine 
en !"Üze! bir delildir. 

"lffltlMU•ıt•ı•lllllll 

İstanbul un 
Gazi Hz. ne şükranı 

Vali ve Belediye reisi Muhittin B. 
tarafından Cümhuriyetin onuncu yıh 
münasebetile Reisicümhur Hz. ne §U 

telegraf gönderilmiıtir : 
Büyük Reisi Cümhur Ga:ri Mustafa 

Kemal Ha:zretlerine 
Mübalagası;ı;, i.ıisnası;ı; bütün ls

tanbul bir tek uücut ue bir tek yürek 
gön!~ si;ı;d~ ue gö:zü büyük e•erinide 
bahtıyarlıgının a;ı;emetini kutlul<XmOk· 
dır. Şükran ue minnettarlıkla ar:ı:eyf,,. 
rim ,,fendim. 

latan bul Vali ue Belediye reiri 

ınıını11111ımwıııuını•u• 

Ruşen Eşref B. 
Mebusluktan istifa etti 

ANKARA, 31 
(Telefonla)- Ri
yaseticümhur U
mumi Katipliği. 
ne tayin edilen 
Afyon meb'usu 
Ru,en Etref Bey 
meb'usluktan isti
fa etmittir. 

ANKARA, 31 
(Telefonla) -Ri
yaseticümhur U. 
mumi Katibi Ru- Ruşen Eşrei B. 
şen Eşref Bey ls-
tanbula hareket etmittir. 

Maliye vekili 

B. M. Meclisi binasını ve yeni ilave 
ve Kazım Paşa 

edilen kısmını gösteren bir resim 
Hazretleri 

... 

1M. Meclisi bugün açılıyor! 
Gazi Hz. hususi bir ehemmiyeti 

olan nutııklarında 
haiz 

Balkan sulhuna da temas edecekler 
Fırka grupu da bu sabah ictimaa davet edildi 

ANKARA, 31 (Telefonla) - 1 zarlında hükumetin yapacağı ifle
Dördüncü Büyük Millet Meclisinin re temas edecektir. 
üçüncü içtima senesi yarın saat on Aziz Gazinin nutkundan "ıonra 
dörtte Reisicümhur Hazretlerinin Riyaset Divanı intihabı yapılacak. 
bir nutku ile açılacaktır. Husuai 
bir ehemmiyet atfedilen bu nutuk- tır. Kazım Paşanın tekrar reisliğe 
ta Büyük Şel bilhassa Balkan sul- seçilmesi muhakkaktır. Encümen• 
hü yolunda Türkiyenin son zaman- ler İntihabı ise müteakıp celsede 
lardaki ciddl ve samimi teşebbüs- icra edilecektir . 
lerine ve elde ettiği neticelere te· Riyaset Divanı aza namzetlerini 
mas edecek, Cümhuriyetin on yıl- seçmek üzere yarın Fırka Grupu 
da vücuda getirdiği eserleri teba- saat on birde içtimaa davet edil
rüz ettirerek önümüzdeki ıene mittir. 

Balkan konferansı Sela
nik'te toplanıyor 

Hey' eti murahhasa reisi dün geldi, 
yarın gidiyorlar 

'.Ayın betinde Solanikte toplanma• 
sı kararla§an dördüncü Balkan konfe
ransına ittirak edecek olan murahhas 
heyetimiz yarın §ehriınizden hareket 
eyliyecektir. Heyet Stella d'ltalia va• 
puru ile ve Pire tarikile Selaniğc gi· 
decektir. Heyeti murahhasamıza ri-
, •• et edecek olan Büyük Millet Mec• 
!isi Reis vekiUerinden Trabzon meh'· 
usu Hasan Bey dün sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiıtir. Heyet Umumi 
Katibi Ruten Eşref Bey de bu sabah 
gelecektir. Heyette aza olarak buluna· 

; u"\ 

;Milliy~t 
Selanik konferansında 
Heyeti murahhasamızla birlikte Se· 

lanikte toplanacak olan dördüncü 
Balkan konferansına i§tirak edecek 
olan arkadaşımız Mecdi Sadrettin Bey 
gaeztenıize konferans haber ve intıba ... 
farını telgraf ue mektuplarla bildire
cektir. 

Bu suretle her sene ehemmiyeti ar-

Heyeti murahhasa reisi Trabzon 
Meb'usu Hasan B. 

cak zevatın isimlerini aşağıya yazıyo• 
ruz: 

Ce. Voroşilov ve Ordumuz 
ANKARA, 30. A. A. - Sovyet heyeti 

murahhasası reisi M. Voroıilov bugün 
Anadolu Ajansı muhabirine Türk ordu-

Avrupa oı·dulım hakkında edindiğim 
mallimatn n..."'!.zaron ben fU kanaatta .. 
yım ki ; Türk orduıu kıymet itibariyle 
bu orduların hiç birinden a~ağı olmadık· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ANKARA, 31 (Telefonla) - Mali· 
ye Vekili Abdülhalik Bey bu sabah 
geldi. Viyanada gözünde yapıll\n mu- 1 t~'! ue Ba.lkanlarda daimi bir sulh te· 
vaffakıyetli ameliyattan sonra doktor· •ısı 8,~Ye_•ı!e çalııan Balkan k~nfera'!
lar muhterem vekile çalışmasında l smı M:llıyet,, yak:ndan takıp etmış 

h 1 d • .. l . l d" olacaktır. ma zur oma ıgını aoy cmış er ır. _______________ .; 

Dr. Akil Muhtar Bey, Ali Muzaffer 
Bey, Ahmet Mitat Bey, Abdülhak Şi
nasi Bey, Türkiye it Bankası Umumi 
Katibi Baki Bey, Cevat Abbas Bey, 
Efzayi§ Suat Hanım, Fazıl Ahmet B., 
lstanbu! Belediyesi Reiı muavini Ha • 
mit B<'y, lhrahim Fazıl Bey, Nazım 
izzet Bey, Nemli zade Milat Bey, Nu-

( luti en ıayılayı çeviriniz) 



Tarihi tefrika: 144 

T-:' 1. fit. H.,. ~ (Mlllly.a) la.ıı.. 

Mitat Paşa ve Kızlar ağası 
3 

Sultan Azizin gazap ve tehevvürü. Mitat Paşayı 
avutmak isteyorlar! ... - Cevher ağanın Mitat Pş. yı ziyareti 

Kızalarağası Hafız Behram A
ğanın, Mitat Pata aleyhinde Sul
tan Hamide verdiği arizeden ma
baat: 

"Sultan Aziz derhal telaşe dü· 
tei.P kendi yaverihası lncirköylü 
Hı.ismen Paşayı, batmüddeiumumi 
Lebip ve Adliye Müstetarı Vahan 
Efendileri acilen Edirneye gönde
rip tahkikata ba,lattığı gibi Ferik 
Cemil Pasa kumandasile iki üç a
lay asker dahi sevkettirmi~ ve ihti
la.in önünü almak için Babıaliyi 
ve seraskeri sıkı~tırmağa mecbur 
olmuşhı. Edirneden alınan mühim 
haberlerden ihtilal yangını devam 
ediyordu. Sultan Aziz, iç sıkın
tısından sabahlara kadar uyuyamı
yorlar, rastgeleni haflıyorlar, ga
zepleri, tehevvürleri artıyordu. Va
lide Sultan Aslanını teskine çalıtı· 
yor, teselliler veriyor, tekkelere 
kurbanlar gönderiyor, hatimler o. 
kutuyordu. Kendi de namazlar 
kılarak yirmi birer defa Y asinişe
rifler okuyarak oğlunun ve memle
ketin selametine düalar ediyordu. 

"Cevher kulunuz, hiç unutamam, 
diyor; cennetmekanın tahttan indi
rilmesinden ve sehadetinden iki 
ay üç gün evvel .. bir gün yatsı vak
tinden sonra idi. Valide Sultan be
ni çağırdı. Orta mabeyinde huzu
runa çıktım. Kendisi J?ek kederli 
ve sinirli bir halde idi. 

"Cevher! Bu saatten iki buçuk 
saat sonra, bir saray araba.sile doğ
ruca lstanbulda Soğanağa mahal· 
lesinde kain konağına gidip Mital 
Pa~yı göreceksin! Böyle geç git
mene sebep, Mitahn kafadarları ol
vakte kadar dağılım,, kendisi yal. 
nız kalını' olacağı mülahazasıdır. 
Benden çok selamlar aöyliyerek, 
hatırını sorup ok9ayarak bugün As
lanımla kendisini konu,tuğumuzu 
ve ortalıktaki fena1ıklardan padi· 
~ın çok üzülmekte olduğunu ve 

kendisinin dirayet ve ehliyetini ve 
Tunadaki muvaffakıyetlerini tez. 
kar ile fU mütkül hallerin düzelme
si ve devlet ve memleketin selame
te erdirilmesi için mütalealarını 
sorduğumuzu, gayret ve himmetini 
arzu ettiğimizi söylersin! Açıktan 
açığa olmıyarak sadaret makamına 
geçeceğini ima eder gibi davranır· 
sın! Bakalım o, elebafı, akıl kum
kumasıneler diyecek? Ne ustalıklı 
cevaplar verecek? Bu tedbir ile 
hem onu biraz tatlı ümitlere düşür
müt, avuhnUf oluruz. Hem de bel· 
ki bir çıkar yol öğrenebiliriz, diye 
dütündüm. Çünkü bugünlerde As
lanımı çok rahatsız, geceleri uyku
suz görüyorum, aşırı ke
derleniyorum. Sen, tamam ıaat 
on ikiye doğru oraya varmalısın! 
buyurmutlardr. 

Valide Sultanın verdiği emir ve 
talimat mucibince saat on iki sula· 
rında yani geceyarısmda paf&Dın 
Beyazıt civarında Soğanağa ma· 
hallesinde kain konağına vardım. 
Bindiğim saray arabası kapının hi
zaaında durur durmaz henüz yat
mamıf olan kapıcı kapıyı aralıkla.
yarak dı,arı çıktı. Ayyıldız marka· 
lı, yiiksek kadanalar ko,ulu has a
hır &Tabasını görünce şaşaladı. A
rabacı yamağı ıarayihümayundan 
Kızlarağası Hazretlerinin Pata 
Hazretlerini ziyaret için geldiğini, 
acele Pata Hazretleine haber ulat
tırdmasmı söyledi. 

"Kapıcı uçarcasına hareketle İ· 
çeri gitti, iki dakika sü~med~n pa
şanın gidit ağası lbr~hmı Aga.k~
'8 kop geldi. lbrahım sarayıhu· 
mayuna gelir gider old!;lğ~dan ~e
ni tanıdı. UsUI. ve erkan uzere ız· 
zetleyip içeri buyurun etti. Oçü?· 
CÜ kattaki orta odaya aldılar. Hıç 
beklemeksizin Mitat Pata, müte
bessim bir sima ile göründü. 

(Arkası var.) 

Muhabir mektubu 

Giresonda belediye işleri 
Şehrin su ihtiyacı tatmin ediliyor, belli 

caddeler par\re ile döş_endi 
GIRESON, (Milliyet) - Beledi-İ 

ye reisi .f:şref Dizdar . Beye kart! 
her Giresonlunun kalbmde samı
mi bir sevgi ve saygı vardır. Ken· 
disile Gireson tehir itleri hakkın· 
da konu9tum. . • . 

-1931 senesi hazıranında mti· 
hap edilerek vazifeye başlıyan ye
ni belediye heyeti tehrin muhtaç 
olduğu her türlü itlerini çok mü· 
kemmel buldu. Ve bimci it ola· 
rakta beş senelik iymar ve mesai 
programı yaptı, İymar işlerine baş
layabilmek için elimizde m.uhak
kak tehrin bir harita ve planı la
zımdı Güzide bir heyetifenniyenin 
uzun ~esaisile vücuda getirdiği 
'3u harta ve plan belediye meclisin
ce tetkik edilerek kabul edildi, 
harta.ya uygun olarak, Gireson en 
islek caddesi olan ve fakat çok 
harap bir vaziyette bulunan "Bekir 
paşa,. caddesi mükemmelen yaptı
rılarak yeni yol hüktimel konağı
nın kapısına kadar parke ile tefrit 
edildi. 

Camurlarile, kirile, fena koku
sil.; en fena bir caddemiz olan 
"Arif Bey,, caddesi de esaslı su· 
retet yapılarak tertemiz bir hale 
kondu. Bu cadde yapılmazdan ev
vel o civardan gelen lağımlar aç
tırılan derin ve fenni kanala veril
mek suretile fena kokuların 
önü alındı. 

Biran evvel yapılması çok mat· 
)up olan ve idarei hususiye ile de 
alakası bulunan "lamel Pata,, cad
desinin dahi hususi idarenin de mu 
avenetile şose olarak yaptırılma
sına başlandı. 

Uzun seneler tamir görmemesi 
dalayısile pek bozuk olan iskele 
civarı lesvian tamir edilerek parke 
ile ıefri' edildi, 

Halkın sıhhi, bedii ve ruhi ihtiya 
cını talinin edebilmek için yaptır-

ri Bey, Re,it Saffet Bey, Hukuk Fa
külteıi Reisi Tahir Bey, Vadi Raşit B., 
Millet Mecliıi Umumi Katibi Veysel 
Bey, Zeki !'ı'esut Bey. 

Bundan başka Matbuat Cemi:•cti 
namına arkadaşımız Mecdi Sadrettin 
ve Hilali Be••1erle Hakimiyeti Milliye 
refikimizden .~ aşit Hakkı Bey heyete 
refakat edeceklerdir. 

c;ireson Belediye reisi Eşref 
Dizdar Bey. 

dığmıız park manzarası itibarile 
kaaabanın en güzel yeridir. Evvel· 
ce kayalık, mezarlık, mezbelelik 
ve harap bir cami enkazından iba
ret olan bu yer, şimdi güzelle,me
ye, çiçekletmeye batlamıştır. 

Sıhhat: 
Halkın srhhi vaziyetile yakından 

alakadar olan belediye müracaat 
eden bütün hastalara doktorumu· 
zu göndermek suretile muayenei 
aıhhiyeleri yapılmakta ve ilaçları 
da parasız verilmek suretile teda
vilerine gayret edilmekte ve muh
tacı muavenet bikealere ise her su
retle yardımda bulunulmaktadır. 
Bunlardan batka açık bulunan 
lağımlar kapatılmakta ve fehrin bü 
tün sokakları her an icin temiz bu
lundurulmaya çalıtıl.,;aktadır. 

Halli çok lazım itlerden bir de 
et ve zebih meselesi idi; bu mü
him iti de gözönünde bulunduran 
belediye mezbahayı ikmale mu
vaffak olarak hayvanlar bir sene
dir bu fenni mezbahada baytarın 
mürakabesi altında kesilerek hal
kın ucuz ve temiz et alabilmesi 
temin edilmİftir. 

Su meselesine gelince: 
- Evvelce mevcut suların tahli

li için lstanbul kimya ve Bakteri-
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HARiCi HABERLER 
Fransız kabinesi 

Başvekil beyanna~esinin 
esaslarını hazırladı 

PARIS, 31. A. A. - Naırlar meclisi· 
nin dünkü toplanbsında M. Sarraut hüku 
met beyannamesinin ana hatları hakkın· 
da arkadaılanna malfımat vermiştir. 

Bu beyanamede mali ve iktisadi vazİ· 
yetten, harici siyasete ait iılerden bahse
dilecek, bütçedeki müvazeneaizlik hali• 
nin sürüp gitmesinin devlet maliyesini 
maruz bırakacağı tehlikeyi kavriyan par
lamento azası arasmdalıi bütün iyi niyet 
aahiplerini.n yardımları istenecektir. 

M. Sarraut beyannamenin metnini per 
şembe günü kendi reisliği altında topla
nacak nazırlarm taavibine arzedecektir. 
Cuma günü Cümhurreisinin riyasetinde 
toplanacak nazırlar meclisinde beyanna 
menin kat' şekli kararlaşbrılacaktır. 

Yeni hükilmet bütçe nazırı M. Gardey 
nin maliye nazırı M. Bonnet ile birlikte 
hazırladığı mali kalkınma projesini önü
müzdeki hafta içinde meclise w -:ıck nİ· 
yetindedir. 

M. Bonnet hazinenin vaziyeti v~ dev
letin mali itibarının korunması için alın• 
ması gerek olan tedbileri dün uzun uza• 
diye anlatmııtır. 

Calmette için .. 
CENEVRE, 31 (A.A.) - Milletler 

Cemiyeti oıhhati koruma komitesinin 
dünkü toplantısında reis M. Madsen İ· 
le prof~r Leon Berard geçen gün Ö. 
len M. Calmetıe' in hatırasını hürmetle 
amruılardır. 

Bundan sonra celse matem alameti 
olarak tatil edilmittir• 

Bir tayyare düştü 
LURE, 31 .A. A. - Bale-Pariı hava 

yolunda iıleyen 3 motörlü Fransız tay· 
yaresi sis yüzünden düımüıtür. Makinist 
ile bir yolcu ölmüı, diğer bir yolcu ile 
pilot ağır •urette yaralanmıştır. 

yolojihanalerine nümuneler gön· 
derilmi,ti, alınan raporlar· 
da gösterilen neticeler mernnuniye· 
timizi mucip olmu,tur. Yüzba'ı su· 
yu, çalık oğlu suyu, kedikkaye su
yu, kavlaan suyu, poyraz, suyu, 
gücük yalı suyu, (kaya suyu) ısım· 
lerile altı menba suyumuzun temiz 
ve hastalık verici mikroplardan 
ari ve kabili fÜrp olduğu tahakkuk 
etmiştir. Bunların içinde kedikka
ya ve yüzbafı sulan Karadeniz sahi 
!inde en temiz en hafif ve leziıı: 
sular olduğu tebeyyün elmittir. Bu 
sulardan bazılarmm menbalarm
da ufak tefek in9aat yapılmak au
retile temizliklerine halel gelmeme 
si temin edilmittir. Bu sulan hal- · 
ka temiz ve ucuz içirebilmek için 
ücreti balediyeden tayin ettiğimiz 
iki memurumuz auculann doldur· 
dukları tenekeleri mühürler, halk 
bu mühürlü tenekelerin bir tanesini 
bet kurut gibi cuz'i bir paraya alır. 
Bu meyanda kaııaba dahilinde bu
lunan diğer suların türbe salih o-' 
lup olmadığını halkımızın ko
layca görüp anlayabilmesi i· 
çın bütün çefmelerin Ü· 
zerlerine büyük harflerle içilir 
veya içilmez levhaları koydurul
muttur. Gelecek sene içinde kabili 
türp olmıyan sularımızı da ıslah 
ederek içilebilir bir hale getirebile
ceğimizi ümit ediyorum. 

iskele: 
İskelemizin tevsian intası bu se

neki imar projemizin başındadır. 
vukubulan müracaatımız üzerine 
Nafia V eki.leli tarafından gönderi· 
lecek liman ve iskele mühendisi 
M. Dümayo ismindeki zatın gelme· 
sini bekliyoruz. Mumaileyh gelir 
gelmez yapacağı projeye göre in,a· 
ata başlıyacağız. 

Cümhuriyet bayramı hazırlıkları: 
Cümhuriyetimizin onuncu yıldö

nümü bayramını canlı, nurlu, renk· 
li ve parlak bir surette kutlulamak 
için komisyon ve belediyece icap 
eden karar ve tedbirler alınmıştır. 
Resmi ve hususi bütün binalar do
ntıtılarak fehrin muhtelif yerlerine 
ve bu meyanda belediye meydanla
rında büyük taklar kurulacakhr. 

Şehir ba,tan başa donatılacak, 
gece elektrik ziyaları arasında nur· 
lar İçinde kalacakbr. Karada, de
nizde büyük fener alayları yapı· 
larak, mektepliler, halk ve esnaf 
tesekkülleri Cümhuriyet ve istiklal 
m~rflarını hep bir ağızdan söyliye
rek bu fener alaylarına iftirak ede
ceklerdir. Köylerimizin umumun· 
dan bir çok atlı ve yaya köylüleri
miz tehre gelecekler, gündüz ve 
gece yapılacak büyük tezahürata 
milli kıyafetlerile iştirak edecek
lerdir. Halkevi, mektepliler ve Hi
lal kulübü gençleri bir çok piyesler 
temsil edilecek ve halk hatipleri 
tarafından hitabeleT ve konferans
lar verilecektir. Hükumet tarafın· 
dan jandarma mektebinin büyük 
salonlarında resmi balo verilecek 
ayrıca fehrin her yerinde, hatta 
köylerimizde eğlentiler ve eğlen
celer tertip edilecektir. Giresonlu
lar büyük bayramı bütün mana ve 
fümulile fevkalade tezahürat için
de hakikaten misli görülmemit bir 
!ekilde candan kutluyacaklardır. 

Altın esası 
-o-

ln~iliz - Amerikan muza
kereleri 

ehemmiyet peyda ediyor 
NEVYORK, 31 (A.A.) - Maliye ve 

borsa mahfellerinde umumi surette hü .. 
küın •Üren düşünceye göre albn hak
kında M. Roosevelt tarafından takip 
edilen siyaset lngiltere ile Amerika a
rasında bir anlqma elde edilmesi ve 
icabında altın esasına avdet olunması 
enticeaine ulaıacaktrr. 

Bununla beraber gelec~k zamanlar 
hakkında her hangi bir faraziye ve 
tahmin ileri sürülmek istenmiyor. 

Yalnız Amerikanın ecenbi memleket· 
lerden gelişi güzel ve düzensiz bir su
rette altın satın almayacağı fikrinde bu
lunuyor. Bir de Vaşington, Londradan 
ayn olarak hareket edecek olursa 1 n
gilterenin • lngiliz lirasını korumak i
çin • mukrıbeli bilmisil tedbirine ba, 
vurmasından korkulmaktadır. lngiltere
nin bu yolda bir hareketi ise, mesela 
Fransanın altın esasını bırakması gibi 
ehemmiyetli akisler ve tesirler hasıl e
debilir. 
VAŞiNGTON, 31 (A.A.) - M. Lei

th Ross M. Acheson ve Federal Reıer
ve bankaları umum müdürü M. Black 
1nıriliz borçlan hakkında konuımuılar· 
dır. M. Leith Roos en az on gün daha 
Vatlngtonda kalmak niyetindedir. 

Yan resmi mahfellerde zan ve tah
min edildiğine göre albn meselesi hak
kında lngilteTe ile Amerika arasında bir 
anlaşma elde edilmiş olması muhtemel
dir. 

Kanserle mücadele 
MADRIT, 31 (A.A.) - Kansere 

karfl fenni surette mücadele için top
lanan beynelmilel ilk kongre "Kansere 
karşı mücadele,, adlı bir beynelmilel 
birlik vücuda getirilmesini kararlaşbr• 
mııtır. 

Lindberg abidesinin 
önünde 

BURJE, 31 (A.A.) - Tayyareci mi
ralay Lindberg yanında kansı olduğu 

halde dün ansızın Burjeye Atlas Okya· 
nusunu vaktile şerd'le geçmif olmasının 
hatırasını ebedileştirmek için dikilen 
abideyi görmeğe gitmiştir. Ondan son• 
ra Lindberg, France • Air kumpanya
ımın taya.relere yolcu bindirilmesine ve 
eşya yüklenmesine mahıus meydanı ve 
hangarlannı gezmiı, bu kumpanyanın 
hatlarında iıliyen ticaret tayyarelerinin 
ilk örneklerini gönnüıtür. Lindberg ile 
kansı France • Air kumpanyası mümes
sillerinin Yerdikleri ziyafette bulunduk
tan sonra Burjeden ayrılarak Pariıe git
miılerdir. 

Von Ncurath ilkbaharda 
geliyor 

BERLIN, 30 - M. von Neuratb, An
karada Türkiye HükUnıetine yapaca
ğı ziyareti, bir çok itleri dolayıaile, ilk
bahara tehir etmiıtir. 

--o-
Almanyada ikbsadi pro

pağanda meclisi 
BERLIN, 31 (A. A.) - Wolf A· 

jaıuından: lktıaadi propaganda Mec· 
liai lktıaat Nezareti Müatetan M. Funk 
tarafından açılmıfbr. M. Funk söyle· 
diği nutukta iatihsal ve sahf iılerinin 
ustaca bir propagandanın yardnnı ile 
hiuolunur derecede düzeltilebileceği. 
ni kaydetmiıtir. 

Bundan sonra Propaganda Nazırı 
M. Goebbe[a ikbaadi propaganda Mec 
!isi hakkındaki kanunun gözettiği mak 
aadın Alman ikbsat aleminin gayret 
ve kanaatlerinin - ferdi teıebbüs ve 
mea'uliyete dokunmakaızm - Alınan 
ikbsadi siyasetile teliften ibaret oldu· 
ğunu söylemiştir. 

M. Goebelı bu meclisin Alman eıya• 
11 için propaganda yapmıuı Jaznngel
diğini de ilave etmiştir. 

Daha sonra aöz alan lktraat Nazırı 
M. Schmitt Almanyanm iktısat saha· 
sındaki milli gayelerinin hiç bir ecne· 
bi menıleket aleyhine müteveccih ol· 
madığıru, asıl meselenin ecnebi mem ... 
leketlerJe yapılması laznngelen iktısa
di mübadele münar.ebetlerinin yeniden 
tesisinden ibaret olduğunu beyan et
miıtir. 

Otomobilli nümayiş 
DETROIT, 31 (A.A.) - Üç yüz 

otomobile binerek sokakları kaplayan 
2500 nümayiıçiyi dağ•tmak İçin zabıta 
ihtiyat kuvvetleri de vak'a mahalline 
getirilmiştir. Bu nümayii'jiler ellerine 
geçirdikleri taşları ve bu:ılara benzer 
ıeyleri etrafa fırlabp abnağa, camları 
kırmağa , otomobiller\ devirmeğe koyul
muşlardır. 

Bu nümayiıten m•luat otomobil ai ·· 
len yapan fabrika itçilerinin grev et 

nasında işe ba§lamıı olmalarını protes'
etmektedir. 

Casuslukla itham edilen 
gazeteci 

BERLIN, 31. A. A. - Volff ajan•m· 
dan: Caıuılukla itham olunarak Mü· 
nih'te tevkif edilmiı olan lngiliz gazete
cisi Panter, yalnız tahkikat hakiminin hu 
zurunda söz ıöyliyebileceğini beyan et
miıtir. 

--o--· 
Kutup seferi 

KRISTOBAL, (Panamada) 31. AJ!I.. 
Cenup kutbünde yaptığı keşiflerle ta• 

nmmış Byrd yeni Zelandada Dunedina 
limanına gitmekte olan Y acoh Rupper 
adlı gemisile Kristobala gelmittir. Byrd, 
yanındaki heyet azasını hareket üuü o
lan Dunedin'de bırakacak, bunlardan yalı 
nız 45 kiıiyi alarak oeferine ç.ıkacaktır. 

-fi 
Romanya ve Bulgaristan 

kralları görüşecekler 
Resmi bir tebliğ neşredildi 

SOFY A, 31. A. A. - Kral Boris, mai· 
yetile birlikte dün Sofya'dan hususi 
trenle hareket etmiştir. Yolda kendisine 
başvekil M. Mouchanoff mülaki olmuı· 
tur. Kral, Tuna üzerindeki bulgar lima 
nı olan Ruşçukt'a başvekil M. Moucha· , 
noff, Bulgaristan'm Bükreş sefiri M. Ro
lef ve m,,;.ıetile birlikte Cernomor İs· 
mindeki bulgar yabna binerek T una'nın 
öte sahilindeki Romanya limanı olan Ra• 
ınan Damo'ya geçmiş ve orada Roman· 
ya krallık yatı Stefan Celmare'a çıkmıı· 
tır. 

Romanya kralı Karol, başvekil Vaida, 
hariciye nazırı M. Titulesco ve Romanya 
nın Sofya sefiri Stoica yatta Kral Bo
risle maiyetindeki zevata intizar ediyor• 
lardı. 

Mutat takdim merasiminden sonra. 
Krallar , halkın alkışları ve top sesleri 
arasında Ramadan rıhtımına inerek Bul
gar mar!ı terennüm etmekte olan. müf .. 
rezeyi teftit ebnişler ve miiteakiben tek 
rar Romanya yatma binerek Ruoçuk Ji. 
manına gelmiılerdir. Yat, limana yak
Iaıınca 21 defa top atılmak ıuretile se
lamlanmıştır. Krallar, Romanya marıını 1 

çalan muzika sesleri arasında rıhtıma i.. \ 
nerek bulgar müfrezeıini teftit etmiıler
dir. Sonra iki Kral, Stefan Cerrnare yab· 
na binerek Nicomol istikametine hare• 
ket ebni!lerdir. 

Kral Boris ile Kral Karo!, Romanya 
yatı üzerinde alb saat bir tenezzühten 

ıonra Rusçuk'ta pek samimi bir surette 
ayrılmııtır ve müteakiben Kral Boris ve 
maiyeti hususi trenle Sofyaya hareket 
etmiıtir. 

Resmi tebliğ 
Bu münasebetle aıağıdaki resmi teb

liğ neşredilmiştir : 
Bulgar Kralı üçüncü Boria Hazretleri 

ile Romanya (ralı 'kinci Karo! h3 , . •tle· 
ri 30 teşrinievvelde Romanya'nın .. ,yer
göy" şehrinde miı1aki olmuşlardır. iki 
Kral, Yergöy'deki Romanya maiyet müf· 
rezesini teftiş ettikten sonra Rusçuka' 
gitmitler ve Bulgar maiyet müfrezesini 
teftiş etmişlerdir. Orada bulgar mülki 
ve askeTi ricali, kral Karo!' e takdim edil· 
miıtir. Müteakiben iki Kral maiyetlerile 
birlikte Romanya yab Stefan Celmare'a 
binerek zimmiç ve Sviçtof'a ve oradan 
da azimet noktalarına gi bnişlerdir. Yat• 
la, Kral Karo) tarafından Kı·al Boriı ıe
refine bir öğle ziyafeti verilmiştir. Bu 
münasebetle, Bul.ear batvekili M. Vai
da ve Romanya hariciye nazın M. Titu
leıco, yatta gerek iki memleketin mÜ· 
tekabil menfaatlanna H ırerek Balkan
larda sulha tealluk eden muhtelif mese
leler hakkında görügmüılerdir. iki hükU
met aralarında muaDakta bulunan mese
leleri mümkün olan süra!le balletmeği ıu. 
zu ettiklerini '>eyan ve sullıun tahkimi 
eserine samimi bir doıtluk ruhu ile itti· 
rak arzulanru izhar ederler. 

BulRar misafirlerimiz dönüyorlar 
'ANKARA, 31 (Telefonla) - Büyük bayramımıza Bulgar HükiJ.

meti namına iştirak eden heyet bu akşamki trenle lstanbala hareket 
etti. Misafirler tren hareket etmeden e1111el 'Y aşcuın Türkiye,, diye 
bağırdılar ve alkışlandılar. 

Başvekilin nutku 
(Başı 1 inci sahifede) 

dar büyiik bir zevk olacaksa bu vazife
nin ifa olunduğunu ııönnek de memle· 
ket için o kadar büyük bir teminat ola
cakllJ'. Bura.dan yetiıeceklerin bundan 
be~ on ıene sonra memleketin mukadde
ratı üzerinde fikirleriyle, bilgileri ile 
müessir olacak büyük mütebu11olar ol· 
duklannı görmek bütün çekilen'emekle· 
rin, zahmetlerin karplıiı olacaktır. 

Yüksek enstitünün büyük b.ayranı 
gününde açılması, mana11ndaki yük. 
aekliği ve geniıliği anlat:ınaya vesile 
oldu. Ankaranın bütün yüksek tahai· 
yetleri, cemiyete ıeref veriyorlar. Bü
tün beynelmilel yüluek temail heyetle· 
ri ve diplomatik heyetinlerin burada 
ba:ı:ır bulunmaoına teıekkür ederiz. 

Bilhasaa dost ue çok yÜkı"k Sorıyet 
Heyetinin huzuru ile açılmaa• bizim 
için ayrıca bir memnuniyet rıe fe• 
re/tir. Bu enstitüde hoca olarak çalııa· 
caklara candan murıaflakı,.etU:r dile
rim. Bu müeuea,,Je talebe olarak S'G· 
lıf'lnlara f'lhaaıt flıpta ediyorum. 

Şimdi enstitüyü dola§bğımız zaman 
bu müessesenin tertibatından v• kıy
metinden zevk duyaca!mıza eminim~, 

Toprak alma mera.imi 

ANKARA. 31. A. A. - Cümhuriye• 
timizin onuncu yıl dönümünde milletin 
Gazisine duyduğu sonsuz minnet ve ıük· 
ranmı millet mikyasında ve Gaziye layık 
bir hediye ile izhar etmesi düıünülmüş 

Korfodaki hadise 
ATINA, 31. A. A. - Buı ecnebi mıı· 

habirler tarafından bildirilen dünkü Kor
fo hadiseleri ehemmiyeti haiz değildir. 
Hadise ltaiyan kolonisi fqümin Roma 
Üzerine yörüyüıünün 11 İnci yıldönümü
nün tesidi orrasmda bazı müfrit gençle
rin tezıUıüratına nnınha11r kalmııtır. 

Müdahale eden polis tezabüratçdan 
dağıtmııtır. 

Birkaç sivil ile bir kaç poli. memu
nı yaralanmııbr. Fabt hiıı bir ltalpn 
zarar ııörmemiıtir. Korfo nim ve cüm
huriyet müddeiumumisi, ltalyan k..
losuna t-sülerini beya.n ebnittir. Ko.. 
aoloa bu sıibalı valiyi ziyaret ederek -
murlar tarafmda.n ittihaz edilen ve biç 
bir ltalyamn müteeuir olmamumı temiıı 
eden tedbirlerden dola7ı memnuniyetini 
beyan etmiıtir. 

ve en mukaddes en deyerli hediye olarak 
ber yerde Cümhuriyet meydanından bir 
avuç toprak alınıp bir araya getirilerek 
Gaziye verilmesi muTafık görülmüflilr. 
Bu suretle kararlaf'UI ye C. H. Fırkası
nın bayramdan ene( teblii ettiği Pl'OI'• 
ram ve talimatla mesnleketin her yerin
de olduğu gibi bugün Ankarada Cümhu. 
riyet meydanında hellı:, ordu ve ııençlik 
hazır olduğu halde hayranım ilk sünü 
kalabalığını hatırlatan bir kesafet n h• 
yecan ile toprak alma merasimi yapıl 
mııtır. Muhtel.if milli ve resmi teıekkiiJ. 
ler namına birer kiıi Cümhuriyet mey• 
danının toprağından birer avuç alarak 
hu1rlanan torbaya koymuıtur. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü bayramının kutlulama merasiminde 
b'!lu.nmak. üz-;re R?~anyadan gelen T~rklcrden bir kıamı Ankaraya da git
ırnştı, Kafılenın rem olan Romanya Turk Gençler Derneği Reiei Salih Ha
nn Bey dün matbaamızı ziyaret ebnİf ve gördükleri hüanükabulden büyük 
r ir memnuniyetle bahoebniıtir. 

Romanyalı ırktaı!arımız dün mera simle Taksim Cümhuriyet abidesine 
ı elenk koymuılardır. Salih Hasan B. abide önünde bir nutuk &Öylemi§, Cüm
ıuriyeti, Gazi'yi Romanya .Türk)e..; namına ıelimlamı§tır. 

• • 

G"'~" muhtalif camikrde mahyalar kurulmuştur. Resim, ll"C• Sultanalı. 
met camiinde kurulan malıvcı)'I ll!öafermeı.teJ;,. 
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Şehir meclisi için güzel 
bir iş başlangıcı 

ŞEHiR 
Bundan evvelki (bir türlü ödenmi • 

Y•n borç) isimli fıkramda, elektrik, ha
"•tazı saatlerine ait kira bedellerinin, 
'enelerden beri muntazaman aboneler 
~afından tediye edilmesine rağmen 

•r türlü ödenemediiğndcn tikayet et • 
"!ittiın. Makale çerçevesinin darlığı, be
;• bugün bu yazımla başka bir cephe
Y •ıı •Yni mevzua sevketmitlir. Ben, o 
b~ı_nla halkın en haklı ıikaye•lerinden 
ırısı Üzerine parmağımı koymuttum. 

ta~aat, kofra kiralan, hak mefhunule 
lci. tabana zıt, halkın ,>ek İ<aba bir t•
ın~~ istiımarı, bir novi ve•Kİ cvıaf ve 
d'· 1Y•tindedir. Her haksızlığın görül
~i1ü, .hatta sezildiği takdirde tamiri, 

'-' etın en tabii vazifelerindendir. 

!ek.Yukarıda isimlerini saydığnnız üç 
. ~den birisi, son gimlerde belediye • 

i::;•ın ~line geçti. Temennimiz, diğer 
. kabri teşekküllerin de pek yakında ay 
~ ~kıhete erdiğini, tehir halkının Öz 

• 1 olduğğunu görmektir. 

k O kanaatteyiz ki bugün Terkos ıir -
•ti~; devralan belediyemiz, halka kartı 

~eııı bir vazife ile karşı karııya hulunu-
or: 81.1 da Terkoı kumpanyaıımn ıe .. 

"":·~~enberi halktan fuzuli olarak ala
ie dıgi saat kirası bedelini derhal kal
~ktır. Usullerini, adetlerini beğen • 

ıy.,.ek tenkit ettiğimiz ve fenalıkları-
~?rdüğümüz müeııeıelerin, biz.e in .. 
- ınde onların fena adetlerini kaldır-
""1Y•rak 1 b . " ek <>nl o ara mer utıyet gosterm ve 
kik aın. devamına müsaadet etmek, ha • 
hah •lt~ birincisinden daha ağır bir ka -
ırı attır. itte belediyemiz, bu gün bu 
ı..::,v•uda halka karşı böyle bir vazife ile 

1 k fi karşıya bulunuyor. Bunu, fedakar
ı do'"ı b taı,·~ gı , elcdiyeye terettüp eden en 
ın~b h!r vazife, hatta daha doğğruau bir 

Utıyet addediyoruz. 
hem Boledinye, bu vazifesini ifa etmekle 
ı,· . F.leketrik ve Havagazı şirketlerine 
ır 1ınti· 1 ·· • • 1 k he!tı ıa numuneıı vermıı o aca , 

İlı~ de onlara bu husustaki vazifelerini 
§•ı:· İçin bize bir hak ve salahiyet bah-

~I bulunacaktır. 
>rıe r e.lediye reisimiz tarafından ıehir 
u c "•ne vaki olacak böyle bir teklifin, 
ınuıni b" . cağ d !' lasvıp ve kabulle karıılaşa -

bestj'!l a §uphe değil tereddüt bile a • 
r. 

1 liu Şeı.· ı· · · · b eki 
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' ır mec ııımızın u sen açı· 

ı..;,j10 en güzel bir iıi, en güzel bir iı 
angıcı olacaktır. 

Sal&hattin ENiS 

Spor 

İspanya ile ticaret 
--o-

Ataşe komersial tevakkuf 
devrinin geçeceğini söyliyor 

Türkiye ile ispanya arasında aktedi
len ticari modus vivendinin 2 teşrinisa
ni tarihinden itibaren müddeti bittiğin
den bir daha temdit edilemiyeceğini yaz
mıttık. 

Hükumetin bu karan ispanya tica• 
ri mehafilini telaıa düıürmüştür. h
panya sefareti ticari müıaviri Möıyö 
Lui Garda Guyarro hu hususta ıu be
yanatta bulunmuıtur: 

- Modus vivendinin temdit edilme
mesi Türkiye ile ispanya arasında ti
cari münasebatı müıkül bir safhaya ko
yacaktır. Bununla beraber her iki la• 
raf vaziyeti takdir ettiğinden itilafın 
tecdidine çalıımaktadır. 

Türk hükumeti, Şevki Bey gibi bir 
zatı Mndrit sefirliğine tayin etmekle is
panya piyasasının, Türk mahsulitı için 
olan ehemmiyetini takdir etmiş oluyor. 
Ticari itilaf için Madritte müzakerat ce
reyan ediyor, yeni bir itilafın bugünkü 
müşkülatı bertaraf etmesini temenni e
derim. Türk ihracat tacirlerinin bana va· 
ki olan ifadelerine göre, ispanyaya 
sattıkları etyarun bedelini tahsil için 
mütkülata maruz kalmaktadırlar. Fa
kat, hu müşkülat ispanyada kambiyo 
mürakabe merkezinin, miktarı kafi de
vise malik olmamasından ileri gelmek
tedir. ispanyaya ihraç edilen malların 
peçete olarak mukabili., daima tüccarın 
emrine amade bulunduğundan Türkiye
den gelen eşyanın bedelinin tesviye e
dilmemeıi mevzuu bahis değildir. Bu te., 
vakkuf devrinin geçici bir ıey olacağını 
ve ihtiyaçları olan kambiyoyu elde e
deceklerini ümit ederim. 

Yakın bir atide bütün müıküllerin 
izale edileceğine ve Türkiye ile lspan· 
ya arasındaki ticari münasebatrn, yal
nız Türkiyenin ticari vaziyetini değil, 
ayni zamanda halkın hpanyoUara kar
tı olan biııiyatını benim gibi herkeı, ar· 
zu edilen bir ıekle gireceğinden emin
dir. 

Ben Türkiyenin iktısadi ve içtimai 
vaziyeti hakkındaki müıahedelerime gö
re, iki hükumet ticari münasehatının 
daha sıkılatacağını zannediyorum. 

Umuru nafla, bahriye tezgahlan ve 
büyük l spanya sanayiinin, Türkiyede 
çalııabilmeleri kabil olac:aiına eminim.,. 

Etnikos 1, Galatasaray 2 
Maçın sonlarına doğru müessif 

bazı hadiseler oldu 
il'" lli,ıa:n T &ksim stadyomunda, Yuna· 

tasa takım!anndan Etnikos ile, Gala
~ay :>•asında bir maç yapıldı • 

la!ıd·;"' ıki takım da futfıol kaidelerinin 
•ttil 1 ettiği !CkiJden çok fazla inhiraf 

G;; ~e- fevkalade 1ert oynadılar. 
ııe •• ':Uluyor ki Galatasaray klübü ge
Yor ki tarzını ele alarak kıncı oynu
old~ _Bunun ne kadar sa!Gm bir taktik 
içiıı t~nu bizzat kendileri hiss~tt ; 
l•rdj ır '."Üddet hu sistemi terketmiş-

B Şımdi gene ona rücu ediyorlar. 
nüıı k rücu keyfiyeti, Calatasaray klübü 
ırıa uvvet ve kudretini kaybetmiı ol-

Sna çok vazıh bir delildir. 
mi~ ~· .. kırmızı formayi taşıyanlar, te
duk u_rust oynadıkları zamımlarda ol
ı.uıJa .ıyj bir time malik idiler. Hal
ta t~nıdi yeni yetişen genç elemanla
ııa,!.~1ba eski ve kırcı tarzda oyun oy• 

Ş atı Öğretiliyor. .. 
ı..,da unu iyi bilmelidir ki, bir takım ne 
bil . 1~ sert ve kırıcı oynarsa oynasın 
ııa~ 1 d ve vücuttan ziyade kafaya ısb
ftı e en, bir oyun oynayan takım kar· 

'i,.da_ daima mağlup olur. 
le, pgıl~ereden getirdikleri hocaları Mis
~ adıfüt belki kendilerine sert oy
"'11t atını tavsiye etmektedir. An
~.,!~•asını göz önünde bulundurmak 
•atıı, ır ki Türkiyede futbol her ıeye 
ı, oy en lngiliz sistemi olan sert oyun
de11ı k:ı,~az. Buna, ne oyuncuların he
de11 İliyeti ve ne de - artık futbol
ı.., Ço~ İyi anlayan - seyircilerin sinir-

Dıuaajt d • ·ıd· F egı ır. 

!İdi Ulbo\ her ıeyden evvel bir teknik i
;,,._'· l' •kniksiz oynayan bir takım da
- ... ına·ı· hl;11 g up olur. Dün Calatasaraym 
dıltJa,..g•lınesinin yegane sebebi. oyna
<le 1Jıaa 0 Yun olmayıp, misafirlerimizin 
'•)ıın lleessüf kendilerini onlann ce
"-ınai;: kaptırarak sert ve ıuursuz oy
'?•, latbı.dır. Yoksa eğer Etnikos takı
lı b;.. ık edilen sert oyuna düıünce
biiıbiit~.Yunla mukabele etselerdi netice 

Bu un herakis olabilirdi. 
olan 

0 
ndan baıka, yetişen ve yetiımiş 

•et ö .. YUnculann oyuncu olmadan ev• 
dır 

0 
gdrenıneleri lazım gelen tek ıey var-

•· E ı· llü • vve a sportmen olmalı>. • 
lıaJ.ika~ !~İt olduğumuz bir hadise, 
lı~ttınd en ıçler acısı bir haldi. Forvet 
oy"ncu a 0 Ynayan Nihat Bey, kartısında 
Yapllr kunun kendisine sert bir çıkış 
lcayı..,d• lopu aldığını görünce, kendini 
'- erek . . ak ti" • -.qra;k d ve vazıyetın nez e nı unu-
Yutlıruk o~t ~~nanlı ovuncunun surat•na 
~an t it •ndn·ıverdi. Bunun üzerine Yu .. 
fıs 'ttı:a:ırnı. kaptanı bunu bir izzeti ne .. 
Sıkıııa - ••ı Yaparak takımını sahadan 
t•••n f~ davet etmiıtir. Ancak araya 
hat Be·~ çok zevatın ricaları üzerine Ni· 
lııııç tet•n oyundan çıkarılma., suretile 

Oyu tar ba$lnmıttır. 
ıı~Yin ~ •aat 15,35 le Beşik tatlı Hüsnü 
da >rıüt' areıinde haşladı. ilk dakikalar 

eva21n ve temiz dev:ı;•-. ı:;.,J_ ... .;:l cvl:.!:11 

yavaş yavaş çığırdan çıkmağa haşladı. 
Her iki taraf sert oyun aynamağı daha 
muvafık buldukları için, topa değil hi
nbirlerine hücum etmeğe haşladılar. 
Hüsnü Bey hu hareketlerin bazılarım ce
zalandınyor, ve bazılarını da cezalandır
mıyordu. 

Maamafib, huna rağmen Yunanlılar 
hinnisbe ağır basıyorlar. Fakat oyunun 
hetinci dakikasında Galatasaraylılar, sağ 
dan bir hücum yaptılar. Top ortaya 
geldi. Ve antrenör Mister Padifüt gü
zel bir ıütle birinci golü yaptı. Top san
traya geldi. 

Hemen iki dakika sonra, gene bir 
akın esnasında sağiç oynayan Nihat B. 
ikinci Galatasaray golünü kaydetmeğe 
muvaffak oldu. 

Bundan aonra, oyun sert ve zevksiz 
devam ederken, 15 inci dakikada Yu
nanlılar, bir gol attılar. 

Bunun üzerine tehlikeyi daha ya
kından gören sarı kırmızılılar büsbütün 
oyunun cereyanını sertleştirdiler tek
melerin sesi hariçten gayet vazıh bir hal 
de ititiliyordu. Birinci devre böylelik
le 2 - 1 bitti. 

ikinci devre battan bata sert ve bir 
futbol maçından ziyada blr cidal manza
raıı arzederek cereyan etti. ve her iki 
takım da gol atamıyarak 2 - 1 maç Ca
latarayın galebesi ile bitti. 

T ebrik~lgrafları 
Cümhuriyetin onuncu yılı münase

betile Yali ve Belediye Reisi Muhittin 
Bey tarafından Meclis Reisi Kazım 
Paşa, Baıvekil lamel Pata Hazerabna 
§U telgraflar gönderilmiıtir: 

Büyük Millet Mecli•i R•in K.lllm 
Pafa Hazretlerine 

Cümhuriyet idaresinin onuncu yıl
dönümü memleketin her tarafında ol
duğu gibi lstanhulda da hakikaten eıi 
ve misli görülmemit bir heyecanla ve 
umumi bir alaka ile kutlulımıyor. Mil· 
Jetin hakiki mümessili olan Büyük Mil
let Meclisine sadakat ve merhutiyeti
nin hu yeni delilini arzederken Mecli
se m~temadi muvaffakıyetler ve za• 
tıdevletinize sonsuz saadetler dileriz 
efendim. 

lstanbııl Yali ve Belediye 
Reiıi 

Başvekil Hazretlerine 
Bütün latanbul halkı çılkın bir heye

canla Cümhuriyet rejiminin onuncu yıl 
bayramını kutlulıitken aziz whsınızda 
hükiimet idan!sİnin yüksek değerini ve 
azemetini tebcil etmektedir. Gönülden 
tebriklerimi sayıı:ılarımla birlikte huzuru
nuza sunarım efendim. •; 

latanbul Vali ve Belediye 
' ~eisi 

Umumi meclis 
--o-

Bugünden itibaren yeni 
sene faaliyetine geçti 
İstanbul Umumi Meclisi bugün ye

ni sene içtiıpalarına baılıyacaktır. Bu
cün Daimi Encümen ve Riya~t J_>iva
nı intihapları yapılacaktır. Daımı En
cümende değiıiklik olmıyacağı tahmin 
edilmektedir. Bu&ün intihaplar netice
lenecek ve cumartesi günü tekrar top ... 
\anarak bütçe müzakeratına baılana
caktır. 

Galata köprUsU EminönUne 
verildi 

Cümhuriyet Bll.yramı münasehetile 
yapılan tezyinat ve tenvirat işlerinde 
Galata köprüıü gene ortaya bir mese
le çıkarmıttır. Galata köprüsünün ya
nsı Eminönü Kaymakamlığına, yarısı 
Beyoğlu Kaymakaınlığına merhuttur. 

Bayram münasebetile tenvirat ve 
tezyinat yapılırken köprünün süılen
mesi bu mıntaka ayrılığından mütkül 
olmuştur. iki kaymakamlık köprüyü 
yarıya kadar süslemiıler fakat ortada 

bir kısım kalmııtır. Belediyece hu hu
ıus nazarıitibara alınarak badema Ga
lata köprüsünün Eminönü Kaymakam 
lığına rapbna karar verilmiştir. 

Oktruva kalkınca 
Bu ıene oktruvanın li.ğvi münaıe· 

betile belediye varidatının mühim 
bir miktarda azaldığına göre oktruva 
varidabnın lağvinden sonra belediye
nin yüzde onlardan aldığı varidatın 
23ı tutar bedeli ile diğer varidat yekü
nuna göre 934 bütçeai hazırlanacak
tır. 

Ancak belediye yeni kanun ile yap-
mağa mecbur olduğu yeni hizmetler
den bir kısmını bu sene yapmak mec• 
huriyetinde olduğundan bütçede eksi
len miktar için yeni varidat memba· 
lan aranacaktır. Bunun için yakında 
faaliyete reçecek olan Belediye Ban
kasından bir miktar para istikraz edil
meai zanıri görülmektedir. 
~---...;;~ 

F urgonda yangın 
Ankaradan gelen yolcula

rın eşyası yandı 
Dün sabah Ankaradan gelen posta 

treninin furgonunda, Eakiıehirden 

sonra atılan bir cigaradan ateş çıkmıt 
ve eşya için için yanmağa batlanuı

br. Bidayette itin farkına vanlama· 
mq, fakat furgondan duman çıkma
ğa baılayınca faaliyete geçilerek, bir 
kuım yolcu eıyası yandığı halde, alet 
söndürülmüttür. 

C•mly•tl•rd• 

Esnaf Bankası 
Yardımcı bir banka 
teşkiline çalışılıyor 

lstanbuldaki esnaf cemiyetleri bir 
Esnaf Bankası teıkiline çalıımaktadrr. 
Esnaf Bankası, her türlü esnafa muh
taç olduğu krediyi temin edecektir. 

Esnaf, bugünkü tartlar dairesinde 
bu parayı güçlükle bulabilmektedir. 

Verilen malumata göre şimdiye ka
dar banka letkili için yatırılan para
nın yekunu 1 O bin lirayı hulmuıtur. 

-o--

Hilmi B. Viyanaya gitti 
Vilayet bu seneden itibaren hayvan

cılığa bir kat daha ehemmiyet verme
ğe haılamıştır. 

Teırinisanide lstanbulda açılacak o· 
lan hayvan sergisinde memleketimiz· 
de yelİ§en bütün hayvanlardan birer 
nümune teıhir edilecektir. Serginin 
daimi olma11 için de Baytar Müdürlü
ğü Vilayete müracaat ederek teıebbü
aatta bulunmuttur. 

Bundan baıka hu seneden itibaren 
yerli hayvanatın beıleniş, bakım tarzı· 
nın ıslahı ile Macar ve lngiliz kadana
lan &ibi damızlık aygır yetiştirilmesi
ne bir kat daha dikkat edilecektiı'. --
Kız muallim mektebinin 
müsameresi güzel oldu 

Çapada lstanbul Kız muallim mekte
binde dün aktam cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü münasehetile güzel bir mü
samere verilmiıtir. 

Müsamereye Vecihe Ziya Hanmun 
(Cümhuriyet hakkında bir kaç söz) mev 
zulu hitabesile haılanmıttır. Bundan 
ıonra istiklal martı söylenmittir .. Ve bu 
llW'f canlı tablo halinde temsil edilmiı
tir. 

Telebeden Nedime Hanım (Geçen 
on yıl içinde) isimli bir tür okumu§lur. 
Eski mektep piyesi oynarunııtır. lstan
bul marşı söylenmiş, zeybek dansı, kır 
dansı oynanmış, Türk kadınları revüsü, 
daha bir çok numaralar gösterilmiştir. 
Talebeler çok muvaffak olmuşlar ve al. 
kıılanmışlardır. 

Mektepte bir sergi açrlmı§tır. Gazi 
köşesi çok güzeldir. Elişleri ve tabiiye 
köteleri de takdire değer. 

Müsamere çok samimi olmuı, talebe 
velileri çok güzel bir gece ıı:eçirmisler
~ir. 

Maarifi• 

Ayrılış çayı ---Deniz Harbiyesi mezunları 
diplomalarını alıyorlar 
Deniz harbiyesinin 933 mezunları· 

nın diploma tevzii nıeraıimi, bir kaç 
&Üne kadar Heybeliada Deniz Harp 
mektebinde yapılacakbr. Bu seneki 
mezunlar 48 gençten ibarettir. Dün 
öğleden sonra Heybeli Deniz Harp 
mektebinde mezunlar ıerefine bir ay
rılıt çayı verilınittir. Çayda kuman
danlar ve matbuat müntesipleri, diğer 
davetliler hazır bulunmu§lardır. 

Talebe birliğinin serpuşları 
değişecek 

Talebe Birliğinin yeni ıerputlannın 
değiıtirilmesine karar verilmiştir. Birlik 
yeni ve daha zarif bir kasket şekli dü
ıünecektir. 

Nuruosmaniye kUtUphanesi 
Nuruoımaniye kütüphanesi Türk ya· 

pıcıhğının ve mjmarbğının kıymetli bir 
ıaheseridir. Bina baıtanbata kıymetli 
mermerlerle yapılmıştır. içindeki es~rler 
itibarile kütüphane çok zengindir. Bü
tün müaletrikler ve •eyyahlar bu kü· 
tüphaneyi mutlaka ziyaret ederler. Yal
nız son yangınlarda kütüphanenin §İmal 
tarafındaki mermerler çatlamı§ ve duva 
rı da sakatlanmı!b· Maarif müdürlüğü 
bu sakatlığı teshil etmiştir. Son .zaman· , 
\arda sakatlık ilerlemi!tir. Bu taraftaki 
pencere kapakları bile kapanmamıya baş
lamıştır. Binanın altındaki dükkanlarda 
demirciler çalıııyor. On darbeleri bina
nın vaziyetini büsbütün tehlikeye ıok· 
tuğu için Maarif Müdürlüğü bu tehlike
ni nizaleai için teıehhüste bulunmuştur. 

Galatasaray lisesinde 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümÜ· 

nü kutlulamak nıaksadile pazartesi 
günü ve ak§amı, aalı günü Galataıa· 
ray liseai konferans salonunda top· 

lantılar yapılmı,tır. 
Mektebin orkestra ve koro heyeti 

tarafından istiklal ve onuncu yıldönü
mü marşları söylendikten sonra mekte
ki musiıi muallimlerinden Seyfettin A
aaf Bey tarafından be•telenen Galatasa
ray marıı ayni heyet tarafınd:ın çalın
nuş ve alkıılanrnıştır. Bunu müteakip 
muallim Rüknettin Bey tarafından cüm
huı·iyet mevzulu Jıonferana verilmiştir. 

Sonra Faruk Nafiz Beyin (Kahra
man) piyesi laıete tarafından temsil e
dildi. Müteaddit defalar alkışlandı. 

Müsamere ar'isında talebenin yap· 
tığı inkılap sergisi ve bilhassa Gazi kö
ıeai takdirler kıi'ündı. 

ikinci perdenin sonunda mektebin aJ .. 
tı yatındaki talebesi Hanıfdin Mozart'in 
(Türk martı) büyük alkışlar topladı. 

Piyesin sonunda bütün sahneyi kap
layan Türk bayrağı önünde hazır hu
lunanlann da iıtira!Ole istiklal marşı 
nı berke•İn söylemesi (Yaıasın Gazi) 
sealerile salonu çınlatb. 

Hastaliırı ziyaret 
Cümhuriyet bayramı münasehetile, 

Evkaf Umum müdürlüğünün tehli&ab 
üzerine lstanbul Evkaf müdürü Niyazi 
Bey tehir hastanelerini dolaıarak hasta
ların hat~rl~nnı sormuş ve bazı hediye
ler venru§ tır. 

Büyük bayramnnız münaaebetile, Ev
kaf idaresinin hatırlarını sormalarından 
dolayı hastalar, fevkalade memnun ol
mutlar ve teşekkürlerini ifade etmiıler
dir. 

Poliste 

lnhlsarlarda 

Tuz fiatleri 
-o--

inhisarlar idaresi tenzili 
için tetkikat yaptırıyor 

inhisarlar idaresi tuz fiatlerinin in
dirilmesi meselesini tetkik ettirmekte
dir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaelti,mah 
sula! fia.tlerinin dütkünlüğü karıuın
da, köylünün zorlukla tuz aldığı hak
kındaki neıriyatla alakadar olmuş, bu 
meselenin tetkiki için, inhisarlar ida
resine emir vermiştir. 

Sigara fiatleri 
inhisarlar Müdürlüğü cigara fiatle

rini indirmek için tetkikatına devam 
etmektedir. Bu hususta Ba§müdür
lük\erin mütaleası sorulmuştu. Bun· 
!ardan gelecek cevapk , göre, kat'i 
bir karar verilecektir. 

Bir gUmrUk muhafaza gemisi 
ısmarlandı 

BREMEN, 31 (A. A.) - Wolff A
jansından: Türkiye Hükümeti Luersen 
deki deniz tez&ahlarına otuz tonluk 
bir gümrük muhafaza gemisi ısmarla· 
mıştır. ... 

Rejiden inhisara 
inhisarlar müdüriyeti "onuncu yıldönü

mü münaaebetile bir kitap çıkarmıttır. 

Bu kitaba &Öre 923 senesinde reji ida
resi hazineye ancak 4 milyon 650 bin li
ra varidat verdiği halde yalnız tütün in 
t,isannın 932 senesinde hazineye 20 mil· 
yon ıoo hin lira verdiği kaydedilmekte
dir. 

YllAy•lla 

Daireler 
Bugün bütün resmi 

daireler açılıyor 
Cümhuriyet Bayramı münaaebetile 

üç gündür tatil edilmit bulunan dai
reler bugün açılmııtır. 

Takas komisyonu 
Takas Komisyonu bugün Vali mua

vini Ali Rıza Beyin riyasetinde topla
narak takas işlerile menul olacaktır. 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisi dün de binlerce halk 

tarafından gezilmitlir. Sergi cuma ak
şamı kapanacak ve bugün de mükafat 
lar verilecektir. 

Eski Nafia vekili 
Viyanaya gitti 

Eski Nafia vekili Hilmi Bey, tedavi 
için Viyanaya gitmiıtir. 

Üniversitede ---Tedrisat bir kaç gün 
tehir edildi 

Üniversitedeki ıslahat dolayısile 

yeni yapılan bazı tadilat ve inıaat he
nüz ikmal edilememiştir. Tedrisata 5 
teırinisanide baılanmaaı mukarrerken, 
ayın 11 ine tehir edilmiıtir. Teıriniaa
ninin 11 inde bütün fakültelerde ted
risata haılanacaktır. O vakte kadar 
inıaat bitmit olacaktır. 

Üniversite kadr03unun önümüzdeki 
hafta içinde ilan edilmesi beklenmek
tedir. Kadro tamamlanmııtır. 

Talim ve Terbiye Dairesi Reisi İh
san Beyin bugünlerde lstanbula ı:el
mesi beklenmektedir. 

Hiç yüzünden cinayet 
Üsküdarda bir genç iki yerinden yara

landı ve hastanede öldü 
Cümhuriyet bayramının birinci günü 

akıamı Usküdarda bir cinayet oldu. 
Ispartalı lbrahim namında biri Üs

küdar iskele polis karakolu kartısında 
Cedit hanın odahaıısı Enveri, bıçakla öl
dürdü. Cinayetin sebebi rakı masasın
da savrulan bir küfürden ibarettir. 

Vak'a ıöyle olmuıtur: 
Bayramın birinci günü akıamı saat 

ıs raddelerinde karakol karıısında ku
rulan takın önünde Cedit hanının müs
teciri Osman, Hasll.n pehlivan, kantarcı 
Omer, odabaıı lbrahim maıa batında 
oturarak, rakı içerlerken saat 20 ye doğ
ru hancı Osman efendinin haremi gel· 
mit ve diıçi lbrahim için kocasına : "Ni
çin bu adamı sofranda bulunduruyor
sun? Bu iyi adam değildir.,, demiı. Bu
nun üzerine 1 brahim Osman efendinin 
hareminin üzerine yürümüş ve kadını 
dövmek istemiıtir. 

Bu sırada hanın odabaşısı Enver 
araya girerek kavgacı1arı ayırmak iste .. 
mi,, bu sefer de lbrahimle kendi ara
sında kavga çıkmıttır. 

Enver, lbrahime tokat vurm:ıştur. 
Kar:ııdaki karakol kavgayı görünce mec
listekilerin hepsini de karakola çağır
mış, ifadelerini aldıktan sonra salıver
miıtir. 

Enver karakoldan çıktıktan sonra 

Maktul Enver 

bana gelmi:ı, lbrahim de hanın arka 
kapısından girmek surelile hanın kah
vesinde elinde bıçak olduğu halde sak
lanmıtlır. Saat 22 cir. Cnver kahveve 
girdiği zaman lbrahim ile karıılaşmıı· 
tır. lbrahim hemen bıçakla atılmış r.n
vcr kalbinden ve sol böğüründen ol
mak üzere iki yerinden yara]anmı~tır. 

lbrahim yakalanmıı ve Enver &e kal· 
dırıldığı hastanede yarım saat sonra öl
müştür. lbrahim huırün Üsküdar adli
yesine \lerilecektir. 

J 

s ...... .. - ............ . 
En büyük eser 

- On yııın en büyük eseri ne
dir? 

Bu sorguya cevap vermek nasıl 

kolay o?ur ki, on yılm eser'.eri üze

rinde bir mukayese yapmağa, e

hemmiyetleri noktasından birini 

ötekinden ayırt etmeğe imkan 

yok. 

Halifenin kapı dışarı atılması 

mı? Ondan daha büyüğü var: 

Cümhuriyet idaresinin kuruluşu! 

Fakat Cümhuriyetin ilanından 
evvel ve ondan sonra yapılan it

ler, sanki ondan daha mı az mü

him? Ya, dört yüz bin mübadilin 

yerleştirilmesi? Ya bin mütkülata 

kartı konularak, on para borç al

mad&n devlet maliyesi için munta 

zam bir bütçe yapılması? Ya, para 

mızın korunması? Ya, ithalatımı

zı azaltmak için alınan tedbirler? 

Ya memleketi sanayilettirmek yo. 

!undaki gayr<.tlerin verdiği neti. 

ce? 

Ya Medeni kanunun kabuliyle 

buaber Türk kadınına erkeği ya

nında mevki veriliti? Ya, din ile 

dünya iflerinin ayrılıtı? Bütün bir 
hu;umet cıh3.niyle kartı kartıya i

ken bu cihanın içinde yata-yan 

devletlerin hepsi ile ayrı yarı dost 

olutumuz? Milletler arasında ha. 

tın sayılır b:r varlık sayılıtımız? 
En kuvvetli devletlerin, en büyük 

adamlarını Ankaranın cazibesine 

tu:ulmut gibi hükiimet merkezimi 

ze toplayıtımız? 

Ya Anadolunun bağırında vü

cude getirdiğiıniz imar faaliyetle

ri? Çoraklıkla, bilğisizlikle, hare

ketaiz:ikle, heyecansızlıkla, sıtma 

ile, frengi ile, trahomla ve daha 

böyle İçtimai, sıhhi bin bir illet ve 

bin bir dertle yaptığımız mücade

leler? Ya, vatanın çepeçevre de

mir ağlarla örülütü? Ya yeni harf 
ler, ya yeni dil? Ya yeni ülkü? Ya 

köhne sarığın ve ciğer kırmızısı 

fesin atılıtı? 

Görüyorsunuz ki, söz uzayoı 

ve yapılan büyük itler saymakla 

bitmiyor. 

O halde nedir, hangisidir, on 

yılın en büyük eseri? 

Bunu, kendi kendime sordum. 

Aklı eren tanıdıklara sordum. Hiç 

biri kestirme bir cevap veremedi. 

On yılın en büyük eseri? •. On yılın 

en büyük eseri?.. ı 

Dün, dokuz yatındaki mektep

li kızımla konufuyordum. Ona da 

sordum: 

- Cümhuriyet ilin edileli ka{ 

sene oldu? 

-On sene ..• 

- Söyle bakayım: Bu on sene• 

nin en büyük eseri l;angisidir? 

- Eser ne demek baba? 

- Meydana getirilen itlere e

ser derler. 

Çocuk, hiç dütünmeden kendi

ni gösterdi: 

- Cümhuriyetin en büyük ese

ri bizmitiz baba... Mektepte ho. 

cam söylüyor.. l 
Kızımın hakkı var: En büyük 

eser, onlar ••• Yeni yetiJCn Cümhu. 

riyet neslinin çocukları ..• Halifeyi 

tanımıyan, yobazlığı bilmiyen, bir 

erkeğin dört karı alabileceğine ak 

lı ermiyen, kadının çartafla geze

bileceğini hatırına getirmiyen Ga
zi Mustafa Kemal Türkiyeıinin 

çocukları .•• 

Cümhuriyetin on yılı içinde hiç 

tüphe yok ki, batarılan en büyük 

eser, böyle bir nesil vücude getiril 

mesi oldu. i 

I , M. SALAH.ı!TTIN 

Geriye kalanlar 

Aftan istifade edenlerin 
mütebaki kısmi 

Yeni af kanunundan istifade eden 
( ı30) mahkumla (30) mevkuf bayram 
gecesi tahliye edilmiılerdi. Müddeiumu
mi muavinlerinden müteıekkil heyet 
bugün de hapishane ve tevkifhanede dos 
yaları gözden geçirerek aftan istifade e
decek mahkôm ve mevkufları serbest bı
rakacaklardır. Kanundan istifade edip e
demiyecekleri tereddüdü mücip olduğu 
için Adliye Vekaletinden sorulan istik
lal mahkemesi mahkuamlrı hakkında da 
yarın Adliye Vekaletinden cevap gele. 
ceği tahmin edilmektedir. 
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1 Sıhhi bahisler 1 

Kanser tedavisi 
Cerrahın bıçağından, Rontgen ve 

radyüm'dan yılan zehirine 
3 

Kobra yılanı'nın zehir ... 
" Ağrıları, sızılan yeyinleştirmek tanrıl ık bir İ§tir.'' 

(Bokra t hekim) 

Bu yıl içinde idi, iki bilgiç ortaya 
bir ıöz altı. Bilgi dünyasına gürültü 
saldı. Bu iki zat iki yere baş vurdular. 
Hep Paris Tıp Akademyasina, hem de 
Paris haat:<haneleri Hekiıaler Derne
ğine. . . Diyorlardı ki Kobra yılanı
nın zehiri ~iringa olunan kanserlilerin 
ağrıları, sızıları azalıyor. Yalnız bu 
bahtsızların çoğunun çek t ikler i e z ala
rı din dirmek le kalmıyor, uğursuz urun 
büyümesini de yavaş la tıyor. Bu, ka t
m erli b ir k a za nç deme k oluyor. 

Hastaların çektikleri cefayı azalt
mak İ ç in yılan zehri kullananların bu 
gösteriş li cüret !erine şaşmıyalım. E
vet, Kobra yılanı soktuğu bir ergen 
kimseyi bir ka ç ıaat İçinde öldürür. 
Unutmıyahm ki müessir ilaçlar da yı
lan zehrine benzer; hep5İ de zehirdir. 

!striknin, yükıükotu, atropin ted
birle kullanı lmazıa sağlığı ölüme ulat
tınrlar. Ölümün yoldaşıdırlar. 

Bir yandan bakılırsa bu bulut yeni 
bir şey değildir. Yılan zehri olsun, 
hem suda hem karada yaıayan hay
VAn ların ve böceklerin zehirleri olsun 
eskiden kullanılırdı; ilaçlara katılır
dı. Yılan zehirlerinin ne tarzda kul· 
lanılmıı olduf;·J bir arava to ı>lansa bü
yücek bir k itap olur. Eczacılığın da
ha yeni başladı~ zamanlarda engerek 
yılanı eczacı kitap larında büyük bir 
yer tutınuşhı. Yetıniş türlü maddeden 
yapılan ve yapıJması için haftalarla 
çalışılan, me•hur tiryak 0ın içine en'fe• 
r ek yılanı girerdi. Bu yılanın etini kay 
nabrlar ve suyunu türlü türlü baıtaJa ... 
ra · içirirlerdi. Me~hur Fransız yazıcı
l~nndan Madam Dö Sevİ)'anye hekim
lık t a slardr. Bu yılan et suyu için az 
söz ıöyl«'memiştir. Doğrusunu isterse
~iz. o vaktin h ekimleri de bu yılan e
tın ·n ortaya sürülen faydalarım ara
yıp tarPma k İçin kendilerini yormaz
lardı. Söv le düşünürlerdi ; tabiatin 
yetistirdiği böyle korkunç bir zehrin 
h~ıtalan iyilettirmek hususunda ehem 
mıyetl.i bir tesiri olmak lazımgelir: Yı
lan e h suyundan umduklan faydayı 
goremez lerdi. Cünkü yı lan etinde 
z e hrin in eseri bile bulunmaz. Zehir 
hayvanın tükrük be zlerindedir. Şayet 
~ayvanın hafını da et suyuna katın.ak 
ıaterlerse o vaki t kuvve tli alette kay
nat.ı~lardı. 1'.lundan maksatları zehrin 
t<;ıır~ne karşı gelmekti. Bilmezlerdi 
kı agız yolu ile mideye giren zehrin 
zararı dokunmaz. 

S_o~ra!arı Fantom adlı bir kimse, on 
aekızıncı asrın ortalarında gösterdi ki 
engere_k yılanının zehri ditlerindedir. 
O 1vadkı1 t enk~e~1~k yılaru kullananlar 
an a ı ar ı ı aç korkunç bir fe d" 
Bunu kullanmayı batka ilaçlar!~ 1i~i 

etmek ümitleri kalmıyan vakalar için 
sakladılar. Bunu kulandık! •rı zaman 
ise hastalıktan ziya~t ı } ,'lı.taya zarar
ları dokunurdu. 1831 yrlm da Kayol 
kud u z olmu § b ir genç kadını en gerek 
yılanına ısırtarak tedavi ebneyi dene .. 
d i. 

Yeni b ilgilerden Önceki zamanda 
zeh irli yılanlar çok olan ülkelerin yer
lileri zehil'leri yıla.nlarm sokrnaların· 
dan k orunmak için onların di~lerin i 
batırarak aşı latırlardı. Bu iş hekim
ler tarafından· yolu ile yapılırsa çok 
k er e muvaffakıyet veriyordu. 

'f. 'f. 'f. 

Kobra yılanının zehri, b ir çok sanlı 
hekimlerin denediklerine göre, yüksek 
dilekleri doyuracak kadar değerli bir 
§ey değildir. Yalruz sancılan kesiyor, 
o kadar. ilk önce ağrılan arttmyor, 
sonra keaiyor. Arı zehri de romatiz
mada tıpk ıböyle teıir gösteriyor. Koh· 
ra yılanının zehri hastalığın giditini 
yavaşlatıyor diyenler de vardır. 

Biz hekimlerin bir huyumuz vardır : 
Bir iliç ortaya çıktı mı, nasıl oluyor da 
tesir gösteriyor? anlamak isteriz. An .. 
ladığımızı kitaba uydurmak iateriz. 
Yılan zehrinde henüz buralara gele
~edik. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, 
dıyoruz ama, dediklerimiz henüz ek. 
aiktir. Eski zaman hekimleri bu İ§te 
sıkıntı çekmezlerdi. Dillerinde bir çok 
parlak, lakin boı, manasız cümleler 
vardı; anlamadıkJarı §eyleri anlatma· 
ğa çalıtırlarken onlan kullanırlardı. 
Biz bugün her ıeyin sebebini anlamak 
ve öğrenmek iati_yonız, likin bu yol
da istediğimiz kadar ilerliyemedik .. 

Baulan diyorlar ki yılan zehri ten
de ş~k yapıy_o~ da öyle tesir ediyor. 
Belkı bu tabırı anlıyamadınız. Bir ta
kım ilaçlar var, onlan tene ıoktu mu 
kıyametler koparıyor, aletimiz artı: 
yor, k ordese nler döküyoroz ortalığ ı 
velevleye veriyor. Hatta tuhaflardan 
birisi buna "zelzele tedavisi,, demi§ti. 

.Nasıl ' çalımına getirip te sancılan 
kestiğini bilmediğimizden ötürü onu 
k?llanmamak lazımgelmez. Elverir 
kı deneme lerle desteklenmiş faydala
rı olduğu anlatılsın. Pirimiz ( Buk
rat): "Ağrıları, .sızıları bit leıtirmek 
Tannlık ~}; !ıtir., diyor. Adem oğlu'. 
nun çektıgı ıtkenceler içinde en kor
kunc~ ? lan kanserin ağnlannı durdur• 
mak ıçın d ., ytlan zehrine el atabiliriz 

. En kestirme yol, onu kökünden ke: 
sıp atacak devayı bulmaktrı. Dünya
nın her. ye~inde h!lgi erlerinin uluJan 
v~ ~.ellılerı bu ugurda bir yol tuttular 
goçup. ~oı;ıarak . •. gidiyorlar, ama bir 
hal taırmm dedıgı gibi: 

Iradı yollanm, varılmaz; oldu. 
Dr. Rusçuklu HAKKI 

iKAYE 
BİMO 

• ~en, tahsili olan, ve hir az da, hat
ta hır. ço_k ta kendi hataları yüzünden 
~evkı, şohret, servet sahibi olamam!• 
hır adamım. • 

Mevkide, şöhrette, servette gözüm 
yok değil . Fakat ben, beni bu hırsları
mı tatınine eriştirebilecek iradeden, 
uzun azimden mahrumum. 

Çok defalar, birşeyler olayım, ikba 
le ulafayun diye di§imi sıkayım, uğra
şayrm .. de~em, fakat kabına ıığamJ
yan ~onlum, bu mücadelede sebatuna 
manı oldu. 
b Ve bu acze çok kereler zebunane 
~." eğmeğe mecbur kalmak beni 

~a ıç!"'.den kırdı. Nihayet hayati oldu 
gu gıbı, geldiği gibi kabule, kadere, 
baı ~aldırmadan inkiyada, mutavaa
aıt b~r hayat sürüyüp göçmeğe karar 
verdun. 

Fakat bu kararı verdikten •onra 
çok hırçın, geçimsiz, kırak, mağrur 
!era, ... tatsız,. bir adam oldum. Tatmini 
~;:'bka1nıı~ bır ırıpta beni, yükselenlerin 
ı a Jenne, güzellerin füsunlarına 
·~~et sahibi olanların nimetlerin~ 
duşman .e~ti. Onları çekemez oldum. 
Onları dılıme, kalemime kinim d 1 
dım. ' eoa 

K_aç zengin doatuma, bana ok 
hayr!hah hareket etınelerine rağ~en 
kaç ıkbal sahibi ahbabıma ban h . 
fenalık etmemiı olan kaç ~Üzel ~ad'ı~ 
na. haksız :!'.ere kaç kere.ler hakaret 
ettım. Ve edıyordum ... Fakat>! 

• • * 
O, k~z . kardt;ıimin ta küçüklükten 

11hbabı ıdı. lamı Biment'ti Fak t d d · • a on-
d~n aıma "Bimo" diye bahsederJer-

ı. 

1 Gayet zengin olan babasiyle ıene 
erce Avropada kalmıttı 0·· d ..•. 7 z . ·· on ugu 
aman, '? tıpte genç kızlardan umu]-

mıyan hır vefakarlık la eski m kt 
arkada•ı ol k d . . e ep ... an ~r emışı araınıJ, buJ. 
hl~§ ,_ onunla eskı dostluğunu t l 
ını, tı. aze e .. 

. . Haftanın dört be~ günü bizde e 
çırıyordu . Ke ndiaile ı" lk a eld " • · k g -.. b ~ ı gı a şam 

uç. eş ~akika konuşmuştum. Bozuk 
Turltçes ı le meramını a nca k .. 1 1 · · cum e e. 
rı.n ı~ arasına F ran :nzça keJjme ler 
!' ııtı rcrcrk ifade edebiliyordu V ~cr
ı lJc nn za rda onu Be o " I ... e e n, 
rını~ . p az"rlrJc e ı'biaeırfn~ ın~ga~a la
sa n:•or oğ ]an!arjyJe C g ymış, a· 

urna seyranına 

Ç~~t~kları zaman caka İçin katını gö
zunu yara yara Franaızça konuıarak 
~ırıl!p ıü.zü~en züppe, tatlııu şirmin
tılerı tabıatınde bir genç kız sanmış
tım. Hatta onunla eğlenmittim. On
dan bir ~üddet sonra bir gün bana: 

.. - Na.ıl Bey, demişti, naaıl artık 
T~rkçemı, daha az eğleneceğiniz 
hır hal.e getire~}~iyorum değil mi? 
. Meger .. geldıgınden itibaren karde
tımd~n Turkçe derı almağa baılamış. 
O gün, makul bir muhakeıruı yürüte
r-;.k onun hakkında ilk verdiğim hü
kumde ranı.~dığımı dÜ§Ünmü,, hatta 
on~n·. hıç gunahı olmadan cahili kal
dıgı lısanını öğrenmek için go··sterd· · · 

• • L • 1 • • ıgı 
samımı ,.,. erını çok hot bulmuttum. 
B~na rağmen, bana karşı daima çok 
kıbar, hatta layik olduğumdan çok 
d!'ha mültefit olmasına rağmen, zen
gınlerde servete karıı beal d. • . r k . b . e Jgım eze
' ı ~n enı mütemadiyen. onu iğnele
mege aevkediyordu Her .. - .. k 
t I · aozunu a 1 .. en yan ıı anlıyor en •am' .. .. 1 . . 

h b • unı soz ennı 
ıa te uluyor, en o1madığı zam l 
da onu İnce ince tezyif ed" adn ar .. 
H tt• k d f b ıyor um. a a ço e a en kardetimle y 1 
ken o yanımıza girer girmez b a rub.z 
hah ·· k ,enır ane gosterme nezaketini b ·ı .h 
mal ederek çıkıyordum. ı e ı -

'~ * • 
O gece bilmiyordum neden her 

m.andan. fa.zla muztarip ve 'bedbi:~ 
dım. Evın vıranelere bakan k .... k 
daoındaki kanapeye yan uzan':::: tı::; 
~d~ yab~ı karanlıktı. Dııarıda a:asiz. 
azın ır gece başlıyordu. ' 
Kapı vurolmadan açıldı V . • 

o girdi. A ık b . ·. . " ıçerı 
1 d ç pem e elbıaesının içinde 

açı ma . an solmağa yüz tutmu bir' 
ronceyı andırıyordu: § 

::-- Affedersiniz, dedi Şerı·fey" .. 
mege ı · · ' ı gor . ge mıtlım. Henüz aokakt d'. 
memıf. Dönüp gidecektı·m Tan on 
uş· d. · eyzem• 
ve;':!, d ·neredyse gelir, biraz bekleyi: 

. ıye ısrar etti. Kaldım T 
turduk, şu göbeğidü•ük 1 . am o
lar ı · . Y manıın kız. 

1 re ıvermesınler mi b 
ya k t y , en orta oda .. 

aç ım . arım saate yakınd 
payalnız bekliyordum T ır .Y'!-
bur d ld • · eyzem s ı z ın a a o ugunu söylem ' t ' R h 
ctmiyeceğim i ümit eder•:~· ka ~~sı z_ 
ya ~ayaJnız k a lma kta n kurta r e nk ı ı:nı 
ledım F a k t b .. ma ıs . 
otu . a neye oyle karanlıkta 

r uyor8unuz) 

- i çim le asorti olsun diye Bimo 
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BugünKıİ program 
ISTANBUL: 

18 Gramofon. / 
18,:!0 Fransızca ders, ilerlemi.4 olanlara mah 
19 Gramofon. MARIE BELL ve JEAN MURAT'nin şaheseri 

19,15 Karaıöz Hazım Bey tarafından, 
20 Kemani Re,al Bey ve arkadatları. 

21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajan&ı, Borsa haberleri aaat ayarı . MELEK SİNEMAS I NDA 

A N K A R A. 1538 m . (9319) 12,30: GTa mofon. 18: O rkestra. 18,45: Danı mu g ö s t e r i l i v o r . 

••k~,,~2: ;:: ~.b:~;:·~- ı:::::::;:::;::;::::;;::;~~;::(;E;=ki;.;::~G;,l:::~)~!d;:::;-•,:~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~:..~ 
17,35, M•ıhur ufütl•rin p laklar.. 17,50, Mü- Yarın aksam s A R A y s orya a 
aababe. 18' Kadm saati. 18,20' Poolnya halk B İ -N İ K İ N C İ G E C E 
ıarkı ları . 19,05: Müsahabe. 19,45: Pl8.k. 20: Mü 
••habe. 20,40, Muıiki. - konf•rans. 22,20, Pi- (Yıkılan Saltanat) 
yano • keman konseri. 23,20: Haberlt:r. 23,30: Bi.itün lstanbul Halkının gidip &'Öreceği ve kemali takdirle alkışlayacağı 
Pl.ik. 24: Müsababe. 24,10.; PI&.k ne4riyatı. 

muhteşem ve zengin şark filmi. IVAN MOSJOUKINE 
B 1J D A P E Ş T E, 550 m . f d (9340) ıa,05, Konf•ran•. ıs.35, Sohot Lô!: K.leti'nin Tania Fedor ve Gaston Modot tara m an 

iıtir&kile kuato ·:" oda musikrsi (yaylı aletle r le.) iııMlmm•m••••••••-İİBİİrİİiiııİii:iiİ:lımliiııia:Cııi:iıiıiıiıia111•ııil••ııııi••• 
1~,50: Ko n ferans. 20,35: Sahibinin ae•Z plikları . 
(Bunu müteak~~ Yortu müna•ehetil• neıriyat 
yoktur.) 

V 1 Y A N A, 518 m . 
20: Ak tam kc.naeri (sen fon ik} . 21 : V iyana • 
P aria maçları . 21 ,10: M üaahabe. 22: Mozarbn 
eserlerinden konser , 23: M u h te lif. 23,10: Ko n · 
ferans. 

ll!lLANO • T ORINO • L ORANSA 
18,15: Taganni. 19,45: Haberler. - P li.k. 20.Z,S 
E cnebi liaan;.Je haberle r . 21.0S: H abe rl er . -
Pli.k. 21,35: Tiyatro - Ko n ser. 

P R A C. 488 m . 
18,35: Pl i.k. 21 : Şür v e musiki parçaları , 
Konsel·. 23,20: Ecnebi lis.n il~ konfera.na. 

ROMA~ 441 m. 
18,20 : Ra dyo ork ealrasL 19040: A r na.,-utça ha
b erler 21 : H aber le r. - Pl&k. - konfe rans . 
21,50: Kema n ve piyano konMıri. 22,50: ı ürli 
tem si l. 23,20: Dans m usiki si. 

B0KREŞ, 394m. 
18,05: Rad yo orkestrası. 19,20: Devamı. 20,05: 
Ü n ive r site d e r s i. - Pli.k • konferans . 21 : Pi. 
y an o ko n ser i. 21 ..35: Konferans. 21,50: Mme. 
Hlen CorROS l&ra fın~an ta.-a nni. 22,10: Harpa 
ve büyük konser . 22,35: PIAk. 23; Konse r na k• 
li. 

Fikir hareketleri 
Hüseyin Cahil Bey tarafından "Fi

kir hareketleri., adlı haftalık bir mec
mua neırine baılandı. Mecmuanın 
ilk. nüshası intişar etmiştir. içinde Hü
seyin Cahit Beyin bir çok yazıları ve 
kıymetli tercümeler vardır. 

Hannnl 
Güldü: 
- O, içiniz karanlık mı? 
- Hem tahmininizden fazla 1 
Bu sefer g ü lmedi. Kartımdaki kol

tuğa ilit ti. Hüznüme hürmet eder gibi 
alçak ve tatlı bir sesle beni tesell iye 
çalıımağa baıladJ: : 

- Ben ıize ıaııyorom Nail Bey, 
neyiniz eksik ki, hayatı kendinize ze .. 
hir ediyorsunuz. Her zaman, h er za
man bedbinsiniz böyle ..• Niçin sanki 
böyle yapıyorsunuz? 

Artık onu dinlemiyordum. Kulağı
ma seıi geliyor, fakat dimağım keli
melerini takip etıniyor<iu. 

Muztarip zamanfarda inaa.nları 
en fazla kamçıhyan, tlihrik eden ha
reket tesellidir. Evet, teselli, iatirap 
kaynaklannı kurutmak için Yerilen te 
selli, bilinemez neden, bilalciı gözyat
larının tıkalı musluklarını açıyor. 

Bu, galiba daha fazla aöyletınek 
İstediğinden, §İfarmaktan ! Evet, Bi
mo'nun avutmak, içimi kemiren b ed· 
binin batını ezmek için söylediği aöz .. 
ler, bilmiyorum naaıl oldu akıamdan
beri boğazımda kuruyan, düğümle
nen hıçkınklan çözdü, boşalttı. Ağla 
mağa baıladım. 

Ve o zaman, hiç ummadığım, bek
Jemediğim bir §ey oldu. Bimo yerin
den kalktı. Bimo yanıma geldi. Büno 
ellerimi tuttu. Bimo yüzüme ıaçlan
nı sürdü. Ve nihayet ate§ gibi yanan 
dudaklariyle göz pınarlarıMJ sildi. 
Sonra bacaklarımın arasına yere otur 
du. Ellerini dizlerime, ve batını elleri
nin üstüne bıraktı : 

- Seni çok seviyorom Nail! Diye 
mınldanarak ağ!amağa baıladı. 

O zaman içime dolan tatlı ürperti, 
inkiıarlan kırarak bel doğroltan Ü· 
mit edilmiyen bir ümit bana beni an
lattı. Ben de, kendime bile itiraftan 
korka korka onu aevdiğimi anladım. 

Bir an içinde anlıyordum ki, heni 
onu kırmağa ıevkeden hia, onun ya
nında kendimi çok küçük görmekten 
müteve]lit ümitsizlik, biçareliğin, ac· 
zin verdiği o ezeli kindi. 

Onu ellerinden tuttum. Kalrurdım. 
Ayni vaziyeti ben aldrm, ve belki öm
rümün en tatlı göz yatlarıru botalta
rak, hıçkırarak inledim: 

- Ben, seni hayatta her ıeyden 
fazla seviyordum Büno 1 

lıte o zaman, hayatın en yaman 
·~~le!i~ yedim. Kulaiımı baykuı ötü
tu gıbı burgulayan mülhit bir kahka
ha odayı çinlattı. Bimo yerinden fır
ladı, kapının yaruna gitti. Gülüyor 
gülüyor, elleri kasıklarında bükül~ 
büküle, kınla kırıla gülüyordu: 

- HP.1 ha, ha.... Hayatta en gör
mek istediğim ıey, dik baılı mağrur 
Nail Beyin il&nı atkı idi. Hem sizden 
içimde kırdığınız kö~eJerin biriken j~ 
!i~amını almak İstiyordum. Bir taşta 
ıkı kuş. Toptan muamele... Şimdilik 
Allahaıamarladık Beyefendi!. .. 

* • * 
Onu bir daha hiç görmedim. Ka

der beni, mutavassıt bir ömrü huzur
la gcçirmeğe bile layik görmedi, hır
paladı . 
... . Aczimin istirabınr, elde edem iyece 
gım şeylere karşı zoraki bir kin beıli
y~rck t eselliye çalr ~ıyordum. Zalim 
b ır 1ca~ı~ kahkahası, biçare1iğimin 
pcrdesını h a nçerledi, beni ç ırılçıplak 
ve capca z ip bir istirap heykeln o la
r Rk bıraktı gitti . .Ş imdi, bu artık mü
eb~eden kırılmıt havala, mümkün ol
dug u kadar az ıürük!emeğe ta hmin
den başka emelim, isteği.m kalmadı. 

ve 
- ---

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
0 N Y O N SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 
Telefon : Beyoğlu 4.4888 

MEMLEKETm:siiiiiJ 
Büyük Devrek panayırı açıldı 

Deurek Panayİri .• 

Civar viliyet ve kazaların iıtirak 
ettiği büyüle Devrek Panayiri bugün 
açıldı. 

Kazanın bağlı olduğu Zonguldak 
Vilayeti Valisi Halit Be y Be.tediye 
tarafından Panayir için Devreğe da
vet edildi. Kasabaya gelen bütün yol
lardan kesif bir halk kalabalığı gün
lerce sürecek olan Panayire hala gel· 
mektedir. 

K,ayıeriden bile en güzel seccade 

lzmitte bir hırsız çetesi 
yakalandı 

IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz za
bıtasını altı aydanberi tiddetle alakadar 
eden bir çok hırsızlıklar vakalan olu
yordu. Bir &'Ün bakıyorsunuz bir dük
kan soyulmuş, yükte hafif, pahada ağır 
ne varsa aıınlmış. Gene bir gün bakı
yorsunuz bir mağazanın duvarları delin 
ıniı, içindeki kıyınetli efyalar sırra ka
dem basmış .• Bu, vakaar çoğala çoğala 
6, 7 yi buldu. 

Zabıtamızın aldığı sıkı tertibat ile 
senelerdenberi pek seyrek görülen bu 
vakalar ıehrimizde büyük bir heyecan 
da doğurdu 

Her vakanın failleri de bulunmaması 
umumi merak ve heyecanı kat kat art .. 
tırdL Gece ve hatta gündüz evlerini sıkı 
sıkı kapayanlar, dükkaırlanna çifte çif
te kilit takanlar bile oldu. 

Valmiz Eıref Bey başta olmak üzere 
Emniyet müdürümüz Fevzi Beyin ver· 
diği direktifler üzerine harekete geçen 
zabıtamız muhtelif kollardan takibata gi· 
ritti. Bir müddet bir ip ucu elde edile
medi. Tahkikat sıkqtırıdı; derinleıtiril
di. 

lzm!t, Gümrüğünde çalıtan birçok 
Geredeli ham .. llar vardı. Zabıta bu a
damlardan ıüphe ediyordu. Ve her ha
reketler 11kı sıkı takip ediyordu. Uzun 
müddet devam eden bu takibat nihayet 
netice verdi ve anlaııldı ki, Geredeli ha 
mallar dört kiıilik bir çete halinde lzimt 
mağazalarını soyup soğana çevirenlerdir. 
Bu, adamların üçü burada yakalanmıf, 
bitisinin de gcredede olduğu anlatılmış 
ve sivil taharri komiserlerinden birisi 
derhal Geredeye giderek oradaki ıeriri 
de yakalamağa muvaffak olarak çaldığı 
eıyalala birlikte ıehriınize getirilmittir. 
Hırsızların isimleri Gazi, Seydi, Gazi, 
Mehmettir • 

Şehrimiz zabıtasının bu büyük mu
vaffakiyetini alkıtlarız. 

Cevdet Y AKUP 

lzmit maarifinde 
IZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz Ulu 

Gazi ilkmektebi başmuallimi Demir Ali 
Bey Darıca mektebi başmuallimliğine 
tayin edilerek gitmiş, yerine değerli 
g ençlerimizden ve eski gazeteci arka· 
daşlardan Gündüz Nadir Bey tayin edi
lerek ge1miştir. Her iki arkadaşımıza ye 
oi v•?İfelcrinde muvaffakiyetler dileriz.. 

ve halılar, Y abanabadın prinçleri, An
karanın tiftikleri gelmiştir. 

Pirinç on yedi buçuk en nefis tua· 
ıuz tereyağı seksen, doksan, koyun 
eti yirmi be§, inek eti, on yedi buçuk, 
piliç on, tavuk yirmi, yirmi bet yu
murta bir, taze fasulye, domates dört, 
kuruıtur. Diğer yiyecek mevat ta çok 
ucuzdur. Bu &ene geçen panayirler .. 
den daha çok alıı verit edileceği te
min edilmektedir. 

Eğlenceden sonra cinayet 
AYDIN, (Milliyet) - Germen

ciğin Elengüllü köyünde çok feci 
bir cinayet olmuştur. Cinayeti ka 
dm oynatmak hadisesi doğurmuf
tur. Vak'a hakkında aldığım ma
lfunah bildiriyorum. 

Elengüllü kö:tünden Hacı molla 
oğlu Sadığın oğlu Emin iki alüfte 
kadını evine getiriyor ve köy deli
knnhlarından 15 kadar arkadatını 
da eğlentiye davet ediyor. Aktam
clan sonra Eminin evinde toplanan 
on beş kadar köy delikanlısı saba
lııı kadar içiyor ve keyf ediyorlar, 
sabah olunca delikanlılar dağıl, 
mı,, Eminin yanında dört kiti kal 
mıt,ır. 

Rakının tesirile kendinden ge
çen Emin nasılsa kadınları Kırlı 
musa oğlu 23 yatında Ali çavu9la, 
Hızır Beyli köyünden 24 yatında 
Ahmetten kıskanıyor ve tabancası
nı çekerek ani olarak Ali çavuşa 
üç el sıkıyor. üç kurtunun hepsi de 
isabet ederek Ali çavufu cansız o
larak yere seriyor, bundan sonra 
Emin çiftesini kaparak Ahmede 
hücüm ediyor ve öldürmek kasdile 
arkasından ateş te ediyor, fakat i
sabet ettiremiyor, Ahmet kaçıyor, 
Emin de arkasından elinde çifte 
koğalıyor. Artık sabah olmuf, her 
kes köy sokaklarına çıkmış oldu
ğundan, köylüler Eminin elinden 
çiftesini alıyorlar ve bu suretle i
kinci bir delikanlının ölmesinin ö
nüne geçi)'brlar. Vak'adan sonra 
Emin firar ediyor, fakat Germen
cik Karakol kumandanı vak'ayi öğ 
renince katili hemen yakalıyor ve 
Adliyeye teslim ediyor. 

Samsun belediyesi çalışıyor 
SAMSUN (Milliyet) - Sam

sun Belediyesi faaliyetine azami 
surette devam etmektedir. Şehir
deki bütün barakalar hemen he
men yıkılmıştır. Maili inhidam ol
duğu anlaşılan bir cami de kaldırı 
!arak Subaşında geniş bir meydan 
vücude getirilmektedir. 

Samsunun gayyur Belediye rei 

25 sene c! enberi ya
p!lan filimlerin en 

gözeli - en 
ır uaz zamı 

ROMA 
ateşler 

içinde 

ASRI SlNEMADA 
Yann fevkali.de program : 

Sahnede: Zengin varyete programı 
· Me,hur HARISSON trupu. 
Halihazırda en kuvvetli canbazlar. 
Amerikalı dansör ve saksafoniıt 

JOE BONELL· 
ile Empir de Pariı'nin adele canbazı 

MISS BA Y'ın emsalsiz muvaffa
kıyetleri. Sinemada: 

ZEYNEBlN 
GONAHI 

BAROUD 
büyük bir aşk ve ihtiraı romanı 

2000 beygir, 5000 figüran. 

Bat rollerde: ROSITA GRACIA 

ve PIERRE BATCHEFF. (9339) 

Asn n umdcai "M 1 L l. 1 Y ET" tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 
Türki1• içi.a. Hariç içio 

L L L K. 
3 ayl•lı 4- 8-
1 " 7 so 14 -

____!Z=..~.::..~~..-1~4-..~~~~~2~1~~,;;.;;.~ 
Cel•n e.ra.k •eri Yarilmea.- Müddeti 

aeçen nüshalar 10 ku ru,tur.- Caz•t• •• 
m•thaaya ait i t le r için müdiriret• mÜ• 
racaat edilir. Gaz.temiz ilinların mee•u· 
liyetini kabul etm•z. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilkö7 askeri rasa t merkezinden a1-

dıiımı% malUmata sör. buıün baya bu· 
lutlu •• b.a.fif rÜx•irlı olar ak d•Ya.m ede .. 
celıctir. 

.. Dün J.A.,-a tazyiki 763 mit;metre, en çok 
eıcakhk 24. en az 16 rferec• idi. 

ai Ihsan Bey uzun mesainin verdi· 
ği yorğunluk dolayıaiyle berayi it
tirahat, Gülcemal vapuriyle latan• 
bula hareket etmittir. T etrinisani 
tehir meclisi içtimalarında bulu· 
namıyacaktır. Reia vekilliğini avıl 
kat Niyazi Bey ifa etmektedir. 

lzmit sporcuları muteessir 
IZMIT, (Milliyet) Birincilik maçla· 

rında Kocaeli fampiyonu Adapazarı 
Gençler Birliği takımının Fener oyun• 
cuları karııaında O - bir düzine &'oU• 
mağlup olmalan lzmit sporculuğu ara· 
ıında teessür uyandırmıttır. 

Bir kamyon ve bir yolcu yandı 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Bu ırece 

ıehrimizin on dakika haricinde tüyle! 
ürpertici bir otomobil kaza11 olmuttur• 
Şoförü Ali idaresinde bulunan kamyoO 
hamil olduğu 16 aı erkek ve biri kadıO 
olmak üzre on yedi kiti ile lzmirden K 
yaya gitınekte iken ıehrimize on daki
kalık mesafede lambasızlık yüzünden yol 
dan çıkarak devrilmiı, yolcular telaııı. 

kendilerini otomobilden dıtan atınıılar• 
bu sırada şoför Ali otomobilde batka Y 
cu bulunup hulunmadıinu anlamak içİll 
bir kiprit yakmıı, o sırada patlaıruı olall 
benzin deposu derhal atet almıf otoın"" 
bilde bulunan, 17-18 yqlarında Kamil İ 
mindc Koçhisarlı bir &'enç olduğu yol• 
cular tarafından ifade olunan bir geoÇ 
yanmıttır. Şoför ve muavini, yolcular• 
dan onu muhtelif mahallerinden hafif s~· 
rette yaralanmıılar, Otomobilin lastil<t 
motör ve tahta aksamı yanmııtır. 

Gebe kadın dövülür mu? 
DEVREK, (Milliyet) - De'' 

reğin Çekenez köyünden lbrahiJJI 
Bey oğlu Tevfik karısı Azize, a'f' 
ni köyden Çakır oğlu İsmail tar•' 
fından sopa ile döğülmüttür. 

Gebe olan Azize dayak hadi•"' 
sinden bir kaç gün sonra çocuğıl' 
nu dü,ürmüştür. Adliyece hadisı;' 
ye elkonularak suçlu lsmail tevkif 
edilmistir. 

lsın'ailin mütterek tarladaki 111
1 

sırı toplamak meselesinden çık•~ 
kavgada Azizeyi dövdüğü anlat• 
mıştır. 



Cü rn huri yetimiz 
Her yerde! 

Bayramın ilk akşamı Avrupa radyola
rını dinlemiş olanlar, büyük günümüzün 
Yrldönümünde bütün Avrupa radyo mer
kezleri tarafından fasılasız kutlulandığı
na .şahit olnıuşlardır. Her ağızdan, ve muh 
telıf dillerle asırlarca elde edilememiş 
Yakın tarihimiz 15 sene evvelki karanlık 
gün:erimizle m~kayese edilerek anlatıl
mıştır. Hakkımızdaki konferansların ba
~ı_ları hariciye memurlarımız. bazıları da 
ızzat radyo merkezleri tarafından veril· 
~ekte idi. Ilitabclerin birıncisi saat 19 
.o de Viyana merkezinden neşredilmiş
~r. B.urada I-Iariciye memurlarımızdan 
edrı Tahir B<y biraderimiz bir Alman

dan tefrik cdilmiyecek aksan ve gayet 
•elis bir ifade ile verdiği hitabe hakika
~~.n .takdire şayan idi. Bedri Tahir Bey 

Uyuk Gazinin Çanakkaledeki muvaffakı 
j"t•~den başlıyarak bugüne kadar bütün 
aaJıyetimizi nasıl idare ettiklerini bütün 

teferruatile beliğ bir lisanla anlatmış, Sal 
~an~t Türkiyesinin muzır idaresile Cilm· 
d Urıyet Türkiyesinin vaziyetinden ve el-

e <dilen semerelerden yarım saat bah
setmiştir. Mumaileyhin hakikati hiç 
no~san ve mubaliigasız olarak tebarüz 
•ttırdiği hitabesi bütün diğer Avusturya 
radyo istasyonları tarafından da nakledil m· . 
1 

•~tır. Arkasından Anadolu halk şarkı-
~rılc oyun havaları, p13.kları ça1ındı, ve 
~Y.ano ile saksofon alctlerile fantazi bir 

1 Urk musikisi ve istıklil marşımız din
etildi, Bundan az sonra Bükreş ve Var

§o_va merkezleri konferans ve konserleri
~ıze başladılar. Bükreşte Sefaretimizin 
br~nsızca konferansını bırakıp Varşovayı 
b~ ~uk. Varşova ve bu programı nakleden 
. ~un Leh istasyonlarında Polonya Ha-

~ıcır~ N·azırı tarafından gönderilen bir 
d~r~cıye şube müdürü uzun uzadıye ken
r 1 hsanlarile bizden bahsetmiştir. Prog
~:n.da gösterildiği gibi Cemal Reşit ve 
k vı ~ernal Beylerin eserlerinden mürek
e~rıd~ır konser ile marşlarımız terennüm 

ı. 

y Saat tam 22 de Prag ve diğer Çek rad
lı oları kendi dillerile bizi kutlularken an-
yamadıg" ımız bu dilde "Türkiye ' "Ga

>ı M " 1 ta Ustafa Kemalu , gene Türkiye ve tek 
la r Mu~tafa Kemal kelimeleri konfcrans
rnrrn bız!e alakasını gösteriyordu. Bu 
~k•zler Türk musikisi de neşrettiler. 

Pek •a.~ 23,30 da Budapeşte merkezinin 
led'kgu1ze~ bir kutlulama programını din
rn· ı · lk<ince Macarcaya tercüme edil
t ış .milli bir şiirimiz okumuştu. Sonra 
nzmır marşile IO'cu yıl marşından başla-

arak Alaturka bir konser dinletildi. 
... Bunların hiç birisi bir saatten az de
g~di, Böyle yabancı dillerle Avrupanın 
~~beğindc milletimizle alakadar sözler 
ışıdip tc heyecan hissetmemek mümkün 
değildir. Bilhassa radyolarla verilen hita
~•ler umum! yerlerde verilen konferans- 1 
b~rla mukayese edilemez. Çünkü radyo 
U:~belerini milyonlarca kimseler gayri 

2~•t\ dinlerler. 
Yo 

1 
'teşrinievvel akşamı eminiz ki mil

tan" arca Avrupalı bizi olduğumuz gibi 
ımıştır. .. Turgut MITHAT 

Bükreş 
Radyosu 

Bükreıte yakında 8ayet kuvvetli bir 
merkezin imali için Romanyaya bir ecne
bi mühendisi celbedilmit ve yeni yaı11la
cak merkezin imali için en muvafık bir 
yer aramıt ve projelerini hazırlaınıfbr. 
Bu kuvvetli merkezin imalinden evvel 

de muvakkaten 20 kilovatlık bir istasyo
nun çalıımasına karar verilmiştir. Şimdi

ki halde Romanyanın yüksek dalgalarda 
çabıan bir zayıf istasyonile resimlerini 

dercettiğimiz her zaman dinlemekte oldu· 
umuz 394, 2 metre dalgalı son siste"' 
hir istasyonu vardır. Bu istasyonun kud. 1 

Bükreı radyosunun konser verilen 
stüdyosu 

reti 12 kilovattır. Fakat ıehirden uzakça 
bir mesafede bulunup imal tarzının mü
kemmeliyetinden, kendi hatta bir çok-

Vilayetlerde bayram 
lVIemleketin her tarafı iki günden beri 

sevinç içinde çalkanıyor 
ıi:y l~EGOL, 29 (Husus!) - Cümhu· 
ttıa •tın onuncu yıldönümünü kutlula • 
l'at tnerasim; burada pek büyük tezahü
S Ve derin bir heyecan ile tesit edildi. 
,,:;'1 ~n.~a, merasime baılanmadan ev
k ' hutun halk, devlet memurları, aı • 
tıı"~er, İdınan yurdu izcileri, orta ve ilk 
k ~ tepler ve arabacılar, kasaplar, ayak
to~·~crlar, manifaturacılar, pazarcılar, 
kö orler Ve diğer esnaf teıekkülleri ile 
e.tı: "':~en gelen beş yüzü mütecaviz 
lar' c~~uriyet meydanında toplandı • 
tııÜ~Uy~k Gazinin hitabesi dinlendi ve 
lar f hır alk1ı tufanı meydanı dakika
r· ca çınlattı. Sonra istiklal ve cümhu-
ıl!etin on ld" .. .. 1 

lınd uncu yı onumu mart arı ça -
t .'· Toprak alma merasimini müteakıp 
ı.Uft1 re1tnine baılanarak bütün teıek • 
•ill e~, . kaYtnakam ve hükumet mümes
d "'inın bulunduğu tribünlerin önün • 
tn en teçtiler ve bir buçuk saat süren 
erasiın . d '<nil!· esasında ıdman yurdu ban osu 

Yii ~- havalar çalmakta idi, Alay, yürü • 
"" !llne ~evaın ederek hrka, hükumet 
"e ~edıye önlerindeki taklardan geçti 
ııiJı anı b;,. İntizam dahilinde merasime 

llYet Verildi 
l'.1era • • lt\ı11 1 

llmden sonra muhacirlerle mes 
Yapıı::~. Yenice köyüne gidilerek yeni 
flıt r ~ç dershaneli asni mektebin kü 
orıa "'ını Yapıldı. Müteakıben ilk ve 
edild~ektepleri naçtığı sergiler ziyaret 

ı. 

lid~"!,ranı münasebetile kasaba fevka
""ın •uslenmit ve elektrik tesisatı bay
._ı..,1ba arefesinde ikmal edildiği için , ka 
Yolar . !lan başa tenvir edilmiıtir. Rad
Vinç . •~len.ekte ve halle emsalsiz bir se-

•çınde bayram etmektedir. 
lnegöl kutlulama komitesi reisi 

iz M. EKREM 
hiirat MiT, 29 (Hususi) - Gece !eza 
k.ııtn ~evarn ediyor. Donanmamızın bir 
l!et 1 Ittıanıınızdadır, Halk cümhuri • 
danı'.::.':fl•nı IÖyliyerek sokaklarda, mey 
lems·ıı a tenlik yapmaktadır. Yer yer 
teı-r 1 

er. verilmekte ve fener alayları 
hat;~ edılmektedir. Alayların önünde 
'-da! er tarafından Yaşasın Cümhuriyet 
lialk an, t~hrin afakını doldurmaktadır. 
kun ~=z de~~n bir sevinçle yaptığı bu çof· 
«kr ahurat sabaha kadar devam ede 

ır. 

bay;IRE, 29 (Hususi) - Cümhuriyet 
Reı~ını Ç~'kun tezahüratla kutlulandı. 

geçıt, büyük bir intizamla yapıl 

mııtır. Geçit resminde, kamilen siyah ön 
lük, giymiı ve beyaz yaka, kınnızı fi · 
yongo takmıı olan bet yüzü mütecaviz 
mektepliler ve cümlıuriyet ordusunu 
temsil eden askerleriin, halkın: Yatasın 
Gazi, Y aıasın Cümhuriyet çocukları 
avazelerile alkıılandılar. Mekteplerden 
sonra milli teıekküiler , meslek ve sa • 
natlerini gösterir temsilleri taşıyan süs 
iü otomobilere geçtier. Geçit esmi üç 
çeyrek saat sürdü. Şehrin her köıesin
de istiklal ve cümlluriyet marılan söy
lenmekte ve halk sevinç içinde tezahü
rat yapmaktadır. 

IZMIT, 29 (Hususi) - Şehrimiz 
hapishaensindeki 148 mevkuftan elli 
beıi umumi af kanunundan İstifade tah 
!iye edilmiılerdir. Mevkufların tahliye • 
leri eınaıında ağır ceza mahkemesi re
isi Nail Bey veciz bir nutuk ıöylemit 
ve mevkuflara; Cümhuriyet hükumeti
nin kendilerine gösterdiği şefkat ve a • 
clalet anlatılmıı, Büyük Cazinin sıhha,. 
tine dualar edilmiştir. 

EMET, 29 (Hususi) - Kasabadan 
ve köylerden toplanan binlerce çoıkun 
alkışlan arasında kutlulanan büyük bay 
ramımızda Emet halkının yüksek tahsi· 
yete ve hükumete karıı olan sayırı ve 
sevgilerini arzeder ve derin tazimlerimi 
zi sunarız.. 

Emet kutlulama komitesi reisi 
kaymakam vekili AHMET 

TAŞKÖPRÜ, 29 (Hususi) - Bü • 
yük bayram, bütün halkın candan ve 
ÇO§gun tezalıüratile kutlulandı. Bugün 
havanın müsaadesizliğine rağmen bü • 
tün halk, askerler, malıll gaziler, res • 
ml ve husus! teşekküller Cümhuriyet 
meydanmda toplaanrak hitabeler, ıiir
ler okundu ve alkışlandılar. Geçit res • 
mi, çok muntazam ve heyecanlı oldu. 
Kasaba, baıtan baıa donanmııtır, gece 
büyük fener alaylan yapılacaktrr, halk, 
sevinç içindedir. 

MUZAFFER 
BURSA. 30 (TELEFONLA) - Bur· 

sada toprak alma merasimi yapıldı Gazi 
heykeline çelenkler kondu. Vali Bey bir 
nutuk söyledi. Şehitler ziyaret edildi. 
Halk Fırkasında Mali'ılgaziler toplandı· 
!ar. H~lk, Mali'ılgazilerin bayramını kut
luladı. 

Büyük kanalın kü?at resmi yapıldı. 
Tayyare ıinemasrnd"\ Fnn·k Nafizin K.A h 
reman adlı piyesi haJkevinin temsil ıube-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 1 TEŞRINISANl 

Bükreı radyosunun makine dairesi 

kendinden kuvvetli merkezlerden daha İ· 

yi itidilmektedir. 

Graf Zeppelinden neşriyat 
Amerika ile Avrupa arasında ıeyrüs~ 

fer yapmakta olan Graf Zeppelin balo
nunda mükemmel bir radyo gönderici 
iıtasyonu vardır. 30 Teşrinievvel akıamı 
Amerikaya seyrüsefer yapan Graf Zep .. 
pelinden seyahate dair verilen malUmat 

Berlin merkezi tarafından kısa dalgalı 

bir aletle ahzedilerek 1635 metrelik Kö
nigsvusterden neıredilıniş ve 30 teşrini
evvel akıaıru tesadüfen gece yarısından 

sonra saat bire yirmi kala dinlediğimiz 

bu neıriyat mükemmel iıidildi. Zepeli
nin kaptanı V on Şiiler seyahat hakkında 
epeye malU.mat vemıİf ve havanın fırtına 
lı olduğundan yolcuların biraz mideleri ı 
bozulduğunu da ilave etmiıtir. 

si tar~ından temsil edilmittir. Bayram 

1 

neıe ıçınde devam ediyor. 
KONYA, 29 (HUSUSi) - Milli bay

ram ıerefine her taraf donandı ve tenvir 
edildi. Halk Alaeddin tepesinde toplana
rak resmigeçidi se)'J'etti. Şimdiye kadar 
bu kadar sevinçli bir toplanb görmemit 
olan Konyanın Cümhuriyet meydanı be· 
yecan mahşeri gibi idi. 

DÜZCE, 29 (HUSUSi) - Büyük bay 
ram derin bir sevinç ve heyecan içinde 
kutlulandı. Şehir baştan bata donanmıı· j 
lrr. Yapılan muazzam taklar ıehrin tezyi· 
nalını bir kat daha arttırmı;tır· 

FETHiYE, 29 (HUSUS ) Sonıuz bir 
nur ve iman kaynağı olan Cümhuriyet 
bayramı kalplerin derinliklerinden gelen 
sevinç ve heyecanla lcutlulandı. 

MUDANYA, 29 (HUSUSi) - Bay· 
ram tasavvurun fevkinde tezahürlerle kar 
fılandı. Kutlulama merasiminden sonra 
konfC!ranslar verilmiı güreıler yapılmıı
tır. Halk derin sevi!'ç ve neıe içindedir. 

1 
ADAPAZARI, 2,, (Hususi) - c ·; . .,_ 

huriyetin onuncu yıldönümü münasebeti
le ıehrimizde 26 takızafer yapılmış ve ı 
resmi hususi bütün binalar, müesseseler 
baıtan başa donatılmııtır. Geçitresmi em· 
salsiz ve pek yüksek idi. Galeyan ve he
yecan son haddini bulmuıtur. 

BABAESKi, 29 (HUSUSi) - Baba· 
eskide CCüı:nhuriyet bayramı halk, asker 
mektepler ve reımi, hususi bütün teıek
küller tarafından heyecan içinde kutlu
landı. Belediye bahçesinde incesaz çal
makta, kasabanın her köıesinde davullar 
doğğülmekte ve nete avazeleri yüksel· 
mekte, halk, sevinç iiçnde eğlenmektedir. 

ANTALYA, 29. (Hususi) - Cüın- 1 
huriye! bayramı co!kun tezahürat ile kut· 
!ulandı. Vali tarafından merasime ittirilk 
eden köylere büyük bir ziyafet verildi ve 
bu ziyafette Halk Frıka, belediye azaları 
ve diğer resmi ve hususi teıekküller mü .. 
meuilleri de bulundular. Meraıimdem 
sonra güreıler tertip edildi, futbol maç• 
!arı yapıldı. Halk, fevkalade heyecan ve 
sevinç içindedir. 

BURSA, 29 (HUSUSi) - Cümhuri
yet bayramı münasebetile üç saat süren 
merasim pek parlak oldu. Gazi heykeli
nin bulunduğu Cümhuriyet meydanı ke
sif bir kalabalıkla dolmuı, taşmııtr. Hey
kel etrafında kurbanlar kesildi. Asker! 
lise bandosu önde olmak üzere elli bin· 
den fazla köylü, halk, kıtaat ve mektep
liler tarafından geçitresmi yapıldı. Halkın 
sevinç ve heyecanrna payan yoktur. 

GELiBOLU, 2:J. (husu.,ı - Cüm
huriye bayramı büyük bir vPr.flühcuf"ra., 
içinde. te.s'it edildi. Ortam•ktebin açılma 
merası.mı yapddr. 1-lcyecan umumidir. 

GEMLiK, 29 (HUSUSi) - Bugün 
Gemlik'te ve köylerimizde Cümhuriyet 
bayramı kutlulandı, Cümhuriyet meyda
n.'~d~ geçitresmi yapıldı. lstanbuldan ge• 
brılen bando muzika merasime ittirak et· i 

1 M Jhtelll r Jyo habarterl 1 
Çbkos ovakyada dinleyici miktarı 

Çekoslovakya radyosunun ı:;ylülde 
516279 radyo abonesi mukayyet ıker. tam 
bir ay sonra bu adet 518,816 ya yuksel
mi,tir. 

Budapeştede 
Umumi konser 

Yugoslavyada çocuk neşriyatı 
Mekteplerin vaz tatili münasebetile 

Yugoslavya radyolarında muta.t ol~n ~o- 1 
cuklara mahsus neşriyat da !atıl edılmış-
ti. Çocuk ncıriyatına tekr~~ ~!}lanınış ve ....,,"",...-' 
birincisi 18 • 10 • 933 gunu saat 18 de [ 
icra edilmiıtir. .. .. .. . 1 

Çek radyolarında onumuzdcki haftalar· 
da Prag cpera~ından ı;-aklen ~~şred!lecek 
opera temsillerinin tar~ ve ıs.•m!,erı tes· f 
pit edilmiştir: Teschaıkowskı: E:v,~e? , 
Onegin (6. 11 • 933), Smetana: Lı· 
buscha,:• (18. 11 • 933), Fibich: "Mesi
nanın zevcesi,, (24 • 11 • 933). 

Macar a ıır,q!·~·i rni.ıtarı 
Aağustos ayında Macar dinleyicileri 

gene gelmiıtir. Bununlaber~ber .. Y~ a.~· 
larında mütemadiyen fazla bır duşkunluk 
vuku bulmamıştır, Ağustos n~ayetinde 
310,721 bine düıen ~bone ~de_dı. T"?'muz 1 
ayı içinde 313,119 bıne balıg ıdı. Bır ay• 
da 2,393 abone gelmit oluyor. 

Buda peşte t Uyük cerkezi bitti 
Budape,ıedeki yeni merkezin ima!i ta

mamen bitmistir. Merkezde antensız o
larak tecrübeİere başlanmıttır. Tahmini· 
mizde yanılmıyorsak Avrup~ m_erkezle_rin 
den en iyi Budapeşte merkezı dınlenebıle
cektir. 

Amsterdam konferansı 
Geçen hafta dünya radyo cemiyeti 

Amsterdamda bir toplantı yapmıştır. Bu- ı' 
rada epeyce muvaffakiyet elde edilmit 
ve muallakta kalan bazı meseleler halle
dilmiıtir. Bu hususta konferans bir resmi 
teblig neşretmittir. 

Resmi tebliğ 
Bütün Avrupa radyo letekküllerinin 

iıtirikile ve Reis Chariles Carpendalenin 
(lngiltere) ve ikinci Reis Baron ~an den 
Bosch (Belçika) ile Lerohe (Danımarka) 
ve Mühendis Marcheıi (ltalya)nm huzur 
larile bir çok içtimalar ak~~d.~lmiş.tir ... 24 
devletin radyo ve Posta Mudurlerı muza
kerelere iıtirak etmişlerdir. Bu meyanda 
Türkiye ile Cezayir ve Rusyarun da aza- , 
!arı bulunmakta idi. 

Görüşülen en ınühim İ~ 15 .~i.nunus~ni
de tatbiki mukarrer olan t"lumevç planı 
meseleleri olmuıtur. Luceme'den tespit 
olunan planı kabul etmek İstemiyen bazı 
milletler ile bu mesele etrafında hayli 
münakaşa olmuştur. Nihayet 200 ile 600 1 
metrelik dalgalarda bir anlaşmaya varıl
mış ihtilaf yalnız uzun dalgalardrr. Bun
lar da icap ettikçe ve alınan neticelere gö 
re beynelmilel radyo bürosile muhabere 
edilerek halledilecektir. 

Britanya radiı o arında Macar 
mus kisi 

British Broadcaıting Corporatino (B. 
B.C.) müessesesi lngiliz radyolarında 
konserler vermek için iki Macar Sigan 

ti. Kasaba baıtan baıa elektrikle dona· 
tılmıştır. Gece fener alayları tertip edile
cek ve hava fiı•kleri va·nlacakır. Halk 
büyük bir sevinç içindedir. 

HEKiMHAN, 29 (HUSUSi) - Saat 
onda merasim ba~ladı ve merasime bet 
binden fazla yaya ve atlı kadın, erkek iı· 
lirik etti. Kaymakam tarahndan resmi ve 
hususi teıekküllerin bayramı tebrik edil· 
dikten sonra parlak bir geçitresmi yapıl
dı. Müteakiben tehitler mezarlığına gidi
lip kaymakam tarahndan çelenk konuldu 
e§İ görülmeyen bir galeyanla bayram 
kutlulandL 

DADAY, 29 (HUSUSi) - Cümhuri· 
yet bayramını kutlulamak için kasabadan 
ve köylerden kl\dın, erkek binlerce halk 
Cümhuriye~ ~eydanına toplandı. Toprak j 
alma meraıımı yapıldıktan sonra yüce 
Gazimil;i~ ülk~süne iştirak edildiği sevinç ı' 
yMları ı~ınde ızhar edildi. 

SOKE, 29 (HUSUSi) - Sökeliler 
Cüı:nhuriyet bayramını coıkun bir neşe 
ile kutlulayorlar. Halk, bu mes'ut günün 
biniıi olan büyük menciye ıükran ve 
minnetlerini izhar için Cümhuriyet mey
danındaki Gazi büstüne, her teıekkül bir 
çelenk koydular. Hitabet küraüıüne her 
aınrf ve te~ekkülü temsil eden hatipler 
çıkarak heyecanlı nutuklar söylediler. · 

AYVALIK, 29 (HUSUS!) - Onuncu 
Cümhuriyet bayramı görülmemiı bir ,.,_ 
kilde parlak ve içten gelen bir ateı ve he· 
yecanla kutlulandı. Umumi tezahürat es
nasında çocuk bahçeıi açılma merasimi 
de yapıldı. 

KASTAMONI, 29 (HUSUSi) - Bü
yük bayram, bütün ıehir halkının ve köy
lerden akın eden binlerce kadın erkek 
köylünün iştirikile coıkun ve samımı 
tezahüratla kutlulandı. Köylerden gelen 
bet yüzü mütecaviz atlı da merasimde 
bulundular, Geçitresminden sonra müte
addit kurbanlar kesildi. Af kanunundan 
istifade eden 100 kişi tahliye edildi. 

' 
Cümartesi akıamı Budapeıtede verile· 

cek umumi konseer iftirak edecek 
.sanatlıtir ve musikiıinaslar 

Cumartesi ( 4 • 11 • 933) akıamı saat 
21,35 te Budapeıtede neıredilecek bir 
konser muhtelif Avrupa radyoları tara· 
hndan nakledilecektir. Konsere Peıte o
pera orkestrası ve bir koro heyeti iıtirak 
edecektir. Dohnanyi ile Liıtin eserlerini 
ihtiva edecek olan bu konserin sonunda 

Sigan musikisi de vardır. Nakle iıtirak 
edecek merkezler şunlardrr: Königsvus
terhausen, Polonya. Münib, Hanborg, 
Londra, Viyana, V arıova, Krakova, 

Prag, Brüno, Ostrava, Lemberg, Vilna, 
Poznan, Lods, Bükreı, Lelgrat, Zagrep, 
Jübbiyana, Brüksel, Kopenhag, Zürih, 
Listin 2 nci ve 3 cu rapsodisini dinleme
nizi tavsiye ederiz. 

musiki takııru ile mukavele yapmıştır. Ta 
kımlar Macariıtamn en maruf "Hunga- ı 
ran Orcheıtre,, ile ''Hungari.an Gipıy -
Band,, orkestralarıdrr. Her iki heyet 
Londra ve lngilterenin diğer merkezle
rinde haftada iki~er kere çalacaklardır. 
Bu takımlar dinleyicilerin arzularile an
gaje edilmişlerdir. Zira bir anket netice
sinde anlaşılmıştrr lci lngiliz abonelerinin 
yüzde 25 ten fazlası ak!aın üzerleri ve 
geç saatlerde Budapeıtede neı;redilen Si
gan musikisi dinlemekte imitler, 

Alman aboneleri artıyor 
1. Teırinde Almanyadaki obanelerin 

adedi 4,524,643 Ü bulmuştur. Bundan 
tam bir ay evvel bu miktar 4,470,862 idi. 

Bir ay zarfında 53,781 abone kaydo-

lmroz, Selifke, Boyabat, Bodrum, Ana
mor, Tarsus, Trahzon, Afyon, Ordu, 
Bayramiç, lzmit, Söke, Daday, Savur, 
Of, Mardin, Hozat, Rize, Mudurnu, A· 
dapazan, Tire, Hendek, Osmancık, Or
du, Pıruırbaıı, Saray, Nebiyan, Osmani
ye, Merzifon, Zile, Artivin ve diğ.!r bir 
çok ıehirlerimizden dün ve evvelki gün 
aldığımız sayısız telgraflarda onuncu 
yılın emsali görülmemiı tezahürat için
de tes'it edildiği bildirilmektedir. 

lZMIR, 31. A. A. - Bu&'ün de lzmir 
ıimdiye kadar ırörmemit bambatka bir te
zahüre sahne oldu. Büyük Türk inl<ıli.
bmın maarif cephesi, bütün inkılibm 

temsilleri canlı tablolarile en az elli bin 
kiı;i karıısında yaıatıldı. Bütün konso
loslar bir cemilekirlık olarak husus! su
rette merasimde bulundular, 

Vali Kazım Paşa ve Frrka Vi
layet idare rem Hacim Muhittin 
Bey, Kartiyakanın Soukuyu mekte
bini halkın tezahilrlan araarnda açtılar 

orada Maarif müfettitlerinden Vahit B. 
canlı bir nutuk söyledi. 
Yarım saat sonra Bornovada en mü .. 

kemmel bir hale getirilen Ziraat sarayı· 
nın ııçılması yapıldı, bütün halk ve Bor
nova havaliai köylüsü ve Frrka Kuman
danlığı askeri heyeti hazrr bulundu mek
tep müdürü Hilmi B., canlı ve manalı bir 
nutuk söyledi. 

Tam saat 11 de Cümhuriyet meyda
nında büyük arabalar üzerinde temsil 
kolu mevkilerinde hazırlanınıttı• Halk 
taşacak bir vaziyetti idi, istiklal marıile 
merasim baıladı, arka11ndan bütün Halk 
elli altmıf bin kiti bir ağzından Cümhu· 
riyeti.n onuncu yıldönümü martını sema
ya yükselttiler. 

KONYA, 31 (Milliyet) - Şehri·. 
mizde bayramın üç.üncü günü ve rece. 
si &On derece neı'eli geçmiı, halk aa
bahlara kadar eğleruniıtir. Leyli mek 
tcpler talebeai ta.rafmdan fener alay
ları , h1>.lk tarafından çok alkıılarunıı· 
tır. 

Almanyada 
T acizatla mücadele 

1932 senesinin birinci tetrinindcnberi 
Alman Posta ve Telvraf idaresinin yardı .. 
mile radyo idareleri radyoyu taciz etme
ğe sebebiyet verenlere mani olmak 
üzere bir mücadele açmııtır. Tacizata 
148 aletin sebep verdiği tespit edilmiştir. 

Muayenelerle anlaııldığına göre bu a
letlerin yüzde 26 sı küçük tertibatlı elek· 
trikle müteharrik küçük motörlerdir. 
Tabii evlerde ve ziyarette kullanılan pek 
küçük makineler buna dahil değildir. Pa· 
razite başlıca sebebiyet veren büyük ce
reyann ti\bi bulunan motör, cereyanı 
ufaltan Tramvay Transfor motörleri, 
lcneratöler, odun ve kereste fabrikaların .. 
daki aletler, ütüler evlerdeki süpürgeler, 
dişçi aletleri, dikiı makineleri ve asansör .. 
)erdir. 

Radyo dinleyiciler Üzerinde aııabiyet 
uyandıran aletlerden bazıları da doktor 
atelyelcrinde kullarulan Rongten, hotfre
kans aletleri ve bunlara benzer daha bir 
çok aletler. Bu nevi tacizat yüzde 14 ten 
fazlasının teşkil eder • Tramvaylar para· 
zite karıı tertibatı havi olmakla beraber 
ırene yüzde 4 tacizat saçmaktadır. Kullan 
ması bir zaman yasak olup, timdi ıerbest 
olan reaksiyonlu aletlerin tacizatı yüzde 
6 ya yakındrr. 

Gariptir ki abone aletlerinin bir çoğun• 
da yapılan muayene neticesinde a]etlerin 
yüzde 25 inin fena kondakt ve mantaj 
görüldülünden fazla parazit ne§rettiği 
görülmüttür. Bunlara fena anten, sakat 
batarya, lehimi iyi tutmamıt kısımlarda 
sebebiyet vermektedir. Alman radyo ida
resi birer, birer bulmuı olduiu bu taci· 
zat menbalarını kurutmuf ve ufak bir 
tacizat neıreden yerlere geçen nüshamız .. 
da nümunesini dercettiğimiz parazite 
karıı tertibatı kolayla§trrmıftır. Şöyleki 
her parazit çıkaran motör ve fabrika &a• 

hipleri paraziti boğucu aletten bir kanu• 
nu mahsus mucibince tedarik ebnek mec• 
buriyetinde kalmı§lardrr. 

Şimdi parazit neıreden bir menba kal
mamış denecek kadar azalmı!lır. Eski 
senelerin tacizat menbalarına ait elimize 
geçirdiğimiz bir istatistiiii §Öyledir. 

1930 - 68000; 1931 - 125000; 1932/ 
1933; 77000. Bu adet !İmdi 20 küıur bine 
inmit ve günden gün~ aboneler tarafın· 
dan hissedilen tacizat li.zımgelen makam. 
!ara haber verilerek önüne geçilmektedir. 

lunmu' oluyor. Bunların evvelce 515,693 
bininden abone ücreti alınmıyordu. Bu 
seferki yekundan 525,808 zi abone üc
reti vermemekten muaftrrlar. Abone ver• 
memeleri muhtelif sebeplere müıtenittir. 
Almanyada malul, iısiz ve maa§ları muay 
yen bir miktardan atağı olan kimseleı 
den abone ücreti alınmaz. 

lsveç hUkOmeti radyoları 
idaresine alı yor 

Son haftalarda ineç mebuslar mecli• 
sinde radyo meselesi bahaa mevzu olmut 
ve bir çok mebuslar tarafından radyonun 
hususi ellerden alınıp hükUmet idaresine 
&'eçmesi teklif edilmiıtir. Hükı1met iti 
tetkik edeceğini vadetmiıtir. 

'----:--ç_o_c_u_k ____ J 

İki ördek 

lnaan eli nelere kadir değildir. 
Bir lamba, bir duvar size gagasını, 
bllfrnı, gözünü oynatan canlı iki 
ördek kafidir. Yalnız elinize reıim~ 
de e-ördüğünüz tekli vermek ve du 
vara akseden gölge.sine parmakla. 
rınız oynatmak lazım.. Bir tecrü. 
be ediniz, hayli eğlenirsiniz. 

MüseJles, murabba 

TRABZON, 29 (HUSUSi) - Hal bü
rük bayram•ı:ı•. fen yurdun, güler yüz 
ile coşkunluk ıçınde kar§ıladı. Eısiz te
zahürat yapıldı. Civar köylerden binler-
ce atlı geldi. Büyük gün en heyecanlı Alaylar tehrin her tarafını ayn ay Yağmurlu günlerde arkadatla-
d 1 1 k ti ı d H n gezmiılerdir. uygu ara u u an ı. er taraf nur için- rınızla beraber kaldıg" mız günler, 
de parlamaktadır. Ayrıca mekteplerde müsamereler 

· d'I · ııizi eğlendirecek bir hendese me· 
BURDUR, 29 (HUSUSi) - Halk tertıp e ı mııtir. Şehrimize yarm bir 1 • 

emsalsiz tezahürat ile Büyük bayramı tayya~~ fi~osu gelecektir. Filo ıeh- se 1esı.. b' k 
k ti 1 d lkm 1 d·ı rımız uzerınde muhtelif uçu•lar yapa· nce ır mu avvaya dılıları mü-u u a ı. a e ı en müesseseler kü· • 
ıat resmi yarrn yapılacaktır. caktır. savi bir müselles çiziniz ve arka • 

GIRESON, 29. (Hususi\ _ na"'""' daşlarınızdan hendesede en kuv-
fevkalade merasimle kutlulandı. Şehir vetli olanına, bu müsellesten dört 
~:~~~;başa donandı. 25 ten fazla tak ::- Göz Hekimi _... parça keserek, bir murabba yap-

ESKiŞEHIR, 29. (Hususi) _ Büyük 1 D S masmı söyleyiniz. Bakalım, yapa· 
bayram tezahürlerle kutlulandı. Bütün r. Üleyman Şükrü bilecek mi? Bir çokları pek ziyade 
halk sonsuz bir sevinç içindedir. Birinci sınıf mütehassıs uğraştıktan sonra, bunun yapılanu 

Oltu, Zile, Avanos. Adıyaman Kub- (Babıali) Ankara caddesi No. 60 yacağını iddia edebilirler. Fakat 
beli, Çorum, Erbaa, Tosya, Bursa, Ki- ıMI••••••••••••• yukarıdaki ~ekillerden anlayorsu-
lis, Pazar, Karacasu, lroz, Mudurnu, k' k J J b 1 

6980 ı_ nuz 1 pe a a yapı a i ir. 
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Dün de şehrin bir çok yerlerinde küşat ve temel atma merasimi yapıldı 
(Başı I in_ci aahifede) .. .. 1 e~erler şurada. burada dağınık vaziy~.tte· I kışlanmıştır. . j m_aJ Bey, Şehir tiyatrosunda. Meliha Av-

rek bu müeasesenın de şehnn buyuk dır. Bunları bır araya toplayıp bu muze· Bu esnada halkın heyecanı tarıf nı Hanım konferanslar verdiler. 
bir ihtiyacını karşıladığını ili.ve etti ve ye koymağa çalışıyoruz. 1928 senesinde edilemez halde idi. "Yaşa Gazi! Ya-
kapıya gerilen kordeleyi kesti. Bun· harf inkılabında Gazi Hazretlerinin Sa· şasın ululanmız !,, sesleri ortalığı çın 
dan sonra evvela binanın üst katını rayburnunda söyledikleri nutkun kendi çm öttürüyordu. Bir çok kimseler, 
teşkil eden memurin daiersi gezildi. elyazılarile müsveddesini elegeçirdik. Bu heyecanlanndan kendilerini tutamı-

Modern bir tarzda yapılan bu bina, notlar Gazi Hazretlerinin bizzat not def- yarak ağlamakta idiler. 
her türlü icabı düşünülerek yapılmış· terlerinin aayıfalandır. Büyük Şef müze- Cevdet Kerim Beyin nutkunılan 
tır. Binanın a1t katındaki satış salonu ye konmak Üzere bir koıtümlerini hediy~ aonra, vali Bt!v, binanın kapısı önün .. 
havai bir hatla bir taraftan mezbaha- buyurdular. Bundan başka gene Gazı deki kurdelayı: 
ya bir taraftan da aovuk hava depola- Hazretlerinin bizzat istiklal harbinde - Hayırlı olsun! Temennisi ile 
nna bağlanmıştır. Mezbahada kesilen yaptıkları bir asker harekat haritasını ele bizzat makasla kesti. Davetliler, bi
et havai hatla buraya gelirken yolda geçirdik. Bu kıymetli hatıraları inkılap nanın her tarafını gezdiler. 
otomatik kanlarla kendiliğinden tartı müzeaine koyacağız . ., . Şehitliği ziyaret 
Ja.caktır. Otomatik kantarlar tarttığı Vali Beyin nutkundan sonra davetliler Dönüşte otomobillere binilerek 
etin •ıkletini tarihi de üzerinde olan tarafından müze gezilm:ştir. doğruca şehitliğe gidildi. Şehitliğin 
bir kağıtla göstermektedir. Sah§ aalo- Şehremini nahiye merkezi de etrafına yüzlerce insan tonlanmışlı. 
nunda aatılabilen et satılacak ve satı- açıldı . .. Abideye konulmak üzere, lstanbul Be-
lamıyanlar aovuk hava depoauna gide· Şehremininde yeni inıa. edil~ Cum- lediyesi, I.tanbul Vilayeti, Halkevi, Şehit 
cektir. huriyet Halk Fırkası nahiye bınaaını~ likleri imar Ceıniyeti, Fırka Karagüm-

Sebz• hali açılma merasimi dü öğleden sonra, valı rük nahiyesi Umum Eanaf Cemiyetleri 
Mezbahanın en mükemmel bir şe· ve belediye reiai Muhittin, fırka reisi ve teıekküll;ri namına on beş kadar çe-

kilde yapılan modern laboratuvarı ge- Cevdet Kerim Beylerle Şehir Meclisi a- lenk getirilmişti. 
zildikten sonra bir motorla mezbaha· zaundan bir çok zevatın huzurile çok Abide önünde Şehir Meclisi azasından 
dan hareket edildi ve doğru Kereate- ıamimi bir surette yapılmıştır. lsmail Sıtkı Bey, ıehitlerimizin ruhlarını 
cilere gelindi. Şehremini fırka binasının önünde, taziz eden bir hitabe İrat etti. Müftü 

Eski Keresteciler arsasında yeniden binlerce halk toplanmıştı. Saat ( 16) ya Fehmi Bey türkçe bir dua okudu ve çe• 
yapılacak sebze hali için tert~at alın- doğru vali ve fırka reisi Beylerle diğer lenkler yerİerine kondu. 
mış ve denize çakılmak üzere ilk ka· zevat, Şehreminine geldiler. Sur dı~ındaki yol 
zık hazırlanmıştı. Halk, "yaşa!,, ıeııJerile yol açarak Bundan sonra, üç senede yapılmak ü-

Vali Muhittin Bey burada da bir davetlilerini kat"§ıladı. Coşkunluk • zere ihale olunan beş senelik programa 
nutuk söyledi ve ezcümle dedi ki: git gide artıyordu. fırka binasının her dahil vilayet yollarından sur haricinde 

_ Biz biliyoruz ki .buraya 250 bin tarafı, ve bütün meydan bayraklarla yapılacak olan kıamın açılma re•mi yapıl-
lira sarfederek yaptıracağımız b.al Is- donatılmıştı. Halk, heyecan içinde i- dı. Yolun iki tarafı, davul zurnalarla 
tanbulun ihtiyacını, bilhaasa müstak· di. civardan gelen halk tarafından tutulmuş-
bel latanbulun ihtiyacını karıılamıya- Kalabalık arasından güçlükle yol tu. Büyük tezahürat arasında Vali namı-
caktır. Fakat beri tarafta lstanbula açılarak fırka binasının önüne geldi- na muavini Hamit Bey samimi ve sıcak 
sebze ve meyve yetiştiren esnafın ça- ler. Burada, Cümhuriyet Halk Fır- bir kaç sözle Osmanlı imparatorluğu dev-
murlar içinde vektilileri zahmetler bir kası Şehreınini nahiyesi namına Şe- ri ile 10 yıllık Cümhuriyet devrindeki 
taraftan da bugünün ihtiyaçlan bizi hir Meclisi azasından Bican Bey, sa... yollar arasında bir mukayese yapb. 
bu hali yapmağa sevketti. ınimi bir hitabe ile davetlileri aelam- Hamit Bey bundan sonra ikinci on yıl 

Muhittin Beyin nutkundan aonra !adı. Ve açılma merasimine geldik- içinde ıimdiki yollann on mislini ba§a-
kazığı çakacak demirin iplerini Muhit !erinden dolayı vali Beyle fırka reisi racağımız iimidini ızhar ederek: 
tiıı Be.v Şehir Mecliai azalan ve halk Cevdet Kerim Beyi ve diğer zevata - Bize bu imk!ınları veren Büyük Ga· 
hep birden tuttular ve demir üç defa vu- ayrı ayrı teıekkür etti ve bilhassa ziye Allah çok ömürler versin; diyerek 
ruldu. Cevdet Kerim Beyin binanın vücuda sözünü bitirdi. Ve yolun başında beledi-

Hıiz.ısaıhha laboratuvarı gelmesindeki büyük hizmetlerinden ye namına Hamit Bey, Fırka namına Cev 
Buradan otomobillerle-.Sultanahmede ~ükranla bahsetti. det Kerim Bey, Topkapılılar namına mu-

gidilerek Belediye Hıfzıssıhha Jaboratu- Bican Bey, sözüne devam ederek harrirlerimizden Mehmet Sait Bey ilk 
.. arının küpt resıni yapıldı. Belediyenin resmi küıadı yapılan fırka binasının, kazmayı vurdu. Merasimin hitamında 
şehrin bu yolda günden güne geniılilyen bu muhitin ııık evi olacağından, İç· Pokrat isminde bir mektepli çocuk elinde 
ihtiyaçları nazandikkate alarak vücuda timai sahada büyük bir botluğunu bayrakla ortaya çıkarak heyecanlı bir şi-
getirdiği bu müessese hakikaten büyük dolduracağından bahsetti. Ve bütün ir okudu. Mini mini mektepli ıiddetle 
bir bilgi ve titizlikle hazırlan:mııtır. Vali bayır cemi~etlerinin bu çatı altında alkıılandı. Belediye Reis muavini Hamit 
Bey burayı da kısa bir nutukla açtı. Hu- toplanacağını anlatarak: Bey, çocuğu, büfeye götürerek kendisine 
tuktan sonra müessese gezildi. Ve üreti- - Y anna daha büyük bir emni- yemiılerden ikram etti. Ve küçük Pokra· 
!en mikroplar görüldü. yetle bakabilirler! Dedi. tın ismi hemen oracıkta "Bay Pokrat,, o-

Talebe yurdu Bican Beyin ıiddetle alkış.l'anan !arak değiıtirildi. 
Dün, Halkevinin, Üniversite binası hitabesinden aonra, Cevdet Kerim B., Merasimin hitamında davetlilere, hazır 

arkasında te&is ettiği Talebe yurdunun çok samimi , çok hararetli bir nutuk !anan büfeden ıampanya ve yemiş ikram 
açılma reımi saat 14 te yapılımıtır. Me- ıöyledi. Cevdet Kerim Bey; heye· edildi. 
raıimde Vali ve Belediye Reiıi Muhittin candan titriyen gür seıile: 
Bey, Fırka Vilayet idare Heyeti Reisi - Halk Fırkasmın, temiz, asil, sa-
Cevdet Kerim Bey, Halkevi Reisi Hamit dık, vefakar çocuklan!. diye baı
Bey, belediye azaları üniversite profesör- layan nutkuna !U suretle devam et• 
leri, talebe ve daha bir çok zevat hazır ti: 
bulunmuştur. Yurda bu sene 50 talebe 
kaydedilmiıtir. Bu adet gelecek seneler· 

- iki giindenberi, milletin ken· 
di emeğinin, kendi meziyetinin , ken
di kudretinin eseri olan en büyük de artırılacaktır. Binanın önünde ayn· 

ca bir tenis ve futbol yeri vücuda getiri
lecektir. 

Yurdun açılması münaaebetile Fırka 
Vilayet 1 dare Heyeti Reisi Cevdet Kerim 
Bey bir nutuk irat etmi~tir. Cevdet Ke
rim Bey ezcümle demiştir ki: 

- Uzun seneler vatana sadakatle ça
lışnu! olan çocuklara yuva olan bu müeı· 
sese ıon zamanlarda haran bir halde idi. 
Bir çok fedakarlıklarla t~ ve tadil e
dildi. Barınılabilir bir hale getirildi. Şim 
di, memlekete irfanen hizmet eden çocuk
ların yurdu oluyor. Bu yurdun açılması 
büyük bir boıluğu dolduracaktır. Talebe 
yurtlarının adedini artırmak gayemizdir. 
Evvela Kadırgadaki Talebe Yurdunu aç
tık. Şimdi buraaııu açıyoruz. Bunlar ihti
yaca kafi değildir. Bu açtığnnız yurtlar 
bu yolda atılmış bir adımdır.,, 

Cevdet Kerim Beyin nutkundan sonra 
71U"dun kapısındaki kırmızı kordele kesi
lerek içeri girildi ve yurt gezildi. 

inkılap ve ıehir müzesi 
Belediyenin Beyazıtta vücuda getirdi

iii inkılap ve Şehir müzeai dün saat 15 
te merasimle açrlmıfbr. Merasimde Va
li ve Belediye Reiaj Muhittin, Fırka ida
re Heyeti Reisi Cevdet Kerim, Belediye 
Reiı muavini Hamit Beylerle belediye a
zalan, kaymakamlar ve daha bir çok ze
vat hazır bulunmuştur. Vali ve Belediye 
Reiıi Muhittin Bey bir nutuk irat ederek 
müzenin ne maksatla açıldığını, neleri ih
tiva ettiğini izah eıniştir. Muhittin Bey 
ezcümle demiıtir ki: 

- Bu müzenin açılması mevzuubahis 
olduğu zaman bir döviz nazandikkatimi 
celbetti. Bu döviz: "Dünü unutma, yarı
nı daha İyi anlarsın.,, dedi. Bunun mana
sı mevzuumuza çok uygundur. Büyük 
l stiklal harbimize ve irıkılibımıza ait bir 
çok eserler turada burada kayboluyor. 
Bunu ıözümle gördüm Halbuki bunları 
toplamak, bir arada muhafaza etmek bi
rinci vazifemizdir. Baıka memleketlerde 
buna çok ehemmiyet veriyorlar. Mesela 
Pııriste Yalıuz Napolyona ait bir müze 
var. Burada Napolyonun kullandığı el
~iseler, silahlar, batta eski çoraplarına 
rarıncıya kadar her şeyi vardır. Mlizemi
'e koymak üzere Gazi Hazretlerine ait 

Milliyet'in romanı: 49 

bayramımızı ya§ıyoruz. 
Halk coşkun bir meserret İçinde 

çırpmıyor. Bu, hepimizin hakkı, he
pimizin şerefidir; 

Sizi bir kere daha bu vesile ile kut
lularım. Resmi küşadım yapmak i
çin buraya toplandığımız ıu müteva· 
z1 bina, Cümhuriyetin on yılında ya
pılanlann arasında bir zerredir. 

Fak at bu bina maddi kıymetle öl
çülemez. Bu binayı bütçe yapmamış, 
para yapmamıştır. Fırkanın çocukla
rının ve fırkayı aevenlerin ittiraki vü .. 
cuda getirmiştir. 

35 bin liraya çıkacağı tahmin e
dilen bu bina, yalnız 8500 liraya mal 
olmuıtur. 

Karşımızda yükselen bu bina, fır
ka çocuklannın timsali olmak itiba· 
rile kıymeti haizdir. 

Hepiniz iftihar edebilirsiniz. Ye· 
dikuleden Halice uzanan_aur imtida
dınca oturan bu halk, 324 senesi İn• 
kılibmdan itibaren vatana büyük hiz
metler ~den halktır. 31 martta ota· 
ğını kuran orduya, saraya kat"§t ilk 
yolu gösteren halktır. 

Bu mütevazı inaanlar, Anadolu 
orduauna ilk eli uzatan milli teıkila· 
ta yer vermiş olmak gibi tarihte unu
tulmaz bir şeref taşıyorlar. 

Bütün Türkler gibi siz de kadrini
zi bilini Yükselen şu bina, yalnız 
bir Halk Fırkaaı nahiye merkezinin 
it yeri değildir. 

Hepinizin ıönül bağını kaynaş
tıracak evinizdir.,, 

Cevdet Kerim Bey, bundan sonra 
Vali Muhittin Beye bu binanın vücu
da gelmeai için aarfettiği gayretler
den ve önünde bir bahçe yapılınaama 
müsaade ettiğinden dolayı teşekkür 
etmiı ve 44yolunuz açık olsun, yatasın 
cümhuriyet!,, sözleri ile nutkunu bi· 
tirmiŞtir. 

Cevdet Kerim Beyin büyük milli 
beye.cana tercüman olan bu ıami
mi sözleri, meydanı dolduran halk 
tabakaları arasında oğultulu bir alkıı 
fırtınası koparmış, fırka reisi, bütün 
fırkacılar tarafından dakikalarca al-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

bir erkeğin hiç bir vakit tesirinden 
kendini kurtaramıyacağı bir ıeyi var
dı. 

Aldens göründüğü zaman Fran
cis: 

- fyi ettin de geldin, dedi. Paran 
var mı? Şöyle bir çılgınlık yapabilir 
miyiz? Bu gün kendime gelebilmem 
için çılıınlık yapmağa ihtiyacım var 
zannederim. 

Aldens: 
- Ali! Dedi. 
Madem ki kendine gelmek istiyor 

du, onun da zaten istediği bundan i
baretti. Derhal bir hesap yaptı. Saati
ni rehinden kurtarmaktan bu sefer de 
vazgeçecek olursa ona epeyi çılgınca 
bir gece geçirtebilecekti. · 

- Mesela ne yapalnn? 
- Meıeli kumar oynatan vapur-

yıldızlarının romanı 

Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 

!ardan birine gitsek ..• 
Aldena: 
- Kabul! Dedi. 
Geceleri ziyadar ve cazibedar bir 

zincir halinde dizilen bu vapurlar bak 
kında aarahatsız ve bulanık bir fikri 
vardı. Bu vapurlar muayyen bir mın
takanın ötesinde, dalgaların himaye
si altında hareketsiz dururlardı. Ora 
da sefahat yapıldığı söyleniyordu. A
rasıra tabancalar patladığını bile id
dia edenler vardı. Bunlara pek ehem
miyet verdiği yoktu. Otomobilin mo· 
torunu işleterek sordu: 

- Kumar oynamak İster misin? 
- Bana bir dolar borç verirıen 

çok memnun olurum, dedi. 
Akşam saat altı idi. Sema süratle 

kararırken ookaklar panldamağa 
baıiu'ordu. "Tak • Tak" gürültü ile 

Oaküdarda 
Üsküdarda da iki açılma merasimi ya· 

pılmıştır. Yeni yapılan Uıküdar tapu da
iresinin küşat resmi sabah saat onda ya· 
pılmıştır. Merasimde Kaza Kaymakamı 
izzettin, Halk Fırkası Kaza Reisi Meh
met Ali, lıtanbul Tapu Müdürü Agah, 
Üsküdar Tapu baımemuru Sadettin B. 
!erle daha bir çok zevat bulunmuştur. 

Küşattan evvel Kaz Kaymakamı lzzet 
tin Bey bir nutuk aöyliyerek dairenin 
kordeleaini kesmiıtir. Bilahare ayni he
yet saat l1 de Ü sküdarda Solak Sinan da 
yapılan 47 nci mektebin küıat resmini 
de yapmııtır. 

Fener alayı 
Dumlupınar yatı mektebi tarafından 

dün gece elektrikle muazzam bir alay 
tertip edilıniıtir. Alay Taksimden Beya· 
zıda gitıniı, avdetle Dolrnabahçe • Be
tiktaş yolunu takip ebnİ§tİr. 

Alay yollarda pek çok alkışlanmış 
büyük tezahürat yapdmıştır. 

Son gece 

Konferanslar - Temsiller • 
Fener alayı 

Dün gece lstanbul, cümhuriyetin o
nuncu yıldönümü ıenliklerinin üçüncü 
gününü de yaşadı ve ikinci on yılın a
çacağı devre yep yeni bir azim ve ne· 
fe içinde girdi. Dün gece şehri dolqan 
bir muharririmiz intıbalannı şöyle kay
dediyor: 

- Gece ıehrin manzarası evvelki 
gecelere nazaran daha başka, daha nur
lu ve ıaşaalı idi. 

Sokaklar dopdolu, yedisinden yetmi
ıine kadar her yaştan her meslekten halk 
lar dolu, bepai coşkun, herkesin yüzü 
gülüyor. 

Karaköyde Zinıat Bankasının ziya• 
lar içindeki ziraat timsali ve Akayın dö
nen pervanesi halkı buralara çekiyor· 
du. 

Cümhuriyet ve Takıim meydanları 
yürünemiyecek, gezilemiyecek bir hal
de idi. Bir taraftan da radyolar işliyor
du. Ankara radyosu neşriyatı hiç a
ralık vermedl!n bütün dünyaya yüce 
Türk inkılabının azametini anlatıyordu. 

Dığer tarafta kürsüler hiç boş kal
mıyor. Her vatandaş aklının erdiği di
linin döndüğü kadar serbest kürsülerde 
söz söylüyordu. Bir taraftan da hatip
ler Eyüpttt Hasan Refik Bey, Bakırköy· 
de Ali Rıza Bey, Şehremininde Zeki Ce-

yola koyulmuıtu. 
Hollywood'u ve sıra sıra villilann 

dizildiği caddelerini geçtiler. Burası 
Loı Angeloa'un büyük bir mahalleai 
idi. Son Lon Angeloa'u da geçtiler. 
Aldena, vaaat bir krallık kadar geni§ 
olan bu ıehrin, belki de dünyanın en 
çirkin tehri olduğunu düıündü. Maa 
mafih bu huauata hiç bir şey söyleme 
di. Zaten söylemq olsaydı da Francis 
anlamıyacaktı. Nihayet Long Beach'e 
giden uzun ıosaya geldiler. Önlerin
de, arkalannda bir sürü otomabil var 
dı. Aldena isterdi ki, Francis diğer bü 
tün arabalardaki bütün genç kızların 
yaptığı gibi kolunu omuzlanna dola
im; fakat Francis öyle bir §ey yapma 
dı. O telsizi kullanıyordu. Araaıra bir 
takım musiki parçalan duyuluyor, son 
ra kayboluyordu. 

Biraz sonra F ranci.s sordu: 
- Üstünde kaç para var? 
- Onu senin bilmene lüzum yoli •• 
Aldena bunu söylemekle beraber 

bir taraftan da "acaba yetişecek mi?" 
Diye parasını (aayıyordu. On yedi do 
!ardan biraz fazla parası vardı. 

Bir çok kö~klerin önünden geçtik
ten sonra kıra çıktılar. Kırda herşey 
karanlık ve boştu, fakat benzjn koku 

Etem izzet Beyin konferansı 
Beyoğlu dokuzuncu mektepte Etem 

1 zzet Bey de gece saat 21 de halka ve 
davetlilere hitaben bir konferans vere .. 
rek yeni Türkiyenin kuruluşunu ve ih· 
tilal, istiklal ve inkılap safhalarının bir 
tahlilini yapmış ve ondan sonra ·1923 
ten 1933 e kadar inkılabın geçirdiği se
yir ve tekamül üzerinde izahatta bulun
ınuıtur. 

Etem izzet Bey inkılap hamlelerin
den bahsederken ezcümle demittir ki: 

"- Türk inkılabı kendisini bütün 
sarahatle ortaya koyan inkılaptır. Yıkıcı 
değil, yapıcı inkılaptır. Bütün ifadeaile 
milli inkılaptır. Kendi karakterine. 
kendi hüviyetine benziyen, kendi ıuuru
na dayanan, ilhamını kendi milletinin 
benliğinden alan inkılaptır. 

O her türlü beynelmilelciliği red
deder. Yalnız ve daima, her yerde mil
letinin vicdaruna, ıuuruna, efendiliğine 
istikliline istinat eder.,, 

Etem izzet Bey Türk inkılabının 
ideolojisi, ana hatları ve neticeleri üze
rinde de uzun ve heyecanlı izahatta bu
lurunuı ve demiştir ki: 

Memleketin hangi tarafına bakarsak 
bakalım hep onu, Mustafa Kemali, onun 
Türkiyeye, Türk milletinin istikbaline 
hik:im olan ve bugünü, yarını, öbür gü
nü değil çok öteyi, çok ileriyi gösteren 
bir çift manalı, ıııklı ve üstün gözlerini 
görüyoruz. 

Türk inkılabı, Kemalist 
mıtlann inkıli.bı, onların 
man ve inan birliğidir. 

rejim, inan
rejimidir. ı. 

inanmanın ta kendisidir. Ve Kema
list cümhuriyet en ileri cümhuriyet şek
lidir. 

Hiç yokken her ıeyi yapmanın reji. 
midir. Ve Türk milletinin yüksek ka· 
rakterinin, topluluğunun, inzıbatlı, say
gdı varlığının ifadesidir.,, 

Etem izzet Bey on yılın neticeleri 
üzerinde de durarak demİ§tir ki: 

"Her on yıl öbürüne böylece, bu ge
ceki gibi hız, ülkij, gurur, heyecan ve 
hepsinden üstün müstakil bir yurt, müs· 
!akil, hür, Efendi bil' Türkive devir e
de ede idealimizdeki büyük Türkiyeye va 
racaktır. On yıl bunun işaretidir. 

On yıl her ıeyi ga•pedilen Türkiye· 
nin yeniden her §eyine sahip olu§unun 
ifadesidir. Ve Türk her ıeydir. Kema
list cümhuriy_et budur.,, 

Nutkun gençliğe temas eden kıs
mında da Etem izzet Bey demi§tir ki: 

"Bugün olduğu gibi yanna da, ö
bür güne de itimatla bakabiliriz. 

Memlekette bilgili, imanlı, varlıklı 
ve asnn bütün hususiyetlerine giren ha .. 
kim bir gençlik yetişiyor, bu Mustafa 
Kemal gençliğidir. Kemafüt cümhuri
yetin yüzakı gençliktir. Rejimin er.ein 
ve olgun çocuklandır. 

Reisicümhur Hazretlerinin Ankarada 
bütün yurttaşlann kula!ğına eriştirdiği 
yüksek hitaplannda : 

,,_ Yurdumuzu dünyanın en ma
mur ve en medeni memleketi seviyesine 
çıkaracağız. .• 

Daha az zamanda daha büyük işler 
bil§aracağı:z.,, 

Diye ifade ve işaret buyurduklan bu 
vazifeyi başaracak, milli kültür yolunda 
tekemmüle ve ayni olgunluk çağına var
dıracak olan neslin saflannda iıte bu ye
tişen gençlik var.,. 

TEMSiLLER 
Dün gece şehrin her tarafında tem· 

sili er de verilmiıtir. 
Gece fener alayları da devam et

mİftir. Bu feneW' alaylannda evvelki ge
celere nazaran daha fevkaladelik ve he
yecan görülüyordu. 

Dün gece misafir köylüler de yer 
yer, grup grup ıehrin her taafını gez
diler. 

Halk ancak bu ıabah evlerine gir
di ve on yılın kutlulanması bu auretle 
halkın cuş ve huruıu içinde nihayet bul
du. 

Fırkada konser 
Dün Cümhuriyet Halk Fırkası latan· 

bul merkezinde Şiıli nahiyesi teıkilatı
na mensup gençler tarafından güzel bir 
konser verilıniı, bir çok davetliler bu
lumuıtur. 

Yugoslav gazetecileri döndüler 
Cümhuriyetin 10 uncu yıldönümü 

meraaiminde bulunmak Üzere Ankara· 
ya gitmif olan Yugoslav gazetecileri 
dün sabah Ankaradan dönmüşlerdir. 
Yugoo.!avyalı meslektaılanmız, Anka
rada yapılan merasimde ve Ankarapa
laıta Gazi Hazretlerinin husuzlarile 
verilen büyük baloda hazır bulunmuş
lar ve Yeni Türkiye hakkında iyi İn· 
tibalar elde etmiılerdir. Meslektaıla· 
nmızın bir kısmı bu akıam memleket· 
!erine gideceklerdir. 

Macar misafirler dün Peıteye 
döndüler 

Şehrimize gelıniı olan Macar ınisa
firler arasında bulunan Ayan ve Meb'
uaan azasından 24 kişilik bir heyet 

şu ıehirden daha az değildi. iki defa 
yolu §tlşırdılar; iki yanında uzun boy 
lu Ökalipua ağaçlan ve işaret direkle 
ri dizili bir yola vardılar. ince bir sis 
bıumağa ba,laınıştı. Artık şehir gö
rünmiyor, yalnız semadaki ziyadar 
akıi görülüyordu. Aldeno: 

- Bu yoldan döneceğiz. Ağaçlara 
dikat etmeli, dedi. 

°Kumar Gemisi" ni dÜ§Ündükçe 
biraz teliı ediyordu. Otomobili iyi ve 
ıayet süratli aürüyordu. O sırada keı 
kin bir kola kokusu duydular; bu ko
ku limandaki bir fabrikadan geliyor· 
du; fabrikanın bembeyaz, büyük du
varları, sıra sıra pencereleri vardı. 
Nihayet Long Reach'e .. ardılar. Oto
mobillerin durduğu \>arkı buldular; 
bir Kano - otomobil müıterileri gemi
lere götürüyordu. Kanoda kendileri 
gibi bir çok gençler, Los Angelos aha 
!isinden bir kaç kiti buldular. Genç
lerden ikisi sarhoştu, beyaz oldukları 
halde zenciler gibi §arkı söyliyorlar• 
dı Kano'nun içine dalga serpintileri gİ· 
riyordu; herkes gülüşüyordu. Limanın 
methalini gösteren kırmızı ve ye§İ) ışık· 
ların yanından döndüler; sonra sükUn 
ve aükônet. Motorun üstüne hisli bir 
meraret çöktü. iki kumar gemisi açık-

Vatan dışında da şenlikle 
devam ediyor 

Paris elçiliğinde verilen ziyafette F rafı 
sız Cümhurreisi de hazır bulundu 

P ARiS, 31. A. A. - Dün akşam Tür· 
kiye büyük elçisi Suat Bey tarafından Tür 
kiye Cümhuriyetinin onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle bir akşam ziyafeti veril
miş ve bu ziyafeti pek parlak bir kabul 
resmi takibetmiştir. 

Ziyafette bilhaua Fransa Reisicümhur 
M. Albert Lebrun Hazretleri, M. Paul 
Boncour milli terbiye nazırı De Monzie, • 1 . 
hemen hemen bütün büyük ve orta e çı-
Jer ecnebi ataşemiJiterleri, Paris askeri 
vaİiıi Jeneral Gouraud, bahriye erkanı 
barbiyei umumiye reisi Amiral Durand· 
viel, ayan ve mebusan azasından bir çok 
zevat hazır bulunmuşlardır. 

Cenevrede 
CENEVRE, 29. A .A. - Cümhuriye

tin onuncu yıl dönümü münaaebetiyle 
cemiyeti akvam nezdinde daimi murah· 
has sıfatiyle Cemal Hüsnü Bey tarafın 
dan öğleden evvel otel de Paix'de yapı· 
lan resmi kabul pek parlak olınuıtur. 

BERNE, 29. A. A. - Bugün öğleden 
sonra Bern elçisi Cemal Hüsnü Bey bel 
levue otelinde 300 kişilik bir çay ziyafe
ti vermiştir. 

Viyanada 
VlY ANA, 31.A.A. - Türkiye orta el

çisi, öğleden sonra sefarethanede bir zi
yafet vermi~tir. Bu ziyafette Avusturya 
reiıicümhur Hazretleriyle başvekil M. 
Dollfus, hükumet erkani, bütün sefirler, 
ııskeri ve mülki bir çok zevat hazır bu
lunmu§lardır. 

Berlinde 
BERLIN, 31.A.A. Dün Türkiye cüm· 

huriyetinin onuncu yıl dönümü münase· 
betile Türkiye sefııretanesinde yapıl· 
mış olan kabul resmin baıvekil muavini 
M. Yon Papen. hariciye nazırı M. Von 
Neurath, diğer bir çok nazırlar, hemen 
hemen sefirler. ordu ve donanma, ıiyaai 
iktisadi mahafil ile sanat ve matbuat mü 
mesailleri bulunmuılardır. 

Varşovada 
V ARSOVA, 31.A.A. - Dün Türki

yede cfunhuriyetin ilanının onuncu yıl 
dönümü münasebetiyle, Türkiye büyüls 
elçisi Ferit Bey ve zevcesi, reisicümhur 
Moscicka ile zevcesi ıerefine bir aktam 
ziyafeti vermiılerdir, Ziyafette, baıvekil 
Jedrze Jevicz ile zevcesi, hariciye nazırı 
Beck ve zevcesi Fransa ve ltalya büyük 

Cümhuriyet Bayramında bulunmak ü
zere Ankaraya gitmişlerdi. Bu heyet 
dün sabah Ankaradan gelmiş ve şeb· 
rimizde bulunan diğer zevat ~le bir
likte dün saat birde hususi trenle Peş· 
teye dönmüılerdir. Macar dostlanmız 
istasyonda Vali Bey namma Belediye 
Turizm Şubesi Müdürü Ekrem Besim 
Bey tarafından teşyi edilmiılerdir. Va
li Bey, Ekrem Besim Bey vaaıtasile İ§ ... 
!erinin fazlalığından dolayı gelınedi
ğini bildirerek özür dilemiş ve latan
bulu ziyaretlerinden dolayı kendileri· 
ne teşekkür etmekle beraber, heyet re· 
isine ayrıca bir mektup göndereceğini 
bildirmiştir. Heyet meyanında bulu
nan sabık Peıte Belediye Reisi M. 
Ripka buna teşekkür etmiş ve lotan
bulu çok güzel bulduğunu söylemiı· 
tir. 

Macar Ayan ve Meb'uaan azası An
karadan pek iyi intibalarla dönmüş
lerdir. Heyet reisi bulunan Macar Mec 
!isi Meb'usanı Hariciye Encümeni Re· 
isi M. Pekard dün bize intibaları hak· 
kında şu beyanatta bulunmuştur: 

- Ankaraya giderken orada mü-
him şeyler göreceğimizi biliyorduk. 
Fakat orada gördüklerimiz bütün Ü· 
mit ve tahminlerimizin fevkine çıktı. 
Büyük Millet Meclisi Reislerinden Ha
san Bey Ve meb7ualar bizi hüanüsuretle 
karııladılar. Kazım Paşa, Büyük Mil
let Meclisi azasından bir heyetle bir· 
likte nisan ayı zarfında Peşteyi ziya• 
ret edeceğini vadetti. 

"Geçit reaıninde gördüğümüz Türl< 
ordusu fevkalade mükemmeldi. Gör
düğümüz askeri kıtaat, intizamı ile ıöh 
ret almıı olan bir Prusya kıtasından 
farksızdı. Geçit resminde nazarıdikka
ti celbeden iki ıey .. ardı: Biri bugünün 
resmigeçidini yapan ordu, diğeri de 
yannm orduşunu teşkil edecek olan 
gençlikti. Ben eminim ki gelecek ne. 

,sil, bugünkü nesilden daha kuvvetli 
olacakbr. ,, 
Yunan Hava cenerali Atinaya döndü 

Cümburiyet Bayramında dost Yu
naniatanı Ankarada temail etmek üze
re hususi tayyaresile Ankaraya git· 
miı olan Yunan Hava kumandanı cc
neral Adamidis, gene tayyaresile An
karadan gelerek Atinaya gitmiştir. 

ta demirlemiıti; bunlar orta boyda te
nezzüh gemileriydi; her ikiıi de parıl 
panl aydmhktı: Deniz ortasında birer 
panayir gibi. Her iki gemiden de çalıı 
sesleri geliyordu. Fakat tekellüfe hacet 
kalmadan gençler vapurlardan birine 
çıktılar. Dönüş parasını öncı>den verme 
ğe mecbur oldular: Bu, son ıantimleri
ne kadar bütün paralarını kaybedenlere 
karıı bir ihtiyaç tedbiri idi. Aldens Fran 
cis'i kolundan tutup çıkardı hava ıerin
di; genç kızın üzerinde K.it'in verdiği 
plaj pijaması vardı: Geniş bir pantolun, 
mavi jerjey ceket. Francia erkek çocuğu 
gibi ellerini ceketinin cebine sokuyor• 
du. 

Vapurun içi son derece kirli bir lo
kantaya benziyordu. Yerdeki çinilerde 
hatsiz hesapsız ayakkabı izleri vardı; 
bu çiniler biraz da sağa sola sallanıyor
du. Bitişik salonda çalan muzikadan 
sarfınazar edilecek olursa etrafta tam 
bir sessizlik vardı. Kalabalık çoktu. Her 
çeşitten insan bulunuyordu. Gençler, 
ihtiyarlar, atıklar, evliler, birbirlerinden 
nefret ettikleri vazıhan görülen çiftler, 
yaln12 ba§ına oturan insanlar. Profesyo
nel kumarbazlar, yüzlerinden namuskar 
lık akan krupieler, kendilerine giiya çe
ki düzen vermek için kemerlerini karın-

elçileri, hariciye müsteşarı Kont Szeı' 
bek ve zevcesi, reisicümhur sarayının: 
vil ve askeri erkanı, hariciye naz,r 
ıark şubesi müdürü, protokol müd .. 
Kont Romer ve zevcesi, prens ve pr"' 
ıes Zdislaı Lubominıki, Kont Renand 
Türkiye sefareti müstetarı Kadri Ri> 
Bey hazır bulunmu§lardır. Yemeği~ 
resıni kabul takibetıniı ve buna 400 ~ 
davetli bulunmuştur. 

Yakın Şarkın Herkülü 
LONDRA, 30. A.A. - Daily Telgt' 

diyor ki : 
' Mu•tafa Kemalin sayesinde A.r' 

panın hasta adamı yakın şarııın herk~ 
olmuııtur. 

LONDRA, 31 A. A. - Morning f' 
gazetesi baş makalesinde şöyle diyol 

" Mustafa Kemal, Türkiyeyi iolaııı' 
rihindeki bütün inkilapların en hayı< 
şayan olanı ile temamiyle değiştinnit~ 
Mustafa KemaL istihlas harbinin gali 
sıfatiyle olduğu kadar bir mirasın ve b 
iflasın tasfiyecioi olarak iktidar mev~1 

ne gelmiştir. Hadisatı olduğu kadar 
mek kabiliyetine malik olan bu devlet f 
damı için bu vaziyetin büyük faydası 
muştur. 

On sene zarfında tehakkuk ettirilen ~ 
büyük ve mühim değişiklikleri anlatı. 
bu gazete, mütalaalanna ıu suretle net· 
ce veriyor : 

" Mustafa Kemal kendisine diktal' 
denilmesini İ&temiyor. O, yaln1Z ecrıl 
düşmaıılann değil, ayni zamanda keP' 
milletinin ataletinin de galibi olınu,ı• 

CI. Vorişilov ve 
Ordumuz 

(Başı 1 inci .. hilede) 
tan maada, cengi.verlik ve vatanını ıll 

hafaza huıuaundaki heyecan ve cesar' 
itibariyle bunların birçoğuna katiYY' 
faiktir. 

Piyadeniz fevkalade mükemmeldir. 
v:ıriniz ve topçunuz piyadenizden biç 
ri kalmıyor. Suvarilerin at üzerind•~ 
duruıu kuıurauzdur. Atların cinai ço~ 
yidir ve mükemmel terbiye edilmişlet 
Motörlü topların ve tankların geçide İ' 
tiraklerini aeyretmek çok zevkli olnı~' 
tur. Bunlar mükemmel surette geçf11İ· 
!erdir. Sayıları pek çok olan tayyare' 
üzerimizde mükemmel bir tarzda ve 
ı alannm intizamını bir an bile boz,,,..t 
uçmuşlardır. Birinci derecede ehemınİ~ 
ti haiz askeri kuvvetler nufma dahil 1 

lurıan tayarecilikteki inkar götürme~ ~ 
vaffakiyetleriniz bana hassaten aefİf 
vermiıtir. Askeri ıeçit resminden tıııl 
ıederken Türk ordusunun kuvvetli~; 
ciizel gençliğin ıahsında mükemmel v 
ihtiyata malik bulunduğunu söylem•~~ 
geçemiyeceğim. Bu hadise çok mühiı" 
dir. Gençliğin askeri noktai nazardall 
kilatı bir imtisal nümuneıi olabilir. 1'1 

dilerini gücendinneden söyliyeyinı ~ 
genç erkekler kadar güzel geçen ş• .. 
n ıtakdir genç Türk kızlannı gördüiiİ" 
vakit duymuş olduğum heyecanı if' 
için kelime bulamıyorum. 

Erkeğin yanında tutmaya hakkı old 
ğu yere doğru yalnız hars ve iJrlİV 
sahalarında değil, memleketin müdııf'1 ,., 
sım kuvvetlendirmek sahasında da ııı• 
teana bir azim ile yürüyen Türk kadll' 
nın bu terakkisinde Mustafa Kemal 1"~ 
kiyesi inkılabının en büyük zafeıleriııd' 
birini görüyorum. Sözlerimi bitim:~~ 
~unu söylemeliyim ki, geçit reanıı~ 
gördüğüm ordu, ellerine Türkiye CiP" 
huriyetinin istiklalinin tevdi olunabile"'. 
gi bir muhafızdır. Bu ordu ayni der~ 
de ıulhün kuvvetli bir istinatglilııdır-~ 
miikemmel ıeçit resmini idare edeni .

1 
geçit re•mine iıtirak edenlerin hep•' ( 
selamlamak için bu fırsattan iıtifade 
diyorum. 

Rus misafirlere verilecek bcıl~; 
Muhterem Rus misafirlerimize ( 

riciye vekili Tevfik Rüıtü Bey taraf• 
d 

,, 
dan Dolmababçe merıuim salonun a ~ 
rilecek olan balo 4 teırinisani akıaoııl 
dan sonraya kalmışbr. , 

Balo beş veya altı teşrinisani alıltl 
mı verilecektir. Tevfik Rüttü Bey t 
marte&İ veya pazar günü ıehrimize g 

Jecektir. Balo çok muazzam olacal<; 

=
Iannın üstünden sıkmıt burjualar, fff•~ 
te • Karlo'da görülen yetmiılik hetı'~ 
relerine be..zeyen, tüyden boyalı, bO ~ 
ditli, acuze fahiteler... Çepeçevre J ~ 
varlarda otomatik aletler vardı; bunl:.ı 
ikiter «cenh konulup tali tecrübe eP'. 
yordu. Bir çok ta sessiz, ciddi poker fil 
salan varılı. el 

Banka on yedi dolardı. Masaların ,.ıi' 
rafında erkeklerin traşı uzaııuıtı. P• ,.\\ 
nin iki gündenberi devam ettiğini ~ 
dens'in kulağına fısıldadılar. Bir çalı V: 
Jetler, çarklar, bir lokarya, daha Jı:".l~ 
bir taknn kumar aletleri vardı; bu1 r 
masalann Üzerinde tek veya küme ~ 
!inde iri Meksika dolarlan, gümü§ p• 
lar duruyordu. ., 

Aldens on dolar bozdurup fran" 1f 
verdi. Genç kız derhal oynadı ve kaY 
ti. ~ 

- Al sana beş dolar daha. Bun" 
bitirirsen, artık başka yok ..• 

- Pek ıekersin. Mersi. ) 
Bir rolet masası seçti, pul açıp Y~, 

laştı, bir müddet dikkatle baktı, ~o~ 
her ıeyden uıanmıt bir insan tavrıl~ıf 
ra koymağa başladı. Aldens genç . ı 
profilinden seyrediyordu. Vapurda~l 
\arın hepsinden çok güzeldi; o ha) 

_ (Devamı v,.,. 



if 
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Bir hatıra 
İlk Türk filmini nasıl çevirdim? 

Kız; kaluinde 

Harbin ortalarında idi. O za- ı 
rn~n fotoğraf i,lerine baktığım 
~ude.faai Milliye Cemiyeti bir gün 

e.na Alemdar isminde bir film 
Çevı-ileceğini ve bunda benim ope· 
(\!ör olacağımı söyledi.. Şimdiki 
( edigün) mecmuasının sahibi 
_Sedat Simavi) Bey filmin sena· 

~ııtj ve sahne vazıı idi. Aktör Bur
llnettin, Tevfik Fahri ve bir takım 

~;ıııeııi tuluatçıları bu garip teşki
•tın helli b"•lı unsurları idi. 
Eliınizde (Eruman) markalı 120 

llletı-e çeviren ağır ve bozuk bir 
;nakirıeden başka hiç bir şey yok· 
u. 

Filmin mevzuu, Alemdarın Rus-
' 

Kaça lıçılar filminden 

Kukta.ıı hareketi, lstanbula gelitl, 
ahakçınm isyanı ve Babııilinin 

bir facia filminden 

berha't'a ediliti, Sultan Selimin fe
hadeti idi. 

Şitli dıtarısında tuğla harman
ları civarında bir Ruscuk kahve
hanesi yaptık. ilk sahneyi böyle çe 

• virdi.k. Sonra Alemdarın petin
den gelen ba.tıbozuk orduya da 
Bulgar hastahanesinin altında bir 
derede reımıgeçit yapbrdık.. Ben 
yalnız operatör olduğum için bir 

1 
teye baktığım yoktu. Fakat bir de 
dikkat ettim ki; Alemdar rolünü 
yapan Aktör Burhanettin guya 
halkı tetvik ve tahrik ediyordu. Lıi 
kin yalnız elindeki kılıcı savuru
yor Te ağzını açıp bir tek kelime 
söylemiyordu •• ihtar ettim. 

- Burhan Bey! Alemdar dilsiz 
değildi sanırım .. Liif söyleyin t Son 
ra perdede ağzınızı açmadığınız 
eörülür .. 

Ve o k11mı tekrar çevirdik .. 
Ruacuk yiram diye yapbğımız 
parçada da bir figüranın ayağında 
düğmeli potin olduğunu farkettik 
ve o kısmı tamamen kesmeye ve 
tekrar çevirmeye mecbur olduk. 
, O zaı:"!an bize T opkapı sarayını aç
, tılar. Lakin elimizde seyyar pro
jektör tertibab olmadığı için fil
mi gayet ağır çeviriyor ve insanla. 
n gayet ağır hareket ettiriyorduk. 
Bunun neticeai olarak Ekranda 
normal süratJe gösterilen film bize 
ya çok ağır yahut çok hareket eden 
hayaller veriyordu. 

Alemdar ordusunun lstanbul 
surlarına geliti de bir mesele oldu 
idi. Askeri müze idarehanesi bize 
mehterleri ve eski Yeniçeri kılıkla-

rı vermişti. M~rkez -~uman·~-~nlı- J 

ğmın kamyonlarla gonderdıgı as
kerlere bu kılıkları giydirdik ve 1 

Edirnekapısı dıpndaki surlarm , 
önüne tahtit ( ! ) ettik.. Lakin nere- 1 

den resim alsak, ya bir telgraf t~li, ı 
ya bir hava.gazi veya elektrik feı e ı 
ri önümüze çıkıyordu. Etrafımı; ı 
saran halkın içinden sıyrılıp, biJ 
lstanbul muhasarası manzarası a' 
mak hayli mütkül oldu .. Bu arada ı 
Alemdar zamanına uyan uymıyan 
birçok silahlar ve kılıklar işe karı' 
tı, tabii filmin zaten olmıyan tari

Bugüne kadar! ... 

hi kıymetini berbat etti. 
Hiç unutmam. Sarayda bir ye. 

niçeri hücumu esnasında bilmem 
hangi zorba öldürüldü .. Bu hareke•, 
tin resmini aldık.. Yere devrilen 
z-..rbanın batından külahı düşünce 
altından gayet güzel pomatalanmuı 
ve ortadan ayrılmıf bir saç çıkması 
bütün o parçanın yeni baştan çev
rilmesine sebep olmuftu .. 

Filmde teyhülislam rolü bir er. 
meniye verilmifti. Adamcağız bü-

Leblebici Horhor lilmind<tn 

tün hüsnüniyetine rağmen mesela: 
- Katle fetva verdim! Söııünü 

Ermeni lehçesile aöyliyor ve kartı
amda oynayan diğer aktörlerin o 
sahnenin icap ettirdiği ciddi tavır
larını bozuyor, onları güldürüyor· 
du ... 
Alemdarın Babıi.li mahzenini 

berhava etmesi sahnesi de gülün~ 
olmuştu •• Bu sahneyi yapmak için 
bir fıçı tedarik etmit ve üstüne kül· 
liyetli miktarda (magneziyom) 
koymuttuk. Bu magneziyonun fiti· 
lini evvelden tututturduk. Şimdi 

Bizde perdeye hayal aksettir- , 
mek evveli Abdülmecit devrinde 
ve sırf amatör tekilde olmuttur. 

lik Türk filmi Umumi Harp i
çinde Müdafaai Milliyenin teşeb
büsü ile Aktör Burhanettin Bey ta
rafından oynanmış ve Burhanettin 
( timdiki Felek imzasile gazete
mize yazan arkadaşımız) B. tara
fmdan çevrilmittir. Bu film (A
lemdar) vak'asını anlatacaktı. Fa
kat harp bitince Müdafaai Milliye 

--------- -

Cemiyeti dağıldı ve bu film de o 
karışıklık esnasında montajc yapı
lamadan kayboldu. Bu arada Da· 

j hili istikraz tahvilatı propaganda
sı için de Şadi Beyin bazı ufak 
parçaları çevrildi. Ondan sonra 
mütareke devrinde ilk filmcilik 
devr i hatlar. 

Ankara Posta• filminden 

bütün mesele Alemdar rolünü ya
pan aktör Burhanettinin magnezyo 
mun tam parlıyacağı sırada taban
casını sıkar gibi hareket etmesi ve 
bu hf.reketi o zaman tesadüf ettir· 
meainde idi.. Burhanettin Bey iri 
yarı olmasına rağmen korkak bir 
adamdı .. Tabancaamı bir iki defa 
vaktinden evvel sıktı .• Fakat mag
nezyom patlamadı •• Biz mütemadi
yen çeviriyorduk. Ve son defasın· 
da da tabancayı sıkmak için hava
ya kaldırdığı zaman magnezyum 
ateş aldı .. Mumaileyh korkusundan 
üç metre giriye fırladı .. 

Bereket versin ki; bu film orta· 
ya çıkmadı .. Çıksa idi. Dünyanın 
en komik ve kepaze filmi olacak 
idi. Bu ilk filmi çevirmiş bir adam 
aıf atile bir o zamanı bir de timdiki 
ipek film sesli stüdyosunun mü
kemmel tertibatını dütünüyorum 
da bu kadar az zaman zarfmdak; 
bu ilerleyite hayret ediyorum. . ._ 

Kannı beni aldatır.a filminden 
- -

Malulgaziler Cemiyeti cihetias-

Sö:de lrvdar iilmind~n 

keriyeden aldıkları vesait ile film 
yapmaya tetebbüs ettiler ve mer· 
hum Fehim Efendinin rejisörlüğü 
ile (Mürebbiye) ve (Binnaz) film
lerini yaptılar. 

Ondan sonra menuu (Fazlı 
Necip) merhumun romanında ildi. 
bas edilen diğer bir film çevrilme
ye başlamıtken timdi bizce ma
lum olmıyan sebeplerden dolayı 
bu da bitirilemedi. 

Malô1gazilerin bu faaliyeti sıra· 
srndadır ki, (Kemal Film) firması 
film yapmaya batladı. 

Denilebilir ki film çevirmede ilk 
ticari tetebbils budur. (Kemal 
film) firmasının bütün filmleri 
Ertuğrul Muhsin Beyin rejisörlüğü 
altında çevrildi. 

Kemal Filmin çevirdiği filmler 1 
tunlardır: 

- latanbulda bir Faciai atk 

• 1 ' ~ c '-~. ıii:. • _: • ..... • • 

-Nur baba 
- Ateşten gömlel\ 
- Leblebici Horhor ağa. 
- Kız kulesinde bir facia 
- Sozde kızlar. 
Bu filmlerde - bir kaç ecnebi 

müstesna - bütün Darülbedayi aı
tistleri oynamıştır. 

Bu filmlerin çevrilme te.rihleri 
1919,1920 seneleridir. Ye boyları 

1500 ile 3000 metre arasınde.dır. 
Ondan sonra tevekkuf devresi 

geçiyor ve İpekçi kardeşler firma
sı olarak (Ankara postası)) filmi
ni çeviriyor. Arkasından kaçakçı

lar filmi çevrilirken bir otomobil 
kazasında bazı artistlerin yaralan
ması üzerine film duruyor ve bir 
müddet sonra ancak ikmal edili
yor. 

Kaçakçılardan sonra ilk seıli 
film çevrilmeye başlanıyor. Bu film 
(lıtanbul sokaklarında) filmidir. 
Bu filmin seıli kısmı Pariste (T o
bis) stüdyosunda çevrildi. Bu fil
min rejisörü Ertuğrul Muhsin ve 
operatörü Hayrı Beylerdir. 

Ondan sonra (931 • 932) de 15-
tanbulda ipekçi karde1ler firması 
Türkiyenin ve hatti bütün Balkllll· 
ların ilk sesli stüdyosunu Nitan· 
ta~ında tesis ettiler. Burada ilk 
çevrilen film Nizamettin Nazifin 
ye.zdığı (Bir millet uyanıyor) isim
li inkılap filmidir. Bu filmde Da-

. rülbedayi artistleri oynamıtlar ve 
Ertuğrul Muhsin Bey rejisörlük et
mittir. 

Bundan sonra (kıınm beni alda
tırsa) opereti çevrilmit bunu mütea 

kip bir kaç kısa metrajlı farkılar, 
ve aktüalite filmleri çevrildi. 

933 de bu mevsim batında gö5-
terilmit olan (Söz bir Allah bir) 
filmi çevrildi. Bununla beraber çeT 
rilmit ve henüz piyasaya çıkarılma,. 
mıt olan (cici berber) filmi ikmal 
edildi. 

"\933 senesi zarfında dublaj ya
ni filmlerin aöz kısmını - türkçe
lettirmek iti tahakkuk ettirildi. ilk 
türkçelettirilen film (ııün doğar
ken) namı altında ipek sinemasın· 
da gösterilmit olan bir Alman fil
midir. Henüz piyasaya çıkarılma- ' 
lİllf ve Türkçelettirilmit olan daha ı 
altı film vardır .. Bunlardan biri 
de bu hafta lpek'te gösterilecek e>

lan (Aılan adam) filmidir. 
Dikkat edileceği üzere bizde cid

di ve fenni filmcilik Cümhuriyet 
ile batlamıt ve ancak onan feyizli 
güneti altında inkitaf edebilmiş
tir. 

• 
lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Tem;:ıuz tnribinden itibaren bin kilodan az olmamak 
Üzere her isteyene satılmaktadır. Fiat1arımız eski~i gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!1r:a Kristal Toz Şekerin ilosu 36,75 ıan~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~torl 
Ancak en az beı vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latan bul haricindeki yerl~rden yapılacak siparişler be. 
delin yüzde yirmisi peıin ve ii.st tarafı hamule oıenedi mukabilinde ödenme;k üzere cierhal göaderlllr. Depodan itibaren bittin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıb·ket tarafından m.üıteri he"abına ıigıı>rta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vaıon miparlt ederek bed"linin temam~uı peıin ödeyenler vagon batına beı Ura 
lt nziiattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 2447(), 

l .)üncü kolordu ilanları 1 
•. IC. O. ve 1. Fırka ihtiyacı 
~~İ 83,000 kilo Koyun eti ka· 
lrı 1 zarfla münakasaya kon· 
uştur · İhalesi 8-11 .933 çar· 

ta7h~ günü saat 16 dadır. Ta 
·· P erın şartnameyi görmek 
Uzere h .. .. k 
işt• • ~r.gun ve muna asaya 

ırak ıçın o gün ve vaktin 
:vvel teklif ve teminat mek
~Plariyle Fındıklıda Üçüncü 
t\ ol Ordu Satın alma komisyo 
(s~~a müracaatları. ( 451) 

S) 8095 

* * • 
1( ~·O. bağlı kıt'alarla 1. F. 

i 2;tı efradı ihtiyacı için 
rfta ·~00 kilo bulgur kapalı za 

h {11~nakasaya konmuştur. İ · 

11 
.. a esı 8-1 1 -933 çarşamba gü 
u sa.t 11 dedir. İsteklilerin 

nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nat mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracaatları. (448) (5668) 

8096 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 19,000 kilo bulgur alınacak
tır. ihalesi 8-11-933 çarşamba 
günü saat 11,30 dadır. İstekli 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakaaaya iştirik için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracatları. (447) (5669 

8097 
* • * 

K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ca-

--
• • ... . ' - - c • • - - • , • ,,. ;-

. .. -----

talca Mst. Mv. için açık müna
kasa ile 3900 kilo salça alına
caktır. İhalesi 6-1 1933 pazar 
lesi günü saat 11 dedir. İstekli 
lerin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vakti.ıden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 
(446) (5670) 8098 

1ST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 
1-11-931 çarıamba gönü alııu-. 

Saat 21 de 

PER GONT 
Yazan: Henrik 

lbsen 
Beıteliyen: 

E. Grieg. 
Türkçeye çeviren Seniha Bedri 

5 Perde 
Zabitan gecesi 1 

HANDA-DRAMALIS-PRINEAS 
Yunan operet heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bu aktam. aaat 21,30 ta talebi 

umumi üerine 
MISSES BROWN 

Perıembe akşamı ilk defa olarak 
MATMAZEL KAPITANO. 

Pey yakında LEBLEBiCi HORHOR 

1HT1RA iLANI 
" Ray üzerinde çalqan vesaiti nakliye 

için mil yatafı " hakkında 13 T. Enel 
1931 tarilo ve 1262 numaralı ve keza 
"Apfı derecede eriyen bir madendea 

mamul bir ciımiıı :zor eriyen madenden 

mamul cisimle dahilden teıbiti için uıul" 

hakkında dahi 13 T. Eve! 1931 tarih ve 

1263 numaralı ihtira beratının bu defa 

mevkii fiile konmak iizre ahere de\Tiİfe

reğ veya icar edileceğinden talip olanla 

rın Galata'da Çinili Rıhhm Hanında Ro· 

bert Ferriye miiraca.atları ili.n olunur. 
(90451 8079 

Afyon Vilayetinden: 
(7415) lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyon'da dikilecek 

Gazi Zafer abidesi kaidesi in:ıaatı 18-10-933 tarihinden iti 
haren 20 Kanunuevvel 933 ta ·ihine müsadif çaı şamba günü 
saat on beşte kapalı zarf usulile kat'i ihalesi icra lalmacaktır. 
Taliplerin mezkur gün ve saatte şartnamede bildirilen ve ib
razı iktiza eden ve&aikla birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
ve bu bapta izahat almak ve ıartname, proje ve evrakı lizi
meyi görmek isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ilan olunur. (5941) 

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

(9334) 8076 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasaray«• Kanzük eczahaneıi 

karş11mda S ıne ıokaiında 3 numa· 
ralı apartnnanda l num . .... 

1 
6979 1 

DOKTOR 

Hafız CE AL 
Dahiliye hastı•Wclan 

mütehassısı 
Cumadan maada herı:ün öfleJ~n 

ıonra saat (2,30 dan S e) kadu illan· 

bulda Divanyolunda l 18 ~\!maralı hu
•uıi daireoinde dahili hutalıldan mua
yene ..., tedavi ed..-. Telcfou lıtanlııul: 
22 .• l98. 



Zafiyeti ~mumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsi~lik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen 

,E.rYA • 
P .. YAN G.o.rv 

- Çekilişi 10 Teşrinisani 933 Cuma günü 
Bilyllk ikramiyeler: 

10,000 liralık ev, 
3,000 liralık otomobil, 

30,000 muhtelif eşya 
Muhtelif numaralara ve daha bir çok kıymetli eşya (9259) 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
l - Muhafaza kıtaatı için satın alınacak ( 4600) metre 

astarlık bez kapalı zarfla münakasay konulmuştur. 
2 - Münakaşa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 

Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlığı İstanbul Satmalma 
Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 6- l 1-933 tarihine rastlayan pazartesi gÜ 
nü saat (14) te Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İs

tanbul Satıanlma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve mües

•e sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesaiki makbu
Jeyi ve biçilen bedelin yüzde 7,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
le teklif mektuplarını ihaleden evvel Komisyona verecekler
dir. 

5 - Örnek Satmalma 
rada görebilirler. (5640) 

Komisyonundadır. İstekliler o 
8136 

•• 
Marmara Ussübahri Kumandanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
Kilo Tarihi 

25000 Nohut 18 T. Sani 933 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarı yazı 

lı erzalan münakasası hizasında yazdı tarihine tesadüf eden 
cumartesi gÜnÜ saat 14 te lzmitte Kumandanlık Sa-
tmalma Komisyonunda İcra edilecektir. Şartname musad 
dak suretleri Komisyondan ve İstanbul' da Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Taliplerin yüzde 
7,5 nisbetinde teminatı muvakkateleri ile Komisyona mü-
racaatları ilan olunur. (5877) 8130 

Konya Belediye Riyasetinden: 
Konya Şehrine 13-5 kilometre mesafede bulunan dutlu 

menba suyunun şehre isalesi İçin muktazi 200 M. M. Kutrun 
da 13500 metre tulünde Boru ve teferruatı evvelce bilmüna 
kasa' ihale edilmiş isede bazı esbabı kanuniyeye binaen ve 
usulüne tevfikan mezkur ihale feshedilmiş olduğundan T eş 
rini saninin 27 inci pazartesi günü saat 15 te Konyada Bele
diye encümen dairesinde kapalı zarf usulile kat'i olarak iha
le edilmek üzere bu defa Tercihan mubayaası kararlaştırılan 
l 3500 metre tulünde Çelik boru ile buna ait Vana, Vantcz ve 
dirsekleri yeniden münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin teklif 
edecekleri fiatları yüzde 7,5 teminatla beraber 27 Teşrinisani 
933 pazartesi gilnü saat on beşe kadar teklif zarflarını verme
leri lazımdır.Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin Konya 
Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5905) 

-------------~ - - ------
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 

8147 

40 ton Gaz : Kapalı zarfla münakasası : l Teşrinisani 
933 çarşamba gÜnü saat 14 te. 
30 ton Benzin : kapalı zarfla münakasası : ! ·ı eşrınisani 
933 çarşamba günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mi1<darı yazılı 
gaz ve benzin kapalı zarfla münaksaya konulduğundan şart • 
namelerini görmek isteyenlerin her gün ve itasına talip olacak 
]arın da münaksa gün ve saatlerinde teklif mektuplarile bir -
likte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalmcı. Komisvonuna 
müracataları. (5466) 8080 

ltsT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. 1LANLARll 

İstanbul Levazım Yollama vel teklif mektuplarını komis
Müdürlüğünün vesaitleri kafi yon riyasetine vermeleri. 
gelmediği zamanlarda nakli- (409) .(5507) 

. . . . M 934 . 8084 yatın temını ıçın ayıs nı-

hayetine kadar muhtelif za
manlarda tutulacak vesaitin ki 
ralanması 2l- l 1-933 çarşamba 
günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile yapılacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün mü
nakasasma iştirak edece.ı<lerın 
belli saatinde ·rophanede ivıer
kez Kumandanlığı :Satınalına 
Komisyonunda hazır buıunıııa 
ları. ( 488) (!>894) -. 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak 6bUOU kılo koyun 
tiUOO kilo kuzu ve 2U,000 kııo 
sığır etinin kapalı zarfında tek 
lif olunan fiat pahalı görüldü- / 
günden 8- l 1-933 çarşamba gü 
mi saat 14,5 ğa kadar pazar.ık 
la satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin beı.i 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (489) 
(5926) 

• • • 
Harbiye mektebi için 350 

ton kırıple kömürü 2- l 1-
933 perşembe günü saat 14 te 
kapalı zarfla satın alınacak
tır. Şartnamesini görecekıe
rin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (405) (5486) 

8081 

Harbiye mektebi için 500 
ton Lavamarin kömürü 2- 1 1-
933 perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli faatinden ev
vel teklif mektuplarını T opha 
nede Merkez Satın alma komis 
yonuna vermeleri. (404) 
(5489} 8082 

* • * 
Askeri Müzedeki l 7 came

kanın alt kısımlarmm tebdili 
2-11-933 perşembe günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
yaptırılacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebi
lir. Taliplerin belli saatinde 
teminatlarile Tophanede Mer
kez K. Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (400) (5492) 

8083 

Harbiye mektebi ihtiyacı i 
çin (16514) kilo Benzin kapa 
lı zarfla alınacaktır. ihalesi 
2-11-933 perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatten ev-

* * * Harbiye ve merbuti mek-
tepler ihtiyacı için 7000 kilo 
kesme ve 4000 kilo çubuk ma
karna ile 1500 kilo arpa ve 
500 kilo tel şehriye 16 Teşrini
sani 933 perşembe günü saat 
14 te aleni münakasa ile alı
nacaktır. Taliplerin belli saa
tinde teminatlarile birlikte 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 
{479) (5825) 8120 

Haydarpaşada bulunan As 
keri Tıbbiye mektebinin 300 
ton eşyası Haydarpaşadaki 
mektepten deniz vasıtasile 
yükletmek ve Sirkecide vasıta 
dan alarak Beyazıttaki yeni 
mektep binasına taşımak üze
re nakliyesi 16-11-9.13 per 
şembe günü saat 14 te aleni 
münakasa ile yapılacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde teminat
lari ile Merkez K. Satın alına 
komisyonuna gelmeleri. (480) 
(5828 8121 

••• 
Kuleli mektebi ihtiyacı için 

2450 çift tire çorap 19-11-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Nü
mune ve sartnamesini göre
ceklerin h;r gÜn ve taliplerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez Kumandanlığı Sa 
tınalma Komisyonuna gelme• 
leri. (482) (5848) 

8122 . 
Kuleli lisesi ihtiyacı ıçın 

345 l adet yün fanil" l 9-1 1 -
933 pazar günü saat 15 te ka 
palı zarfla alınacaktır. Nümu 
ne ve şartnamesini görecekle
rin her gün ve taliplerin belli 
saatinde teminatlari ile Mer
kez K. Satın alma komisyo
nuna gelmeleri. ( 48 l) 
(5849) 8123 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı kıt'at ve müessesat ihti 
yacı ıçın 3000 kilo Sirke 
15-11-933 çarşamba günü 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte Merkez K. Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
{483) (5847) 8127 

* * • 
Maltepe Askeri Lisesi ihti

yacı için 300 metre nevresim
lik ve 1600 metre yatak çar
şaflık bez 16-11-933 perşem 
be gÜnÜ saat l 6 da aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Talip 
lerin belli gÜn ve saatinde 
Merkez K. Satın alma Komis
yonuna gelmeleri. ( 486) 
(5865) 8128 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevki ve Cinsi Eski kirası 
Topkapı sarayı içi : Gülhane hastanesi yanında dükkan 130 

,, ,, ,, : Kadri Bey çeşmesinde 
11 

l 02 
,, ,, ,, : Arslanhane sokağı köşesinde Ev 60 
,, ,, ,, : Gülhane hastanesi karşısında 

2 No. lı dükkan arsası 50 
Kumkapı iskelesi caddesinde 7 No. Iı Baraka 120 

Yukarda mevki ve cinsleri yazılı yerler 9-11-933 perşem 
be günü saat 14 te hizalarında gösterilen senelik kiralar üze
rinden bir sene müddet ve açık a rttırma usulile kiraya verile
cektir. İsteklilerin teminatlarile müracaatları. (5544) 

1 
İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Alım, Satım Komis onu ilanları. 

"2" adet elektrik motörü satın alınacaktır. 
Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak 

etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen l 1- l 1-933 cu
martesi gÜnÜ saat 14 te Galata' da Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (5878) -

Pazarlıkla ve beheri (5000) litre hacmi İstiabisinde çelik 
saçtan mamul (3) adet kapalı kap ile bir bacayaptırılacak
hr. Taliplerin proje ve şartnameyi gördükten sonra yüzde 
7,5 teminatlarını hamilen 8-11-933 çarşamba günü saat 14 te 
Galata' da Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5880) 

Kul'an1nız. _ 
"' Her eczane§ 

de satılır. '"" 

o 

cın 

\ 

Tahsil için Fransayagönderilecek Ma 
liye memur namzetleri imtihanı 

Maliye Vekaletinden: 
Maliyeye alınacak üç memur namzedi! a~ tahsil i~' 

Fransaya gönderilecektir. Bu namzetler ımtıhanla seç1l 
cektir. imtihana girebilınek için l) Mem~İn kanunun. 
dördüncü maddesinde sayılı vasıfları haız olmak ; 2) Y1. 
mi altıdan yukarı yaşta olmamak ; 3) lise tahsilini d~ bitir lı 
ten sonra Mülkiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret ve lktısat me 
teplerinin birinden mezun olmak şarttır. 

İmtihanın tahriri kısmı Ankara'da Maliye Vekaletinde 
ve lstanbulda Defterdarlık binasında Maliye Teftiş Heyeti 
odasında 6 T. Sani 933 tarihinde ve tahriride muvaffak O' 

!anların şifahi imtihanı da Ankarada yapılacaktır. '!' aliplel' 
imtihandan iki gÜn evveline kadar İstanbulda Beyoglu ~ 
takası Maliye murakipliğine ve Ankarada Maliye kalemı 

mahsus müdürlüğüne şu evrak ile müracaat edeceklerdir. 
1) istida ve fotoğrafi; 2) mek tep şahadetnamesi; 3) nufuı 
tezkeresi; 4) Hususi ve resmi hizme~le"?e .ait v;esikala~ı 5). 
Askerlikten terhislerine ve ya tecil edildıklerme daır ve• 
ka vesikaların noterlikten musaddak suretleri de verilebilir• 

' imtihan proğramı • 1) Maliye 2) İktisat 3) Hukuku hu· 
susiye ve hukuku amme 4) fransızca. (5859) 

M.M. V. Hava 
Müsteşarlığından: 

1 - Kayseri Tayyare fabrikası için (13) birinci sınıf 
tesviyeci ve madeni levha İş~isi ~lınacak.tır. ~~ağıda ya~lı 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerın tekmil vesaıkile Kayseri 
Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 

A- Sanayi mektebi mezunu olup 5-10 sene fabrikad• 
çalı§mış olması. . v. od 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bılgı sahi111 
bulunması. • 

C - Mani'i istihdam hali olmadığına dair mahallı enı• 
niyet müdürlüğü vesikası 

D - Bon servis ; hastalıkla malfil olmadığına dair ra• 

por. li im d v d • b" "k E - Ecnebi bir kadınla ev o a ıgma aır ır veaı a. 
2 - Talipler Kayseri Tayyare fabrikası müdürlüğüne 

müracaat edecekler ve fabrikada, imtihana tabi tutulacaklar• 
dır. İmtihanda kazananlar fabrika hey'etince taktir edilen ye'/ 
miyeyi kabul eyledikleri takdirde Kayseri'ye kadar olan me• 
sarifi mübremeleri de verilecektir. (5910) 

813ı' 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Tarihi 
35 000 Kuru Fasulya 13 2. Teşrin 933 aleni münalCasa 

' Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nev'i ve mıktarları ya· 
zılı bir kalem erzakın münakasası hizasında yazılı tarihte f ı· 
mitte kumandanlık satınalma kcmisyonunca İcra edilecektir. 

Şartnaıne sureti musaddakası komisyondan alınabilir. Ta· 
liplerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile ko· 
misyona müracaatları ilan olunur. (5788) 

8 ııt 

Liseler Alım Satım Komisyonunda• 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi mes• 

leki kısmı talebesine yaptırıla<·.ak olan elbise İçin (375) mel 
ro yerli kumaşa ihtiyaç görülmüş olduğun~an 8- l !-933 .. ta: 
rihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ıhale edı!mek. uze 

zere kapalı zarf usulile münakasaya kon!:1lm~ştur. !alıpl~rın kıl 
maş numunesini görmek üze~e. mezkur L~sedeJ? Kom~.sl'.?~e 
kalemine ve münakasaya iştı~ak edeceklerın ~e ıhale gunu iİ 
minatı muvakkate makbuzlarıle beraber Komısyonumuza JJl 

racaatları. (5760) 8138 


