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serbest kürsülerde söz söyle
yen hatiplerin isimleri bir lav
ha ile müzeye konacak. 
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FIATI 5 KURUŞTIJR 

Ebedileşen dostluk 
ANKARA, (Telefonla. Bat-

ınuharririmizden) - Daha çok 
j:vitmek için, daha iyi tanıtmak 
e.zun. • Ruı doıtlarımızı yakın

dan tanıdıkça, onlara kartı olan 
•evgimize de yeni bir kuvvet geli
yor. 

Mustafa Kemal Türkiyesinin 
~eYnelmilel münasebetleri, Türk 
oattuğu ile hatlar. Gerç_ek: On 

beş sene evvel ilk dostluğumuzun 
heyecanlarım, Ruslara tattırmıt· 
lık, Bu sevgi ve heyecan, o tarih
ten beri, her gün biraz daha arta
rak, milli varlığımızda biraz daha 
~Uurlatıyor. Bu sene Cümhuriyet 

1
. arramını kutlularken, Rus ihtila

l ının batında bulunan büyük dost
b~rımızın da burada bulunması, 
f 1ze müstesna bir nete verdi. Ve-
anın manasını en iyi anlayan ve 
0~u hayatta iyi, dürüst tatbik eden 
~ u~kler için; candan dostlarla ge
t~rılen her gün bayramdan batka 
l ır. fey midir? Türk ve Rus millet
i~~~ arasında sulh gibi bir i~eal bir
. ıgı, bir menfaat ittiraki var. Bu 
1~beal ve menfaat birliği, onları bi-r .. 1 ırıne o kadar yaklattırmıt ki •. , 
~oatluğumuzun ve yakınlığımızın 

erecesini ölçmek için, Sovyet 
~Usya ile Cümhuriyet Türkiyesinin 
bıcali arasındaki konutmalarda 
d ulunmak, bu ihtilal ve inkılap a-
aınlarının biribirine ne kırılmaz 

İIDniyet bağlarile merbut oldı.ık
arını görmek lazımdır. Ankarada 

Us Ve Türk devlet adamlarını, 
Yalnız bayram tenlikleri işgal et
Dtedi; onlar arasında ciddi ve 
ll:ıüspet konutmalar da oldu. li
:uıni ve beynelmilel vaziyet için-

e, hususi vaziyet ve vazifeler araf
hrıtdı. Gayemiz, kendi yurdumuz
da ve dünyanın her tarafında sul
hün hakimiyetini görmektir. Rus
rürk tetrikimeıaisinin politika a
eıninde sulh ve emniyet hesabına 

De güzel neticeler verdiğini gÖr· 
lneyen, anlamıyan kaldı ını? 

Reisicümhur Hazretleri, aziz 
tııisafirlerimizle, bilhassa pek ya
'kından alakadar oldular. Bu derin 
~-~• yalnız misafirleri değil, her 

d~rk vatandatını da mütehassis 
e 1Yor: Samimi duygularrmızm 
~zi tarafından ifade edilmesin-

e, derin ve müstesna bir mana 
Var. • Bundan on bet yıl evvel, 
llua - Türk dostluğıınun temelini 
atan büyük Lenin ve Mustafa Ke
j1alin ehedileten adlarını bu an
lıarda yeniden derin bir saygı ile 
atırladık. 

'd Geçen bir yazımda Varaşilof'un 
~ğeri ve kudreti hakkında, bu hü

f.?k adamın Rus ihtilalindeki ro
Unden, Kızıl ordunun bugün hür

lnete tayan kudretli bir vaziyete 
getirilmesindeki rolünü ve him
~etlerini saymıttım. Onun için biz 

Urada, Varatilof'un tahsında yal
~t ~ızıl ordunun değil, Rus ihti
Şa ının de bir sembolünü gördük. 
il un~ da ilave edeyim: Lenin'i ve 
k Us ıhtilalini anarken, şimdi Mos
d ova~~· Rusyanm mukadderatın
' a bırınci derecede hakim, büyük 
j?~ılapçı muhterem StaJin'i de bir 
• a za hile unutmadık. ihtilalin 
~lllar ve inta sahasındaki akılları 
h~rduran muvaffakıyetlerinde bu 
d UYiik adamın tesir ve nüfuzıınu 

Ul'.Jnayan olur mu? 
ed ~elici, geçici dostluklara istinat 
d 1 eınez. Ancak tecrübe edilmit 
d 0 •tluklara güvenilir. Rus - Türk 
D:ıOstluğu da böyledir. Beynelmilel 
l h~asebetlerde büyük komşumuz 
: ıne Vukubulan inkişafı, memnu
A_Yetıe kayıt ve takip ediyoruz. 
ın Vr~Palı büyük devletlerin ve A
kı erıkanın son vaziyetleri bu ha
d D:ıdan pek mühimdir. Sovyet 
h 
0•tlarıınızın politika sahasındaki 

i;.~.kuvaffakıyette, dostlarımıza 
d 

1 ~ getirecek her neticede bizim 
Ç ~- 1 tt!_rakiıniz, menfaatimiz vardır. 
1 Unku politikamız aynidir: Millet
~~ a_rasında her hangi bir harbe 
y anı olmayı emel edinmiş bulunu
~ o~uz. Senelerden beri bu yolda 
da ışınaktayız. Bizi bu yola sevke
İd~n sebep dün ne kadar kuvvetli 
n:ı~·b' bug_ün daha çok kuvvetli ve 
y u. remdır. Cümhuriyetçi Türki
v e ıle Sovyet Rusya münasebetleri 
, el dos_tlukları kadar - dünyada 
du h nızamının teessüsü bakımın
l> ak - müshet sayılacak politika 
ln~ll a~dır. Onun i_çin yalnız her iki 
a 1 _etın şefleri değil, her millet 
~n~ dostluk ve politika yolunda 

rumek kararında pek kat'idir. 

Siirt ı"ifeb'usu 
MAHMUT 
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M •. Roosevelt'in Türk milletine hitabesine 
karşı Gazi Hazretlerinin Cevapları 

G • H d• k• . Türkiyede doğan inkılap güneşi yükselerek hararetini neşrettikçe 
8ZI Z. ıyor 1. Türk milletinin kalbi bütün dünyanın takdire şayan eserlerine 

karşı sıcak bir muhabbetle dolmuş, bütün terakki umde/erini temamile benimf'~-:~iştir -Vashington büyük elçiliğindeki kabul resmine Amerika kabinesinin bütün azaları iştirak ettiler 
ANKARA, 2 (A.A.) - New 

yorkta tertip edilen ziyafette A
merika Reisicümhuru M. Roose
velt hazretlerinin Türk milletine 
kartı irat ettiği hitabeye ceva
ben Gazi hazretleri tarafından 

Amerika milletine kartı gönde
rilen ve mezkiir ziyafette oku
narak radyo ile tekmil Ameri
kaya netredilen hitabe fUdur: 

"Türkiye cüınhuriyetinin 
onuncu yıldönümünü kutlu-

heyeti bugün 
bulunacak 

S<?vyet 
lzmirde 

Rus ricali pazartesi günü geliyor 
İstanbul' daki merasim programı 

tespit edildi 
lZMIR, 2 (Mil • 

Jiyet) - Ceneral 
Voroıilofun riyase• 
tindeki Sovyet he
yeti yann ıehrimi· 
ze gelecektir. He • 
yetin parlak bir ıu ... 
rette karııJanmaıı 

için hazırlıklar ya ... 

pılmaktadır. Muh • 
terem misafirleri • 
miz ıerefine yarın 

öğleyin belediyede 
aktaın Vilayet ko • 
nağında. :dytıfetleır 

verilecektir. Vila • 
yet konağındaki zi• 
yafeti bir süvare t11. 
kip E'decektir. Cu • 
martesi günü Tica• 
ret odası tarafın -
dan bir öğle ziya • Misafirlerimiz Ankaradan ayrıldıkları gün Nümune hastw• 
feti, öğleden sonra hanesinin açılma merasimin de ..• 

da Halkevinde bir çay verilecektir. murlu olmasına rağmen binlerce halk ve 
Misafirlerimiz terefine Cümhuriyet vili.yet erkinı tarafından samimi te-za-
bayramı için yapılan tezyinat muhafa- büratla karıılandılar. 
za edilmektedir. Sovyet heyeti azası - Tayyareciler 
na takdim edilmek üzere albümler ha- ESKiŞEHiR, 2 .A .A. - Sovyet hava 
zırlanmaktadır. heyeti tayyarelerle dün ıaat 15 ~e Eski-

Heyet Eskişehirde ıehire' geldiler. Misafirler köprÜba§ı Ö• 
ESKiŞEHiR. 2 .A.A. - Jeneral Vo- nünde halk tarafından çok parlak teza-

ro§İlof, riyasetindeki Sovyet heyeti ile, hüratla karplandılar. Heyet reisi, ııör-
beyetle birlikte ıeyabat etmekte olan düğü bu çok samimi karıılamadan mü-
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü, milli mü- tehaasiı olarak Porsuk oteli balkonun-
dafaa Vekili Zekai beyler ve refakatla- dan halka bir nutuk söyledi!.,. ve «Ya-
rinde ki zevatı hamil hususi tren, bu sa- p.ıın Türkiye'yi bugünkü seviyesine 
hah §ehrimize gelmiıtir. Havanın yağ- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bulgarlar bir halkan anlaş 
masına girmiyecekler mi? 
M. Boyaciyef'in gazetemize beyanatı 

Bulgaristandaki Türklerin vaziyeti 
ve Türk mektepleri 

Bulgar Maarif nazırı M. Boyaciydll 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
merasimine İ§tİrak ettikten sonra şeh
rimize gelmiı olan Bulgaristan Maarif 
nazırı M. Boyaciyeff ve Ceneral Mar
koff lstanbulda muhtelif gezintil<:r 

yapmıılar, Dolmababçe sarayını ziya
ret etmiılerdir. Muhterem misafirler 
dün akıam, Sofyaya müteveccihen ıeh 
rimizden hareket etmiıler ve lataa -
yonda muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhaslarından Esat Bey ta
rafından te§yi edilmiılerdir. 

Dün Perapalas otelinde bizi ka -
bul eden M. Boyaciyeff §u beyanat
ta bulunmuştur: 

- Ankarada büsbütün yeni bir ha
yat doğmuttur. Bunun ıahidi oldum. 
Mektepleri bu meyanda ismet Paıa ve 
Gazi enstitülerini gezdim. Hepsini 
mükemmel buldum. Ankarada her 
ıey, yeni hayatın icabatına göre tan
zim ediımittir. 

Bulgar Kralı Hazretleri ve Bulııar 
milleti beni Türkiye Cümhuriyetinin 
pnuncu yıldönümünü tebrike memur 
etmiıti. Bu §erefli vazifenin bana tev
di edilmit olmasından dolayı çok me
sudum. , 

Gazi, Bulgaristanda meçhul bir ıah 
siyet değildir. Kendisini Bulgaristan
da tanıyan çoktur, halk kendisinden 
münasebet düştükçe her zaman bah
seder ve onu çok sever. Bayram günü 
beni kabul ettikleri zaman, Bulgarları 
ve Bulgariataru çok sevdiklerini bizzat 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

l lamak için Newyorkta 1 Kendilerine ve bütün A- j 
toplanan muhterem he- merika milletine en har ve 

ha kurulurken kendine çiz
diği hareket hattını admı a· 
dmı takip etmiıı ve bu kısa 
müddet içinde yakın mazinin 
biriktirdiği karanlıkları da-

yete Amerika Reisicüın- samimi teşekkürlerimi iblağ 
huru Hazretleriıin yap· etmek isterim. 
tıklan yüksek hitabeyi mem- İki gün evvel on yaıımı 
nuniyetle öğrendim. bitiren cüınhuriyetimiz da-

Kral Boris 
Sinayada kıral Carol ile 

bir daha görüşecek 
(Tuna üzerinde geçen ayın otuzu -

da Bulgar ve Romen kralları arasın
da vuku bulan mülakatta iki memle
keti alakadar eden muhtelif mesele -
ler görüıülmüı ve samimi bir. dostluk 
zihniyeti içinde bu meselelerın halle
dilmesine karar verihnitti. Dün gelen 
bir telgrafta Kral Borisin ikinci ka
nun ayında Sinaiaya ııiderek Romen 
kralı ile tekrar mülakat edeceği bil
diriliyor. O vakte kadar iki hüklimet 
arasındaki meaelelerin pürüzlerinin 
halledileceği ümit ediliyor demektir 
ki, bu mülakatı da Balkanlardaki an
latma yolunda atılmıt ve ahacak a -
dımlardan telakki edebiliriz.) 

SOFYA, 2 (A.A.) - Resmi kay -
naklarda temin edildiğine ııöre Kral 
Boris ikinci kanunda Sinaia'ya ııide
cek, orada iki memleketin Hariciye 
nazırlan hazrT olduklan halde Ro • 
manya Kralı Karo! ile gÖrü§ecektir, 

Gazi köşeleri .• 
Her mektepte olduğu gibi Çapada 

kız muallim mektebinde de açılan ıer 
gi birilerce ziyaretçi tarahndan geı:il
miı ve takdir rörmüıtür ... Serginin Ga 
zi köıeai büyük bir incelikle tanzim 
edilmiı, lıtklal harbine ve müteakıbeı. 
ıapka, harf inkılaplanna taalluk eden 

Gazi kö§esi .• 

tarihi fotoğraflar aüalenmİ§ ve ortaya 
Gazi Hazretlerinin büstü konulmu§ • 
tur. 

Sergi bundan baıka eliti, tabiiye, 
coğrafya ve diğer kısımları ihtiva et· 
mektedir. Eski ve yeni mektep için bir 
köıe ayrılmıı ve canlı şekilde göate -
rilmittir. Mektep tedris heyetinin ne -
zareti 'altında talebe tarafından vücu
de getirilen bu sergiden dolayı tedris 
heyeti ve talebe cidden tebrike değer
ler. 

Yunan hava ceneralı 
ve M. Nadolni gittiler 

Şehrimizde bulunmakta olan Yu
nan Hava kumandanı Ceneral Ada 
midis dün sabah Cümhuriyet abi

desine bir çelenk 
koymut ve öğle -
ye doğru tayya -
resile Y eşilköy -
den Atinaya ha -
reket etmittir. Ce 
neral, Y etilköy -
de Tayyare Cemi 
yeti erkanı tara
fından tetyi edil 
mittir. Cümhuri • 
yet bayraını teza 

hüratına ittirak etmek üzere An -
karaya gelen ve Moskova sefirliği 
ne tayin edilmit bulunan Her Na
dolni Cenapları da dün sabah tay
yare ile Berline gitmiştir. Her Na 
dolni Y etilköyde Alman kolonisi 
tarafından te~yi edilmittir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Meclisin dünkü içtUr>aından 1oı;;;;etlı bır intiba: Milli Reia, Dahi Şel Reisi· 
cümhur Hz. nutuklannı irat buyuruyorlar... 

1 

Gazi Hz. dün Ankaradaki 
sergileri gezdiler 

" Türk çocuklarının yüksek kabiliye
tine inanım tamdır ,, 

ANKARA, 2. A .A. - Gazi Hazret
leri bugün ismet Pqa Kız esntitüıünde 
açılnuı olan maarif ıergisini refakatle
rinde Maarif Vekili Hikmet Bey olduğu 
halde gezmiılerdir • 

Sergi hakkında milli talim ve terbiye 
dairesi reisi Ihsan B. izahat vennitler 
Gazi Hazretleri otuz odayi teker teker 
ııezmi,lerdir. Gazi Hazretleri gördükle
rinden memnun olduklannı beyan ve te· 
ıekkür etmiılerdir. 

Gazi HazretJerinin sergiyi tqrifleri 
veıilesiyle Kız enstitüsü talebeıi teza-

hüratta bulunmuı ve Gazi Hazretlerine 
kendileri tarafından yapılmıı pastalar ik 
ram etmiılerdir. 

Maarif sergisi bugün Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya, Halle fırka11 umumi kati
bi Recep beyler ve bir çok mebualar ve 
büyük bir halk kalabalığı tarafından zi
yaret olunmuıtur. Evvelce verilen karar 
mucibince sergi bu akşam kapanacaktı 
fakat balkın gösterdiği büyük tehacüm 
ve alaka dolay11yle serginin bugün da
ha açık bırakılmasına karar verilmiıtir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ecnebi takımlarla bugün 
iki mühim maç var 

F enerbahçe - T amışvarla; Beşiktaş -
Etnikosla karşılaşacak 

Fener bahçe takımı değişiyor - Yeni takım nasıl olacak? 
Bugün Kadıköy 

F enerbahçe atadın· 
da F enerbahçe bi • 
rinci takımı ile ıeh-

rimizde bulunan Ta 
mııvar takımı ile 
bir maç yapacaktır 
Tamamen Macar 
profesyonel oyun • 
cularından mürek • 
kep bu takım iç;n 
fazla reklam yap • 
mağa lüzum yok, 
İki maçta kıymeti. 

ni tasdik ettiren bu Bugün karıılafOcak olalı Beıiktaı • 
üstat oyuncuların Etnikos takımları bir arada .• 
karıısında bir hafta sonra lzmirde de küçük Eıat tecrübe edilecektir. Vi 
lzmirspor takımı ile karıılaıacak şam- nerspor ve Macar muhtelit takımları 
piyonumuz Fenerbahçenin yapacağı maçlarında biraz oynayan Eaat bu 
maç çok enteresan olacaktır. Yoksuz- mevkide cidden muvaffak olabilecek 
luk yüzünden muavin hattında oyna- bir kıymet olduğunu ııöstenniıti, bina. 
yan yegane sol açığımız Fikret, bu - enaleyh biz evvelden beri arzu ettiği-
gün eski mevkiinde oynayacak, bun • miz bu ıekli tertipten çok memnun ol• 
dan boıalacak orta muavin mevkiinde _QJevamı 6 ıncı sahifede) 
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Tarihi tefrika: 145 

Yazan : S. N. Her bakkı (Milliyet) indir. 

Mitat Paşa ve Kızlar ağası 
s 

Milat Paşanın yüreği ferahlıyor! - Kızlarağuı Cevher Ağa 
da için için seviniyor!- Mitat Paşanın konağmda şenlik 

yapılıyor! 

Cevher ağa, Mitat Pataya Valide 
Sultanın temennilerini tebliğ etmiş 
cevap bekliyordu. Milat Pa9a, bu
nu kendi emellerine, maksatlarına 
ermek, müradma kaVUfmak için bir 
ganimet, bir fırsat addederek yüre
ği ferahlamış ve geni' nefesler ala
rak söze batlamıftı. 

Pa'8-; evvelemirde devletli İsmet 
li Valide Sultan Hz.nin kendisini 
habrlamalarından ve devlet ve mil
lete olan sedakat ve naçizane hiz
metlerini takdir buyurmalarından 
dolayı azim te,ekkürler etmi, ve 
filhakika Valide Hz.nin his ve id
rak buyurdukları veçhile halin ve
hameti dergar ise de Cenabı mevla
nın imdat ve inayetile salah vesü
kfın husu!üne medar olacak ciddi 
tedbirler ve çareler bulunabilip 
arzolunacağım, binaenaleyh gerek 
zatı şevketmeap hümayunun, ge
rekse valideialiyetünanın müste
rih olmaları ve hiç fütur getirme
yip yeis ve kedere kapılmamaları 
niyazında bulunduğunu, Cevher 
A(iaya, kanaat verecek bir lisan ve 
ifade ile anlatmıfb. 

Kızlarağası Cevher Ağa, Mitat 
Paşadan duyduğu bu tatlı ümitler 
verici sözlerden çok mütehassis o
luyordu. Ağzını kulaklarma varm
cıya kadar içi açılıyor, inci gibi be
yaz di,Ierini göstererek keyifli ke
yifli tebessümlerden kendini ala
mıyordu. Çünkü kendini dört göz
le bekliyen Valide Hazretlerine ha 
yırlı haberler, müjdeler götürecek
ti. 

Cevher Aağa, Milat Paşaya: 
- Allah Sevketlômuza sizi ba

ğıslasın ! Sizin gibi kudret ve dira
yet sahibi büyük vezirleri eksik et
mesin! 

Diye huluslar çaktıktan sonra: 
- Lakin efendimiz, Valide Sul

can Hazretleri acele ederler. Ma
lfunudevletleri ki işler de gecikme
ğe gelmez. Acaba itlerin düzel
mesi için ittihazı İcap eden tedbir
ler, bulunacak çareler hakkında 
yarına kadar mütalaai devletleri 
beyan buyurulabilir mi? 

Diye yalvarmağa da benzer bir 
6Ual sormağa mecbur kalmıştı. 

Bunun üzerine Mitat Paşa: 
- Ben, ~evketmeap efendimizin 

ve Valide Sultan Hazretlerinin ha· 
lis muhlis hendesi ve devlet ve mil
letimin sadık bir hizmetçisi oldu
ğumaan hiç bir zaman boş durma
yıp böyle mühim hususları dütünü
rüm, kendimce münasip ve mukte
zi gördüğüm tedbirleri kayıt ve 
tahrirden geri durmam. işte bu 
cümleden olarak halihazırdaki si
yasi ve idari müşkülatı defetmek, 

iatikbal için emniyet ve seli.met e
aasları kurmak üzere mühim bir 
layiha hazırlamJfbm ve bunu kati
bimize yazdırıp beyaz ettirmittim. 
Maalesef takdime cesaret edemi
yordum. Madem ki kendileri ira· 
de buyuruyorlar, artık manzuruali 
buyurulacağmdan ümitvarmı. Şim

di haremden getirip zatıalinize ve
reyim. 

Demit ve harem dairesine gitmit 
be~ dakika sonra layihayı Cevher 
.\ğaya mühürlü ve zarflı olarak 
t'"slim etmi,ti. 

Cevher Ağa, besmele ile uzun 
alaturka setresinin düğmelerini çö
:ıerek Mitat Paşanın sunduğu layi
hayı iç yan cebine dikkatli surette 
yerleştirip Paşa Hazretlerine arzı. 
tazim ile müsaadelerini alarak 
kalkmıştı. 

Milat Pata, Ağayı, merdiven ba
~ma kadar uğurladı. Patanın hiz
metçileri, ellerinde üçüzlü şamdan
lar tutarak Kızlarağasmı binek ta
şına bindirdiler. Cevher Ağa, tam 
saat gecenin birinde Soğanağa ma
hallesinden Beşiktaş sarayına doğ
ru hareket etti. 

Mitat Paşanın konağı o gece bir 
fevkaladelık yaşadı. Seıamhkta 

ağaları, haremde kadınlar, paşa
nın b"Jiına yeniden bir devlet kuşu 
konduğunu ve paşanın sadrazam
lığı mukarrer ve muhakkak demek 
olduğunu söyleşerek biribirlerini 
tebrik ediyorlar, koskoca Kızlara
ğasmm geceyarısı gelişi, her halde 
Sultan Azizin başı dara gelip pa
taya muhtaç kaldığını apaçık gös
teren bir alamet bulunduğunu ileri 
sürerek ümitlerini kuvvetlendiri
yorlard1. 

Mitat Paşa da, hemen hemen bu 
gibi hislerle mütehassis olmakla 
beraber, takdim ettiği layihanın 
Sultan Azizce nasıl kabul ve telak
ki edileceğini ve maksudunun hu
sulünü düşünerek uykuya varıyor
du. 

Cevher Ağa, Mitat Paşanın ko
nağından hareketinden yarım saa t 
sonra sarayihümayuna varmıştı. 
Valide Sultan dairesinin gece nö
betçileri karabiber lakabile maruf 
Reyhan Ağa ve Gülbün kalfa, mer
diven başında ağayı karşıladılar. 
Ve Valide Sultan Hazretlerinin İs· 
tirahat odasına girmeyip sahil tara
fındaki orta balkonlu salonda na
maz kılmakla ve düalar okumakla 
meşgul bulunduğunu v~ Ağa Haz
retleri gelir gelmez huzuruna çı· 
karılmasını emir ve tembih buyur
duğunu söylediler. 

(Arkası var.) 

1 Yarın: 
Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 

6 
Mitat Pasanm layihasında neler yazılı? - Layiha, Valde 
Sultanın hiç hoşuna gitmedi.- Valde Sultan: "Onların 
kurmak istedikleri dolaplar dönmeğe başlamadan 

tehlikenin önüne geçelim." diyor! 

Hariçte Çümhu
riyet bayramı 
Londrada mühim nutuk

lar söylendi 
LONDRA., 2. A.A. - Anadolu Ajan 

sının hususi muhabiri bildiriyor: 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü mü .. 

nasebetile orta şark lngiliz siyasi cemiye 
ti tarafından Londrada büyük bir içtima 
tertip olunmuştur. Londra büyük elçimiz 
Münir Beyle bazı sefirlerin ve çok ka· 
labalık bir halkın hazır bulunduğu bu iç 
timada cemiyet reisi, Gazi Hazretlerine 
gönderdiği tebrik telgrafını okumuş ve 
bu telgraf haraı·etle alkışlanrruşbr. 

Müteakiben Türk dostu müşir Valger 
Gazi Hazretleri ve yeni Türkiye hak
kında mühim bir konferans vermiş.tir. 

Müşir Valker, konferansında Çana
kaledenberi Gazi Hazretlerinin göstere 
geldiği deha eserlerini saymıf, milli mü
cadele sırasındaki ilk sulh teşebbüaü· 
müzü o vakit ki lngiliz hükUmetinin na
sıl souk telikki ettiğinin, zaferin Mü· 
danya ve Lozan'nın Cümhuriyelin ve 
vasi islahat ve icraatın1n pek canlı bir 
tarihçesini yapmıttır. 

Konferans, halk üzerinde derin bir 
intiba yapmı~ ve birçok defalar alkı§lan• 
mıttır. 

Konferans Gazi ve Cümhuriyetimiz 
hakkında Londra' da timdiye kadar ve
rilen konferansların en hararetlisi, en 

Hariciye vekilinin 
teşekkürü 

ANKARA, 2 (A.A.) - Kerimele
ri Emel Hanımın nitanlanmalan mü -
nasebetile Hariciye vekili Tevfik Rüş· 
tü Beyefendiye, memleketin her ta -
rafından birçok tebrik telgrafları gel
mektedir. Bunlara ayrı, a~n cevap ver 
meği pek ziyade arzu eden Tevfik 
Rüııtü Beyefendi, ailesjnin bu mesut 

gününde kendisini, düşünen, seven ve 
tebrik eden zevata en kalbi teşekkür 
hislerini, son günlerdeki fevkalade 
mefguliyetin verdiği maddi ;imki.nsız 
lık kar§ıamda bizzat takdime fırsat 
bulamad<klarmdan teşekkürlerinin ib 
13.ğın• Anadolu Ajansını tavsit bu .. 
yurmuılardır. 

hürmetkar ve en samimisi addolunabiJi.ı., 
Londra büyük elçimiz Münir Bey söz 

alarak, cemiyete, hatibe ve hazU' bulu
nanlara teşekkür ettikten sonra Türk .. 
1 ngiliz dostluğunun inki~afmdan ve bu
nun ati için bilhassa ikti&adi muahe
deleri vaddettiği mesut 5emere1erden 
bahsetmiş tir. 

MOSKOVA, 2 .A.A. - Tas ajansın· 
dan : Türk Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümü münasebetile Türkiyenin Moı .. 
kova sefaretinde bir resmi kabul yapıl
mıt ve bu resmi kabüle Tüı-k koloni•i 
iştirak etmiıtir 
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HARiCi HABERLER 
Filistinde sükun 75,000 kişinin 

Önünde ----Mamafih. araplann grevi 
devam ediyor 

KUDÜS, 2 (A.A.) - Filiatinin her 
tarafında ıükün hüküm ıünnektedir • 

Bununla beraber Arapların yaptık· 
ları umumi grev sürüp ıritmektedir. 

M. Hitler Almanya harpten 
mesul degil diyor 

VEINAR, 2. A. A. - Baıvekil M. 

Kudüs ile Beytüllabim arasındaki 
telefon yollan dün aktaın kesilmit· 
tir . 

Kahirede çıkan gezetelerden üçünün 
Filiotine ıokulma11 yasak edilmittir. 
Bu karann sebebi aon sünierde Filis
tinde olup biten itler baklıın.ı.ki ha
berlerin bu gazeteler tarafmclan müba
tağalı bildirilip yayılmasıdır. 

M. Litvinof Amerika 
yolunda 

ŞERBURG, 2 (A.A.) - M. Litvi
nof yanında Umanski yoldaı bulundu
ğu halde dün akıam Şerbım 1 gelmiş

tir. Burada Berengaria po.;: ı vapuru· 
na binerek Amerikaya gidecekti.-. 

M. Litvinof , Avrupaya ne zaman 
döneceğini henüz bilmediğini söyle
mekle iktifa etmi§tİr. 

Malta hükumeti azledildi 
MALTA, 2 (A.A.) - Lisan mesele

sinden dolayt milliyetçi hükümet ile 
umumi vali arasında fikir aynltk.ları 
çıkması Üzerine vali Ptılaarif nazırının 

azlini, böyle yapılmadığı takdirde bü
tün hükllmetin istifasını istemiıtir. Hü
kumet, bu teklifi kabul etmediğinden 
umumi vali milliyetçilerden mürekkep 
olan kabinenin vazjfesine inhayet ver
miştir. 

Milliyetçiler geçenlerde tadil edilen 
esasi kanun mucibince yapılan itilafa 
muarız bir vaziyet almışlardır. Bu i
tilaf mucibince ilk mekteplerde yalnız 
lngilizce ile Malta lisanı okutulacak 
ve ltalyan diljnin öğretilmesine orta 
mekteplerde başlanacaktır. 

--o--
Berlinde Fransız 

mezarlığında 
BERLIN, 2 (A.A.) - 1815 ve 1870 

savaşlarında Berlindc esir bulundukla· 
rı sırada Fransız askerlerinin mezarı
na dün Fransız elçisi tarafından bir çe
lenk konmuştur. 

-o--

Amerika - İngiltere 
NEVYORK, 2 (A.A.) - Nevyork 

Time& gazete.sinin Vaşington muha .. 
biri bildiriyor: 

lngiliz mahafilinin Amerikan in • 
giliz müzakereleri hakkındaki kana -
atine göre iki tarafın noktai nazarla
rı biribirinden o kadar uzaktı[ ~ki, 
yakında bir sureti tesviye bulunı:na.r 
hususunda pek az ümit mevcuttur. 

--·--
italyan tasarruf sandıkla-

rına yatırılan paralar 
ROMA, 2 (A.A.) - Resmi istatistik 

lere göre, tasarruf sandıklarına hıra .. 
kılan paraların yekunu 37 milyar li
reti bulmuştur. 

htefani 

Berlin - Koenigsberg 
hava yolu 

BERLIN, 2 (A.A.) - Volf ajanı;ın
dan; Alman demiı-yollar idaresinin Ber 
lin ile Koenigsberg'i biribirine bağla
mak üzere vücuda getirdiği ilk bava 
yolunun açılı§ resmi bugiin posta ve 
telgraf, hava işleri nezaretlerinin mÜ· 
messilleri ile Alman demiryollar idare
sinin ve Alman hava seferleri kumpan
yasının murahhaslan hazır bulunduk
ları balde yapdınqtır. 

Bu hattın tesisinden Alman demir. 
yollar idaresinin bu yakınlarda ta•ar· 
ruf düşüncesile Berlin - Koenigaberg 
hattında işleyen iki sürat katarını lağ
vetmiş olmasından dolayı eşya ve pos 
ta nakliyatında bat gösteren teahhür
lerin önüne geçmektir. 

Bir Rus filosunun Napo
liyi ziyareti 

LONDRA, 2 (A.A.) - Sovyetler 
birliği filosundan bir kısmının NApo -
liye gelmesi dolay<aile bir takım mÜ· 
talaalar yÜrütcn Morning Post gaze
tesi bilhassa diyor ki; 

"Sovyetler birliği filosunun diğer 
bir kısmı da lıtanbula gitti. Türkiye 
ltalya ve Rusya .aı·asındaki dostluk ve 
bu devletler ile Yunaniatan arasında 

husule gelen anlaşma, Akdenizin §ark 
havzasında sulb halini kuvvetlendir • 
mi§tir.'' 

Röyter Ajansı da bu devletler ara
sındaki itilafın Akdenizin şark kıs • 
mında aulh ve istikrar lehinde çok 
kuvvetli bir zümre teıkil ettiğini ehem 
miyetle kaydetmektedir. 

M. Painleve'nin cinazesi 
PARIS, 2 (A.A.) - Leh elçisi M. 

Chlapowski, ata§emiliter kumandan 
Nieveglovski ile beraber dün akşam 
Painleve'nin tabutuna bir çelenk koy 
muştur. 

M. Normiın Davis Ame
rikaya dönüyor 

CENEVRE, 2 (A.A.) - M. Nor· 
man Davis bugün Pariıe giderek M. 
Paul Boncour ile görüıecek, cumartesi 
günü Havre limanında President Roo • 
sevelt transatlantiğine binip Amerika· ı 
ya dönecektir. 

Hitler burada 75,000 kişinin önünde söy
lediği bir nutukta demittir ki : 

- Almanya'yı harpten mesul bir 
memleket yapan iddialar yalandır. Al· · 
manya bu maddeyi kendi kanaati h.ilah
na olarak imbalanıııtn". 

Halk, baıvekilin bu sözlerini .şiddetle 
alkııla \ ·ıtır. 

Bir arbede 
PAMPELUNE, 2 .A. A- - lntaha

bat münasebetile yapılan bir !oplanb bit 
tikten sonra sağ ve ıol cenaba mensup 
bazı kimııeler arannda bir kavıra olmuş 
tur. Poli• müdahaleye mecbur kalmıştır. 
Bu çarpııma neticesinde bir kiıi 61müş, 
yedi kişi de yaralanmıştır. 

İngiltere' de faşistlik 
LONDRA, 2 (A.A.) - Sör Mos -

ley lngiliz faşistlerinin progra.m• bak 
kında Kingaiv.;,g"de söylediği bir nu • 
tukta demiştir ki: 

"lngiliz faşistliği bir frrka. değil, 
fırkalar aleyhinde bir teşekküldür .. 
lngiliz fatiatleri iktidar mevkii.,e gel
dikleri zam.an ıağ veya ıol cenah fır
kalarmdan ber hangi birine ait her 
hangi bir menfaatin milletin yiiksek 
menfaatleri üzerine yükselmesine mü
saade etmiyecektir." 

Bu sözlerden aonra beynelmilel sa
badaki faşistlikten bahseden Sör Mos· 
Jey nutkuna şu suretle devam etm~ -
tir: 

" Sulbü sağlamlaştırmak için bir 
tek çare vardır, o da fal}İstliğin gittiği 
yolu tutmaktır. Silahların azaltılma .. 
ve büyük devletler arasında bir an -
!aşma yapılması ve sulh mua!ıedele
rindeki haksız ve çok çirkin maddele
rin değİ§tİrilmesi temellerinden ba~ ... 
ka bir esas Üzerine kurulamaz. 

"Sulhü tehdi leden tehlike faşist
ler tarafından gelmiyor, onların ida
resi başında bulunanlar geçen büyük 
harbin bütün iztiı·ap ve fecaatalerini 
duyup çekmişlerdir. Bu tehlike asıl 
sosyalistler tarafından baş göstermek
tedir. Bunlar dünya harbinde döğü -
şüp çarpışanları arkadan hançerleme 
ğe kalkıştıktan sonra şimdi de milli • 
yetçi sosyalist rejimine muarız olan 
birkaç ki§İyi tevkif ve hapsettiği için 
Almanya aleylınde bir mücadeleye gi
rişmiş bulunuyorlar."' 

Sör Mosley'in bu nutku şiddetle al
kışlanmııtır. 

Almanya sulh için silaha 
muhtaçtır 

BERLlN. 2 (A.A.) - Volf Ajan
sı bildiriyor: 

Milli Müdafaa nazm Ceneral Fon 
Blomberg dün Boeraen Zeitung gaze
tesine gönderdiği bir yazıda diyor ki 
"Biz Alman aokerleri pek ala biliyo
ruz ki gelecek zamanlarda patlak 'fC 

recek bir harp bir milletler aavaşı ola· 
caktır. işte bunun içindir ki biz de Baş 
vekil M. Hitler gibi sulh istiyoruz. Bu 
sulh isteği bize siJ&h verilmesini ate .. 
mek hakkını vermektedr. Hiç bir hü
kUmet reisi sulbü silahsız olarak mu~ 
bafaza. edemez. Herhangi bir hüku -
ınet reisi veya bir kumandan vatanını 
müdafaa için silaha mühtaçtır. 

--<>-

Lindberg Paristen ayrılıyor 
PARIS, 2 (A.A.) - Miralay Lind

berg, dün sabah Elysee'ye gitmiş ve 
Cümhurreisi M. Lebrun tarafından ka 
bul edilmiştir. Bundan sonra Lindberg 
karısı ile birlikte hava i~leri nezareti· 
ne giderek M. Cot'a veda etmiştir. 

Lindberg, hava §eraitine göre yarın 
sabahleyin yahut öğleden sonra Mu· 
reaux'daki deniz tayyar-elen hareket 
Üssündan havalanarak Fransadan ny· 
rdmağı düşünmektedir. Llndberg, 
Fransa.da kaldığı günler zarfında se
yahatini, arzusu veçhlle, giz.li tuttuk .. 
larından dolayı Paris gazetecilerine te 
şekkürlerini bildirmiştir .. 

LES MUREAUX, 2. A. A. - Lind
berg ile karısı Amsterdam'a gitmek üze 
re bugün saat 12,20 geçe havalanmış· 
!ardır. - . ' --o--

Amanda İngiliz aleytarlığı 
AMAN • MEVERAl.ŞERIAOA, 2 A. 

A. - Emir Aptullalıın Hayla limanının 
dün açılış merasimini yapmak üzere 
Amandan ayrıldığı ve burada bulun· 
madığı bir sırada lngilizleı· aleyhinde 
bir takım nümayişler olmu~tur. 

Az çok bir gerginlik hüküm sür
mektedir. Bununla beraber iki lngiliz 
zabitanının bir taarruza uğradıklarına 
dair Kahirede çıkan şayialar doğru de
ğildir. 

--o-

Zeppelin balonu Ameri-
kadan döndü 

FRlEDRISHAFEN,2. A. A. - Volff 
ajansından : Şimali Amerikada bulunan 
Akroııdan gelen Kont Zeplin balonu bJ 
sabah yirmi dört yolcu ve 330 kiloluk 
mektup ile birlikte yere inmiştir. 

-o--

Mülteci ve muhacirler 
meselesi 

CENEVRE, 2. A. A. - Mülteci ve 
muhacirler meselesi hakkında birinci teş 
rinin 28 inde Ccnevrede toplanan bey• 
nelmilel konferans müzakere!erine ait pro 
tokol dün Romanya hükumeti namına M. 
Conıtantin Antoııide tarafından imzalan· 
nuştır. 

-• 
Fransız Başvekilinin lehi-

mizde bir makalesi 
·Fransız _gazeteleri inkılabımızı sütun 

sütun yazılarla alkışlayorlar 
PARIS, 2 ( A.A.) - Anadolu Ajcınsının hususi muhabiri bildiri -

yor: Fransa Reisicümhuru M. Leb run Hazretleri onuncu yıldönümii. 
münasebetile Tiirkiye büyük elçiliğinde verilen ziya/eti tefrif etmifler 
ve büyük elçi Suat deye ı•ransanın muhabbet ve samimiyetıni bildirmİf 
ler ve bütün Frcınsa milleti namına Gazi Hazretlerini ve Türk milletini 
tebrik eylemiflerclir. Resmi kabulde Başvekil M. Albert Saraut, Harici
ye nazırı M. l'aul Boncour, diğer nazırlar, ayan ve mebuaan reisleri, a
kademi azaları, Reisicümhurun ask eri ve mülki heyetleri tekmil sefirler 
ve sefaretler erkanı, devairi askeri ye rüesası, Hariciye erkanı, bütün 
Fransız matbuatı erkanı hazır bulunmuşlar, büyük elçimiz Suat Beyi 
ve Türk milletini tebrik etmişlerdir. Misafirler, sefarethanenin tamir 
ve yeniden tefriş edilen salonlal'ında çok mükemmel bir tarzda izaz 
edümiflerdir. Muhtelif partilere mensup matbuat büyük bayramımız:c 
müttefikan tesit etmekte ve sefal'etimizcle gerek Reiflcümhur Hazret -
/erinin bulunduğu ve gerek ana tekaddüm eden gecede icra edilen 
fevkalade merruıimi samimiyetle alkışlamaktadırlar. Sütun sütun çıkan 
yazılar arasında bilhassa Başvekil Albert Saraut ve Frans1z ve Türk 
dostluğuna hitap eden uzun ve kıymetli bir makale ile bugünün heye -
canına çok samimi bir lisan ve tehassüsle iştirak etmektedir. 

• 
I smet Pş. Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 2. A. A. - Başvekil lşmet Paşa Hazretleri Cümhuri

yetin onuncu yıldönümü müncısebetiyle memleketin her tarafından 
muhtelif makamat, müessesat ve bir çok zevattan aldıkları tebrik telg
raflarına ayrı ayrı cevap vermek imkansızlığı karşuıında mukabeleten 
tebrik ve teşekkürlerinin iblağına Anadolu Ajansını tavsit buyurmcq
lardır. 

Halk kürsüsünde konuşanlar 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Haber aldığıma göre bayram müna

sebetile serbest kürsülerde konuşanların isimleri fırkaça bir levhaya 
yaultrılarak inkılap müzesine hediye edilecektir. 

Kontenjan listesine ilave 
ANKARA, 2. (Milliyet) - 14859 sayılı kararnameye ilişik (M) 

listesine ilave olarak Norveç için Cpozisyonundan 3000 kilo ve 328 B 
pozisyonundan 58000 kilo kontenjan verilmesi hakkındaki kararname 
cumartesi günü resmi gazetede neşredilecektir. 

14859 sayılı kararnamenin 16 ıncı maddesi ile kaldırılan eski ka
rarnameler maddelerinin hükümlerine göre ve bu maddelere tatbik 

edilirken verilmis olnn müsaadelerd en gümrüklerde muamelesi bitirilmi 
yenlerin 14859 ~ayılı kararname üzerine durdurulduğu ve eski hükıim
lere göre vaktinde verilmif bulunan müsadelerin infari cihetine gidilip 
gidilmiyeceğinde tereddüt edildiği anlaşılmış ve 14859 saytlı kararna
me ile kaldırılan hükiimlere müsteniden evvelce ba~anmış muamele
nin kazanılmış haklart 14975 sayılı kararname ile tanınmtş ise de bu 
bahsi geçen husus için bir sarahat bulunmamasına binaen işin bir kara 
ra bağlanması istenilmiş ve mesele icra vekilleri heyetinde görüşülerek 
eski hükümlere göre verilmiş olan müsaadelerin müteber savılması ka
bul edilmiştir. 

Ankara Halkevini ziyaret edenler 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Bütün bayram günleri esnasında 

halk kesafetine ve lmtlulama hare keline en ziyade sahne olan Ankara 
Halkevi olmuştur. Tesbit edilen rakamlara göre bayram esnasında An 
kara Halkevini 8500 kişi ziyaret etmiştir. Bunlardan 1200 kişi baloya 
5750 si temsillere 900 Ü Hukuk talebesinin ve 650 si ele muallimlerin ter 
tip ettikleri toplantılara iştirak etmişlerdir_ Halkevinin Yeni sinema
da köylüler ıçın verdiği temsillerde bulunan binlerce halk 
bu yekuna dahil değildir. 
ıım ................................................ ... 

Almanyada tevkif edilen 
lngiliz gazeteçi 

BERLIN, 2. A _A. - M. Paoter'in ser 
best bırakılacağı resmi surette bildiri!· 
miştir. Bu hususta çıkarılan bir tebliğde 
deniliyor ki : 

'' Leipzig müddeti umumisi, Panter 
meselesi hakkındaki tahkikat neticesi.ııi 
öğrendikten ve bu tahkikata ait dosyayi 
dikkatlj surette gözden ~eçirdikten son
ra ingiliz gazetecisi hakkında yeniden 
takibat yapdması için hiçbir sebep gör
memiştir. Bununla beraber Almanyada
ki faaliyetinin devamı arzuya fayan gö .. 
rülemeyen M. Panter hudut haricine çı· 
karılacak in" 

,..._ ... ~ - -----· 
~ 

Habeşistan Hariciye 
nazırı geliyor 

ATINA, 2 - Habeşistan Hariciye 
nazırı Mösyö Haroni dün buraya gelmiı 
ve hariciye nezareti erkanı tarafmda.n 
karşılanmışb•·. Mösyö Haroni burad" 
on gün kadar kalacakbr. Daradan ls
tanbulu ziyaret etmesi muhtemeldir • 

--·--
Saatte 350 kilometre 

SEVlLLE, 2. A.A. - Cenup Amerib· 
" postasını taşıyan alman tayyaresi, Mad 
rit ile Seville arasındaki mesafeyi bir 
saat 10 dakikada yani saatte 350 kilo
metroluk bir süratle katetmiştir. 

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

Balkan konferansı hey' eti dün gitti ,. 
Büyük Millet Meclisi birinci reis vekili ve Trabzon mebusu Ha

san Beyin riyaseti alhnda bulunan Türk murahhasları, 5 Teşrinisani ta
rihinde Selıinikte toplanacak olan Balkan konferansına iştirak için, 
dün sabah Stellad'ltalia vapurüe ve Pire tarik.ile Selôniğe gitmi,ler -
dir. 
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1 an 
Ankara da 

Bayramı Ankarada geçirdim. 
d ~akarya arkasında sırtını yalçın 

aglara veren Ankara üç gün üç f ece Mustafa Kemalin adını hay
ırdı ve bütün arz hu gönüllerden 

&elen sesi dinledi. 
Onun yanında, onun havasını 

~eneffüs ederek yatadığım daki
alar hana sekiz yıl evvel gene o

kun kartısında onun sesini dinler
en duyduğum heyecanı hatırlattı. 

h Sekiz yıl evvel Büyük Şef bütün 
hu Yıllara taksim olan inkılap 
aınlelerini tatlı birer ümit ve ha

ya) .~ibi anlatmıfh. Onun beteri ve 
~hı~ hassaların üstünde ve çetin 
ır ırade mahfazası içine saklı di-

~ağ c~.hazı bugünü sekiz yıl evvel
en dutünmüttü. 
.. Ondaki yapmak knvvetinin dü
tun~ek kudreti gibi yaratıcı oluşu 
&ekız yıl evvel hayaJ gibi görünen 
a~.zuları bugün hakikat halinde ö
lıunıüze serdi. 

1. Sekiz yıl evvel his ve fikir ha
•nde onun dudaklarında okuduğu
tı_ıuz inkıalp bugün onun da gözle
rıni çiçeklendiren bir varlık oldu. 

Mustafa Kemal neslinin evlatla
rı tarihin en heyecanlı dakikaları
nı Yatadılar. Bu bizden evvelki ve k0 nraki nesillere karşı göğsümüzü 
abartacak bir şereftir. Fakat asıl 

&ururumuz o büyük eserin tekev
\'iin hadisesine şahit olmamızdan 
gelir. 

İnkılap bir kül halinde onun di
llıağında yatıyordu. Zaman za
~an, Parça parça, yudum yudum 
t 0kPllll!a toplana bugünkü Türkiye 
;._evvün etti. 

lı Milletler tarihi nesiller için iki 
h~eket kaydeder. Onlar ya yıkıcı 
ır kahramanın hayatına veyahut 

Yapıcı bir halaskarın harekatına 
f&hit olmutlardır. Mustafa Kemal 
lıes~i onun varlığında her iki hadi- • 
&e)'l YafalIUftır • Dünü yıkıp yarını 
Yapmak şerefi tarihte ilk defa ona 
liaıip oldu. 

918 bozgunu ile 933 bayramını 
Y~yanlar bunu itiraf ederler. 

O, vadettiği her şeyi yaptı. 
Ve ne mutlu bize ki inkılap bek

liyen bütün milletlerin etini özle

dikleri {Mustafa Kemal), bizim
dir. 

'~ Burhan CAHIT 
KDçUk haberler _ı 

• Acenteler birliği intihabı - Bor· 
'- acenteleri birliği intihabatı yarın 
Yapılacaktır. 
ita ~ Cemal Ziya Bey - Selanik Ban· 
~ " heyeti umumiyesinde bulunmak ü/"k fehrimize gelen lktıaat vekaleti 

1~' etler müdürü Cemal Ziya Bey bu-
un Anlaıraya avdet edecektir. 

ı._ • Tetekkür edildi - Cümhurİyet 
~tamının ikinci gecesi yapılan deniz 
llle .1klerindeki intizamdan ve mükem· 
. liYette dolayı bu ıenlikleri tertip ve 
:~~·.•.na nezaret eden Deniz Ticaret 
lı. ud~rij Müfit Necdet Beye kutlulama 
ın<>nu~~si tarafından bir teşekkür na-

e gonderilmittir. 
••· • Sefirler dönüyor - Fransız sefiri 
"loı ·· Kam >-1ö Y~ merer ve Amerika sefiri 

t
el s)'.o Skinner Ankaradan lıtanbula 
nııtlerdir. 

d • Sicim fabrikası - Anadoluhi•arın
t "j. ~en~de 450 bin kilo sicim yapa
ç~ hır ıp, halat ve sicim fabrikası a-

bUftır • 
tru • Atina hona acentelerinden bir 
~P - Atine kambiyo borsası acente
~ ~den bir grupun yakında şehrimi-
di :tıyarete geleceği haber verilmekte-•. 

t BORSA 1 
Uı Bankasmdan alman cetnldir) 

2 Teşrinisani 1933 
Alı 1 a m Flatları 

• ... 11t11.ruıar Tab•illt ıı33ıu.i ... c1 .... iu 99 Eı.ı. ... u. -.-
ş., .. k. •tıkrau 95 Traa••7 ~ 

ll.J,t il. Yollan 2.30 Tlul -~ C.6"'';;.k~hide 50,37 ,50 Rıhbm ı7,75 
s.l'<li ... 1,so 

A~dolu 1 4.C,75 a•id.,;"•hi 6 
l'. ••it 9,25 .. il ~6.75 

e.ri)'e 9,50 MimeıaU 50,70 

l,ıı......, ESHAM 
... ıc •• Telefo• 13.-
.• "" li-..ua t,IO Bomonti ı9 

=r· t.t11._.,: .... Terlcoa 26,75 
102 Çimento 11,20 A'• .. ••y 47 itti.hat day. ı7.75 ••dol.,. ıt· 

ş· , ••• Z7 Ş.rk day J,10 \r, H . R. .. .. ... ,f.: ıs Balya 1,85 .,, 
3,60 ~ark m . .cq 2,1115 

tEk FIATLARI 
p•l'"i. 

1208 ı Prai londr., 15.93 
Nt;,Ot'k 659 Vi1•na 4.25 

Briilıtıel 
73,625 Madrit 5,&3 

A1ilan 0 

3,38,50 Berlin ı.97.77 

Ati~ 
8,98 Bel ırat 34,80 

~"~•re 83,14 Zloti 4,21 

Arnıterdanı 2,435-8 P~ıte 3.81 

Sofy• 
ı.ı6.95 Bükreı 80.81 

66.91 Moılco~a 1083.25 

N UKUT (Sabı) 

kura.ı ıı: ...... , 
20 r Franu, - --
l lıterlin, H7 ı Sili.., ,. .... 24,.50 

1 Dolar 
657 1 Pe•eta H 

ZO llrot 
ı35 1 Mark 49 

20 f. ıı.ı.u.. 213 ı ZelotJ M.-

20 Drahmi 
117 JO l.•7 0.23 

20 l. ı •• 1ç ... 
24 20 Dinar 46.-
eıa 1 Ç('rno,..{ı -.-~O Leva 211 1 Altın 9.32 
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ŞEH. R HABERLERi 

Ekoae•I 

Tütün ihracı 
Geçen senelere nazaran 

tezayüt var 
Tütün istihsal ve ihracatımızda 923 

senesine nisbetle pek yüksek bir le· 
zayüt bulunduğunu istatistikler göster 
mektedir. Filhakika 923 seneainde 
351,521 dönümde 36 milyon kilo tü • 
tün istihsal ve 21,325,000 lira kıyme
tinde 27 ,456 ton tütün ihraç edilmit • 
ken, 931 senesindeki zeriyat sahaaı 
746,843 dönümü bulmuttur. Ayni se
nede 51,111,51 kilo tütün iatihsal e • 
dilmif ve 43 milyon lira kıymetinde 
ihracat yapılmııtır. 

808 bin liralık ihracat 
Palamut hüli.sası ihracatımız.da 

tezayüt olduğunu tutulan istatistikler 
göatermektedir. Filhakika 923 sene -
sinde bet bin liralık palamut bülasa
aı ihraç etmitken geçen sene 808 bin 
liralık ihracat yaptığımız anlaıılmış-
br. 

20 bin liraya kadar müsaade 
Muhtelif sebeplerle hariçte bulu -

nan Türklerden buradaki iratlarından 
gönderilmek istenen paralann kambi
yo müıaadeai iki aydan beri verilme
miıtir. latanbul kambiyo müdürlüğü, 
on beı günde bir, bu suretle vuku bu
lan müracaatlan bir liste he.Jinde An
kara kambiyo müdürlüğüne bildirmek 
tcdir. Bunlara ait müsaadelerin, yeni 
kambiyo kararnameıinin meriyete 
vaz'mdan sonra verileceği anla~ılmak 
tadır. Yalnız şimdiye kadar lstanbul 
kambiyo müdürlüğü, harice on para
lık döviz müsaadesi vermemekte idi. 
Müatacel ~ıe zaruri a:öriilen ahvale 
münhasır olmak 9artile lıtanbul kam 
biyo müdürlüğüne 25 liraya kadar 
döviz müsaadeai itası hakkı verilmiı
tir. 

Muafiyet listeleri bekleniyor 
Sanayi müesaeıelerine verilecek bu 

ıeneki muafiyetlere ait listenin bugün 
Jerde vekaletten tebliği be~nmekte
dir. 

iki yeni kontenjan kararnamesi 
Mevcut listelere muhtelif mevat 

ilavesine ve 20 Ağustoı 933 tarihli ve 
14859 numaarlı kararnameden evvel 
lktııat vekiletince verilmit müsaade
lerin muteber olduğuna dair iki yeni 
kontenjan kararnamesinin Heyeti ve
kilece kabul edildiğine dair alakadar 
ıehrimiz makamatına ma!Uınat gel • 
mi9tir. Bu karamamelerin metinleri 
ihtiva eden Resmi Gazetenin de yarı
na kadar gelmesi bekleniyor. Karar .. 
name gelir gelmez, gümrüklerde bu
lunan ve müaaadesi 20 Ağusto.stan ev
vel alınan malların imrarına başlana
caktır. Bu karamameler, piyasada 
memnuniyetle kaıılanmıı ve mevcut 
bazı tereddütleri izale etmi9tir. 

Nekadar mevadı muştaile 
getirildi 

Tutulan istatistiklere göre, geçen 
eylül zarfında memleketimize 200 ton 
maden kömürü, 2115 ton motorin, 8 
bin 486 ton mazot, 393 ton petrol ve 
99 ton benzin ithal edilmittir. 

Netiee Yunanistan lehine mi? 
Türk - Yunan ticaret itilafının 

müddeti bu ay sonunda bitecektir. i
tilafın temdidi mevzuu bahistir. Bu 
itilafın tatbikatından elde edilen ne
tayice dair ihracat ofisi tarafından 

velıi.lete gönderilmek . Üzere bir ra
por hazırlanmaktadır. itilafın, Yunan 
pencere camlannı piyasamızda aürül
mesini mucip olduğu ve daha ziyade 
Yunaniatan lehine neticeler verdiği 
anla9ılmaktadrr. · 

Geçen haftanın iktısadi 
vaziyeti 

Dünkü nüshamızda, son haftanın 
ticari ve iktıaadi vaziyetini gösteren 
ilk raporun mıntaka ticaret müdürlü
ğü tarafından vekalete gönderildiğini 
yazmıştık. Öğrendiğimize &Öre, bu ra
por, bayram günlerine tesadüf etmi9 
olması hasebile hafta zarfında mü -
him bir harekati ticariye olmadığını 

bildirmekten ibarettir. Ticaret oda11 
ve diğe ralikadar miiesseseJerin vf!re 
cekleri malU.mata istinaden aııl ilk ra 
por, önümüzdekl çarıamba günü. mın
taka ticaret müdürlüiünden vekalete 
gönderilecektir. 

Tiltlln piyasası 
AKHiSAR, 2. (Milliyet) - Tütün 

piyasa11 aekaen bqlcn açıldr. 
AKHiSAR, 2 (Milliyet) - Tütün 

piyası 85 ten açıldı. Zurra gayri mem
nundur. lnhiıar idaresinin laaliyete 
geçmesini bekleyor. 

Tekirdağ borsasında 
TEKIRDAC, (Milliyet) - Şehri

miz Ziraat Bankası borsamızda buğday 
mübayaatrnı geintletınekteclir. ltöylü
nün cetirdiji buğdayların kıımı azamı
nı banka mübayaa ediyor. Ve bir kum.ı: 
ise fabrikacılar tarafından alınmaktadır. 

Bina<:naleyh buğdayın beher okkası
nın fiati 4 kurut 10 paradan 5 kurut 
arasında t alüf ebnektedir,. · mdiye 
kadar Ziraat bankası köylü en 600 bin 
okka buğday mübayaa etmiş olduğu tah
min ediliyor. 

Borsamızda a.ablan difcr meve.t ara
sında keten ve haşhaı tohumları rağ-
• • • • O.. • ••• L _L 

Şehir meclisi --
Tevfik Salim Paşa da 

istifa ediyor 
Doktor Tevfik Salim Paıa Tıp Fa

kültesi reisliğine tayin edildiği için 
Şehir meclisi azalığından istifa edecek
tir. Tevfik Salim Paşanın pazartesi 
günkü içtimada istifanameaini verme
si beklenmektedir. Meclisten istifa e -
den diğer iki aza yerine divanı riyaaet 
en fazla rey almı§ olan iki namzedin 
azalığını mecliae bildirecektir. 

Belediye kooperatifi açılıyor 
Belediye kooperatifi eski Maarif 

nezareti binası altmda açacağı bir nu
maralı satı§ mağazasımn tamir ve tan 
zimini ikmal etmittir. Birkaç güne 
kadar mağaza açılacak ve burada ko
operatif azasına mevaddı gıdaiye sa
tılacaktır. 

Belediyelerden gelen tebrik 
telgrafları 

Cümhuriyetin onuncu yıldönWnü 
münasebetile diğer belediyelerden ls
tanbul belediyesine yüzü mütecaviz 
telgraf gelmittir. lstanbul belediyesi 
bunlara cevap gönderecektir. 

Ruhsatiye harçları alınıyor 
Umumi mahallerden vakfiye harç

larnnn vaktinde alınamadığı anlatıl -
mıştır. Vakfiye harçlarınm zaman ge 
çirilmeden tahsil edilmesi için beledi
ye 9ubelere bir tamim yapmıştır. 

Evlerdeki buz depoları 
Yeni çıkan buz depolarından be

lediye resim almağa karar 'Vermittir. 
Fakat hangi müeHese ve evlerde buz 
deposu bulunduiu malum değildir. Be 
lediye buz depolarının lıtanbuldaki 
ajanları nezdinde teıehbüsatta bulu • 
narak ıimdiye kadar nerelere buz de
polardan satıldığını ı.oracaklır. Bu.n -
dan sonra depolardan resim alınma;sı 
için tahkikat yapılacaktır. 

VllAyette 

Ziraat sergisi bu akşam 
kapanıyor 

Vilayet bahçesinde açılan üçüncü 
Ziraat sergisi bugün a)<fam kapana
cakbr. Sergide bugün ıehir bandosu 
bulundurulacaktır. Dün sergiyi bir 
çok kimseler gezmiıtir. Sergide te9 • 
hir edilen eıya ucuz fiyatla satılmak
tadır. 

Takas komisyonu 
Takas komiıyonu vali muavini Ali Rı

za Beyin riyasetinde toplanarak mevcut 
itleri çıkarmı9tır, 

Refah vapurunda 
kaçak eşya 

Dün Portaaitten limanımıza gelen 
Refah vapurunda gümrük muhafaza 
memurları tarafından iki defa ara§tır
ma yapılmıı ve neticede komanyalık
larda bir mikdar yünlü eteklik ku -
maş, biluz İpekliler, kolyeler Japon 
iti çocuk oyuncakları, kalpak derile
ri, manıonlar, bir sandık derununda 
25 kıymetli kürk , bir kürk manto ve 
diğer bazı kıymettar kaçak eıya bu -
lunarak müsadere edilmİ§lİr. Bunların 
Ruayadan alınmış ve Portsaide kadar 
götürülerek geriye getirilmit olduğıı 
anlaşılmı§tır. Bunların sahipleri tea ... 
bit ve mahkemeye aevkedilmek üze
redir. 

--o--
Yugoslav gazetecileri 

gittiler 
Şehrimiz.re bulunİnakta olan Yugos

lav gazetecileri dün memleketlerine döB
müşlerW.r. 

Poliste 

MaarHte 

Yeni mektepler 
İki ilk mektebin küşat 

resmi yapıldı 
Büyükçekmecenin Bojder ve Anar

§• köylerinde iki yeni ilk mektep bi
naaı infa edilmit ve reııni küfatları ya
pılmıştır. Resmi kü9atlarda bulunmak 
üzere maarif müdiriyetinden müfet -
tit izzet Bey bu köylere giderek kü -
§al reaiınlerini yapm19tır. Mektebe 
kartı bu köyler halkı fevkalade ~ağ
bet göstermi9lerdir. Mektebe yenıden 
birçok talebe kaydedilmitşir. Resmi 
kütal cümhuriyet ba~~mında Y.a!'ıl • 
dığı için köylerde vucude getırilen 
cümhuriyet meydanlarmda canlı le • 
zahürat yapılmı§tır. 

Yeni teşrihane binası 
Üniversite binaaı yanmda yat>ılan 

yeni tefrİhane binası ikm.'.'l e~ilmitlir. 
Burada ayni zamanda dort laburatu
var birle9tirilmektedir. Oniveraite bi
nasının timdiye kadar kapalı olan ar
ka kapıaı açılmrıtır. B~rada~ lCJriha
nenin irtibatı temin edilecektır. 

Morg müdürlüğü yanında yapıl • 
makta olan Tıbbı Adli ders laburatu
varı birkaç güne kadar bitecektir. 
Şehrimize gelen ecnebi profesörler İ • 
çin Lalelideki harikzedegan apa.rtı -
ımanlarmda daireler kiralanmııtır. 

Maarif madalyaları yeniden 
bastirılı yor 

Maarif veki.leti, Cümhuriyet bay
ramı münasebetile 200 bin adet bronz 
madalya basbrm•§ ve Ziraat Bankası 
vasıtasile bunları sahta çıkarmıtfı. Bu 
madalyaların hepsi bibnittir. Yeniden 
birçok te.lepler vardır. Vekalet darp 
haneye emir vereek 50 bin adet da
ha madalya basılmaaını bildimiıtir. 
Birkaç güne kadar bu madalyalar ba
sılack ve satı§8. çıkarılacaktır. 

Kadıköy erkek lisesi 
Kadıköy erkek lisesi Haydarpafa

daki eski Tıp fakültesi binasına lafın
mııtır. Yeni bina müsait olduğu için 
burada birkaç tube daha açılmıtbr. 

Ankaraya giden polisler 
döndü 

Büyük bayramda Ankaradaki ge
çit merasimine iıtirak etmek üzere 
Anl<araya giden 300 polis memuru 
dün Istanbula dönmüşlerdir. Bayram 
eanaaında gece ve gündüz lslanbulda 
vukuu muhtemel her hangi uygunsuz 
vakalann ônüne geçmek üzere emni
yet müdürlüğünün aldığı tedabir me
yanında polislerin mezuniyetleri kal· 
dırılmı§ ve zabıta me.murlanmız üç 
gün Üç gece daimi surette vazife ba
tında bulunmuflardı. Bu sayede bay
ram günlerinde haizi ehemmiyet hiç 
bir zabıta vakası olmamış, poliı me • 
murlanrun müteyakkız bulunmaJan 
uygunıuzluklann önüne geçmiştir. 
Bu gibi fevkalade tertibata lüzum ke.1 
madığı cihetle dünden itibaren za -
bıta meınurlan da eakisi gibi mezuni
yetlerinden İstifade etmeğe batlamıı
lardır. 

Emir dün geldi 
Şimdiye kadar hatada bir yapıl -

makta olan lıtanbul • Pier • lskende
riye seferlerinin iki haftada bir icra -
aına karar verİlmİ§tir. Bu karart dün 
Devlet Denizyolları müdürlüğünden 
alakadarlara hildirilmiıtir. Onümüz -
deki salı günü lskenderiyeye bir va -
pur hareket edecek, ondan .sonra on 
beı günae bir vapur kaldmlacaktır. 

Serbest kaldı 
Dumlupınar cinayeti maz

nunu beraet etti 
Dumlupınar vapuru Karadeniz se

ferinden avdet ederken Feyzi iam.in -
deki garsonu öldürmek ve vücudünü 
ortadan kaybetmekten suçlu koman -
yacı Süleymanın nakzen rüyet edilen 
muhakeme&İne dün de devam edilmiı 
tir. 

Dünkü muhakemede iddia maka
mını inal eden Katif Bey komanyacı 
Süleymanın kamarot Feyziyi öldürdü
ğü sabit olduğunu aöylemit, hadiseyi 
teşrih etmi9 ve suçlunun ceza kanunu 
nun 450 inci maddesinin altıncı ben
di ile cezalandırılmasını 2335 numa· 
ralı af kanununun da nazarı dikkate 
alınmasını iatemiıtir. 

Bundan sonra davacı vekili Orhan 
Milat Bey de cürmün ..ahit olduğunu 
binaenaleyh mahkemenin eski kara
nnda ısrar etmesi icap ettiğini söyle
mİ§Iİr. 

iddialardan sonra suçlu vekiUeri 
ayn ayn müdafaalarını yaparak or -
tada delil olmadığını, suçlunun suçu iı 
Jediği sabit olamadığını, binaenaleh 
mahkum edilemiyeceği mütaleasında 
bulunmutlardır. 

Mahkeme heyeti uzun sÜTen bir 
müzakereden sonra komanyacı Sü -
leymanın Feyziyi öldürüp denize at -
mıf olmasını varit görmemit ve ekse
riyetle beraetine karar Yermiıtir. 18 
aydan beri mevkuf bulunan ve evvel
ce idama bedel 24 sene hapse, bin li
ra da tazminata mahkum edilmi9 bu
lunan komanyacı Süleyman muhake -
meyi müteakıp derhal serbest bırakıl
mııtır. 

Dün de tahliye edilenler oldu 
2335 numaralı af kanununun tat

bikatı fae.liyeti dün de devam ebniı -
tir. Beter ki9ilik heyetler dün de tev
kifhane ve hapishanede meuul ol -
mutlardır. Tevkifhanede meıgul olan 
heyet dün iki kişiyi tahliye etmiıtir. 
Hapishaneden de 6 kiti tahliye olun -
muıtur. Bunlardan biri Tatar ismet 
iaminde bir müebbet kürek mahkumu
dur. Tatar ismet 3 katil hadisesinden 
ve biribirine eklene eklene müebbet 
küreğe mahkUın olmuş, Cümhuriyet i
lan edildiği zaman cezaıı 15 seneye 
indirilmit, bu aefer de bq senesi affe
dilmit, on sene de yatmış olduğu için 
derhal serbest bırakılmıştır. 

Bundan başka daha 3 katil mah • 
kiimu vardır. Hapishanedeki heyet 
dünden jtibaren ağır cezalı mahkUm. 
!arın dosyalarını tetkike batla.mı~ ve 
dün yüzü mütecaviz doayayi tetkik e
derek cezalar üzerinde icap eden ten
zilatı yapmııtır .. 

Tarikati salahiyeciler hakkında so 
rulan suale henüz Yeki.Jetten cevap 
gelmemiıtir .. Heyetler bugün de tet
lıikat ile me,gul olacaklardır. Ceza 
mahkemelerinde de duruıma yapılma 
makta, dosyalar Üzerinde tetkikat icra 
edilmekte ve cezaıı 3 aeneyi tecavüz 
ebneyecek olan davalar İptal olun -
maktadır. 

MahkUınlardan hıraızlıktan bir sa
bıkası olanlar ile diğer cürümlerden i
ki sabıkası olanlar t hliye edilmemek
tedir. 

Eroin fabrikası sahipleri 
Geçenlerde Kalyoncu kolluğonda 

meydana çıkarılan gizli eroin fabrika
" iıletmelde maznun Galatada Cümhu
riyet f&pka mağazası sahibi Marko e
fendi ve rüfekaaınm muhakemelerine 
dün gümrükteki ihtisas mahkemesin-
de devam edilmiş ve miiddeiumumi id
dianamesini dermeyan eylemittir. 

Yangın yerlerinde 
Makamı iddia, Marko n Hüsnü e-

t h e 1, fendilerle dört reiikinin cürümleri saa a rrı bit olduğundan faili asli ve diğer suç

Bundan böyle sıkı tedbirler alınacak, 
bir kaç kadın tevkif edildi 

Zabıta yeni bir randevu yeri mey- / 
dana çıkarnHJbr. San zamanlarda Sü- I 
Jcymaniye civarmdaki yanam yerlerin 
de ak§'U11 Üzerleri bir takan münase
betsiz kadınların dolaşmakta oldukla
rı nazarı dikkati celbetmiş ve zabıta 
buraları gÖEetlemeğe haılamrştır. Ev
velki gece ortalık karardıktan sonra 
yangm yerlerinde baaı kimselerin do
l&§makta olduklan görülmiif ve zabi-
bo.i ahlakiye memuı lan tarafından a
raıtırma yapılmı~tır. Bu araıtırmada 
yangın yerinde dükkan harabelerinde 
bi~ k'.'ç kadın, ~r~ek yakalanmıılardır. 
ikinci ıubc zabitaı ahlakiyeıi buraları 
daimi kontrol altına alrnııtır. 

Papelciler 
Son günlerde gene ötede beride lıir 

takım papelciler peyda olmuıtur. Zabi
ta bunlara karıı sıkı tedbirler almı§t". 

Evvelki gün Ziya ve Osman isimlerin
de iki kişi Yüksekkaldırımda papel ve 
yüzük oyunu oynatarak halkı soyarlar
ken cürmü meıhut halinde yakalanmıı
lardır. 

iki papelci evraklarile adliyeye teslim 
edilmiılerdir , 

Bir yankesici 

da Arif Efendi İsminde birinin cebinden 
parasını çalarken yakalanmııtır. 

Otomobil kazası 
' 

Şoför Halıla eieadinin idaresindeki 
1030 numaralı otomobil Harbiyede O- ' 
mer isminde birini yere devirmiıtir. 

Denize duştu 
Kumkapıda oturan s.-.acı Yani Bo

ğaz.içi iakdesinde durmakta iken muvaze
nesini kaybederek denize düfmÜJ boiul· 
mak üzere iken kurtarılmııtır. ' 

Bir çok pıçak bulundu 
Evvelki ak9am Beyoğlunda ve Beya

zıtta yapılan aramalar neticeainde bir
çok kimselerin Üzerlerinde bıçak kama 
vesaire bulunarak mü~adere edil~4tir. 

Tramvaydan atlarken 
Osman İsminde biri Şiıhane yokuşun· 

da tramvaydan atlarken düıerek ağır 
surette yaralanmııtır. 

Bir yang n başlangıcı 
Tcpebaşında Şeyh hRnrnun ikinci ka

tından ...,.ngıa cıkmı§. siravetine meydan 

luların muavin sıfatile tecziyelerini 
ıaı.., etmittir. Muhakeme, müdafaa j. 

çin b8ıka güne bırakılmııtır. 

Harp galerisi 
Askeri müze müdürlüğünün 30 A -

patoı Batkumandan meydan muha -
rebesini bütün teferrüab ile g<Mteren 
bir panorama hazırladığını ve Cüm -
huriyet bayramından beri halka tq • 
bir ettiğini yaznııtbk. Panorama dur
binlerle seyredilmektedir. H...ılnn pek 
fada alakasını celbeden bu galeriyi 
Cümhuriyet bayramında her gün 3 bin 
ki9i seyretmiştir. Müze halkın bu rağ
betini nazarı dikkate alarak birinci 
ve ikinci lnönü harpleri ile Çanakka
le harbinin de panoramaaını yapmaya 
karar vermİ§tİr. Bu panoramalarm 
bulunduğu galeriye barp g&lerisi ismi 
verilecektir. 

Doktorlar;n intihabı 
Etibba odasmda 26 Te§Tinievve 

perıembe günü yapılan oda idare he· 
yeti ve haysiyet divanı intihabı ek -
ıeriyet olmadığından 11 Teırinisani 
cumartesi gününe bırakrlmı~hr .. Ogün 
ne kadtı.r aza iıtirak ederse ehin onla
rın reyi ile intihap yapılacaktır. 

Etibba Muhadenet cemiyetinin nam 
zetlerinin ihraz ekseriyet edeceği an-
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On günlük gurbetten sonra 
Cümhuriyetin onuncu yılını 

kutluıamak için bir batta kadar 
Ankaraya gitmiştim. Okuyucula 
rımla bu yüzdm on günlük bir 
ayrılık hasıl oldu. Bugun tekrar 
dinç bir dimağla it ba~ına döndüm 
Ankaradaki bu kısa ıkamctim, bu 
talili şehrin her zaman gördüğıim 
çehrelerinden pek nadir bırinı bu 
sefer bana gösterdi. Bayramın ilk 
günü başlayan bir kaynama üç gün 
sürdü. Ordunun makinele,mit ıntı
zamından halkın ve köyhınün mun 
tazamlatmıf ananelerine kadar ber 
zümreyi orada bayramlaşır gör 
düm .. Senelerden beri milli ve u 
mumi bir sevincin bu geni,likte ta
dını tatmadığımız için içimizde bir 
heyecan ve yüzlerimizde saklama 
sı güç bir sevinç tebessümü vardı 
Ben bu bayramın bize hatırlattığı 
günün sayısız faydaları arasında 
en fazla cünıhuriyetin ve onun tek 
yapıcısının Türklere kendi asillik 

lerioi ve ırklarınuı yüksekliklerin 

göstermit olması kazancını en de 

ğerlilerden bulurum.. Bunu 29 
Tetrinievvel günü önümden geçen 

ordumuzun, onun arkasından ge 

çen genç izcilerimizin ve kız erkek 

mektepli ve sporcuların gözlerinde 

okudum. Bir milletin alnına bu ~ 
refi asmak ve gözlerine bu nuru

vermek her babayiğitin karı değil 
dir. Varolsun bunu yapan! 

Zararsız günlere hücum 
(Hergün) arkadasımızda (H 

Sü.) imzasile yazı yazan tanıdık 

bir arkadaşımız, (Cünıhuriyet 
bayramı) odan başka bayramlan 

kaldırmamızı teklif ediyor.. Bu 

müstear isimli kalem arkatlatımız 

bayramlara çatan ilk muharrir 

değildir. Bundan evvel de batka 

bir arkadat ,imdi varlığının mü 

dafaası kuv...etini kaybetmit bir 

güne çatmı~tı. Vakıa bugün ka 

nuoların bayram dediği bir takım 
günler vardır ki; derin müoakata 

lara tahammül edemiyecek ka 

dar narindirler.. İçlerinde Türk 

ekseriyetinin vicdaniyatına isti 

nat eden pek eskileri olduğu gibı 

yirmi beş yaşında siyasi bayram 

cıklar da vardır. Lakin bunlar ge 

rek çe,itleri, gerek kuvvetleri iti 
barile Cümhuriyet bayramının fa 

~asile hiç ali.kadar olmayan tatil 
günleridir. Ben irili ufakh bütun 

bayram günlerinin tesisinde cemi 

yet ve aile hayatında bir nevi his 
tasfiyesi maksadını gördüğüm i 
çin bunların adedinin eksilmesine 
değil, artmasına çalıtırım. Kefk,i 

senemizde her gün bize bir mutlu 

günü veya bir uğurlu telakkiyi h~

tırlatsa da bayram etsek ..• 

Bir Cümhuriyet bayramını se -

mek için diğer bayramların kaldı

rılması teklifini, pek gür üz son 

çocuğunu seven bir babaya evvelki 

yavrularını yok etmeyi teklife ben 

zetirim.. Onlar da bizim çocukla

rımızdı.. Muhabbet ve alaka taksi 

me dağılmakla eksilmez ••. 
FELEK 

Bir Alman 
Sanayicisinin 
Takdiri 

Cümhuriyetimiz:in onuncu yıldıönü

mü münaaebetile ecnebilE.rden Türklere 
bir çok tebrik ve takdir mektuplan gel
mddedir. Bunlar araomda Rudsack fab
rikası sahibi ve Alman Sanayi Birliği 
reisi M. Otto Sack'm mektubu Almao
ya sanayi hayatında inal ettiği mevki 
dolayısile ehemmiyeti haizdir. M. Sack, 
Türkiyedeki vekiline, yazdığı mektup
ta diyor ki: 

Bu büyük bayram münasebetile ıize 
en kalbi tebriklerimi bildirmek i terim. 
Malümunuzdur ki ben Türkiyeye pek 
ıamimi dostluk bağlarile ı .. uuıi suret
te meri>utum. Memleketinizde geçimıİf 
olduğum seneler hayatımın en güzel ha. 
tıraları meyanında bulunmaktadır. Bü
yük Gaıinizin dahiyane idaresi altına 
meml~ketinizin yükseli,lni samimi hi.r 
bayTanlıkla takip ettim. Cesur bir mil
letin fenaz bir idare uyeıinde bir 
dünya dolusu di4mana nasıl karşı gd
diğini görmek bır çokları için bir misal
dir. Bizim ikimizi olduğu kadar firma
larunızı da yekcliicrine baiilayan dostlu 
rabıtası, milletlerimizin müşterek mü
cadele · nin ıimdi de sulh için sa" lam 
ve derin bir akit teşkil ettiğine delil
dir. 

Tebrik ve saygıları.mı bugün Türle 
milletini o kadar kudretle temsil eden 
hükUmetiniz erki.nına da bildirmcğe fip 
sat bulursanız çok müteıekkir kalaca-
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rI Haftalık Siyasi icmal l __ , _____ _-ı 

B:ıyramımız hariçte de 
kutlulandı 

Bu hafta dünyanın nazarları An
kara üzerinde temerküz etti. Cüm
huriyetimizin yıldönümü münasebeti
le dünyanın her payitahtında mera
aim yapıldı. Gazeteler o gün mekale· 
!er yazdılar. Radyolar gece cümhuri
yetin bu yıldönümünü kutluladılar. E
ğer 29 teşrinievvel haftasına bir isim 
verilmek icap ederse bu ismin muhak
kak "Türk haftası,, olması li.zımdır. 

Milli bayramların yıldönümlerinde 
milli hudutlar içinde ~enlikler yapmak 
ve meraaim tertip etmek kolaydır. Fa
kat bu tezahüarta haricin iıtirakini 
temin etmek mümkün değildir. Bu, 
kendiliğinden olur bir İştir. Bunun 
içindir ki hariçteki tezahürlerin kıy
met ve _.fıemmiyeti büyüktür. Bayra
mımızın bütün dünya tarafından kut
lulanmaaı, Türk l..~huriyetinin on 
sene içinde her devletin ve her mille
tin hürmetini ve itimadıni kazandığına 
delildir. 

• * * 
Silahsızlanma konferansı: 

Silahsızlanma konferanaı beklendi
ği g:bi tekrar ~ati! edildi. Ma!Uındur 
ki A!manya konferanstan çekildik
ten wnra. murahhaslara hükUınetle· 
rile temas etmek fırsatını vermek için 
kon~erans on gün tatil edilmi,ti Bu 
on gün tatil geçen haftanın aonunda 
b'tti. On ırün İçinde şu iki §ık dü~ü
nülmü,tü: 

1 - Alr.ıanyanın çekilmesine rağ
m en, müzakerelere devam etmek. 
2 - Konferansı ya müddetsiz, yahut 
ta uzun bir müddet iç;n tatil etmek. 

An!a~ılıyor lci nihayet bu iki yol da 
takip edi 1memiştir. Konferansın kısa 
b;r :.laman için tatiline ltarar verilmiş
tir'. Verilen karara göre konferans 
tekrar 4 kanunuevvelde toplanacak· 
tır. Yani bir ay aonra demek. Bu 
bir ay zarfında Almanyarun konfcran
aa tekar İflirak etmeğe imale edilmeai 
ümit edilmiyor. Binaenaleyh bir ay 
son•·a Almanyasız bir konferans topla· 
nacak demektir. 

Sil3.hsızlanma meselesinin en nazik 
noktası Alm , ·adır. Almanya konfe
ransa iştirak elmiyeceğine ve kendisi
ni Versailles muahedesinin kayıtların
dan kurtulmuş telikki ettiğine göre 
acaba naaıl bir hattıhareket takip ede· 
cektir? Her halde şimdilik Almanla
rın beklem~ siyaseti takip edecekleri 
anla~ılıyor. H.,r iki taraf ta bekliyor: 
Almanlar silahlı devletlerin ne yapa· 
caklarını görmek istiyorlar. Siliı.hlı 
devletler de Almanyanın naaıl bir yol 
takip edeceğini bilmek iatiyorlar. 

• • • 
Alman intihabatı: 

12 teşrinisanide yapılacak olan Al
man intihabatınrn neticesine ve 4 ki
nunuevvelde toplanacak olan sili.lısız 
lanma konferansının sonuna intizaren 
bu her iki tarafın bekleme siyaseti de
vam edeceği anıa,ıhyor . Hitler'in bu 
intihabatn büyük ehemmiyet verdiği 
anla~ılıyor. Bütün Nazi Fırkası teşki
latı intihabat için harekete geçmiıtir. 
Hit\er hafta arası söylediği intihabat 
nutkunda Almanyanın sulhperverliğini 
bir defa daha tekrar etti. Goebelı 
ve diger fırka erkinı da ayni ağızla 
konuşuyorlar. Ancak silah müsavatın· 
da da ısrar ediyorlar. Bu, Almanya 
için ailihlarda beraber olmak mesele
sinden ziyade siyasi beraberlik mese
lesi şeklini almııtır ki bulıu temin et
mek bir izzetinefis meselesi olınuıtur. 
Bütün Almanya ,imdi 12 teşrinisani 
lntlhabatile meşguldür. Her halde §U 
muhakkaktır ki intihabat belki de itti
fakla Hitler Fırkaaının lehine tecelli 
edecektir. Çünkü intihabat harici siya· 
set etrafında oluyor. Müntehiplere ao
rulan sual şudur: ''HükUmetin Cenev
rede takip ettiği siyaseti tasvip 

0

ediyor 
mutunuz?,, Böyle bir suale müsbet ce
vap vermiyecek tek Almanın mevcut ol
madığı iddia edilebilir. 

* .. * 
Silahlanma yarı~ı başlıyor: 

Ancak silahsızlanma konferansının 
inkıtaı demek olan bu vaziyetin gerek 
askeri, gerek siyasi bakımdan akisleri 
görünmcğe başladı. Fransanın şimal 
hududu müstahkemdir. Belçikalılar 
da kuvvetli bir ietihki.m silailesi yap· 
mağa karar verdiler. leviçreliler bile 
iatihkiım yapmayı dii§ünüyorlar. lngi
liz donanmaıının takviyesi için lngiliz 

gaeztelerinde neıriyat yapılmıya ba§· 
ladı. Amerikalılar da deniz silahları· 
nı tahdit eden Wa§İngton ve Londra 
mukavelelerinin çerçeveleri içinde 
kalmak şartile haklarından ietifade 
etmeğe karar verdiler. Japonyanın 
tedbiri çok enteresandır. Japonların 
bir kısım donanmalarını müstakil 
Mançurya Devletine satmağa karar 
verdikleri bildiirliyor. Bu satılan kı
sım yerine yeni gamiler yapacaklar ve 
Waşington ile Londra muahedelerinin 
hududunu geçmiyeceklerdir. Fakat 
Mançurya•ya oattıklan gemiler de do
layıaile kendilerine ait olacağından 
muahedelerin hükümleri arkasından 
bir çevirme hareketi yapmak istiyor
lar demektir. Böyle bir hareketin hu
kuki ve siyasi bir takun kanııklıklara 
meydan vereceği a9ik8.rdır. 

• * • 
Amerika ve Rusya: 

Japonyanın bu siyaseti Amerika -
Rusya mukarenetini tacil edebilir. Ha
riciye Komiseri M. Litvinof ta Ameri
kaya hareekt etmek Üzere Parise ka
d~.r gelmiı bulunuyor. Artık Rusya
nın Amerika tarafından tanımnası bir 
emrivaki halini aldı. Filhakika siyasi 
noktadan bunun her iki memleket için 
de ehemmiyeti aıikardır. Bilhassa 
Japonyarun Uzak Şark'ta takip ettiği 
siyaset karıısında. •• Ancak Amerika
lıları Rusyaya el uzatmağa aevkcden 
sebep, daha ziyade ticaridir. Bu nok
tada iki memleketin an!aşmalan zan
nedildiği kadar kolay olmasa gerektir. 
Çünkü bugünkü vaziyette memleket· 
ler ancak eşya mübadelesj esası Üze
rinde ticaret münasebetlerine girişe
bilirler. Para ile e9ya almak mevzuu
bahia değildir. Ruaya Aınerikadan 
makine alabilir. F ak.;_t buna mukabil 
Amerikanın Rusyadan eşya alabilece
ği §Üphelidir. Amerikalılar belki ke· 
reıte alırlar. Kürk alırlar ve kendile
rinde bulunmayan bazı madenleri alır
lar. Fakat bu kadar. Başka bir şey a· 
lamazlar. Bu Am~rikalıların ümit et· 
tikleri hacimde bir ticaret değildir. 
Ancak bu ticaretin istenilen hacimde 

~olmaması Rusyadan ziyade AmerıKa
nın geniş bir mübadeleye razı olma
ması, daha doğrusu iktısadi vaziyeti
nin böyle bir mübadeleye müoait ol
mamasıdır. Eğer Rusyanın alacağı e§
ya kısmen para tediyesi suertile alı
nırsa belki mübadele hacmi daha bü
yük olur. Bakalım bu müşkülat nasıl 
bertaraf edilecek. 

* * * 
Yeni Fransız kabinesi: 

Yeni Franaız kabinesi teıekkül etti. 
Beklendiği gibi, Sarraut kabinesi ge
çen mayıs intihabatından beri gelip 
geçen Radikal Sosyaliet Hük\ımetleri
ne benzer. Esasen Herriot tarafından 
teıkil edilen ilk kabineye girmif bulu
nan nazırlar bu kabinelerin hepsinde 
de vazife almı§lardır. Hariciye Nazı .. 
n değiımiyor. M. Paul Boncour kabi
nedeki yerini muhafaza ediyor. Bu, 
Fransız harici siyasetinin değişmiye
ceğine delalet eder ki yabancı efkarı 
alikadar eden mesele de bundan iba
rettir. Daha dikkate değer bir nokta 
Maliye Nazırı Bonnefnin de kabine
deki yerini muhafaza etmesidir. Sabık 
Başvekil Daladier de Harbiye Nazır-

· lığını deruhte etti, 
Filhakika Sarraut kabineai Dala

dier kabinesin.in ay~i. Bu, inki.r edile· 
mez. Fakat Daladier kabinesini devi· 
ren buhrandan sonra Fransada siyasi 
vaziyet çok değiıti. Bir defa Sosyaliat 
F rrkası kat'i ve nihai olarak teaanÜ· 
dünü kaybetmiıtir. HükUınete itimat 
beyan eden Revaudel Grupunun artık 
Blum ile beraber yürümiyeceği anla
tıldı. Binaenaleyh Soayaliat Fırkası 
ara11ndaki tefrika çok ehemmiyetli 
·buhranın ehemmiyetli bir neticesidir. 

ikinci bir netice de artık sol cenah 
fırkalarının itilafı olan Cartels deı 
Gauches'un dağılmasıdır. Bu kombi
nezon bir defa daha meydana gelemez 
gibi görünüyor. Bu da bubranm ikin
ci ehemmiyetli neticesidir. 

Bu vaziyette yeni Sarraut kabinesi 
hangi kuvvetlere dayanacak? Belki 
Blum'den ayrılan Renaudel'e tibi ye
ni sosyalistlerden ba§lıyarak eağa doğ
ru ıağ vasat fırkalara kadar dayana
cak. Bakalım böyle bir kombinezon 
Sarraut•yu bütçe açığını kapamak gi
bi büyük bir imtihandan muvaffakı· 
yetle geçirebilecek mi? Sağ cenah fır-

Milliyet'in edebi romanı: 29 
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(inkılap Romanı) 

- Haydi. Giriniz, ben gidiyo- bahıetmit olmasına rağmen yeni 
rum. Aktanıa Beyefendi gelip sizi hatırlamış gibi: 
alacak! - Ha, dedi. Kızım seni Mahir 

Aralık kapıdan gözüme ilk çar yolladı değil mi? 
pan fey yazıhanenin yanındaki - Evet efendim. 
koltuğa gömülmüf, tık, süslü, bü- Reşit Bey de bpkı yanındaki 
yük bir kadın oldu. Korkak ve is- kadın gibi beni gözden geçirdi. 
teksiz bir kaç adım attım. Hanımefendi onun bu muaye-

Re,it Bey bu tık ve güzel ha- nesini merak etmit gibi: 
nımla lakırdıya dalmıştı. İçeri gir Fransızça: 
diğimi ilk defa kadın gördü. Beni - Hotuna gitti değil mi? De-
batımdaki ört[\mden, ayağımdaki di. Fena değil! 
tozlu, eski iskarpinlere kadar süz Re,it Bey kıpkırmızı oldu. Ce-
dü. 

Bu bakışlarda öyle istihza ve 
hakaret vardı ki, zehir gibi içime 
işledi. 

Gözünün ucuyla beni Reşit Be
ye gösterdi. 

Mavi gözlü, temiz giyinmiş, o
tuz beş kırk yaşlarında bir adam .. 
Ba•ını çevirince beni karşısında 
gördü. 

B:raz evvel kii.tip Ruhi Beyin 

vap vermedi. 
Katları biraz daha çatılm;ş ol

duğu halde: 
- Peki kızım, dedi. Dışarıda 

biraz bekle, sana vazifeni anlatı
nın. 

- İsmin ne idi kızım: 
- Çiçek! 

Lisan biliyorsun değil mi ? 
- Franaızc:;a, biraz da İngiliz. 

ce! 
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(] HiKAY E [f{fl , 
Anlaşılmaz Mahluklar ı l 

TUR K Sinemasında 5 Teşriıisa'li 
p1zu akşamı 

Sırmalı kaftan .. 
Onuncu yıl bayramının gecele

ri için gündüzden farksızdı diyen
ler oldu. Farksız değil, belki çok 
farklı idi. Bu kadar parlak, bu ka· 
dar bol ı'ıklı gün nerede, ne vakit 
görülmüştü kı? .. 

lstanbulun bazı semtleri, adeta 
"nur., dan örülmüş gibi idi. Kafa. 
mızın içinde şimdi izleri biribirine 
karıpn bu üç gecelik millet düğü
nü bir rüya gibi geldi, geçti. Rüya .. 
Fakat hatıralarını, uzun zaman 
saklıyacağımız bir rüya!. 
Konuşuyorduk: 

- Sen en çok neresini beğen
din? 

Hirisi cevap verdi: 
- !:iüleymaniyeyi .. O ne esrar

lı loşluk, o ne İlahı ziya tutanı idi .. 
Bır başkası Yavuzun donanışnıı 

hepsinden parlak buldu: 
- Uenizın ortasında pırıl pırıl 

ynan bir kale!.. 
lçimızden birisi: 
- Şirketıhayriye binasını unut

mayın. • deai, renklerdeki ahenkle 
ay yıldızın parlaklığı ile Karaköy
de en çok göze çarpan ışık bu İdı ! 

- )a Evkaf·{ Balkı nasıl kendi
ne çekiyordu. 

- Sanki Üniversitenin cümleka
pısı daha mı az cazibeli idi? 

- Ben bir gece Kadıköyünden 
lstanbula bakayım dedim. Omrüm
de böyle feerik manzara gördüğü
mü hutırıaınıyorum. btnl).r &".:e 
masallarından birinin s.ahıcısi kar
şımda idi. 

- Ben de Voyvoda caddesinin 
ihtişamına bayıldım. 

- ' l'aıcsım..ıeKı su fıskiyesinin 
renkli zıyaJarı nepsınden 15uzeıaı. 

- Fatın lieyın r..anau11 ıepes.n
deki !cuyruluu yııdızı benım çok 
hoşuma gitti. ı~e ınce bır buluş, ı.e 
canlı bir görünüştü o. 

Herkes, böyle kendince beğen.· 
diği tenviratı sayıp dökerken ben 
de söze karıştım: 

- Şu bayram vesilesile, yıl.an· 
mış bir bakireyi de hele şükür, ge
lin edebildik! 

Sordular: 
- Hangi bakire o? 
Güldüm: 
- Kızkulesini görmediniz gaıı

ba. , . Tepeden tırnağa sırmalı 
kaftan giydirmi~lerdi ! 

M. SALAHADDiN 

&romural 
-Kno\\ .. 

\comprime\erini bugün 
. . ı edenler yarın. 
ıstıma . · et 
en \cıymetdar bır nım 

sinirlerin . 
muvaıenesı 

batıtiyar\ığına mazhar 

olurlar. 
. . a takv\ye edil· 

8 onıural, bıl\unlY t. bır va· 
r. ""' bÜ~blllU.n ,,rarsı 

mı~ 0 ıah.tarıdır. ıcrı•n ın s 1 '"•"' tllp· 
• ntnr\nıey " 

\O "e ıo 0 _j, ete ile 1au\lr. 
\erde rcııınelt1uereç 
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kaları Cartel'in bozulmasını uzaktan 
sevinçle seyrediyorlar ve tekrar iş ba

· ıına geçecekleri günü bekliyorlar. Bu 
buhranın ve bütün bu deği}ikliklerin 
arkasında Tardieu'nün yüzü belirmek
tedir. 

Ahmet ŞVKRV 

Batımdaki örtüden, üstümdeki 
soluk yeldirmeden ve ayağımdaki 
tozlu, çamurlu iskarpinlerden be
ni hizmetçilığe gelmıt bir ahret
lik zanneden Hanımefendi ıapsa
rı oldu. 

Bana Fransızca: 
- Sahimi, dedi. F ransızç_a bili

yor m.usunuz? 
Fransızça cevap verdim: 
- Hakkımda söylenen her te· 

yi anlayacak kadar efendim. 
Retit Beyin yüzÜmde ve üze

rimde dol&fan gözlerinde bir se
vinç parladı. Gülerek: 

- Ona füphe yok, ona fÜphe 
yok, dedi. Zaten Mahir Bey kafi 
izahatı verdi. Haydi kızım, yan
daki odaya geç. İstirahat et. 

Hanımefendiye bir daha bak
mağa lüzum görmeden odadan 
çıktım. 

* * * 
On dakika sonra Reşit Bey ya

nıma geldi. 
Bana iki yazı makinesinden 

hangisini istersem onunla çalıta· 
cağımı, söyledi. yazacağım şeyler 
hakkında izahat verdi. 

Yaşlı bir katibi vardı. 
- Ali Efendi, diye onu çağır

dı. Fransızca yazılması lazım ge
len teyleri hep bana göstermesini 

Ekrem Beyle kansı Şefika Hamm MUHABBET TELLALLARI 
ıon tramvaydan indiler. O gece si· ..._ RA !MU - AL BERT PREJEAN - ALİCE FİELD 9455 
nemaya gitmişlerdi. ~t1••••••••••••••ıiı••••m•••••••• ,/ Ekrem Beyin keyfi yerinde değildi. ••••• 
Kısalınış uykusunu, sabahleyin uyku-
sunu alamadan uyanmağı düşündü . IVAN l\'10.:>JüUı\.IN.E dun akşım SARAY (Es"ı GLORY A)da 

En masum eğlencelerin bile sonu T ANIA FEDOR GASTON MODOT pişmanlık oluyor. Daha sonra tramva· ve ile beraber temsil ettiği 
yın birini kaçırmışlardı. Yinni dakika BİN İKiNCİ GECE (Yıkılan Saltanat) 
fazla beklemeğe mecbur kaldılar .. Çün- k ·h · h fi ' d k 
kü karısı Şefika Hanım dirseği ile ka- muazzam a~ , ı tıras ve şe vet ı mın e parla ruuvaffa&.iyetler 

labalığı dürte dürte kendisine yol açıp, 
1

..•••k•"•' a-···•ı •R:ııu••ü•"•••a•a•t•l•l•d•e•t•e•n•z•il•ii•tl•ı•m•'•t1•h11e•••'8•4•4•7•) __ ,/ 
tramvaya atlamağı becerememİ§ti. ~ 

Oturdukları ev, tenha ve karanlık 
bir aokaktaydı. Etrafta boş arsalar çok
tu. 

• • • , • .1 • •• • • 

Bu sokaktan ilerilerken, rahatını bo
durup o gece kendisini sinemaya sÜ· 
rüklüyen karısına acı acı serzenişte 
bulunurken, birdenbire, yık'k bir du. 
varın arkasından iki gölge belirdi. 

ikisi de birılen zavallıların kartısı
na dikildiler. Birinin elinde tabanca, 
ötck:nin elinde yalın bıçak vardı. 

Böyle zamalard3 her türlü muka
vemetin hiç faydası yoktur. Çünkü 
baskın basanındır. Ekrem Bey elini 
arkaya götürüp tabancasını çekince
ye kadar, çoktan alnının ortasına bir 
kurşun , yahut bir b:çak yiyebilirdi. 
Bir saniye içinde bu 3.kilane düıünccye 
uyarak, haydutlann emirlerine muta t 
bir vaziyet aldı. Eli pıçaklısı bıçağı 
c!:şlcrinin arasına al:Jı . Ekrem Beyin 
bütün ceplerini aradı. Bir cüzdan, bir 
saat, bir sigara paketi, bir kaç mete
lik, hatta mendiline ve evin anahtan
na kadar ne buldu İse aldı . 

Son bir defa daha yoklarken, uka 
cebindeki tabancayı buldu: 

- Vay, dedi, silah ta~ımak yasak 
olduğunu bilmiyor musun? Ver onu 
bize. Dün kahvede otururken, polis 
geldi, bizim tabancayı al~ı, götürdü. 

Arkadaşı sordu: 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Gali"8 bu kadar .. 
Tam gitmeğe ha2 ırlamyorlardı. Şe

fika Hannnın çantasını unuttuğunu 
hatırladılar. . 

Fakat bu unutkanlığı tamir için di
ti bıçaklısı elini uzatmak üzereydi ki, 
~efika Hanım çantasına s~ kı sıkı ya
pışmıf, l:ağınyordu: 

- Siz utanmaz r.ı.~!!nız? Ölüm alla
hın emri çantilI:'U kimseciklere ver
m em . 

llir dişi k>plan bile Şefika Hanımın 
çantasını ınüdafaa cdi,i kac!ar cesur 
d'1\"rı<r.amazdı. 

l k i gCl=::c, gecenin sükônetini kap
layan vaveyia için~e b:rib'rlerine bak
tdar, her halde oradan uznk!aşmağı mu 
vafık b: ıldular ki, görünmeleri gibi 
tagayyü?leri de ani oldu . 

Ekrem Bey, karısının gösterdiği 
bu ct sarct karşısında mahcup olmuş
tu. I' cndisinJen zayıf bir kadının müt
hi~ tehrkeye biiyle göğüs germİ§ ol
masını izzeti nefsine yediremiyordu. 

Yürüdüler. Evlerinin kapısı önüne 
geldik1·ri zaman Ekrem Bey dedi ki: 

- Benden anahtarı da aldılar. Se
nin attahtar çantandadır. 

..Şcf:·k:l Hanım çantaıını açtı, anah
tarı çrkardı, kapıyı açarak ilk önce 
kendisi eve girdi. Fakat tam odaya 
girerken birden yanan elektrik lamba
sınrn ışığı içinde şa1ınp kalan bjr fa
re, kadının bacaklarına doğru atıl
dı. 

Şefika Hanun: 
- Amanın, fare! Diye bir sayha 

kopardı. Öyle deb§et içinde kalmı,tı 
ki, bayılacek bir halde arkadan gelen 
koca11nm kolları arasına dü§tÜ. Ek
rem Bey tirtir titriyen karısını aldı, 
odaya götürdü. Haydutlardan kork· 
mayan, fakat bir farenin kartısında 
bu hale gelen kansına kordiyal içir
dikten sonra: 

- Ah, bu kadınlar, dedi. Hak.kalen 
anlaşılmaz mahluklar ... 

Yeni n••rly•I 

Bugünün gençlerine 
. Büyük Cümhuiyet bayrammiız ~ere 

fıne Oeman. Senayi Bey tarafından 
yazılmış pek kıymetli bir eserdir. i
çindeki yazılar tunlardır: 
1 - Büyük Gazi ve büyük serdarlar. 
2 - Bugünün gençlerine, 3 - Kol 
•uz kalan nefer. 4 - Bölüğüne aon 
emrini kendi kanile yazan şehit yüz
başı Muzaffer Bey. 5 - Mahvolan 
saadet. 6 - Buraa naoıl kurtarıldı ve 

söyledi. Sonra kendisinin muhte
lit mahkemelerde it takip ettiği 
için ecnebilerle çok iti olduğunu 
söyledi. 

Şen, rahat rahat konuşan, zeki 
bakışlı bir adamdı. Bana bir kaç 
tecrübe yaptırdıktan sonra: 

- Mükemmel, dedi. Şimdi öğ
le oldu. Sana yemek göndereyim. 
Ben öğleden sonra mahkemeye gi 
derim. Sen yava, yavat yazıhane 
itlerine ahtır, telefona bakarsın .. 
Olmaz mı kızım. 

- Hay hay efendim. 

* * * O gün aktamı Mahir Bey beni 
Retit Beyin yazıhaneıinden aldı. 
Kendi otomobili vardı. Sepetlerimi 
de otomobile koymuttu. Retit 
Bey: 

- Küçükten çok memnunum, 
dedi. Çalıtacak. 

Evine gidiyorduk. Otomobil ka 
!abalık yokuşlardan, caddelerden 
geçti. Etrafa bakıyordum. Birden
bire haykırdım: 

- A .•.. Harbiye! 
Mahir Bey de şaşırmıttı: 
- Bravo. Fakat nereden bili

yorsun! 
Bu yolda kaç kere (Siranuş) is 

miyle eytamhane talebesi diye gİ· 
dip gelmittim. (Sör Satenik) kaç 

I aan ..:uvv.!t ve •• ab.Lyeti ıin çıkan 

keşfindenbcri yapı!an en muazzam, en müthiş ve 
ve sinemanın 

en in1ani film 

ROMA A)'EŞLER 
iÇiNDE [9449) 

l<AOYO 
ougunıeu pro5ram 

ISTANBUL ı 
12,30 Alaturka. plalıc • 

ld ..... ..... 
19 Alafranga. OT"kestra 
20 Hanımlar heyeti. 
21,30 Gramofon, 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberleri saat ayarr. 

A N K. A R A 1 1538 m. 
12,30: Gramofon. lb: .h.eman konseri (Ekrem 
Zeki Bey tarafından). 18,40: Fransn:ca ders. 
1~ 1 15: Gramofon. 20: Ajans haberleri. 

V A R Ş O V A, ı411 m. 
17: Şarkı ve neıeli havalar. 17.25: Orkestra 
muaikisi (pli.k ile). 17,45: Revü 18: Piyano -
keman konseri. 18,35: Taganni (Piyano refa
.katile.) 18,35: Konferans. 19,05: Konferans. 
19,20: "Adria,. kahvesinden naklen orkestra 
konaeri. 20,25: Pazar günü nereye gideyim? 
21,05: Musahabe. 21,20: Senfonik konaer .. 23, 
45: Spor haberleri. 23,55: "Fennia,, aaxi.no•un
dan dans muaikisi. 24,05: Konferans. 24,10: 
Dana musikisi. 

BUGÜN 

İPEK 
sinemasında 

Muazzam • Zengin • ve muhte· 
şem sahnelerle dolu ve Paris'te 
yapılan büyük bir müsabaka 
neticesinde seçilen 500 en güzel 
kadının iştirakile yapılmış 

SAHTE 
FAHİŞE 
Fransızca sözlü ve ,ar kılı; oynı· 

B u D A P E ş T E, 550 m. yanlar HENRİ GARA T • MEG 
18,05: Loaonczi !:talon orkeatraıı. 18,.35: Ste· LEMONNİER ·1· 1 ak 
no,ral• deni. 19,os, Sigan muıikiıi. 19,55, • ı ave O ar ! 
Haftanın icmali. 20,35, Budape,ıe büyük op•· ANKARA ve İSTANBUL'da 
raaında verilecek teınaiti nakit müteakiben c·· h · B 
S•a•n muoikioi. um urıyet ayramı. Bugün 

v ı y A N A, sıs m. saat 11 de tenzilatlı matine .9443 
17,30: SeaH film p8.ikları. 18,20: Konaer. (Ta· _ _. 
gannili). 19,15: Muhtelif muıahabeler. 20,05: ., -
Sevilen baletlerden parçalar. 21.30: Temsil. 23, 
20, Dans musikisi. Hoş bir kaç dakika 

MILANO • TORINO. FLORANSA 
ıs,15, Oda muoikioi. ıg,45, Haberler. - plôk. geçirmek isterseniz? 
20: Haberler. - Plak. 20,20: Ecnebi liaanile 

ha;·~·:.;. c. ~~\;ı.3s, 0••r••- Asri Sinemada 
18,10: Kuator konseri. 20,30: Derı musanni it
tirakile konser. 21,15: Voldanın ıarkılarından 
21,35: Napoleonun Trilosiıi isimli- ıkeç. 23: fevJcafide varyete Ve eğlen• 
Haberler. - Ruıça. nefrİyat. 1 ce i numerolarını gidip 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13, Haberler. - Plôk. 14020, Hafif plaklor. ıs, görünüz. [9446) 
Danı muıikiai. 20: Oni.-ersite dersleri. - Plılk 1 ~ ... ___________ .. _ 
-- konferans. 21,05: Senfonik konser. (Georgç \ 
Georgecunun idaresinde). 21,35: Konferans. .. .............. ..... 
ıurın umdeai ·•M l L L l Y ET" tir. 

ABONE 0CRETLER1 . • 
Türkiye içiıl Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıfr 4- 1-
6 " 

7 50 14-
12 • 14 - 21-

C"....t.n e.rak •eri •arilmu.- Müddeti 
a•ç•n ni'ish.a.lar to kuruıtur.- Cazet• .-e 
matbaaya ait itler için müdiriyet• mü• 
racaat edilir. Gazetemiz ilanların meı•u· 
liyetini lcahuJ etmes. --· 
BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy atkeri ruat merkezirıden •e· 

rilen malUmata göre buıün hava ekseri· 

yelle açık,, kıamen bulutlu olacak ve ha
fif rüzı&rlı devam edecektir. 

Dün hava tazyiki 760 milimetre en 

lım'm'm''ıi11'm.m" "•'·•'·•k•2ioiııııi.m"iıiiı"'iııııi'i2m~i·m•iıııir~~ 

Mudanyada düşman denize nasıl dö
küldü. 

Herkeain ve bilhaHa gençlerin pek 
büyük bir zevk ile okuyacakları pek 
mühim bir eserdir. Satış yerleri: An
kara caddesinde Milliyet Matbaası, 
ikbal kitaphaneai, Hilmi kitaphanesi. 

kere bu yolda beni azarlamıştı. 
Bunları Mahir Beye anlattım. 
İyi kalpli bir adamdı. Çok mÜ· 

teessir oldu. 
Otomobil büyük bir evin önün

de durdu. 
Ben yine sepetlerime sarıldım. 

Mahir Bey: 
- Acele etme, dedi. Aziz onla 

rı getirir. 
Aziz toförün ismi idi. 
içeri girdik. 
Anacığımı kaybettikten sonra 

tunun bunun yanında sığıntı gibi 
yatamak, eziyet, sefalet çekmek 
bana çok ağır gelmitti. Fakat Si. 
vasta mektepten alındıktan sonra 
bir buçuk iki yıl süren o ( Siranuş) 
hayatı beni o kadar bezdirmi,ti 
ki, artık kendi dilimi konutan, be
nim duyğularıma aşina çıkan her 
insanın yanında gururum İncinme 
den yaşayabiliyordum. 

Mahir Beyin hanımı çok na· 
zik. Orta yatlı bir hanımdı. 

Galiba Reşit Beye yaptığı gibi 
evvelce benim hakkımda telefonla 
malfunat vermiş olacak ki Hanıme 
fendi beni yabancı gibi tutmadı .. 
Elimden tuttu. Yukarı çıkardı. Ba
na temiz, beyaz karvolalı bir oda 
gösterdi: 

J ELHAMRA Sinemasında 
SİLVİA S.DNEY ve GARY 

GRANT'ın temsilleri 
MADAM BUTERFLA Y 

muvaffakiyetle devam ediyor. 
Fiyatlar tenzil edilmittir. 

Maroken 50 - Balkon 40 birinci 
(umumi dühuliye 30) 

Bugün matineler 13 te b&flar. 

Hanımefendiler ! 
Hayatınızda unutamıyacağınız 

yegane film 
MARIE BELL ve 

JEAN MURAT 
tarafından temsil edilip bugün 

MELEK sinemasında 
gösterilmekte olan 

DELi GÖNÜL 
filmidir. Bu taheıerin seyir zevkine 
doyum olmuyor. Ayrıca: Ankara ve 
lstanbul'da Cümhuriyet Bayramı ve 
Paramount dünya havadisleri. Bugün 
saat 11 de tenzilatlı matine. (9442) 

--~- -- .-
- Burada yatacaksın kızım. de· 

di. 
Sonra karşıki kapıyı açtı. Banyo 

dairesi idi: , 
- Uzak yoldan gelmitıin kızını, 

istersen temizlen, rahat et, ıana ça· 
matır da vereyim. dedi. 

Ben.im herhalde kalbimin iyili • 
ğinden olacak kaderim beni çok hıt 
palıyor. Fakat hayatımda öyle iyi 
insanlara tesadüf ediyorum ki bu 
bana teselli yerine geçiyor. Mahir 
Beyin hanımı bir melaike .. O ka • 
dar ki bakışlarında bile insanı da· 
ima olqayan bir renk ve sıcaklık 
var. 
Hanımefendi bana kendi çama· 

tırlarından iki takım getirdi: 

- Bunları timdilik kullan kı • 
zım, sonra sana yenilerini alırız. 
dedi. 

Ne zamandan beri su yüzü gör· 
miyen vücudüm sıcak banyoda ye· 
niden hayata doğmut gibi ferah • 
ladı. 

Banyodan çıktıktan sonra ayna· 
ya baktığım zaman yüzümün ade· 
ta başkalaştığını gördüm. 

1-lt.le Hanımefendinin verdiği 
elbiselerle büsbütün ba,ka bir kı· 
yafete girmiştim. Bilmem nedeP 

( Arkıuı var.) 



!:_a ·'•annı fllmlerl 

'{~k: Sahte Fahişe (Fransızca) 
:V •uk: Ben bir Paranga Kaçkını· 
'"' (Fransızca) 

• Saray : Bin İkinci Gece (Fran
ııca) 

E:lhamra: Madam Buterlloy eaf rtistik: Ana ıztırabı (Fransız-

! 
Melek: Deli Gönül (Fransızca) 

Pak -Sahte fahişe 
Fransızca sözlü 

,.. . Oynayanlar: Meg Limonier, Henry 
""'•t. 

P;t•vıuu. 
bir ~oe~ .Yo;tusu münasebetile milyoner 
ıiyafnııılız metresi olan Vivian ·büyük bir 

vit. haı:rlanuştır. 
o ııiinvıan. çocukluk arkadaşı Moni.que 
Ve. e~kı arkadaşını ziyarete gehyor 
•ini ze:gın. hazırhklan görünce kendi
tt-rı • e zıyafette kalmasına müsaade 
•uesıni k d . d' z· ar a aşından rıca e ıyor. 

ile dlYafette Vivian Moniki, Ninon İsmi 
liler ostıarına takdim ediliyor; davet· 
Cerar~ası°:da ~ulunan müsrif milyo?er 
di"a t ' Nınon ıle tanışıyor Gerard ız .. 
l'lin~ a? çekinen lıir genç olduğu için 
tiy0 r n ıle ~ünasebetini sıklaştırmak is-

C Ve Nınonu bir fahişe zannediyor. 
kayh~: •iyafetten sonı·a Gerard Ninonu 
a.tıı s,.k•Yor, adresini bulmak için Vivi~ 
Jtkl k' ıştırıyor. Bu defa, bir çok kan
llı1lh• 'ardan sonra Gerard kendi evinde 
ilin d~~~ bir balo veriyor, burada hü
de hir~U~ler çözülüyor, ve iki sevgili 

ırıne kavuşuyor. 

"1aıak 
---..:.:.. 

Deli gönül 
0 

Fransızca 
'•l Ynayanlar: Merie Bell, Jean Mu-

Mevıuu · 
Ailesi, · k d. h' . ltıa.ya . Parasız en ı mu ltıne uy• 

ten ll n fakirane bir hayatı sürüklemek
l'lont &anan Jorj Devalter noteri Mö. 
franı.J0rmand nezdindle kalan 50,000 
tııiye k,!aliini denemek içi Senegala git
llıek . . ar vermiştir. Ve vapura bin
biıı-. .1ÇJ.n Bordoya hareket eden trene 

•uıştır, 

1 llind' • · k ngj)· 
1 

ıgı ompartrınanda eksantrik bir 
İs , '~b, . beraber seyahat ediyorlar. Ye
llıetıf aı sıle kapalı cümlelerle niçin 
da, 0·Ya gittiğini bu yabancı yol arka-

tna anlatıyor. 
r~t bordo' da Devalter vapurunun tami
ib dolayısile bir kaç gün geç kalaca
danı haber alıyor istasyonda harp arka· 
ı.,!ı <engin Deleon'a rastgeliyor. De

.., n tnadem ki vakti vardır bir kaç 

Iirede bir gün 
s··k -0-

0 eden ~iden heyet 
Sö lllezbahayı gezdi 

~. l:ıa fE, (Milliyet) - Sökede inşası
lediye§ .•nan ve evvelce krokisi Tire be· 
llaıııe ~1nden getirilip ona göre keşif· 
hafri "' Yapılan fenni mezbahanın temel 
~·•?.i.lına başlamazdan evvel Tirenin 
\i.2:ete asını bir kere gözden geçirmek 
tİlıııi.ıti~e~ediye encümeni azası Tireye 

"'· ı:ı.,,,.,,, .. . l d . ~ • ..,. l'l\ uzerıne ve bu maksat a aı-
ala,ı.,. ·~leketimizin imanna büyük bir 
'•laı....~0~t:ren kaymakam Sadi Beyin 
lıiiı,% 1 alılerile belediye reisi EyÜp B. 
~a.11 1 il et. haytarını, encümeni daimi a. 
te"•>ı~hınşaat müteahhidini alarak ik' 
turıij u ı;toınobilile geçen pazartesi 
''11file~~ hında Tireye bereket edil.fi. 
~· taın 1

• Yedi kitiden ibaret oldulğu hal 
lı: Söı..'~at beşte Sökeden hareket et
ltıloıneı,. Yı Kuşadasına rapteden yol 23 

ı:ı •tllr. 
~~idik~ \?lu ancak 50 dakikada kestire
"."lıe v ol o kadar fena boıulmuştur ki, 
~ne hi~e K~şadaaı kazalannı biribirl<>
a herab/lı•en bu yol pek işlek olmak
tereı. ik~ gerek mevkii coğrafisi ve 
~ Pek •adi ve ticari noktai nazarın-

ş . llıühimd' llnd' ır. 
Yolun ?'e ~adar ihmal edilmit olan hu 
;•liıt )(a •ıtııri için geçen hafta lzmir 
•ıın;Ye j"1. P•ta refakatinde heyeti 

"• l•ın; 0 d~~ halde Sökeye gelmitler 
evvel .. _.,. ~dayetine ait kıımımn bir an 
\<e..._. ""llıır ed'I . . . k ,. . 1 

··-.uılerd" l mesı ıçın at ı emır er 
() Saat 6:· · 

11 dakjı, ' 5 te Selçukta bulunuyoruz. 
ra l'eleve a ~a~ar bir istirahatten son
Saat 9 d ta~ıkile Tireye hareket ettik. 
t••adüf :t1:1~'.'d~yiz. O günün pazarına 
alık ., d ligımııden çartıda çok kala-
\' ar ı. 

t alııız O • 
tll'ı atıd rgan pazarında kurunu vüs-

0 da Ö;•ır ga!ip bir hale tesadüf ettik. 
"'1~1a, m ~İn hcaretile iştigal eden tüc
l"ıgl istjf a ;rını çarşının ortasında yığın 
t'a •arıkı° er~er. Öğle namazından son
telir 1 hır hoca örgan pazarına 
~ırıı-İar orada hazır olanlar ellerini kai-

l.ta cku Ve hoca efendi tarafından bir 
l'e lıa§la~lr. Ve hundan sonra muamele-

l" ar. 
!eh;,;.• kasabası (7000) haneli eski bir 
'•••te ı~ ~u~evi.leri pek çoktur. Ve ti
tıın Soke ktkımdırler. Bu büyük kasaba
j;?ın bir hal':!' pek dar ve gayri munta-
ır Pazar e <?lmakla beraber ayrıca 
. AhaJ· Y•rlerı yoktu. 

!f:ıl'ette 1 ve zavallı köylü dağınık bir va· 
del:ıildii'.' vb' to• toprak içinde tedarik e- 1 

~ • ır yerde alım satım muamele-

(Deli Gönül) Filminde Mari Bel 
günlük Devalterin Biyariçe gelmesini 
istiyor. Deleon metresi için muhteşem 
lspano meraklı bir otomobil satın alımş.· 
tır, metresi Biyariçtedir. Fakat kansı 
da ordadır. Otomobilin Biyariçe gitme
si lazım • Deleon Jorja rica ediyor oto-
mobil !zendisininmiş gibi bir gün Biya
riçte gezsin sonra elbet bir çare bulu· 
nur. Valter hatın olsun diye bu teklifi 
'kabul ediyor. 

Devalter Biyariçte Deleon'lann e
vinde Ledi ile tanışıyor ilk görüşte iki 
genç biribirlerini sevmişlerdir. Her gün 
lngiliz pastahanesinde buluşuyorlar . 

Jorjun trende hayatını anlattığı in-

giliz Deleon'la beraber Golf oynarlar. 
ken Deleon otomobilin kendisine ait 
olduğunu anlatır. Bu lngiliz Lord Os
wil'dir. 

Kan koca arasında. bir mühim h8.di .. 
se olmuştur. Lord Oswil kocasını bir 
kadınla yakalamıştır. O gündenberi her 
ikisi ismen beraber fakat her ikisi de 
hayatlannı yalnız olarak tanzim et
mişlerdir. 

Jorj programım unutmuş aşkın akın
tısına kapılmıştır. Nihayet iki genç Pa
rise kaçarak orada yerleşmişltrdir. Fa· 
kat Jorjun elinde kalan para tükenmiş
tir. 

----
Devrekte muallimler taplantısı 

1 - Kaymakam Ali Fuat Bey, 2 - Halk Fırkası Reisi Fuat Bey, 3 -
Maarif Müfettişi Celiil Bey, 4 - Muhabirimiz Galip Fuat Bey. 

DEVREK, (Milliyet) - Zon- cekleri hakkında sıhhi, içtimai, ilı: 
ğuldağa bağlı köy mallimleriyle tısadi vaziyetler üzerinde Celal 
Devrek merkez ve köy muallimle- Bey tarafından direktif v~rildi 
ri Devrekte Maarif müfettiti Celal B t l t d ak t k"' ı' 
B · · · d l d l u op an ı an m sa oy mua . 
eyın rıyasetın e top an ı ar.. . . . .. .. . . . 

Elliden fazla muallim arkadat· lımlerının muşkullerını dınlemek, 
lar, bu toplantıda, yeni sene içeri- elden geldiği kadar her hususta ar 
sinde yapılacak temsiller, müsame kadatlara mua~enet yollarını bul
reler, mallimler tarafından verile· mak ve toplu bir halde bilgilerini 
cek konferanslar, idarei beyti- fazlalattırmakbr. 
ye, ve tedris meselesi üzerinde tet Dün Halk Fırkası salonunda 
kikler yaptı. Muallimlerin kudret yeni gelen Kaymakam Ali Fuat 
ve inkişafınt teyit için tecrübe Bey bütün muallimi( r!P uzun has
dersleri verildi. bihallerde bulunmuf ve köy mual-

Köylerde çalıtan mallimlerin )imlerinin ihtiyaçlarını dinlemiş
köylülere ne suretle müfit olabile- tir. 

sini yapmaktadırlar. 
Tirenin suları mebzul olması dola

yısile bahçeleri pek çoktur. Yeşil Tire· 
nin yalnız (36) minaresini sa>/abildim. 
Yıldırım Beyazıt tarafından inşa olunan 
Yeşil imaret camii ile Mimar Sinanın 
şaheserlerinden olan Y ah11.ayak camii 
şayanı temaşadırlar. Saat 11 de bele
diye dairesine gidildi ve belediye reisi 
ile görüşüldü, Belediye reisi Ali Bey, 
havuzlu bahçede bir öğle ziyafeti ver· 
di . 

Saat ikide otomobiller ile evvela şeh
ri tenvir eıfen elektrik fabrikasına ve 
bilahara mahalli maksudumuz olan mez
bahaya gidildi. Mezbahanin her tarafı 

gözden ,reçirildi ve bize İzahatı lizime 
verildi. Büyük hatveler ile ilerlemekte 
olan Yetil Tirenin pek yakın bir zaman
da garbi Anadolunun en mamur bir ka
sabası olacağı anlaşılıyor. 

Saat dörtte mehafili askeriye git
tik, alay kumandanı miralay Nizamet .. 
tin Bey bizi büyük bir nezaketle kabul 
etti. Limonatalar, şerbetler ikram et .. 
ti. Mahfelin bahçesinde Marmaragölü 
ismi verilen büyük havuzun kenarın .. 
da yarım saat istirahatten sonra 90 km. 
mesafeı)e bulunan yolumuza devam et
mek için saat dört buçukta Tireden 
hareket ettik. Saat yirmi buçukta Söke· 
mize döndük, 

Lord hafiyeler vasrtasile aşıkların 
saklandığı yeri buluyor ve Jorj'a karı• 
sını bırakıp gitmezse parasız hır g~nç 
olduğunu ve otomobil onun olmadı~ını 
kansına anlatacağım mekamı tehdıtte 
söylüyor . 

Jorj'la Lord bir mukavele aktediyor 
Lord sükut eı!ecek ve Jorj ortadan kay· 
holacaktır. . . 

Jorj verdiği sözün eritlir. L~>rd'tan 
söylemiyeceğine dair tekrar temınat al:. 
dıktan sonra şato civarında bulunan go
le kendisini atıyor. 
Saray 

Binikini gecesi 
Fransızca 

Mevzuu: 
Zalim bir şark hükümdarı memle

kette halkı sarayında bendeganrnı müt-
' d' hiş bir itisaf ile ezmekte ır. 

Saray hassa askerleri kumandanı 
prens Tahir ,adil ve iyi kalpli bir genç· 
tir. Hafiyeler prens Tabiri mehve~mek 
için binbir entrika tertip etmektedırler. 
Hükümdarın "Gülnar,, isminde bir göz .. 
ıc!esi vardır. Tahir ile Gülnar arasın· 
da samimi bir aşk mevcuttur. Fakat 
Tahir bunu uzhara cesaret edemiyor • 

Bir gün hükümdarın zalimane emir
lerine isyan eden prens Tahir gazaba 
uğruyor. TeYkif ve iclam edileceğini 
anlayınca kaçıyo!' ve takip ede~eri? Ö.. 
nünde denize atılarak Gamen ısm.ınde 
bir genç balıkçı sayesin;Je ~anı~ ~.ur .. 
tarıyor ve Gamenin delaletile hukum
dardan zulüm gören bir kafilenin gizli
ce toplandıkları bir mağaraya sığını· 
yor. 

Ganemin nişanhsı Ayşt; esircilerin 
eline düımüştür. Tabirin reisliği al
tında bir isyan kafilesi teşkil ederek 
esir pazarını basıyorlar. 

Fakat Ayşeyi kurtaramıyorlar. Bili· 
kis zavallı kızın hükümdarın zabıta 
kuvvetleri eline düşmesine sebep olu .. 
yorlar. 

Hükümdara yaranmak için saraya 
takdim edilen Ayşeyi Tahirin sevgili
si zannediyorlar. Bunu öğrenen ~ülnar 
Tabirden hiyanet gördüğüne zahıp ola
rak hiddetleniyor ve işin esrarını. öğ
renmek üzere hükümdardan Ayıeyı ma· 
İyetine vermesini rica ediyor. 

Birinci baskında muvaffak olamıyan 
isyan kafilesi, şimdi sarayı basarak Ay. 
şeyi kurtarmağı kararlaştırıyorlar. Ve 
saray muhafızlarından taraftarlar bu
larak Ayşeye haber gönderiyorlar. Ha
remdeki hafiyeler sayesinde Tahirin 
gece saraya geleceğini öğrenen Gülnar, 
Ayşe kıyafetine girerek gizli rande
vuya geliyor. Fakat iki sevgili karşı· 
laşınca hakikati anlıyorlar ve aşk mu· 
zaffer oluyor. Fakat hükümdarın ter
tip ettiği şeytankarane bir plan neti
cesinde prens Tahir teslim oluyor, Bir 
taraftan saray binbir eğlence ve şen
liklerle vakit geçirirken, ötede Tahir 

lzmitten bir 
Kız kaçırıldı --Sevdalıların şehrimizde . 
oldukları zannediliyor 
lZMIT, (Milliyet) - Şehrimiz· 

dekı muhtelıt marangoz ustaları · 
nın yanında zaman zaman çaıı~ıp 
zaı~ ıan zaman çalışmıyan :l~ • :ı:J 

yaşlarında Hasan ısımli bir genç 
vardır. Söylendiğine göre kadın ve 
gene kızlara fazla sarkıntılık e • 
den bu maranogz çırağı iti olma • 
dığı zamanlar elbiselerini dei:işti· 
,.erf'k sokak sokak gezerek çap -
kınlık yapmaktadır. 8undan bir yıl 
evvel Hasan şeh.ıjn ileri gelen çok 
sevilen muhterem bir şahsiyetin kı 
zıyle konutmağa muvaffak oluyor. 
Kızın, marangoz çırağıyla bu ll\DIŞ 
mau nihayet ıçli bir sevgiyle niha 
yet bdııyor. iki sevdalı arasıra bu
lusar ok, Keremden, Aslıdan dem 
vu"rarak biribirlerine atk besteleri 
okuyorlar. Oğlanın hercai biı :;;ön 
Iü olmakla beraber kız deli gibi 
sevJalıdır. Kızılı babası iptidai 
mektebini bitirir bitirmez kızını 
evden bırakmıyor. Nereye gidene 
anm'~;nin ve tanıdıkların yanında 
olmana sokağa yalnız çıkarmıyor. 
Sakın:m göze çöp batar deı !er. 
Doğ~·udur. Kız her gece sevgili.ini 
el ayak çekildikten sonra içe1·i alı
yor, bu sonsuz maceralarından bah 
sederek bu hale bir nihayet vcril-
1<1f'~ini kararlaştırıyorlar. Bü ak • 
şam g"re geç vakit kızın evin~ gi· 
ren maranogz çıragı: 

- Kaç~lım sevgilim başka çar<· 
yok diym·. Kız bir müddet tered · 
düt ediyor. Kaçmak iyi am:ı, bü • 
tün bir ailenin şerefini çi~ ... emek 
kolay nn ya? .. Delikanlı cJ.,re,len 
tepeden söz getirerek kızı, ikna e
diyor ve sabaha karşı . söylencliği
ne göre - lstanbulun yolunu tutu
yol'lar. 

Erte&i sabah yataklarından kal 
kan aile kahvaltı etmek üzere hep 

Sahte Fahişe filminde Henry Garat 

saray zindanına atılıyor. Gülnar her j 
şeyi göze alarak sevgilisini kurtarma· 1 
ğa karar veriyor • Bir takrip ile hüküm
dardan zındanın anahtannı çalarak Ta
birin imdadına koşuyor. Gözdesinden 
şüphelenen kanlı hükümdar onu zın
dana kadar takip ed:iyor ve iki sevgili-
yi yakalıyor. Aşkla nefretin verdi.ği 
bir galeyan ile parlayan Tabir zalim hü
kümdarı kendi kılıcile öldür..,..,k hem 
kendini, hem sevgilisini, hem de iztırap 
çeken bir milleti kurtarıyor. 
Artistik 

Ana İstirabı 
Fransızca 

Abel Gance, bu filmle, bir kaç za· 
mandanberi sinema perdelerinde ihmal 
olunan haile tarzına parlak ve beliğ -

bir ifade vermiştir. 

Bu film, çok kuvvetli ve İnsanı tit
reten bir eserdir. Seyreden erkek ve bil 
hassa kadınlar, filmi büyük bir sa
mimiyet ve kudretle oynayan mümessi· 
terinin döktükleri hararetli göz yaşla. 
rı kaıf'ar mebzul yaşlar dökeceklerdir. 

Filmin başlıca artisti, Madam Line, 
N ora, samimi ve insanı heyecan içinde 
bırakan oyunu ile san'atindeki hudut
suz kıymetini göstermektedir. 

Samson Fainsilber ve Jean Gal
land, fevkaladedirler. Küçük Gaby 
Triquet'nin çok tabii ve yürekler par
çalayıcı oyunu şayanı hayrettir. 

Karilerimize, bu ıinema 'aheıerinin 
Abel Gance'in sihirkar alile çevrildiğini 
söylemeği bir zevk telakki eder ve dün 

akşamdan itibaren Artistik sinemasında 
görmelerini tavsiye ederiz. 

Atca bayramda suya kavuştu 

'Atcada su boruları döşenirken 

A TCA, (Nazilli) (Milliyet) ~ Bin mütkülatla getirilen borula-
Atcanın en mühim ihtiyacı susuz· rın dötenınesi bitmit, Bay
luktur. Halk yaz, kıt uzak kuyu ve ramda ilk su salıverilerek, Atcalı
çe9melerden su tatırlar. Atca bele- lar bayram tenlik ve sevinci içinde 
diyesi kasabaya su getirmek İçin senelerdir gözledikleri suya kavut
evvelce 4000 lira sarfetmİf fakat mutlardır., 
iti yarıda bırakmıttı. Yeni heyet Belediye gelecek sene bütçesine 
ve çal1'kan belediye reisi Aziz B. 
Belediyenin 4000 lirayı geçmiyen okyacağı tahsisatla suyun getiril. 
bütçesinden bu sene 2000 lira ayı- diği yere büyiik bir depo yapacak 
rarak suyun kasabaya getirilmesini ve oradan bütün kasabaya taksim 
temin etmi,tir. olunacaktır. 

afağıya iniyorlar. içlerinde kızla
rının bulunmaması dikkatlerıni 
hiç ceibetmiyor. İhtimal heni.i.": u • 
yanmaımstır diyorlar. Baba isine, 
karde~(pı·i mekteplerine gidiym . 
lar. Anne de işlerini gor•,p ye • 
mek hazırlıyor. Öğle vaktı yemek 
için toplanıyor. Kız nerede diye 
babası snruyor. Anne de, b.ıkayım 
yukaru.lıı bu vakte kadar ne yapı
yor diye kızın odasına giriyor. Ka
dıncağız ilk gördüğü manz:ı-.adaıı 
bir şey r. nlayamıyor. Fakat bakı -
yor k;i karyolasının üzerinde bir 
resim, bir de mektup .. Eyvah dive 
haykırıyor. Kız kaçmış .. Evdekifor 

neye u:~radıklarını bilemiro-."ar. ' 
Şaşkın n~kın sağa sola koıl\yo- ' 
lar. Zabıtaya haber veriliyoı·. Der
hal tahkikat başlıyor. Kız s•!Vdiği 
marangoz çirağmın resmini karyQ 
!asının üstüne bırakmış ve şu tarz
da birkaç satır meoklup yazmıştır: 
"Ben bu genci deli gibi seviyorum. 
Onunla evleneceğiz. 

Kızın 18 yaşında olduğu ve re
şit bulunduğu cihetle kendi mu · 
kadderatını kendisi tayin etmit 
bulunuyor. Samanlıkları seyranlık 
yapan bu iki sevdalıyı lstanbul za 
bıtası aramaktadır. 
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Cümhuriyet bayramı münasebetile 
Gazi Hz. ne gönderilen telgraflar 
ANKARA 2 (A.A.)- Türkiye cüm 

huriyeti onuncu yıldönümü bayramı 
münasebetile ltalya Kralı Victor A -
ınanuel Hazretleri ile M. Musaolini -
den r. Asicümhur Hazretlerine gelen 
tebrik telgraflarile mu~arünileyh haz
retleri tarafından verilen cevaplar 
a§ağıdadır: 

Türkiye Reisicümhuru Gazi M. Ke-
mal Paıa Hazretlerine ANKARA 

Türkiye cümhuriyetinin yıldönümü 
müoaaebetile Tütkiyenin refahile, za .. 
b devletlerinin saadeti huauaunda en 
candan temennilerimi göndermek be- · 
nim için bahtiyarlıktır. 

Viktor Emanuel 
ltalya kralı Haşmetlu Emanuel 

Hazretlerine ROMA 
Liitufkar teJgrafnamei Hatmetpe -

nabilerine bilhaua teıckkürler eder 
aaadeti hümayunlarile dost İtalyanın 
refahını yürekten dilerim. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Reisicümhuru Ga.zi Musta

fa Kemal Pa,a Hazretlerine 
Bugünkü yıldönümünde, zatı dev -

Jetlerinin saadetleri!c, ilerleme yo -
!unda on yıllık verrn ıe sağlam ça
J§manızm meaut d" .. -nı ve Türk mil .. 
Jetinin refahı için • ..uıdan tebrikl~ri -
min kabulünü rica ederim. 

Mouuolini 
Sinyor Mouuolini Hazretleri 

ROMA 
Telgrafnamei devletlerinden çok 

mütehassia oldum. Tebrik ve temenni
lerinize yüreketn teşekkür eder, h.;r 
türlü terakki yolanda azimkar adım
larla yürüyen dost lıalyan milleti -
nin refahını ve zab devletlerinin tah
ıi saadetini dilerim. 

Gazi M. Kemal 

* * * 
ANKARA, 2 (A.A.) - Cümhuriye

tiınizin onuncu yıldönümü münaaebe
tile Reisicümhur Hazretlerine, Sov -
yet Rusya merkezi icra komitesi reiıi 
M. Kalenin, Yunan Cümhurreisi M. 
Zaimis, Litvanya Cümhurreisi Anta .. 
nas Metona, Japonya imperatonı Hiro 
Hido, Bulgar Kralı Boria, Yougoolav
ya Kralı Alexandn, Mısır Kralı Fuat, 
Arnavutluk Kralı Zogo, Macar hüku
met naibi Amiral Horty, Danimarka 
kralı Cristian, Norveç kralı Gustav, 
Brezilya müttehit hükumetleri mu -
vakkat reisi Quetulio Vargos, laveç 
Kralı Haakon, İran tabı Riza Şah Peh 
levi, Irak kralı Gaziülevveli, Hicaz 
meliki AbdüJ&ziz Hazretlerinden ve 
lıalya Baıvckili M. Moussolini ile Fran 
aa Radikal sosyalist fırkası reisi M. 
Herriot'dan tebrik telgraflan gelmit -
tir. Gazi Hazretleri, çok aamimi bir 
liaanla yazılan ve Türk milletinin aa
adet ve refahı dilekleri ile nihayetle
nen bu tegraflara hararetle tetekkür
de bulunmuştur. Teati olunan telgraf-

Gazi Hz. dün 
sergileri gezdiler 

(Başı 1 inçi •ahilede) 
Bir gün ziyaretçiler on beş bini aşmq
tır. 

Resim sergisinde 
ANKARA, 2. A. A. - Reisicümhur 

Huretleri buııün Halkevinde açılmı§ o
lan inkılip reıim sergisini gezmiş resim
lerden her biri önünde durarak tablola
n ayn ayn tetkik etmişlerdir. Gazi Haz
'tleri reı:&am.lann eserlerinden memnun 
olmuşlardır. 

On yıllık ikhsat sergisinde 
ANKARA, 2. A. A. - Reisicüm

bur Hazretleri hugiin saat bet buçuk 
sıralannda ticaret lisesindeki on yıllık 
iktisat sergisini tetrif buyunnuılardır. 
Gaai Hazretleri aergide bir buçuk saat 
lıahnqJar ve mektepten ayrılmadan evvel 
hatıra defterine tunları yazmıştır. 

"Gördüklerim yüreğimi sevinç 
ve büyük ümitle doldurdu. Türk 
çocııJdarmın yüksek kabiliyeti
ne inanım tamdır • Bunun bin de
lili görülebilir. Fakat bugün bura
da görülmeye ve takdir olunmaya 
değer en kıymetli bir besarettir. 
Bu bilgi yapınnJa yetipnekfırsa
tına erİfen çocuklarımızı tebrik e
der ve memlekete faydalı olmala
•ını dil erim. 

Kıymet ve T.uJretini canlı ese
riyle göstermi' olan Şevket Sürey
ya Beyi takdir eder ve kenJuinin 
daha geniş çal1Şma eserlerini ilti
lıarla göreceğime olan inanımı be
yan eylerim.,, 

Gaz.i M. Kemal 

Milliyet'in romanı: 51 

ları atağıdadır: 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal 

Hazretlerine ANKARA 
Türkiye cümhuriyetinin ilinınm o .. 

nuncu yıldönümünü bütün Türk mil
letinin §evk ile ıahsı devletiniz etra· 
fında toplanarak milli hayatın bu çok 
mühim mesut hidise&ini tesit etmekte 
olduğu sırada zatı devletlerinden ge -
rek kendi namıma ve gerek bütün Ma
caristan milleti namına arzetmekte ol 
duğum hararetli tebrikleri kabul et -
menizi rica ederim. Zatı devletlerinin 
daha uzun seneler karde§ milletin sa 
adet ve refahı için tarihi vazifenizi 
ifaya devam buyurmanızı gönü.Jden te 
menni ederim. 

Macar Krallığı naibi 
hükumeti Horty 

Macaristan naibi hükllmeti amiral 
Horty hazretlerine 

Buda peşte 
Zatı fahimanelerinin dostane telgraf

larından fevkalade mütehasais olduğum 
halde size hararetli teıekkürlerimi ve 
lıarda§&De selamlarımı arzederim. iki 
memleket arasında mevcut olan sıkı doat 
Juk rahıtalarmm gittikçe daha ziyade 
inkitaf edeceğine kani olduğum halde 
zab fahimanelerinin şahsi saadetleri ve 
necip kardeı milletin refahı hakkında 
temenniyabmı arzederim. 

Gazi M. Kemal 

Türkiye Reisicümhuru Giızi Muatafa 
Kemal hazretlerine 

Türkiye cümhuriyetinin makamı ri
yaaetine intihabı devletinizin onuncu yıl
dönümü münasebetile en hararetli teb
riklerimi ve şahsi saadetinizle cümhuri
yetin devamlı refahı hakkındaki temen
nilerimi arzebnek is terim. 

Chritian 
Hörmetli kral Chritian hazretlerine 

Kopenhag 
Zatı h~metanelerinin dostane telgraf

larmdan fevkalide mütehaasis olduğum 
halde en aamimi te,elıkürlerimin ve sa
adeti hatmetaneleri ile Danimarkanın 
refahı hakkındaki temennilerimin kabu· 
lünü rica ederim. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Reisicümhuru hazretlerine 
Türkiye cümhuriyetinin ilinınm o

nuncu yıldönümü münasebetile samimi 
tebriklerimi ve Türk milletinin refahı 
hakkındaki en iyi temennilerimi kabul 
etmenizi rica ederim .. 

Gustav 
Hatmetlu kral Güstav hazretlerine 

Stokholm 
Zatı haşmetanelerinin dostane telgraf 

!arından fevkalade mütebaasis olduğum 
halde en samimi tetekkürlerimin ve sa
adeti haşmetaneleri ile lsveçin refahı 
hakkındaki temennilerimin kabulünü ri
ca ederim. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye cümhuriyeti reisi Gazi 

Mustafa Kemal Hz. !erine 
Ankara 

Türkiye cümhuriyetinin ilinmm o
nuncu yıldönümü münaıebetile samimi 
tehrilılerimi ve Brezilya milleti ile hü
kiimeti namına şahi saadetinizle Türki
yenin refahı hakkında serdetınekte oldu
ğum temenniyatı kabul buyurmanızı ri
ca ederim. 

Brezilya birleşik devletleri 
hükiımeti reisi 

Getulio V argas 
Brezilya birleıik devletleri muvakkat 

hükumeti reisi M. Getulio V argas haz
retlerine 

Doatane felgrafmızdan dolayı zatı 
devletlerine teşekkür eder ve 1ahsi sa
adetinizle Bre'Zilyarun refahı hakkında
ki temennilerimi kabul buyurmanızı ri
ca ederim. 

Gazi M. Kemal 

TÜRKiYE REISICOMHURU 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

HAZRETLERJNE 
Türkiye cümhuriyetinin onuncu yıldö

nümü münaıebe.ıliyle samimi tebrikleri
mi ve zatı devletleri ile Türk milleti hak 
kında halisane temennilerimi arzederim, 

HAAKON 

HAŞMETLU HAAKON 
HAZRETLERiNE 

Zatı haşmetanelerinin dostane telgra
fından dolayi fevkalade mütehania oldu 
ğum halde en samimi te,ekkürlerimi ve 
phsi aaadetinizle Norveçin refahı hak
kındaki temennilerimi kabul buyurmanı
zı rica ederim. 

GAZI M. KEMAL 

GAZI MUSTAFA KEMAL 
HAZRETLER! 

ANKARA 
Türkiyenin milli bayramı münasebe

tiyle kemali meaeretle Nminıİ tebrikleri
mi arzeder ve zatı fahimanenize saadet 
ve komtu dost milletin ezhercihet terak-

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'Ja sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

- Amma da yaptın ha... Burası 
lıu kadar aılrr mı? Meyve gazozu da 
düm düz içilmiyor ••• 

- Maalesef... Baıını döndürmek 
lstiyen buraya içkisini kendisi getirir4 

Sonra sesini daha fazla alçalta-
:ak ilave etti: 

- Gemide polisler kum gibi ... 
- Demek hiç çaresi yok? 
AdAJD artık Aldens'le meşğul bile 

Jeğildi. O da Francis'e döndü. Fran
cİ• çok meyu• bir balde idi. Aldens o
nu biraz anlar gibi oldu; unutmak i
çin İçmeğe muhtaç olduğunn hiosetti. 

Bar gars:onu yanlarından geçer· 
ken: 

- Parker belki aize bir şey vere
bilir. dedi. Kumuda adamakıllı süpü 
rülclü. 

Cfi-z ucu ile, barm. yanında ayakta 

yılJızlarının romanı 

Terczme: KA.MRAN ŞERiF 

duran beyaz tenis pantolonlu, mavi 
ceketli bir adamı gösterdi. Aldens o
na iıaret etti, birlikte dışarı çıktılar. 
Lavabo'da konuıtular. Adamm ya
nında büyücek bir fİ§e "cinu varmıı. 
Şİ§enin ancak dörtte biri içilmiş İmi§. 
Cin evde yapıldığı için çok sertmiş ve 
bilhassa az zamanda insanı tutarını§. 
Adam Aldens'ten beş dolar istedi. 
Bu, rezilane bir fiatti; fakat adamın 
parmaklar: ~a titriyordu. Ceplerinde 
tek hir aantim kalmadığını Aldens'e 
gösterdi. Oynamadan da olamıyordu. 
Aldenı cini .sabn aldı, adam da salo· 
na döndü. Bu iğrenç bir aJış verİ§ti, 
utancından Aldens'\1 yüzü kızarıyor
du. Şi§e ile Francis'in yanına döne
rek: 

- Haydi bakalım, dedi, artık ken 
dini zehirfiyebilirsin. Halis alkol meti 

MiLLiYET CUMA 3 TEŞRINlSANI 1933 

Himayeietfa] cemiyeti Alemdar nahiyesi tarafından giydirilen çocuklardan 
bir grup 

Himayeietfal Cemiyeti Alemdar f ubeai tarafmdan nahiye dahilindeki fa
kir, kimsesiz mektep çocuklarile civar mahalJeler çocuklarından 50 çocuğu 
battan aşağı giydirmittir. 50 çocuğa da ayrıca kitap, kalem ve bazı hediye
ler verilmiştir. 

Sovyet heyeti 
Bugün İzmirde 

(Başı 1 inci sahifede) 
yükselten Cümhuriyet ve onun büyük 
Reisi Gazi » sözlerile nutuklarım bitir
diler. Misafirler şerefine aktam bir ziya
fet veirldi. Ziyafet çok samllni bir hava 
içinde geçti. Ve Türk-Rus dostluğu 
hakkında hararetli nutuklar söylendi. 

Şehrimizde 
lzmiri ziyaretten sonra gelecek olan 

yüksek Sovyet ricalini tehrimizde kar
şılamak İçin hazırlıklara başlanmıştır. 
Misafirlerimiz pazartesi günü ıabah sa
at dokuzda lzmir vapurile lstanbula 
gelmit bulunacaklar ve merasimle kar .. 
ıılanacaklardır. 

Muhterem misafirlere Perar.alas ote
linde daireler ha=ılaıunıttır. Misafir
lerimiz için Iat,.nbul programı şu şe
kilıle teahit edilmiıtir: 

Saat 11 de T "\"kapı sarayını ve mü
zeleri gezeceklerdir. 

Ticaret odasının ziya/eti 
Ticaret odası tarafından misafirler 

şerefine Perapalasta bir öğle yemeği 
verilecektir. Ziyafet seksen kiıilik o
lacaktır. 

Misafirlerimiz saat 16 da Evkaf mü
zesini gezeceklerdir. 

Büyük balo 
Ayni günün akfamı saat 20,30 da 

Moskova büyük elçimiz Hüseyin Ra
gıp Bey tarafından Tokatliyanda bir 
akfam yemeği verilecektir. 

Yemeği Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü Beyin Dolmabahçe sarayında vere

cekleri süvare takip edecektir. 
Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü B. 

pazar veya pazartesi günü Ankaradan 
gelecektir. 

Tokatliyandaki yemekten sonra oto• 
mobillerle Dolmabahçe sarayına gidile
cektir. Sarayın muhteıem merasim sa
lonunda verilecek olan balo çok muaz
zam olacaktır. Balonun bin kiıilik o
lacağı söylenmektedir. 

Yüksek şahaiyetler <lavet edilmişler
dir. 

Mektepleri ziyaret 
7 teşrinisani programı şudur: Misa-

ki ve taalisini cenahi haktan dilerim. 
RIZA PEHLEV[ 

RIZA ŞAH PEHL'EVl 
HAZRETLER! 

TAHRAN 

Telgrafnamei hümayunlanna kalbi le 
şekkürlerimi taildim eder fahsi saadeti 
hatmetpenahileriyle d,,st Iranın refah 
ve saadetlerini dilerim. 

GAZI M. KEMAL 

FEHAMUTLU GAZI MUSTAFA 
KEMAL HAZRETLER! 

ANKARA 
Türkiye Cümhuriyet hayrammm me

sut yıl dönümü münasebetiyle zatı fa· 
himanelerine saadet Ye necip milletini
ze daimi terakkiyi yüksek temenniyatı
ma terdifen samimi tebriklerimi arzet
mkele kendimi mesurur görüyorum,.. 

GAZI 

IRAK KRALI BiRiNCi CAZI 
HAZRETLERi 

BAGDAT 
Lutufkar telgralnamei hB§metpenahi

lerien en hararetli t"§ekkürlerimi tak
dim eder pahsi aaadeUeriyle dost Irak 
milletiin refahuikbalini ııönülden dile
rim. 

GAZI M. KEMAL 

lik ••• 
Mamaafih "cin" sert ve iyi idi. Al 

dens üç kadeh içtikten sonra keyifle 
yemeğe ba§oladı. Artık Francis'le çene 
çalıp adamakıllı eğleniyorlardı. Bu •e 
fer birbirlerine ııayet iyi uyarak dan
settiler. Sanra kumar aalonuna gidip 
biraz daha kaybettiler; sonra gene 
danıettiler. Sanki geminin parçesi de 
ğilmit gibi bir tarafına aaılmı!IJ gü
lün derecede küçük sözüm ona ııüver 
teye gidip öpÜftiiler. Bir müddet da
ha danaettiler, nihayet gitme zamanı 
nın geldiğine hükmettiler. 

Aldens Francis'in kulağına eğilip 
sordu: 

- Eve gelip bir kaç plak dinler mi
sin? 

Genç kız yan gözle bakıp kısaca: 
"Olur" diye iıaret etti. 

Sonra aralarında sükut ve yakıcı bir 
hava hasıl oldu. Sandala bindiler. Ka
raya gidinceye kadar geçen bir kaç 
dakikadan biliatifade Aldena Francis'in 
elinde bir gezinti yaptı. Bu el, küçük, 
titrek, tatlı ve canlıydı. Francis başı
nı kom§usunun omuzuna dayayıp sıcak
lığını ve teneffüsünü hissetti. Nihayet 
ona aşık olabildiğine hükmediyor, bun
~::tın rfolavı da sevirıiyordu. Onu!' _yü .. _ 

1 M. Boyaciyef'in 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
aöylediler. 

- Türkiye ile Yunanistan arasın -
da akdedilen misaka Bulgaristanın İf· 
tirak etmemesinin sebebi nedir?. 

- Çünkü bu misak Bulgariatanı a
lakadar etmiyor. Türkiye ile Bulga -
ristan arasında muaUik bir mesele -
miz yoktur, Hatta aramızda bir hu -
dut meselesi de mevzuu bahsolamaz. 
Münasebatımız dostanedir, ticari mü • 
nasebatın bir kat daha inkiıafını ar -
zu ediyoruz. 

- Türkiye, Yunaniatan, Yugoslav
ya ve Romanya devletleri arasındaki 
umumi aolaıma hakkında Bulgaris
tan ne dÜ§ÜnÜyor? Bu anla§maya 
Bulgari.tan iıtirak etmiyecek mi? 
-- Böyle umumi bir anlaıma he

nüz mevcut değildir. Bulgaristarun bu 
na iıtirakine gelince: istikbalde ne o
lacağı henüz maliim değildir. Herkes 
aulh is.\yor, hiz de bunun için çalıfı· 
yonız/' 

M. Boyaciyeff bundan sonra Bul -
gariatandaki Türk ekalliyetlerinden 
bahsederek dedi ki: 

- Bulgaristanda yaşayan Türkler
le münasebatımız gayet iyidir, onJ~ar 
çok iyi vatandaıımızdır. Bulgariatan -
da Türklerin hinden fazla mektebi 
vardır. Bu mekteplere hükumet büt
çesinden yardım edilmektedir. 

Bu mektep.lerde Türk cemaati ta
rafından istihdam edilen 150 Bulgar 
muallimiıfln maatlan da hükıimet 
bütçesinden verilmektedir. Bundan bat 
ka bir takım Türk muallimler daha 
vardır ki maatları gene hükiimet büt
çesind~n veriliyor.'' 

firlerimiz salı sabahı saat 10 da kız 
muallim mektebini ve bir de ilk mek
tebi ziyaret edeceklerdir. 

Kolordu kumandanının ziyafeti 
Saat 12 de Perapalas otelinde Kol· 

ordu kumandanı Paşa tarafından bir 
öğle yeme!ği verilecektir. 

F abrikayi ziyaret 
Saat 14 te misafirlerimiz Şirketi Hay

riyeden tahsis edilecek bir vapurla 
Beykoza gidecekler "Beykoz ve deri 
fabrikasını gezeceklerdir. 

Valinin ziyafeti 
8 teırinisani çarşamba aktamı saat 

20,30 da vali ve belediye reisi Muhit
tin Bey tarafindan Perapalasta akıam 
yemeği verilecektir. 

Yemekten sonra misafirlerimiz Şe
hir tiyatrosuna gidecekler ve temsil e
dilen piyesi göreceklerdir. O gece bir 
kavuk devrildi piyesinin oynamnası 
muhtemeldir. 

Yalovayı ziyaret 
9 teşrinisani peqembe sabah saat 

dokuzda misafirlerimiz Adalar ve Ya
lovayı gezeceklerdir. Yemek vaeurda 
yenecektir. 

Rusyaya luırel.et 
Miaafirlerimiz ayni aqam saat yir

mide lzmir vapurile §ehrimizden Rus
yaya hareket edeceklerdir. Yavuz ile 
iki torpito muhribi lzmir vapuruna 
boğaz haricine kaıfar refakat edecek
tir • 

Misafirlerimiz bu suretle ıehrimiz
de dört gün kalmıı olacalılardır • 

cudunu gözünün önüne getirmeğe çalı
§ıyor ve ondan hiç korkmuyorcl\J. Fakat 
hakikatte kapalı gözlerinin önüne ıe· 
len vücut Oliver Dent'in vücudu idi. 
Onu bu halile, bir filmde Hanolulu'da 
bir "Akuaplan" ( 1) üzerinde gezerken 
gönnü§tÜ. 

Limanda kendilerine ııelip "Tak
Tak,, ı aradılar. Kola kokusu şimdi da
ha keskinletmitti. F ahrika hala çall§ı· 
yordu. Fakat sis o kadar kesif bir hale 
gelmitti ki fabrikanın ıııklarından bat 
ka bir ıeyi görünmüyordu. Aldena: 

- Bana bir dolar borç verebilir mi
sin? Dedi. Hiç param kalmadı. Birini 
kafese koymalı. 

Franciı elini çantasına soktu: Da
ha iki doları vardı. Evvela birini, son
ra gayret süratle ikincisini verdi. Sonra 
kolunu, evvelce Aldens'in istediği gibi, 
omuzuna doladı. 

Hareket edip ökaliptus ağaçlan olan 
yolu buldular. Fakat bir müddet ağaç· 
ların arasında yürüdükten ıonra artık 
hiç bir tey göremez oldular. Deniz si
si gibi kalın bir sis yolun üzerine se
rilmiş, her feyi içinde boğmuştu. Artık 
ne ağaçları, ne de yolun kenarını göre
miyorlardı. Fakat biraz ileri gnl'ince 
artık kendi fenerlerinin •tığını bile 

M. Rooseveltin Türk milletine hita· 
besine Gazi Hz. nin cevapları 

(Başı 1 inci sahifede) 
ğıtınağa muvaffak olmuştur. 

Türk cümhuriyetrrı.in en 
esaslı umdelerinden biri olan
yurtta sulh, cihanda sulh ga
yesi insaniyetin ve medeni
yetin refah ve terakkisinde 
en esaslı amil olsa gerektir 
Buna elimizden geldiği ka
dar hizmet etmiş ve etmekte 
bulunmuş olmak bizim için 
iftihara medardır. 

Türkiyede doğan inkılap 
güneşi yükselerek hararetini 
neşrettikçe Türk milletinin 
kalbi bütün dünyanın büyük 
ve takdire şayan eserlerine 
karşı ucak bir muhabbetle 
dolmuş, bütün terakki um
delerini tamamile benimse
miştir. 

fşte bu sıcak duyuş ve 
benimseyiştir ki Türk mille-
ti daha çok evvel aydınlanan 
müttehit Amerika milletleri
ne ve onların kudretli reisi
ne karşı hadsiz bir sevgi ve 
cazibe hissetmektedir. 

Mister Roosevelt'in bü
yük faaliyetleri Türkiyede 
derin bir alaka ile takip edil
mektedir. Bu bilgili faaliye
tin Amerika milleti için is
tihdaf ettiği refahı temin et
mesini ve böylece dünya is
tıraplarını da tehvine hizmet 
eylemesini Türkler yürekten 
temenni ederler • 

Genç cümhuriyetimizin 
en samimi takdir hislerini 
büyük kardeş cümhuriyete 
bu vesile ile bir kere daha su
narım.,, ·-Türk - Amerikan muhipleri 

NEVYORK, 2 (A.A.) -
Anadolu ajansının hususi mu 
habiri bildiriyor: 

Nevyorktaki Türk - Ame
rikan muhipleri cemiyeti ta
rafından 29 teşrinievvel ge
cesi büyük bir balo tertip e
dilmiş, baloya Amerikanın 
bütün teşekküllerine men
sup mümtaz 350 şahsiyet 
iştirak etmiştir. 

Baloda Amerika Reisi
cümhuru M. Roosevelt haz
retlerinin mesaji ile Gazi haz 
retlerinin mesaji okunmuş, 
her iki mesaj çok sürekli al
kışlarla karşılanmıştır. 

Mesajları Vaşington bü-

Ecnebi takımlarla 
(Ba§ı 1 inci sahifede) 

duğumuzu söyliyebiliriz. Fikretin sol 
açığa çıkmaaile, muhacim hattı , yüz
de kırk gol atma kabiliyetini arttır -
IDlf olacaktır. Buna mukabil sol açık 
oynayan Şabanın da daha muvaffak 
olabileceği sağ İçte oynaması melhuz· 
dur. Sol iç Reıadın da eski mevkii aol 
hafa alınması kuvvetle muhtemeldir. 
Biz bugün F enerhahçe takmıının ağ -
lehi ihtimal ıu tekilde dizileceğini Ü -
mit ediyoruz. 

Hüsamettin 
Fazıl Yatar 

Reıat Eaat Cevat 
Fikret Muzaffer Zeki Şaban Niyazi 

M'aamafih takımda daha baıka o -
yuncuların da tecrübe edilmesi ihti -
mali yok değildir. Lebip, Ziya, Namık 
gibi... lzmir maçı arifesinde yapıla -

görememeğe baıladılar. Otomobilin önü 
ıiyah pamuk gibi kesif ve karanlıktı. 
Bu hal çok tuhaflanna gidiyordu. Al
dena a,ağı inip otomobilin önüne ııeç
ti: Sanki bir sihirbaz değneğile do
kunmut gibi birdenbire ortadan kay
boldu. Tekrar gelip volanin lıqına ııeç 
ti; yürümeğe lıqladılar. Hafif bir ay
ılmlık sayesinde, yolun kenarında kü
çük bir ev seçtiler; sonra sis yeniden 
önlerinden yuvarlak kitleler halinde 
geçmeğe batladı. Bir otomobil yanla
nndan sırıtarak geçti. Bu tehlikede 
yüksek bir zevk vardı. Aldens durup 
yol verdi, öndeki arabaya arkadan çar
pıp delmek istemiyordu. 

Birdenbire kucaklaşıp çılgınca ö
püıtüler. Artık aralannıla yabancı hiç 
bir ıey, hemen hiç bir şey kalmamıı;
tı. 

Biribirlerini salıverip dudakları ay
nldığı zaman Aldenı'in bütün vücu
du sarsılıyordu. Yoluna sarılıp yoluna 
devam etti. 

Francis: 
- Sarhoı musun? diye sordu. 
'.Aldens cevap verdi: .. ,,. 

- Evet. Ya ıen? , __,,.... 
Artık her sarıınb Francis'i Aldenste 

biraz daha yaklaıtırıyordu. Genç kız 

yük elçimiz Muhtar Beyin, 
Yunan sefirinin ve Amerika 
Hariciye nezareti mümessili 
mahsusunun nutukları tıı.kİP 
etmiş ve şiddetle alkr§lanll'Jl 
tır. Ziyafette M. Rooscvc!t'· 
in Gazi hazretlerine gönder
diği tebrik telgrafı da ok1Jll' 
muştur. 

Gerek mesajler gerekse 
nutuklar ve M. Roosevelt'İJ1 
tebrik telgrafı radyo vasıt3· 
sile bütün Amerikaya neş· 
redilmiş ve her tarafta bii. 
yük bir alaka ve muhabbet·! 
le dinlenmiştir. 

Türkiye büyük elçiliğinde 

Vaşington, 2 (A.A.) -
Anadolu ajansının hususi 
muhabiri bildiriyor: 

31 teşrinievvel gecesi 
Türkiye büyük elçiliğinde 
yapılan kabul resmi fevka· 
iade parlak olmuştur. 

Amerika Hariciye nazırı 
ve Amerika kabinesinin bü
tün azası ve süfera heyeti 'le 

bir çok yüksek zevat kabul 
resminde hazır bulunmuş· 
lardır. Kabul resmine iştira~ 
eden mümtaz şahsiyetleriıı 
adedi 800 ü geçmiş ve kabul 
şimdiye kadar Vaşingtondıı 
eşi görülmemiş derecede miİ' 
kemmel olmuştur. 

Amerikadaki konsolosla· 
rıınız tarafından da her ta• 
rafta kabul resimleri yapıl· 
mış, muhtelif ıehirlerdekİ 
yurttaşlar tarafından bir çok 
toplantılar tertip ve ziyafet· 
ler verilmistir. 

Gazetelerin lehimizde 
neşriyatı 

Vaşington, 2 (A.A.) -
Başta Nevyork Times, He· 
rald T ribune ve Baltimot 
Sunald gibi Amerikanın eJ1 
büyük gazeteleri olmak üze· 
re hemen bütün Amerika 
gazeteleri cümhuriyetin o· 
nuncu yılı münasebetile Tür 
kiyede yapılan ıslahat ve ic· 
raata dair çok dostane neşri· 
yat yapmaktadır. Amerika· 
run bir çok şehirlerinde Tür· 
kiyede on yıl içinde tahak· 
kuk ettirilen terakki ve te
kamül eserlerine dair radyo· 
larda mümtaz hatipler tara· 
rafından konferanslar veril· 
miştir. • bugün iki maç vat 
cak bu kartılaşmanın çok mühim ol., 
duğu gibi, çok ta heyecanlı olac•i 

muhakkaktır. Temiz bir oyun sisi~ 
mine malik olan Taınışvar takımı lı•1 

§ııında, ayni temiz oyunu görecek, b~ 
iki tekni ktakımın oynacağı oyUJ1~1 

seyirciler tarafından zevkle •eyredilt' 
ceği muhakkaktır. 

Beşiktaş - Etnikos 
Bugün Taksim stadyumunda ıs,ıS 

te Beşiktaı takımı ile Etnikoı takııı' 1 

arasında bir maç yapılacaktır. MaÇ'~ 
hararetli olmaaı beklenebilir. Yuo•~ 
takımı ile Betiktaılılar arasında y•P1' 

lacak bu maçta halkın umumi iıtif~ 
deai için stadyumun her tarafında fı' 
yatlar elli kuruta indirilmiftİr. 

~ 

kendini bıralup Aldeno'in üzeri#, 
düımüıtü. Aldena üzüntülü bir kahlı~, 
ile ııiilüyordu. Otomobilin vitesioi 
ğiştirdi. Sis içinde hafif bir ııık beli" 
di. 

- Hiila yolda mıyız? 
- Evet, zannedersem. • 1 
- Senin tarafından yolun lıenarıP 

görebiliyor musun? 
- Göremiyorum. Sen? , 
- Ben de ııöremiyorum. Şurada ' 

ğaçlar olmalı. 
- Galiba yolun tam ortasınd•11~ 
Aldens cevap verdi: 
- Pek ala. ,

1 
Bu aırada hir ıey İfittiler; fakat 1

. 

İtten ııeçmiıti. Önlerindeki sis kur~j. 
nileşti, sonra ağardr, sonra bir mü•e, 
les şeklini aldı; daha sonra Ald•~;, 
haykırmağa ha§ladı. Çarpıştıklanıı• ~ 
lıyorlardı. Fakat müsademe olmad~~ 
evvel geçen bir saniyenin yüzde bJe 
kadar zaman onlara korkunç derece 
uzun göründü. Sonra vuruıma. 

(Devamı var} -------
(1) Denizde motörün arkasına b•J: 

!anıp çekilen tahta .. Bunun üzerin• vl 
nen adam motöre bail;lı bir ipe ıııtuP 
ayakta durur 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ul6 toz ve ke•me ıekerler 29 Tem;;:ıuz tcribinden itibaren bin kilodan az olmamak 

6zere her lateyene •abhlıaktadır. Fiatlarımız ealıı:i~I gibidir. Yani f•tanbw'da Sirkeci l•fasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!~:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurnstor. 
A11cak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vaıon bapna beı lira indirilir. l•tanbul haricindeki yerlerden yapalacak slparlıler be
delin yüzde ylrml•I peıln ve l•t tarafı hamule 11enedl makablllade ödenmek üzewe &ierhal göaderlllr. Depodan itibaren h•tln m&•l'aflar 
ve mea'uliyet mtiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafıadaa miifterl befll&bı- aigdrta ettirilir. Slparlı bedelinin tamamını gön
derealer içia •fgorta ihtiyari olduj'a gibi en 11z beı -vaıon •lparlı ederek bedttllala temamuaa pepa 6deyenler vaıon bapaa beı Ura 
tcnzllAttan l•tifade ederler. 

Adre•: f•taabul'da Balaçekapıda Dörd-lacii Vakıf Han. No. 40-JO Telgraf ~clreal: lstanbnl, Şeker Tetefoa No. 24470. 

&sT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. 1LANLARll 

Maltepe Askeri lisesi için 1 kiTo Çenber parçaları 14-11- ı 
(3219) çift pamuk çorap 933 perşembe günü saat 15,30 
(1106) Fildeko:r. fanila da aleni müzayede ile satda
(1686) fildekos don ayrı ayrı caktır. Eı?yaları göreceklerin 
Şartnamelerle ve aleni münaka her gÜn anbara ve müzayede 
sa ile almacaktır. İhalesi sine gireceklerin belli saatte 
7 -11-933 sah günü çorabın 14 Merkez Kumandanlığı Satın 
te Fildekos fanilanın 14,30 da alma komisyonunda hazır bu-
ve Fildekos donun 15 te yapı- 1 lunmalan. (447) (5717) 1 
lacaktır. Taliplerin belli saatte 8107 
tenıinatlarile Merkez Satın al ~ ~ 
illa. komisyonuna gelmeleri. Kuleli Askeri lisesinde bu-
( 411) (5505) 8086 lunan 2633 çift eski ayak kabı 

" ,. " 14-11-933 salı günü saat 14 te 
Harbiye mektebi ıçın aleni müzayede suretiyle sab-

(28,000) kilo kuru soğan lacağından ayak kapları gör 

ki(~2,000) kilo Patates (1500) mek isteyenlerin her gün mek 
lo salca aleni münakasa ile tebe ve müsayedeye girişecek 

C ahnac~ktır. İhalesi 4-11-933 lerin belli gÜn ve saatte Mer 
u1 nıartesi günü saat 14 te ya kez Satın alma komisyonunda 

Pı acaktır. Şartnamesini göre hazır bulunmaları. ( 444) 
ceklerin her gün ve talipleri (5718) 8108 
bkelli saatte teminatlarile Mer- " * " 

ez satın alma komisyonuna Harbiye Mektebi talebeleri 
Rehneleri. ( 420) (5578) nin ihtiyacı için iki bin adet 

8087 Yün fanila 13-11-933 pazarte 
J{. * J:"• 

. Harbiye mektebi ihtiyacı i
Çın 12,000 kilo İspanak 
: 1,000 kilo prasa 7,300 kilo 
ahana 6,500 kilo kereviz 

2,500 kilo Karnıbahar ile 
25,500 .tdet limon 4-11-933 
cumartesi günü saat 15 te ale
ni münakasa ile abnacaktır. 
Şartnamesini görceklerin her 
~n ve taliplerin belli saatte te 
k1n~tlarile Merkez S;ıt.m alma 
·(0nııayonuna ge'.vnelen. 

421) (5579) 8088 

'I• * 'i-

Harbive Mektebi icin ni~ 
~une ve ~vsafı veçhile - 1500 
Çift terlik 4-11 -933 cumartesi 
Riinü saat 14,30 da aleni mii 
nakasa ile alınacaktır. Şartna
tnesini göreceklerin her gün 
\7e taliplerin belli saatte temi 
~atlarile Merkez Satın alma 

( 
onıisyonuna gelmeleri. 

423) (5581) 8089 

" . . 
t Harbiye ve merbutu mek
Zeple.r ihtiyacı için 9000 kilo 
eytuı 4-11-933 cumartesi gü 

kii saat 15,30 da aleni müna-
asa ile almacaktır. Şartna

tnesini göreceklerin her gün 
"e taliplerin belli saatte temi
n;;:.larile birlikte Merkez Satın 
a(
4 

•a Komisyonuna gelmeleri. 
25) (5583) 8090 

• • • 
. Harbiye mektebi talebeleri 

~ln ihtiyacı için üç bin adet 
dekos fanila 13-11-933 pa

zartesi gun·· ü saat 14 te aleni rn .. 
Ş Utıakasa ile satın alınacaktır. 
~rtnamesini göreceklerin her :un ve münakasasına iştirak e 

Keceklerin belli saatte Merkez 
tn ~andanlığı Satınalma Ko-
ısyonunda hazır bulunmala-

rı. (420) (5715) 8105 

H • • • 'h . arbiye mektebi talebeleri 
~ tiyacı için (1500) çift tire 
·~.rap 13-11-933 pazartesi gü 
nku saat 15,30 da aleni müna-

a ·1 sa ' e satın almacaktır.Şart 
namesini göreceklerin her gün 
\7e .. k 
beırmuna asaya gireceklerin 
d 1 vaktinde Merkez Kuman 
anlığı Satrnalma Komisyo • 

7unda hazır bulunmaları. 
449> (5716) 8106 

• • • 
Levazım Eşya ve teçhizat 

kijbar~~da teraküm eden 1900 
0 kohne kaneviçe ile 1000 

si günü saat 15 te aleni müna 
kasa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. 
(443) (5719) 8109 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için Üç bin çift Yün 
Çorap 13-11-933 pazarteai gü 
nü saat 14,30 da aleni münaka 
sa ile almacaktır. Sartname- ı 
sini göreceklerin he; gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 

. lığı Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (442) 
(5720) 8110 

••• 
Istanbul Merkez Kuman

danlığına bağlı kıtaat ve müea 
sesat ihtiyacı için (160) ton 
un 1 1-11-933 cumartesi günü 
saat 14,30 da kapalı zarfla alı 
nacaktır. Şartnamesi her gün 
Merkez Satınalma Komisyo
rmnda görülebilir. Taliplerin 
belli saatten evvel Tophane' 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tınabna Komisyonuna teklif 
mPktuplarıru vermeleri. 
(445) (5676) 81ıı 

Istanbul Merkez Kuman
danlığına bağlı kıtaat ve mües 
saat ihtiyacı için ( 450) ton un 
1 1- 11-933 cumartesi günü 
saat 14 te kapalı zarfla alına
caktır. Sartnamesi her gün 
Merkez Satınalma Komisyo 
nunda görülebilir. Taliplerin 
beJli saatten evvel teklif mek 
tuplarını Tophanede Merkez 
Satmalma Komisyonuna ver-
meleri. ( 446) (5677) 

8112 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak 65000 kilo koyun 
6000 kilo kuzu ve 20,000 kilo 
sığır etinin kapalı zarfında tek 
lif olqnan fiat pahalı görüldü
günden 8-11-933 çarşamba gü 
nü saat 14,5 ğa kadar pazarlık 
la satın alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gİreeeklerin belli 
saatinde Merkez Kumandanlı
ğı Satınalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. ( 489) 
(5926) 8153 ..... 

Haydarpaşa da bulunan 

NECAT Ticarethanesi• 
Orozdi-Bak karşısında: Celal Bey hanı kapısının 

~yanında 15 numaralı mağazaya nakletmiştir• 9324 9 

Güzel San 'atlar Akademisi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizde münhal bulunan altmış lira ücretli ka-
tip ve Oaktiloluğa talip bulun anlar arasında 6- 1 1-933 pazar 
tesi günü saat 15 te müsabaka imtihanı yapdacaktır. Talip
lerin mezkilr saatte akademide bulunmaları ilan olunur. 

(5995) 

TİCARET 1ŞLERt UMUM MODORLOCONDEN : 
30 ikinci Tefrin 330 tarihli kanun hükümlerine gö.., tucil edilmit olan ecne 

hi şirketleı·inden ltalyan tabiiyetli (Banka Komerçiyale ltalyana · Banca Comer
ciyale 1 taliana) Şirketi bu kere müraeaaıla banka dahili n.izamnamesinin bazı mad 
d~lerinin değiştirildiğini bildirmiş ve lazmıgelen veoikayı vermiştir. Keyfiyet ka
nuni hükümlere, uygun görülmüş olınakl a ilan ol•ınur. (9438) 

lSTANBUL BELEDİYESİ 
Darülbed yi T emsil!eri 

Günduz saat 15 de, gece 
Saat 21 de 

PER GONT 
Yazan: Henrik 

lbsen 
Besteliyen: 

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

!OSMANLI BANKASI,-~~~~~~-... 
1 lLAN Deniz Yolları lıletmeai 

~~ 3 Faizli, 1911 tarihli MISIR CRE- ACENT ALARI ı 
DiT FONCIER tahvillerinin, 1 K&nunu-1 lt&raldly · Köprllbatı Tel. 42366 

. evvel 1933 tarihinde icra edilecek itfa · Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 
keıidesi üzerine baıa baı tediyesi tehli
kesine kartı Osmanlı Bankası Galata . 
merkezi ile Yenicami ve Beyoğlu ıube- i 
!eri tarafından pek müıait ıeraitle sigor
ta edileceii mezkür tahvilat hamillerinin 
malümu olmak üzre ilan olunur . 

Kadı:köy 2 inci sulh hukuk hak.iınliğin
den: Kadıköyünde Osamnağa mahalle
sinin çilek sokağında 25 No. hanede sa
kin Emine hanımın akıl hastalığile malül 
ve umur ve hususunu idaredenaciz bu.. ) 

lunduğu anlaJıldığı cihetle kanunumede- 1 
ninin 355, 361, 363 ve 364 üncü mad .. 

deleri mucibince kanuni haklarını temsil , 
etmek ve şahsına takayyütle bulunmak 
üzere kızıl toprakta Hüseyin paıa soka
ğında 22 N o. hanede sakin Mevhibe H. I 
vasi tayin edilrniş olduğundan keyfiyeti ' 

tayine alakadarların tarihi ittiladan iti
baren on gün zarhnda itiraz edilebilece 

ği ilan olunur. (9422) ı 

-----
Daktilo Aranıyor 
Almancaya bihakkın vakıf Fransız

cayı da hatasız derecede yazmağa 

' 

Karadeniz Aralık Postan 
Cümhuriyet vapuru 4 ikinci 

Te,rin Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak İnebolu, 
Sinop, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopa'ya dönüt
te bunlara ilaveten Pazar, Sür
mene, Pulathane, Fatsa, Ünye, 
Zonguldağa uğrar. (6000) 

Karadeniz Aralık PosttUı 
Samsun vapuru 5 ikinci tefrin 

pazar 18 de Galata rıhtımından 
kalkarak Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Onye, Gire· 
son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rize'ye dönütte bunlara ilave
ten Of, Ordu'ya uğrayacak yal
nrz Zonguldağa uğramıyacaktır. 
(6001) 
~~--------~ Mersin Aralık Postası 

Çanakkale vapuru 5 ikinci 
te,rin pazar 10 da Sirkeci rıhtı
mından kalkar. Mersine kadar 
gider. Ta.şucu, Anamur, Ku,aa
dası, Gelibolu'ya yalnız dönüs
te uğrar. (6002) · 

muktedir bir Türk daktilosu aranı· Ayvalık Sür' at Postası 
yor. Talip obnların pazartesi günün- Mersin vapuru 5 İkinci te~!in 
den evvel lıtanbul'da 4 ncü Valaf pazar 17 de İdare rıhtımından 

Askeri Tıbbiye mektebinin 
300 ton eşyasının mektepten 
deniz kenarına kadar ve Sir 
keciden de Bcyazıttaki yeni bi
nasına kadar olan kara nakliya 
tının pazarlığı 4- 1 1-933 cu 
martesi günü saat 1 O da icra l 
kılınacaktır. Nakle iştirake 
deceklerin belli saatte 'f opha
nede Merkez Satmalma Ko
misyonundC1 hazır bulunmala 

E. Grieg. 
Hımında zemin katta 3 numeroya mü kalkar. Gidiş ve dönü,te Çanak. 

1 raeaat eylemeleri. (9366) kale, Edremit, Ayvalık, Dikili, 

.------------~ İzmir'e uğrar. (6003) 

rı. (496) (5975) 
8169 

• • • 
Maltepe Piyade atış mektebi 

için on sekiz kalem malzeme 
4-1 1-933 cumartesi günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Pazarlığa gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Satın alma 
komisyonunda hazır bulunma-
lart. (497) (5976) 

8170 

Türkçeye çeviren Seniha Bedri 
5 Perde 
Umuma 

8164 

Handa - Dramalis - Prineas 
Yunan opCt"et heyetinin temsilleri 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
muvaffakiyetle devam ediyor. 

Bugün birinci matine saat 14,30 da 
MISSES BROWN, ikinci matine saat 
18 de DESPINIS KAPITANIOS. Ak
şam saat 21,30 te LEBLEBiCi HOR
HOR ACA. Pek yakında NUR OU (Mo
non esai). 

Y eniköy Sulh İcra Me
murluğundan: 

8182 ··-------·----' 

' DEVLET DEMİRYOLLARI İDARESi İLANLARI 1 
603 ton yerli Çimentonun kapalı zarfla münakasası 

18-11-933 Cumartesi günü saıt 15 te Ankarada İdare Mer· 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara vezne 
!erinde ikişer liraya satdan şartnamelerdeclir. (5928) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-8150_ 

Harbiye mektebi için alrna 
cak 350 ton kriple kömürüne 
kapalı zarfla verilen fiat paha
lı görüldüğünden 5-11-933 pa
zar günü saat 15,30 da pazar 
lıkla alınacaktır. Taliplerin bel 
li saatinde teminatları ile Top
hanede Merkez Satın alma ko
misyonuna gelmeleri. (500) 

İdaremiz İçin pazarlıkla satmabnacak olan otojen için yumu 
şak çelik kaynak teli, yün keçe, pencere şeridi, hamal arkalı
ğı, kömür küfesi, kristal cam, altı köşe başlı civata ve saire gi
bi (18) kalem muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 8-11-33 
tarihine müsadif çarşamba . günü mağazada icra kılmaca 
ğmdan taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 11 e kadar isba 
tı vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzeme 
nin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune 

Bir borçtan dolayi tahtı hacze alınını~ o· getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümunele
ıa.., lstinyede Çaya· mevkünde birinci o· rinin beraber getirilmesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiye
cakta bulunan lcireçlerden 400 kantar kö ceği ilin olunur. (5999) 
mür kireci 7-11-933 salı günü saat 13 te --------------------------
açı:k artırma ıuretile satılacağından is- 1 3 Üncü KOLORDU İLANLARI 1 
teyenlerin orada bulunacak memuruna. -

(5998) 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt' at ve müessesatm yir
mi gün 15000 kilo Sığır eti 
5-11-933 pazar günü saat 
14,30 da pazarlıkla almacak
tn. Taliplerin belli saatte te· 
minatlarile Tophanede Mer 
kez Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (502) (5996) 

• • • 

müracaatları ilan olunur. (9414) 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öileden 

0<>nra saat (2,JO dan S e) L:a.-l&r istan· 
bulda Divanyolunda l18 Jumaralı hu
susı dairesinde dalıili hastalıktan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22 . .'98. 

6061 

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

(9334) 8076 

Harbiye Mektebi talebeleri 
nin ihtiyacı için iki adet kum 
masası satın alınacaktır. Pa
zarlığı 1 1 Teşrinisani 933 cu
martesi günü saat 14 te yapı
lacaktır. Taliplerin kum ma· 
sası şeklini ve evsafını görmek 
üzere belli gün ve saatte komis .. --•113!DlmOl!llllK~Til!llllO-R-----

yo(:;;;zır bulunmal~974) Rusçuklu Hakkı 
••• Calataoarayd;, Kaıuük eezahaneıi 

karşısında Sahne sokağında 3 numa-
Harbiye Mektebi için alına- ralı apartımanda 1 numara. 

cak 14 metre mik'abı kereste- 'ill-• •---------• 
nin münakasasında verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
11-11-933 cumartesi günü 
saat 15 te pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte Top
hanede Merkez Satın alma ko
m~syonuna ~elmeleri. ( 499) 
(5973) 

6062 

Göz Hekimi-· 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ımıf mütehassıs 
(Bilııali) Ankara caddesi No. 60 -6980 

Darıca Askeri Satın alma 
Komisyonundan : 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı 
için aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı maddeler açık münaka- . 
sa ile satın alınacaktır. İhale- 1 

leri hizarında yazılı tarih ve 1 
günlerde öğleden sonra yapıla-' 
caktır. Taliplerin şartnameleri 
görmek üzere her gün ve iha
leye iştirak için de tayin edilen 

1 

günlerde Dancada Alay Satın j 
alma Komisyonuna müracaat-

1 ları. (3370) (5951) 
Arpa 184,000 kilo 15-11-933 
Çarşamba l 
Yulaf 216,000 kilo 15-11-933 
Çarşamba 1 

Saman 200,000 kilo 16-11-933 
Perşembe 

tiyacı içi nkapalı zarfla müna
kasaya konan 670 ton samana 
ihale gününde muayyen saatte 
talip çılanadığından ihalesi 
11-11-933 cumartesi günü 
saat 16,30 a tehir edilmiştir. 
Taliplerin tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile 3. K. O. 
SA. AL . KOM. nuna gelme-
leri. (469) (5989) 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ihti· 
yacı için pazarlıkla 8,000 kilo 
kuru üzüm satın alınacaktır. 
İhalesi 11-11-933 cumartesi 
günü saat 15 teclir. Taliplerin 
nümune ve şartnameyi görmd 
Üzere her ün ve pazagrlığa gir· 
mek için de o gün ve vaktindeıı 

evvel Fındıklıda 3.K.0.SA.AL 
• • • 8132! KOM. nuna gelmeleri. (468) 

3 M h b l 
.h . (5940) 

. u a ere a ayı ı tıyacı i-
çin pazarlıkla alınacak üç nak- 1 

liye arabasına talip çılanadığın 
dan ihalesi 11-1 1-933 cumar- / 
tesi günü saat 16 ya bırakılmış 
tır. Taliplerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için de Fındıklıda 
3 . K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (470) (5988) 

• .. * 
K. O. Kıt'aları havvanatı ih 

* * * 
Suvari Fn-kası ihtiyacı için 

pazarlıkla 15,000 kilo bulgur 
satın alınacaktır. İhalesi 
11-11-933 cumartesi günü 
saat 14,30 dadır. İsteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa girmek için de o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
eelmeleri. ( 467) (5991) 



8 

1 EVKAF MOD1R1YET1 iLANLARI 1 
lstanbul'un mutena mev

kiinde Belediye binası 
karşısında satılık arsa 

Kıymeti Bedeli 
muhammen esi müzayedesi 

Lira Lira · 
4996 4000 

562 metre terbiinde bul~'nan lstanbul'da Belediye bi
na11 karşısında Şerefiye caddesinde eski 11 yeni 5/ 7 No. lı 
Sinan ağa camii arsasının icra kılman müzayedesi neticesin 
de verilen bedeli haddi layıkmda görülmediğinden bir hafta 
müddetle temdidine karar verilmiştir. Temdiden müzayedesi 
Teşrinisaninin 8 cİ çarşamba gÜnÜ saat 15 tedir. Fazlasile 
talip olmak isteyenlerin pey akçelerile beraber mahlillat ka
lemine müracaatları. , ( 5980) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Sultan Ahmette muhterik Mülkiye Baytar Mektebinin etrafında 
ki duvarda mevcut tahminen (1002) metre mik'abı moloz ta
şın beher metre mik'abı 50 kuruş bedelle ve açık arttırma 
usulile 23 T. sani 933 perşembe günü saat 14 de satılacağın
dan isteklilerin şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere müra
caatları. (5943) 

• 
lstanbul Dördüncü icra 

Memurluğundan: 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup tama

mı 45572 lira kıymeti muhammineli Erenköyünde Sahrayi 
cedit mahallesinde catte bostanı iskelesi sokağında eski 44,44, 
yeni 27,29 numaralı tasarruf kanununun neşrinden evel muh 
tes maa bahçe kereste mağazası elyevm dekik ve araba fabri
kasile zemininin tamamı açık arttırmaya konmuş olup 
şartnamesinin 2 • 11 - 933 tarihinden itibaren Daire
mizde her kes tarafından görülebileceği gibi 6-12-933 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dai
remizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hammen kıymetinin yüzde yetmiş bişini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere 21-12-933 
tarihine müsadif perşembe günü yine saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimen 
kul muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı taktirde i
haleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini veya Milli 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım
dır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait 
tenvirat ve tanzifat rusumları müşteriye aittir. 2004 nu
maralı icra ve iflas kanununun (126) cı maddesinin dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklı 
lar ile diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspitelerile bildir
meleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alaka
daranm işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmele-

ri ve daha fazla malumat almakisteyenlerin 932-2169 dosya nu 
marasile müracaatları ilan olunur. (5982) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

, Mevcut evsaf ve nümune gibi 140 yatak çarşafı 100 
yasdık' örtüsü pazarlığı 5-11-933 Pazar günü saat 15 ten 16 

; ya kadar yapılacağından İsteklilerin evsaf ve nümuneyi gör 
hıek üzere hergün ve pazarlığa girmek için teminatı evveli.ye 
makbuziy~c birlikte yevmi mezkiirda muayyen saatte komisyo 
numuza müracaatları. (5972) 

lstanbul Emniyet müdürlüğüeden: 
T ah ve teclidiyesi açık münakasaya konulan 7415 adet 

defatirin imaline talip zuhur etmediğinden münakasanın 
9-11-933 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 te ya
pılmak Üzere münakasanm tec didine karar verilmiştir. Talip
lerin münakasaya yevm ve saatı mezkiirda Vilayet Muhase
becilik Dairesinde müteşekkil münakasa komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (5984) 

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

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan 
beher mecidiye gümüş fiatmm sukutu hasabile 34 kuruşa indi 
rilmiş ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal sandıkla
rına tebliğat yapılmıştır. 

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

bn alacaktır. (5909) 8149 

1 lST ANBUL BELEDiYESi lLANLARI 1 
İstanbul Konservatuvarı I\ttüdüriyetinden : Şehir Ban

dosuna talebe alınacaktır. 12-16 yaşında olmak ve ilk tahsili
ni bitirmiş bulunmak şarttır. Bu şeraiti haiz olanların 6 Teş
rinisani pazartesi günü saat ikide Tepe başında Konservatu
var Müdüriyetine müracaatları, (5993) 

i 

MiLLİYET CUMA 3 TEŞR1N1SANI 1933 

stanbul Ziraa 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı 

No. 
792 Arnavutköy Arnavutköy fBüylikayazma caddesi) 
793 

" " " 794 .. " " 795 
" " 

Ayaıma mevkii 
796 • " 

Kondori 

Bankasın 
Cinsi Hissesi 

Ahşap hane 2/6 

" 
116 

" 
1/2 

Baraka ve bahçe 114 
Ahşap üç kısım hane 28172 

Em'ak 
No. sı 

131 
133 
167 

11 
40-42 yeni 

32 eski 

Hisseye göre mu• 
hammen kıymeti 

100 T.L. 
100 
250 
50 

1560 

" 
" 
" 
" 

89 Beyoğlu Şahkolu Küçük Hendek Kagir hane ve dükkan 24/120 40-42 2000 " 
100 Kandilli Kandilli Mektep Yenimahalle Ahıap bana 6/10 33 410 ,, 
711 Beyoğlu Hüseyinağa Mumhane ,, 112 24 200 ., 
712 " " " " 112 26 200 .. 
715 Heybeliada Yalı Kuyubatı Abıap iki kane 1/10 2-2 MOkerrer 360 " 
Yftzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimlib11dil bonosile ödenmek lbere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller

den 89 - 100. 711 - 712 - 715 ıııra No. lular temdiden diğerleri de açık arttırma suretile satııa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 16/11/933 per• 
fembe günü saat 15 tedir. Müzayedeye iıtlrak edeceklerin pey akçelerini yeYmİ mezkürda saat on dört buçuğa kadar tevdi etmeleri IAzım-
dır. Şartname bankamız kapısına asılmıttır. Senei haliye verırisile balediye resimleri müşteriye aittir. [5954] 

. . . . . r KIŞ MEVSİMi • 
Yaklaşmakta
olduğ un dan 
muhterem müş
terilerimize yi
ne 8 taksitte 
ve kefaletsiz 
olarak Avru
padan en son 
model üzerine 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Türk Anonim Şirketi 

( MiLLiYET MATBAASI) 

Kürk mantoları HER NEVİ 
satmaktayız. 

Mecmua Mahmutpaşa 
Kürkçü Han 
BEYKO 

-Telefon: 21685 -~9456) 

11 Mektep kitapları 
R.oman 
Fenni kitaplar 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit 
__ or. IHSAN SAMI_._ Fatura_ El ilanları T.:o ve Paratifo Aşısı 
Tifo ve Paratifo hastalıklarına tutul· 
mamak için tesiri çok kat'ı muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 
--•!bulunur. - '.9331).,.--•I 

Beşiktaş sulh birinci hukuk mahkeme

sinden : Müddei Omer Vasfi beyin müd

deialeyh Hüseyin Ef. ile Ortaköyde me

zin sokağında 25 No. lı hanede Salih ef. 

aleyhlerine ikame eylediği İcardan 3000 

kuruı alacak davasından dolayı miın:ai
leyh Salih efendinin ikametgahının meç· 

huliyyetinden dolayı ilanen ilk ve gıyap 

tebliğleri yapılarak 23 Eylül 933 tarihin· 
de müddeabihin maa masarifi muhakeme 

vakıalan ikrar ve kabul addile tahsiline- 1 

karar verildiği cihetle tarihi ilandan itiba 
ren 15 gün zarfında temyiz edil~:Jijti 
taktirde hükmün kesbi katiyyet edeceği 

ABEDİLİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve l\.asa 

defterleri mevcuttur 
Her müesseseye elverişlidir. 

Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 
Adres: ANKARA Caddesi 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Kitap kısmı 
Telefon: 24310 

ilan olunur. (9420) 
1 

İNGİLİZ KOKU 
Ah'.ren celp ve ithal edilmiş ve 

GtLCHRIST W ALKER Co. Limitet de 
satışa baılanmıştır. Galata'da Çinili Rıhtım Han. 

Üçünçü kat. Telefon: 44915·6 ı 
- Depoau: Kuruçeıme'de: Telofon 36.21 - (9382) -------·----.... ---------~------.. Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

• 
Banka Komerçiyale Italyana 

Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, İngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki sahibinden başka kimsenin kullanamayacağı bir 

şekilde tertip ve ihtas edilmiştir. (5999) ______ _. ____________ I __ ._. ______ _ 

8068 

M.M. V. Hava 
Müsteşarlığından: 

1 - Kayseri Tayyare fabrikası İçin (13) birinci sımf 
tesviyeci ve madeni levha İşçisi alınacaktır. Aşağıda yazılı 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerin tekmil vesaikile Kayseri 

1 

--
~~~~~~~ ' -

• 
Denizcilere ilan 

Y eşilköydeki Sis düdüğünün çalış"' 
mağa başladığı hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kızkulesinden kaldırılarak Y eşilköye nakledildiği 

29-9-933 tarihinde ilan edilen ve her otuz saniyede bir defa üç 
saniye devam etmek üzere iki milden işitilen kaim sayren 
sis düdüğünün 30 Teşrinisani 933 tarihinden itibaren faaliye 
te geçtiği ilan olunur. (5964) 

1 

lstanbul Dördüncü İcra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup tama· 
mı 13400 lira kıymeti muhammineli Kadıköyünde Tuğlacı ha 
şı mahallesinde Bağdat caddesinde eski 1,3 yeni 37,37 numa· 
ralı maa bahçe bir hanenin tamamı açık arttırmaya kon
muş olup şartnamesinin 2-11-933 tarihinden itibaren Daire· 
mizde her kes tarafından göriHebileceği gibi 6-12-933 tarihi-

Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 
A- Sanayi mektebi mezunu olup 5-10 sene 

çalışmış olması. 

ne müsadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dai
remizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu· 
hammen kıymetinin yüzde yetmiş bişini bulmadığı takdirde 
en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üzere 21-12-933 
tarihine müsadif perşembe günü yine saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimen 

fabrikada kul muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak• 
dirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı taktirde i
haleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıy
metin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini veya Milli 

em• bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları lazım· 
dır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bilği sahibi 
bulunması. 

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

D - Bon servis ; hastalıkla malul olmadığına dair ra- tenvirat ve tanzifat rusumları müşteriye aittir. 2004 nu
maralı icra ve iflas kanununun (126) cı maddesinin dördüncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklı 
lar ile diğer alakadaramn ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım vehususile faiz ve masarife dair olan iddialarım iları 
tarihinden itibaren 20 gün İçinde evrakı müspitelerile bildir
meleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle alaka· 

por. 
E - Ecnebi bir kadınla evli olmadığına dair bir vesika. 
2 - Talipler Kayseri Tayyare fabrikası müdürlüğüne 

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

8131 daranın işbu maddenin mezkur fıkrasına göre hareket etmele· 
===-U_m_u_m_i_N_e-şn-·y_a_t_v_e_Y-az_ı_l_ş_le_r_i_M-üd-u-.. r-ü_E_T_E_M_IZ_Z_E_T._, ___ ,,.... ri ve daha fazla malumat almakisteyenlerin 932-1936 dosya rıu 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. S. marasile müracaatları ilan olu ııur. (5983~ 


