
Bir Yunan murahhas heyeti 
önümüzdeki hafta Ankaraya 
gelerek yeni ticaret mukave
lesi müzakeresine başlıyacak. 
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FlATI 5 KURUŞTUR 

Amerikalılar 
Ve Türkler 

Cürnhuriyetimizin yıl dönümü mü
!::,ebetiyle dünyanın büyük devlet a
l . lan tarahndan ııöylenen takdir ııöz
erı ııra11nda Amerika Cümhurreisi Mr. 
Rooı..,,elt'in Türk milletine karşı irat 
:iği ~itabenin busuıi bir kıymet ve 

.. eonınıyeti vardır. Bizim bıldığimize 
~~_re, larbite ilk defadır ki, bir Amerika 
linılıurreiıi, yabancı bir milletin bay

~llınında ınutat olan diplomaıi çerçeveıi 
al !•na çıkarak samimi tezahür teklini 
~ hitabede bulunuyor. Büyük Reisi

bıiz, Mr. Roosevelt'in bu cemilekarlığı
~ karıı gönderdiği tefd<kür telgrafiyle 
fUpbeıiz milletin hissiyatına tecrüman 
"1 tnuıtur. 
t• .A_tnerika Cümhurreisini Cümburiye
ıtniıın onuncu yıl dönümünde bize bu 

tolda samimi ve takdirkar bir hitabede 
ul~ntruya sevkeden sebep ve ilmi! A

l>ıerıkanın kendi tarihinde aranmak la
~rrı_ıdır. Amerikalılar kendi Cümhuriyet· 
.:ı~i kurdukları zaman, tıpkı bizim gi
d hır takım müşkulat ile karşılaşmışlar
ı.:; E.vvela lngiliz imparatorluğundan 
lıo ndılerine irsen intikal eden memleket 
te "!'>oı ve haraph. Sonra milli vahdet 
b.;n•n edilmemiıti. Amerikalılar yılmak 

1 IJlez ceıaretleri ve yorulmak bilmez 
r.11•ımalariyledir ki, birer birer bu müı
• u len bertaraf ederek, memleketlerini 
~ _etıniıler ve refaha kavuımuılardır. 
il u .•libarla çalııan, nefsine itimadı olan, 

er.ye doğru yürüyen milletleri çok se
:erler. Amerika gazeteleri bir müddet
~beri, Türklerle kendileri ara11ndaki 
el eyi§e Amerika efkannın dikkatini 

~ betınekte idiler. 
. Amerikanın belli batlı terbiyecile
~nden biri olan Robert College müdü-

Mr. Paul Monroe de Cümhuriyetin 
111 dönümü münasebetiyle söylediği bir 
:ıkun mevzuunµ iki memleket ve iki 
~l?t ara11nda bir mukayese yapmağa 
ta &ıs etmiştir. Amerikalıların bize balut 
ı... rzlannı göUermeıl itibariyle de dik
) te değer olan bu miıkayeseden anlı
f °';;'z ki, gerek benzeyiıler ve gerek 
ar lar daima lehimizedir. 
• Asnerika Cümhuriyetinin ilk on ıene
~daha doğrusu ilk ıekiz senesi, dahili 
d §kılıklar içinde geçmiıtir. lngiltere
,en ayrılan on üç devletin her biri siya

aı iıtikıil davasını ileri aürmüı ve 
Cütnııuriyet kanunu esasiai ancak milli 
lrıiicadele muvaffakiyetle neticelendik
ten sekiz sene sonra kabul ve ta1dik •· 
di!~lmiıtir. Bize gelince; Türkiye, 
~u·~il devlet hayatına Cümhuriyet 
ı:;kilatı e1asiyesi ile baılamış ve yeni 
d r~n her devletin ilk seneleri zarfm
~~1 dahili karışıklıklardan kaçınılıruşı-

ilk Amerika devleti kurulduktan sonra 
d.. 0 n •ene zarfında para11 kıymetten 
t uş10üştü. O derecede ki, ilk zamalarda 
d~vÜle konulan paranın Continental 
ı:nilen .is~, bu gün bile ~erika~a 
ıl10?bızlığe alem olmuıtur. Bır ıeyın 
.,.~.bir kıymet ifade etmediği söylene
taı• 1 "':">an Amerikalılar «bir Continen-

a ~ıle değmez• derler. 
Ilı .. l>ıger taraftan ilk on ıene zarfında 
Ilı uthiı bir cihan iktisat buhranına rağ
f en, Türk milli paralı kıymetini muha
.,, ...... •bnittir. Türk parası bu gün kıy-

et ıfade eden sağlam bir paradır. 
lııii Amerika ilk on ıene zarfında harici 
1-' ""•ebetlerini tanzim edemeınitti. 
~anıız!ann yardııniyle iıtiklallarine 
İlı~f'.'n Amerikalılar, Fransız büyük 
bı •li.lıııi takip eden I ngiliz - F ran11z 
~hıırebelerinde bitaraflıklarını muha
aıilı etıneğe muvaffak olamamıılar ve 
lrıe 8Yet lngiltere ile harbe girmeğe 
~r kalmıılardı. 

c; C~ınhuriyetimizin ilk on senesi hari
.t tnunaaebetlerimizi tanzim noktaıın
bıian • çok muvaffakiyetli neticeler ver
i,; §tir. Türkiyenin beynelmilel hayatta 
c·~ •ulh ve müsalemet unıuru olduğu 
ı,.~uriyetimizin yıl dönümü müna1e
taı-ıy)~ her devlet adamı tarafından tek-

edilıniı bir hakikattir. 
•n Aınerikada kültür saha11nda hareket 
ı._ °j'< ~illi istikli.ld'en yarım a11r sonra 
ti~Yabıldi. Bu müddet zarfında Ame
ın., .'~ dahili istikrar temin ehnekle 
ı., fgugl oldular. Bizim on ıenelik ça
il~ın:ızın en bariz vasfı, kültür yolun-

Cö ~uvaffakiyetlerimizdir. 
ter ~Üyor ki, bu gün dünyanın en mü
lııı ~·. ıneınleketi olan Amerika ile ara-
1ar21,ak! ~İlkayesede tebarüz eden _fark: 
lıi ı:ıınızedir. Ancak çok ehemmıyetlı 
a:r nz~i~ vardır: Gerek Amerika ve 
lı!an ~ .1" Ürk Cümhuriyeti, ilk adımların
Yiik ıli~ren mukadderatlarını iki bü
l'İ A!,ef"! liderliğine terketmiılerdi: Bi
~ erıkanın istiklal mücadelesi kah
kıırt 1 Wil§ington. Diğeri de Türkün 
lıu ı::,::c111. Gazi Mustafa Kemal. Bizce 
l.at zeyıt her §eyin üstündedir. Fa
"ıırd ~? gözetilir, Türkün on senede 
ıı112;ı ıgı . •nkiıaf ve tekamül merbaleıi 
lci M dıkkate alınırsa, pek iyi anlarız 
tii~. U•tafa Kemalin ••eri daha büyük-

Ca,,~aıingı.on Amerikanın banisidir. 
W 1

• deTürkiyenin yaratıc111dır. Eğer 
tik&Jıdgton olmasaydı, büyük bir Ame
fa K evleti meydana gelmezdi. Musta
llıü ~~al ııelmeseydi, bir Türk devleti, 
tik~ )"l .bı~ Türk milleti olmazdı. Amc
letı '. 8~ ıstıklal mücadelelerinde ve dev
na ':j" 1

1nın kuruluıunda Watington'a i
in n d ar. Türkler de Mustafa Kemale 

11.a!' ılar. Amerikalılar kendi tarihleri-
1.,.' 'Y

1
i,.bilirler. Türkler hakkında Roo-

e tın .. 1 • d til . soz erın e ifade bı:.~an ıempa-
•rın sebebi de budur 
Türk • Caz;• ! kuru1luş ve yükseliı yolunu 

•en 1t• ın~ma.ata bulmuıtur. On b~ 
tu e '

1
d tarih le göıtermiıtir ki, bu doğ-

yo ur B"· ··k \ .. ,,...,.1 _J • uyu tef geçen günkü nut-
'\ ncıni~ti ki: 

~'-h Yılda.nberi girittiğimiz iılerde 
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Misafirler Eskişehirde Porsuk oteline girerlerken 
• 
lzmir aziz misafirler için 

büyük tezahürat yaptı 
Her yerde Sovyet ve Türk bayrağı •. 

Ziyaretler, ziyafetler, belediyenin sof
rasında samimi nutuklar 

lZMIR, 
Uyet) -

3 (Mil
Cenera.l 

Voroıilof riyaıe

tindeki Sovyet he
yetini hamil tren 
sabahleyin Kartı· 

yaka istasyonuna 

geldiği zaman, hal· 
km azim tezahil
ratile karıılandı. 

Heyet trenden ine• 
rek, gösterilen te• 
zahürata tetel<kül' 
etti. ' ( 

Tren Karııyaka
dan harelr.etinden 
sonra saat doku
zu çeyrek geçe 

Misafirler otelin balkonunda 

yavaı yavaş istasyona dahil oldu. 
Her taraf Sovyet, Türk bayrak.lan 
ve defne dallarile süslü idi. 

Vali, müstahkem mevki kuman
danı , belediye reisi, Cümhuriyet Halk 
Fırkası idare heyeti reisi, Vali mua
vini, polia müdürü, erk~ı askeriye, 
Sovyet konsolosu ve Refıkası, Sov
yet ticaret mümessili ve refikası gar 
dahilinde karşılamağa gelmitlerdi. 

Madam Voroşilofa ve Madam Bo
donniye buketler takdim edildi. 

Aıkeri kıtaat, polis, zabıtai bele
diye müfrezeleri misafirleri ae18.mla· 
dılar. Muzika evvola enternasyonal 

ondan 10nra istiklal martını çaldı. 
Hariciye vekili istikbale gelenleri 

misafirlere takdim etti. Valinin Mös
yö Suriç ile Rusça konu§ması herkes 

(Devamı 2 inci sahifede) 

mıpgtlllllllflMBDRIUlll 

Resmi tebliğ 
Rus misafirlerimizin Ankarayı 

ziyaretleri münasebetile neşredilen 
resmi tebliğ son haberlerimiz kıs· 
mındadır. 

Ziraat sergisi kapandı 
Kazananların mükafatları yarın saat 17 

de Ziraat odasında tevzi edilecek 
29 T eşrinievvelde vilayet bahçesin• 

de açılan lstanbul üçüncü Ziraat sergi
si dün aktam kapandı. 45 müessesenin 
iştirak ettiği bu seneki sergi binlere .. 
kiti tarafından ziyaret eclilmiıtir. 

Sergiye bu sene iıtirak edip le yeti~ 
tirdikleri ve yaptıkları beğenilenlerden 
37 kişiye para mükafatı, 13 kipye bü
yük şeref diploması, 40 kiıiye de ıeref 
diploma11 verilmiıtir. Milkafatlar yarın 
oaat 17 de Ziraat odasında sahiplerine 
verilecektir. 

Para mükafatlan vilayet ve Beledi
ye, Ziraat ve Cümhuriyet merkez ban
kalariyle Milli lktısat ve Tasarruf cemi 
yeti tarafından konulmuıtur. 

Alalı ziraiye, kimyevi gübreler ve to 
humlar kısmında para mükafatını arı 
kovanları ve an ailesini teıhir eden zi .. 
raat mühendiıi Enver Bey almıştır. Bü 
yük ıeref diplomaları Y eıilköy tohum 
ıslah istasyonu ve bir ıirketin motopo
miJerine verilmiştir. 

Meyvecilik kısmında 1 birinci ve 1 
ikinci derecede para mükafatı ve 4 adet 
büyük ıeref diploması verilmiıtir. Bun
lar Pezaki, Müslim izzet, Ahmet Nafiz 
Beylerle, bir konserve fabrikUJ, Hacı 
Ihsan Celal, asistan Şadi R~it Beyler
dir. 

Tavukçuluk kısmında para mükafatı 
alanlar Himit, Feyzi, Fuat, Adil, Naz-

muvaffakıyet vadeden çok ıözlerimi 
işittiniz. Bahtiyanm ki, bu sözlerimin 
hiç birinde milletimin hakkımdaki iti
madını sarsacak bir isabetsizliğe uğra
madnn. Bu gün ayni iman ve katiyctle 
söyliyorum ki, milli ülküye tam bir bü .. 
tünlükle yürümekte olan Türk milleti
nin büyük millet olduğunu bütün mede-

Sergi kapandıktan sonra boşalıyor 

mi, Fahri, Veysel ve Ahmet Bey ve e
fendilerdir. 

Çiçekçilik kısmında Banakat, Etem 
ve Ali, Mustafa.. Hasan, Lutfi Arif Bey 
ve Efendiler para mükafatı almıılard.r. 

SC:bzecilik kısmında Cenderede Ali 
Sait kardeıler, Kara Cemal, Hasan, Kah 
raman, Yalovalı Hasan, Bayrampaşadan 
Saffet, Alibey köyünden Alaettin, Hul
ki Bey ve Efendiler para mükafatı al
mışlardır. 

ni alem az zamanda bir kere daha 
tanıyacaktır. Asla §Üphem yok ki, Türk
lüğün unutulmuş büyük medeni vasfı 
ve büyük medeni kabiliyeti bundan 
sonrdki ir.kişafiyle atinin yüksek me
,ı-:vPt ufkunda yeni bir güneş gibi c!o
ğacaktır.» 

Ahmet ŞVKRV 

---Şubatta Belgratta tekrar 
toplanmaları muhtemel 
BOKREŞ, 3 (Milliy~t) :- Bulg"". 

kralı Boris ha:ıretlerinın kanunusanı
de Sinyaya gelerek Kral Karo/ ha:ı· 
retleri ile tekrar mülakat edeceğin
den bahseden gazeteler, ıubat ayın
da da Romanya, Yugoslauya ııe Bul
garistan krallarının Belgratta bir ke
re daha biribirlerine mülaki 'o/malan 
ihtimalinin gayet kuııuetli olduğunu 
aöy/i..,,;or/ar. 

Başvekil bir 
Nutuk söyleyecek 

ANKARA, 3 - Başvekil ismet Pa
fa Hazretlerinin fU bir kaç gün içinde 
Mecli&te mühim bir nutuk söyliyerek 
hükiimetin muhtelif itler üzerindeki 
mesaisini anlabnaıı, yeni yapılmıt olan 
ve yeni yılda yapılması lüzumlu görü
len itler hakkında izahat vermesi muh
temeldir. Baıvekilin bu nutuklarında 
çok ınühim noktalara temaı edecekleri 
de haber verilmektedir. 

İskenderiye hattı 
Kışın on beş günde 

bir işleyecek 
Şimdiye kadar haftada. bir yapılan 

Istanbul • Pire • lskendenye postalan
nm son vapuru dün limanunıza gelmiıtir. 
Bundan sonra bu seferler 15 günde bir 
yapılacaktır. Salı günü limanmuzd~~ 
bir vapur kalkacak ve ondan sonra ıki 
haftada bir Salı günleri bir vapur han>
ket edecektir. 

Bundan bir müddet evvel Pire • lı
kenderiye postalan lağvedilmiş fakat 
sonra bir tecrübe olmak üzere bu posta
alra altı aylık devrenin sonunda lıken
deriye postalarının 15 günde bir defa 
yapılmasına karar verilmiştir. Fakat 
Mevıukan aldığımız malumata nazaran 
lskenderiye postalarının bu şekilde de
Yaml' daimi olmıyacak, yalnız yaza ka
dar d v.a>U edecektir. Yaz gelince isken 
deriye hattına gene haftada bir vapur 
tahrik edilmesi mukarrerdir. Çünkü ya 
pılan tecrübe göstermiştir ki, bu hat ya 
zın gerek yolcunun fazla olması, gerek 
ihraç mevsiminin icabatından olarak 
sevkiyatın faza! olma11ndan masrafuu 
fazlaıiyle çıkarmaktadır. 

Diğer taraftan bazı lzmir postaları
nın Seli.nik ve Pireye de uğratılma11 dü 
ıünülmektedir. 

Propağanda teşkilatı 
vücuda getiriliyor 

ANKARA, 3 - Hill<iimet propa
ganda teıklli.h vücude getirmek tasav
vurundadır. Kendimizi harice tanıtmak 
için, bu ite ehemmiyet verilecektir. 

Bu hususta pek yakında tatbikata gi
riıilmesi beklenebilir. Hatta al&kadar 
vd<aletler §İmdiden projelerini hazırla
mak üzeredirler. Söylendiğine göre, bu 
teıkilat doğrudan doğruya bir veki.lete 
merbut bulunacak, ayrılacak iki kııun
dan biri dahilde, diğeri hariçteki propa• 
ganda iıleri ile nıqğul olacaktır. 

Bayramdan sonra 
Ankaradan dönüş 

Dün izcilerimiz ve bir çok 
misafirler avdet ettiler 
Cümhuriyetin onuncu yıl bayra

mında Halk Fırkası umumi katibi 
Recep Bey tarafından kutlulama
da bulunmak üzere Ankaraya da. 
vet edilmi9 olan Bulgar çiftçi meb
usları bu sabah Ankaradan 9ehri· 
mize gelmittir. 

Çiftçi meb'uslardan Todor Bot· 
nakof, Miço Dizyanof ve Tenka 
Gabriyanof ile, Boria K vaçef ve 
Boris Sazarof İsminde iki gazeteci 
ve fırkaya mensup bir kaç zat ta 
bulunmaktadır. 

Misafirler, dün Taksim abidesi. 
ne çelenk koymuşlardır. 

Büyükler arasında tebrik ve 
teşekkür te!grafları 

REISICOMHUR FEHAMETLU 
GAZI M. KEMAL HAZRETLERiNE 

Cümhuriyet bayranunı onuncu yıl dö
nümü münasebetiyle halis, ıamimi teb
riklerimi takdime müsaraat ve Türk mil
letine ıaadet ve felah temenni edermi. 

ABDÜLAZiZ 
Melik Abdülô:ıiz Ha;ıretlerine, 
Telgrafnamei Haşmetpenahilerine 

haasaten teşekkürler eder ve saadeti 
hümayunlariyle doat milletin refahı 
için en halisane temenniyatımı teyit 
ederim. 

Gazi M. K<!mal 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Birle
(Devamı 5 inci sayılada) 

Maltada hükumeti azleden 
vali ahvali fevkalade ilan 
ederek kanunu A • 

esasıyı mu-
vakkaten kaldırdı. 

Tel: ( Müdür: 24318. Yazı i,Jeri müdürü: 24319. 
idare •• Matbaa: 24310. 

Konferansı Hariciye nazırı açacak 
Türk ve Yunan heyetleri dün akşam 

Pireden Selaniğe hareket e:tiler 
ATINA, 3 (Heyetle Balkan kon-

feranama giden arkadaıımızdan) -
lstanbuldan itibaren Pireye kadar 
yolumuz gayet iyi geçti. Pireye var .. 
dığımız zaman elçimiz Eniı Bey, Yu .. 
nanlılıır namına M. Bakkalbaıis he
yetimizi karşıladılar. Aktama Selani
ğe hareket ediyoruz. Elçimiz Enis B, 
de heyete refakat edecektir. 

Yarın konsey toplanacak, pazar 
günü de konferans Selanik üniverai
tesinde toplanacaktır. Yunan Hari
ciye nazırı Möayö Makıimoa, pazar 
günü Selaniğe gelerek bir nutukla, 
konferansı açacaktır. 

Atinada iatikbal 
ATINA, 3 (Mi!liyet) - Balkan 

konferanaına iıtirak için buglin öğle 
Üzeri muvasalat edecek olan Türk he
yeti murahhaıaaına pek hararetli bir 
istikbal yapılacaktır. 

Türk ve Yunan murahhulan bir
likte Selaniğe gidecek ve konferans
ta bütün meaelelerde hem ahenk ola· 
rak çalıtacaklardır. 

Neler görüfiilecek? 
Atinadan verilen habere göre Bal. 

kan konferansı reisi Mö!ıyö Papanaı
( Devamı 4 ncü ıahilede) Yunan Hariciye nazın M. Maksimos 

Yunanlılar Bulgar mahre
ci meselesini anlatıyorlar 

Yunanlıların teklif ettikleri Dedea· 
ğaç ve Bulgaristanın coğrafi 

vaziyeti 

ATINA, 3. A. A. - Bir talmn yabancı 
ııazeteler Bulgaristana adalar - denizinde 
iktiıadi bir mahreç verilmeıi meıelesini 
yanlış bir surette mevzuu bahseden ma
kaleler yazmaktadrr. 

Atina Ajan11 hakı'kate hizmet etmek 
Ye Balkanlara ait meıelelere alaka gös
terenlere doğru malUmat vennit olmak 
maksadiJe bu meselenin geçirdiği muhte .. 
lif safhaları şu suretle anlahnağa mecbur 
kalmıttır : ı 

" Büyü!< devletler, 1919 tarihinde ya- ' 
pılan Neuilly muahedesinin 48 inci mad
desile Bulgaristana adalar denizinde ik
tisadi bir mahreç verileceğini temin et-
tiler. 7 

Yunanistan birkaç defa Bulgaristana 
iktisadi bir mahreç teklif etmiı, fakat bu 
teklifler Bulgar hükumeti tarafından red• 
dedilmiştir. 

" 1923 le toplanan Lozan konferan
aında Bulgaristan, yukarıda zikri geçen 
tekliflere ve teminata bakmayarak, De
deağaç'ın Bulgariıtana ilhakını yahut bu 
ıehre idari muhtariyet verilmesini iarar .. 

(Devamı 4 ncü •ahifede) 

Tamı~var ve Fenerbahçe takımlan oyundan evvel bir arada 

F enerbahçeliler Romen 
takımını 3-1 yendiler 

Dünkü güzel oyun nasıl oynandı? 
Dün Kadıköyünde Fenerbahçe sta- ı 

dında çok güzel bir maç seyrettik. 
Ateş Güneı klübü tarafından da

vet edilen Romanyanrn Tamışvar na
mındaki, tamamen Macar profesyo
nellerinden müteşekkil takımı ile, F e
nerbahçe ara11nda yapılan maçı Fe
nerbahçe çok şahane bir oyunda.o son 
ra kazanmıııhr. Ateş Güneşi 6 - 2 
Perayı 4 - O mağlUp eden bu Macar 
takımı dünkü maçın neticesi ne o
labilir diye kafile reisi bulunan za
ta ıonılan suale verdiği cevap tu idi: 

- Fenerbahçeyi de behemehal ka
zanacağız, halbuki kafile reisinin de-

diği olmadı bizim amatör Fenerbah
çemiz, onların profesyonel Tam1şva· 
nnı, hem de ezerek, istediği gibi oy
nayarak mağlup etti. Aradaki 1 - 3 
gol farkı hiç bir zaman oyunun ha
kiki neticeaini ölçemez. Biz dün ara
daki farkı iki gol değil, belki dört 
beş golle gösterebiliriz. 

Gelecek Cumaya lzmire gidip Tür
kiye birinciliği için maç yapacak Fener 
bahçe takımının dün başka bir kadro ile 
oyniyacağınr, dünkü nüshrunızda yaz
mıştık. 

Filhakika F cnerbahçe dün baş-
( Devamı 7 inci sayfada ) 
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Tarihi tefrika: 146 

- Yazan : S. N. Her b.ak.lu (Milliyet) indir. 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
6 

Mitat Paşanın layihasında neler yazılı ? - Layiha Valde 
Sultanın hiç hoşuna gitmedi !- Valde Sultan! "Onların 
kurmak istedikleri dolaplar dönmeğe başlamadan tehlikenin 

önüne geçelim." diyor ! 

Cevher Ağa, Valide Sultan dai· 
resinin gece nöbetçileri Karabiber 
Reyhan Ağa ve Gülbün Kalfa ta· 
raflarından karşılanıp ta, Valide 
Sultanın sahil tarafındaki orta bal· 
konlu salonda kendisini beklemek· 
te olduğunu anlayınca derhal mez. 
kilr salona gi.'Y.',i,ti. 

Valide Hazretleri, elile işaret e· 
dip ağayı oturttu ki bu, fevkalade 
bir iltifat demekti. Valide Sultan, 
duasını bitirince, ağaya, yanma ya· 
kın gelmesini emretti ve acele sor· 
du: 

- lnplla hayırlı haberler getir· 
din! Mitat Paşa, seni hoş kabulledi 
mi? Söz sırasında gene bize dokun 
durucu taşlar attı mı? Ben, onu bi
lirim, kendi bilgiçliğine mağrur ki· 
şidir; batka kimsecikleri beğen
mez! 

Cevher Ağa cevaben: 
- Efendimiz canibinden geldi

ğimden kulunuzu ho, kabulledi. 
Şevketlil velinimet efendimize ve 
zat,ismetpenahilerine hayır dualar
la kendini lütfen hahrlamış olduk
larından dolayı son derecede te
şekkürler ve minnettarlıklar arzet
ti. Ve ulu Tanrının imdat ve inaye
tile gavailihazıranm kolayca bastı
rılması çareleri bulunduğunu ve 
hatti sadakat ve ubudiyeti icabın
ca bunları havi bir layihacık bazır
lamı~ olduğunu beyan etti ve hazır
ladığı layihayı efendimize takdim 
olunmak üzere zarflı ve mühürlü o
larak kulunuza verdi. itte aldım, 
getirdim, takdim ediyorum. 

Dedi. Cevher Ağa, Mitat Pata
nın: "Maruzatım bu defa manzuru 
ali buyurulur ümidindeyim., diye
rek, evvelki arzlarının okunup kale 
bile alınmadığım sarahata yakın 
bir kinaye ile söylemekten çekinme 
diğini de unutmamıf, Valide Sulta
nı bu noktadan dahi cevapsız bı
rakmamıftı. 

Valide Sultan, hemen zarfı aça
rak layihayı okumağa ba,tamı,tı. 

Mitat Pa,a, bu layihasında: "Ab
dülmecit Hanın, bütün devletlere 
ve her sınıf tebaasına karşı büyük 
tantanalarla ilin ettiği tanzimat U· 

sulünün henüz mürekkebi kuru
maksızn ve ilinat avazelerinin a
kisleri kulakları çınlatmakta iken 
bozulup ahki.mı icra olunmamasın
dan Avrupa devletlerinin bizim sa· 
lahımızdan ümidi kestiklerini, su
nufu tebaa ve reaya ise hukukutah
siye ve medeniyelerinin vikaye ve 
masuniyetinden yeise düfüp mez-

buhane isyan ve kıyamlara kalk
t;klarını ve bu yüzden hem zatıfev
ketsinatı mülı'.i.kıinelerinin bihuzur 
olup hem de devlet ve memleketin 
tehlikelerini maruz olduğunu ... " 
Açık açık yazdıktan sonra: "Me

suliyeti vükela, hürriyet, müsavat 
usulünün acilen tatbik mevkiine 
konulmasını ve adeta helal, mübah 
gibi itlenmekte olan irtikıip ve ir
tipnın ve israf ve tebzirlerin men'· 
ini, mütecasirlerinin mücazatıkanu
niyeye çarptırılmasını ... ., İstiyor 
ve: "Devlet ve memleketin salah ve 
selimeti bunların husulüne vabes
te bulunduğunu., 

İzah ve beyan eyliyordu. 
Valide Sultan, layibayt okuduk

ça, zaten solgun benzi büsbütün so
luyor, yüzünün bir damlacık kanı 
da çekilip korkunç bir hasta hali a
lıyordu. Bununla beraber kadınca
ğız, layihayı sonuna kadar oku
makta sebat etmitti. 

Cevher Ağa, Valide Sultanın te
esıürlerinden mustarip oluyor, ge
tirdiği kağıdın makbule geçmedik
ten batka kederlendirmit olmasın
dan sıkılıp terliyordu. 

Lakin Valide Sultan, akıllı bir 
kadındı; okuması bittikten sonra 
Cevher Ağaya: 

- Bu adam, inatçı, küstah bir 
vezirdir. Aklı, dirayeti keskindir. 
Fakat kendini beğenmiştir. Her ne 
pahasına olursa olsun saltanatın 
kuvvet ve kadrini kırmak, dütür
mek, devletin idaresini kendi eline 
almak ister. Etrafına toplananlar
dan Namık Kemal, Agah, Ali Muh
sin, Hasan Fehmi Beyler, Ziya Pa
,a, yirmi senedir buna savatmıtlar
dır. Hüseyin Avni, Kayaerili Ah
met Pafalar, bizim eski, öz aleyhta
rımızdır. Ben ve Aslanım, bunları 
pekala biliriz. iyi oldu ki bu gece 
Mitat, seni gönderdim. Ve elinden, 
İmzası altında bu kağıdı aldım. 
Artık her ,ey açığa çıkmıthr. Asla
nımla görüteyim, Mitatın layihası
nı okutayım da onların kurmak is
tedikleri dolaplar dönmeğe ba,la
madan tehlikenin önüne geçelim .. 
Sen, var git, yat!.. Ben, Aslanımı 
gazebe getirmeden arz ve ifade e
deyim. Mevli, sıkılmıtlara yar
dımcıdır! 

Diyerek dairesine çekilmifti ki 
Çamlıca tepelerinden tafak nurları 
aerpilmeğe, gecenin sisleri dağıla
rak sabah olmağa batlıyordu. 

( Arkıaı var.) 

fllisafirlerimiz İzmirde istikbal edildiler 
(Başı 1 inci aabifede) 

Üzerinde aamimi te&.İr bıraktı. 
Ceneral Voroıilof askeri teftİf et· 

ti. Gar haricinde on hine yalan halk 
misafirleri candan tezahüratla karıı
ladılar. Ve her otomobil geçtikçe: 
uy aş.aıın doatiarunız,, diye bağırdı
lar. 

Misafir!er viliyeti, kumandanlığı, 
belediyeyi ziyaret ettiler. Bu ziyaret· 
ler Gazi konağında iade edildi. 

Bundan aonra otomobillerle Bo
cadaki kotu .. hasma ıridildi. Oğte
yin tehir gazinosunda belediye reiai 
Bey ve refikası Hanım tarafından 
yüz elli ki~ilik bir ziyafet verildi. Be
lediye reiıi Behçet Bey bir nutuk 
sôy ledi. Ceneral Vorotilof bir aaat 
deTam eden mukabelede bulundu. 

Saat 16,30 da atadyoma gidilerek, 
oynanan maç seyredildi. 

Mi .. firler oradan halkevinde ve
rilen çaya ıreldiler. Saat 19 da vali kona
ğında bir aktanı ziyafeti verildi. 

Müteakiben bir kabul resmi ya
pıldı. Bunu mükellef bir suvare ta
kip etti. 

Şehir battan baıa Sovyet ve Türk 
bayraklarile donatılmııtır. Taklarm 
üzerinde Ruaça ve Türkçe "Ho§ gel
diniz,, cümlesi okunuyor. 

. ABiDiN 
'iki ideal millet var: Biri 

•İz, biri biz'' 
ZMIR, 3 (A.A.) - Resmi ziya

fetlerden sonra Vorotilofla Sovyet 
hey<ti Tevfik Rüştü Bey ve vali KA· 
zım Paıa ile birlikte otomobillerle Bu
cadaki koşu yerine gitmiştir. Ora• 
dan ıehre baıka yollardan halkın te
:r:ahürafı arasında geçilerek Burnova
daki Ziraat mektebin" gidilmiıtir. 

Voroıilof ve Sovyet heyeti mekte
bi hakikaten güzel bulmuılar ve Je• 
neral Voroıilof 1925 aenesinde yazıl
mış Gazinin kıymetli bir yazı ve im
zaırnr ta~ıyan mektebin defterine şu 
yazıları ya..zınıştır: "Bize idarecileri 
tarafından büyük bir a~k ve ı.1uhab
betle gösterilen ziraat mektebi haki· 
katcn mükemmel bir teşkilata sahiptir. 
Ve her hanıri bir memleketin her hangi 
bir tehri için iftihar edilecek bir mekteı>•, 

tir. Talebelerine ve muallimlerine saadet 
ve muvaffakıyet dilerim." cümlesini ya· 
zarak defteri imzalamıştır. 

Mektep müdürü bütün heyete m'1.luül
den üzüm ikram etmiıtir. Mektebin bah· 
çesinde bulunan Türkiyedeki Gazinin ilk 
büstü sclimlanmııtır. Mektebin tarasa
ımda manzaraıun güzelliğini seyreden 
Voroıilof ileride bir bina görünce Vali 
Bey bunun Cümhuriyet bayramında açd
ına merasimi yapılan ikiyüz köy mektebin 
den biri olduğunu bu auretle lzmir köy 
mekteplerinin aayısmm dörtyüz yelmit 
olduğunu söylemiı Voroıilof hu mekte
bi görmek iatemiıtir. 

Ziraat mektebi talebesinin alkıılan a· 
raunda çolc mütaba11is olarak mektepten 
ayrılan heyet otomobillerle Pınar başı 

köyüne gibniıler fakat cuma münasebeti. 
le ve habersiz gelindiği için mektep ka
palı bulunmuı iıe de, miufirleri gören 
köylüler ve çocuklar yanlarına gelmiıler 
ve hep beraber resimler almmıtbr. Bu 
aralık mektep açılmıı ve heyetin fevkala· 
de takdiri içinde mektep gezilmiıtir. 

Sovyet misafirler intibalarını fU cüm .. 
lede büliııa etmiılerdir. u Dünyada ilci 
ideal mmet var: Biri aiz, biri biz " bu· 
radan avdette belediye tarafından beyet 
terefine yiizelli kiıilik bir öğle ziyafeti 
verilmittir. 

Balikesirden geçerken 

BALI KESiR, 3. A. A.- Ceneral 
Voro,ilof Hazretlerinin riyasetle
rindeki Rus heyeti Kütahya hattı 
üzerinden buraya gelmit ve kısa bir 
tevakkuftan sonra lzmire hareket 
etmiştir. Misafirlerimiz burada mil 
li ve askeri erkan ile istasyonu dol
duran kalabalık bir halk tarafın· 
dan kar9ılanmış ve bir askeri müf
reze resmi aelıimı ifa etmİftİr. 

Dost devlet mümessilleri burada 
kaldıkları 40 dakikalık kısa zaman 
İçinde aakeri mahfeli :.ı:iyaret etmiş-. 
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HARiCi HABERLER 
Maltada vaziyet 

--o-

vali fevkalade ahval 
olduğunu ilan etti 

LONDRA, 3. A. A. - Müstem
lekeler nezaretinin çıkardığı bir 
tebliğde Malta valisinin, Malta hü
kümetinin vazifesine nihayet ver
meğe ve adanın idaresini yeniden 
kendi üstüne almağa lüzum gördü
ğü teyit edilmiştir. 

Bu tebliğe 9u satırlar da ilave e· 
dilmiştir : 

" Dil meselesi dolayisile karşıla
tılan zorluklardan başka olarak 
İngiliz hükı'.i.metinin endişeye dü
fÜren bir diğer sebep te Maltanın 
mali. itlerinin idaresinde tutulan 
yol idi. 

1932 yılında eyi ve saehm bir 
vaziyette bulunan mali iş~ :b çok
tan beri bozuk bir halde gitti"i açık 
tan açığa görülüyordu. 

MALTA, 3. A.A. - Umumi va
li Maltada "Fevkalade ahval" mev 
cut olduğu hakkında bir beyanna
me çıkarmıştır. 

Bu hal neticesi olarak kanunu 
esasi muvakkaten tatbik mevkün
den kaldırılmıt ve parlamento va
li tarafından dağıtılmıştır. 

İngilterede 
Belediye intihabatı --Amele namzetleri ekseri-

yetle intihap edildiler 
LONDRA, 5. A. A. - İngiltere. 

de ve Galles memleketinde yüz
den fazla büyük ve küçük şehirler
de yapılan belediye intibabatının 

neticeleri şunlardır : 

Amele fırkasından 970, muhafa· 
zaki.rlardan 644, müstakillerden 
576 ve liberallerden 231 namzet in
tihap olunmu~lardır. 

Bu intihabatta amele fırkası ye

niden 176 azalık kazanını,, muha
fazakıirlar 106, müstakiller 42, li
beraller 28 azalık kaybetmitlerdir. 

Amerikan kongresinde 
içki meselesi 

VAŞiNGTON, 3. A. A. - Me
busan meclisi reisi M. Rayney dün 
şu beyanatta bulunmuttur : 

" Gelecek ikinci .kanunda topla
nacak kongre ruznamesinin başına 
içki ya'ağı hakkındaki Volstad ka
nununun kaldırılması, İspirtolu iç
kilerden alınan gümrük resim ve 
harçlarının deği9tirilmesi madde
leri konacaktır. 

Fransa - Afrika tayyare 
yollan 

MARSlL YA, 3. A. A. - Kazab
lanka • Mariguanne hava yolunda 
i,leyen tayyare ile dün sabah ra
bat' dan havalanan ceneral Vuille
min,Mariguanne tayyare meyda
nına gelmi,, orada miralay Girier 
ve Bc:.ıscat tarafından karşılanmıf
tır. 

Afrikadaki Fransız toprakları üs 
tünde 25,000 kilometrelik bir uçuş 
yapmağa hazırlanan 30 fransız tay
yaresi, hava müsait olursa bu se
yahate ikinci teşrinin altıncı pazar
tesi günü sabahı çıkacaklardır. 

Filistin kargaşalığını 
·komünistler çıkarmış 
KUDOS, 3. A. A. - Bu yakın

larda çıkan kargaı;alıkları hazırla
makla zanaltına alınan komünist· 
ler yakalanmıtlardır. 

Yafadan bildirildiğine göre A
rapların yapmakta oldukları gre., 
devam etmektedir. 

Hiçbir hareket eseri görülmeyen 
limanda yedi vapur yüklerinin bo
taltılmasını beklemektedir. 

Vaziyet dünküden daha az ger
gindir. 

!er ve burada halk tarafından gÖs· 
terilen yüksek tezahürat karşısın· 
da ceneral Vorotilof Hazretleri bal. 
kona çıkarak halka hitaben, Türk· 
Rus dostluğunun daima kuvvetlene 
rek devam edeceğini söylemİf ve 
Balikesirlilerin şahsında Türk mil· 
!etini selimlamı,tır. Ceneral Voro
'ilof'un "Yaşasın Mustafa Kemal" 
diye bağırarak nihayet verdiği bu 
hitabesi balkın coşkun alkı~lariyle 
ve iki memleketin dostluğu ~erefi
ne "Yata" sesleriyle kar~ılanmıştır. 

Misafirlerimiz İzmire hareket et- . 
mişlerdir. 

Almanya çekilince 
Narman Davis Fransanın 

vaziyetini öğrenmek istedi 
P ARiS, 3. A.A. - Havas ajan

sından : M. Paul Boncour ile M. 
Norman Davis saat 11,30 dan 
13,30 a kadar konu,muşlardır. 

M. Norman Davis hariciye neza
retinden çıktığı zaman sorulan 
süallere hiçbir cevap vermek iste
memittir. 

Bununla beraber iki saat süren 
bu görüşmede Amerikan mümessi· 
linin , Almanyanın silahlan azalt
ma konferansından ve Milletler 
Cemiyetinden çekilmesi üzerine bu 
konferansta haf gösteren yeni vazi
yet hakkında - Amerikaya dön
meden evvel - M. Paul Boncour 
ile gayet etraflı surette tetkiklerde 
bulunmak istemit olması şüphesiz. 
dir. 

Bundan başka M. Paul Boncour' 
la M. Norman Davis'in silahları a
zaltma konferansı bürosunun 9 İ· 
kinci tefrinde ve umumi komisyo
nun 4 birinci kamında yapacakları 
toplantıların ne gibi ~rtlar arasın
da yapılacağı meselesini de dü9ün
meğe ve göz önüne getirmeğe lü
zum görmüt olmaları muhakkaktır. 

Yunanistan hamillerle 
uyuştu 

A TlNA, 3 (Milliyet) Söylendiği· 
ne göre yarın hükümet İngiliz ha
milleri ile uyuşulduğunu resmen bil 
direcektir. Görünü'e göre mükave
le bir emri vakıdır. 

--o--
Almanyada nutuk üstüne 

nutuklar 
ESSEN, 3. A. A. - Volff ajan

sından : Batvekil mua.,ini Yon Pa
pen bir toplantıda söz alarak yeni 
rejimin sekiz ay içinde elde ettiği 
neticeleri saydıktan sonra demittir 
ki : 

" Birçok küçük hükiimetlerden 
müteşekkil bir Alınanya gibi İnsanı 
gerçekten endişeye düşürecek bir 
te,ekkül yerine bir tek ve müttahit 
Alman devletinin kurulması te
min edildi. Bu netice birinci derece 
de ehemmiyetli bir siyasi eser ma
hiyetindedir. " 

Bu sözlerden sonra Von Papen 
harici siyasete ili9iği olan mesele
lere temas ederek ~ınıları söylemiş
tir : 

" Hitler hükümetinin Almanya. 
da mutlakiyet devrinden sonra ik
tidar mevkiine gelen kabinelerin 
en kunetlisi olduğunu ecnebi mem
leketlerde tanınması lazım gelir. 

" Hitlerin hükümet mevkiine na 
sıl çıktığım, Alman milletinin yeni 
den canlanmasını temin için ne su
retle çalı~tığını görenler onun gaye
lerini takip hususunda gösterdiği 

doğruluk ve samimilik sayesinde 
bu muvaffakiyete ulaştığını takdir 
etmelidirler. 

" Bir devlet -adamı bu gibi vasıf 
ve meziyetleri haiz olunca onun Al 
manya ile Fransa arasında anlatma 
ve sulh hakkında söylediklerini i
şitmemezlikten ~elınemek gerek o
lur. 

Bulgaristanda belediye 
intihabatı 

SOFY A, 3 (Milliyet) - Bu a

yın S inde yani pazar gÜnÜ Bulgaris

tanda 360 köy ile 15 şehrin iJtiraki

le belediye intihabatı yapılacaktır. 

Bu intihap'ardan alınacak netice
lerde köylülerin hükWııeti tefkil eden 

Blok fırkaaına karşı vaziyetleri an
laıılacağı için , bunlara çok ehemmi
yet verilmektedir. 

İntihabata ıimdiki "Milli Blok " 

dağınık bir surette iıtirak edecektir. 
Çiftçiler vaziyete hakim gibidirler. 

SOFY A, 3. A. A. - Dün akşam sabık 
çiftçi muhacirler tarafmdan Leon 'de ter 
tip edilen bir içtimada çiftçilerle milliyet· 
pervcrler arasında bir kavga çıkmı~br. 

Çiftçilerden sabık nazır Kosta, Todorof, 
Nedclko ve Atanasof ve mebus Makof 
ve mebus Belyaçki hafif surette yaralan· 
mı,lardır. Polis bir kaç ki<iyi tevkif et· 
miıtir. 

• • "' • , _ • .. ' p 

Resmi 
Sulh yolunda Türk-Sovyet teşriki me

saisi ilerde de devam edecektir 
'AN KARA, 3. A. A. - Tebliğ: Harbiye ve bahriye komiseri ve •ov 

yet ihtilali harp meclisi reisi M. Voroşilofun riyasetinde hariciye ko 
miseri muavini M. Karahan, maarif komiseri M. Bubnof, yüksek tedri
sat ftm komitesi reisi M. Krijanoski ve süvari u
mum müfettisi M. Budenniden mürekkep olan ve hassaten ismet Pa-
1a ile Tevfik Rüştü Beyin Moskovaya yapmış oldukları ziyareti iade ve 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü bayramlarında bulunmak üzre 
Ankaraya gelen Sovyet heyeti murahhasası, Ankaradaki ikameti esna
sında Türkiye Sovyet sefirleri de hazır oldaklan halde BQfvekil ismet 
P~ ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyle müteaddit mülakatlarda bu 
lunmuflarJır. 

Türk. Sovyet dostluğunun ilk temelleri 1921 de Moskovada atılalı
danberi gene 12 sene içinde karfılıklı tam bir anlayı1 ve açık ve sarilı 
noktainazar birliği yolunda inki,,af etmiş olduğu, azami bir •amimiyet 
ile mf!1bu olan bu noktai nazar teatileri esnasında mü1aheJc edilmif
tir. 

Türk. Sovyet hükıCmetlerinin muhtelif beynelmilel konferanslar
daki sıkı teşriki muai.inin ve Londra misakının imzıaının, iki hükfune
tin halisane ve azimkarane merbut bulunduklan •ulh eserinin tarsini 
emrinde, çok feyizli olduğunu ve bu teşriki mesciye ileride de Jevam 
etmek icap eylediği keza müşahede olunmuştur. 

Türkiye taralından Cümhuriy?tin onuncu yıldönümü heyecan 
ile teait olunduğu bir anda Sovyet Rusyanın mümtaz palıaiyetlerince 
Ankaraya yapılan bu ziyaret dostane mahiyeti itibarile bütün milletin 
hissettiği sevinçi artırmqtır. Bu yüksek sevinç günlerinde Türk. Sou
yet devlet adamları, mütemadiyen artan, İnkifal eden iki memleket ara 
sındaki sıkı doştluğun güzel ve asil manasının büyüklüğünü temamile 
hissetmişler ve yeniden tam bir noktai nazar birliği mÜfaheJe ederelr 
mezkur dostluğun tar•inini mühürlemiflerdir. 

Fransız kabinesinin beyannamesi 
PARIS, 3. A. A. - Başvekilin reisliğialtında toplanan nazular 

meclisi hükiimet beyannamesinin M. Sarraut tarafından hazırlanan 
ve okunan metnini itti/akla tasvip etmitşir. 

Nazırlar meclisi yarın saat 10 da Elysee'de yeni bir toplantı daha 
yapacaktır. 

Filistinde Araplar grevi bırakıyor.far 
KUDUS, 3. A. A. -Arap icra heyeti, umumi greve nihayet ve

rilmesini emretmeğe karar vermiştir. 
Grevciler yarın yeniden çalışmağa baflayacaklardır. 

KUDUS, 3. A. A. - Yeni haberlere nazaran, son karıfıklıklar es
nasında ölenleirn adeJi 23 ü sivil ve biri pol~ olmak üzre 24 e ve ya
ralananlann adedi de 27 si polis ve 127 si alıaliJen olmak üzre 154 e 
baliğ olmaktadır. Tabii vaziyet aşağı yukan avdet etmiftir. 

M. Venizelos Sakıza hareket etti 
ATINA, 3. A. A. -M. Venizelo• pazar günü yapdacak ayan inti

habatında bulunmak üzre Sakız adasına gitmiştir. Hükiimet aükün ile 

aaayi:pn bozulm:amıaını temin için adaya bir harp gemisi gönderme
ğe karar vermi~tir. 

Gemi yola çıkmak için emir almıftır. 
Gazetelerin temin ettiklerine göre hiikıUnet Pltatiras lıarelretine 

istirak edtm ve bu harekette methali olan bütiin siviller halrlanJtı -
,;,i al Üôn etmeği düpinmekteJir. 

Mussolini kabinesinde değişiklikler 
ROMA, 3 A.A. - Ortada israrla dönen fQyİalara göre bahriye, 

harbiye ve hava işleri nazırlıklarında yakında bazı tleği,iklikler olaccii 
tır. Bu 3 neuuetin bundan sonra M. Mu1Bolini tarahndan bizzat itla.
re edileceği söylenmelrteJir. 

Mareşal Balbo miistemlekelelerden birinin idaresi başında büyük 
bir memuriyete geçecektir. 

Bu tebeddül cereyanının nafia nezaretine ve faşist fırkası erkant 
11a fQtnil olduğu rivayet olunuyor. Fırka katibi umumisi M. Starace'nin 
yerine M. Bottai'nin yahut M. Raza'nın geçeceği beyan eJilmekteJir. 

Bununla beraber bu şayiaların hiçbiri şimdiye kadar resmi suret
te teyit eJilmemiftir. 

Mübadele komisyonu vem. mahkeme 
ATINA, 3. (Milliyet) - Mübadele komisyonunan ve Muhtelit 

mahkemesini.-. l<iğııi hakkındaki itilıifname projesi hazırdır. Y akıncla 
Ankarada imzalanacaktır. Lôğinden evvel işlerin tcufiyeai için konan 
müddet yedi aydır. 

Sofya velodromunda 
bir kaza 

SOFYA, 3. A. A. - Sofya Velodro
munda yapılan motoaiklet yan,lan esna· 
sında kofaDlarda.n Çakof yere dü,müı 
ve bulgar şampiyonu Solcolof'a çarpmıı· 
tır. Bu ıiddetli musadcme üzerine Çakof' 
un motosikleti tribunlere 11çramı' Ye bi· 
ri çocuk olmak üzre yedi kişiyi yara· 
lamı,tır. Çocuk ölmüıtür. iki rakip ağır 
surette yaralıdır. 

Y unanistanda askeri 
hizmet indirildi 

ATINA, 3. (Milliyet) - Harbi. 
ye nazırı erkanı harbiye ile icra et
tiği müzakereden sonra hizmeti as
keriye mükellefiyetin 12 ay olarak 
teabit etmiştir. Bu hususta tanzim 
olunan kanun layıkası meclise ve
rilmittir. 

Hizmete askeriyenin bu suretle 
indirilmesi':ıden tahakkuk ettirile
cek tasarruf 48 milyon drahmidir. 

Sovyet filosu dönüyor 
NAPOLI, 3. A. A. - Sovyetler 

birliği filosu Sivastopola dönmek 
üzre dün saat 16 da Napoliden hare 
ket etmittir, . 

Lindberg Amsterdamda 
LES MUREAUX, 3. A. A. - Lini 

berg ile karısı Amsterdam'a gitmel 
üzre havalanacakları sırada birçok 
yüksek kimseler, bilhassa M. Cot i· 
le tayyareci Detroyt ve Challea ta· 
rafından uğurlanmıtlardır. 

Lindberg, Fransadan aynlmadaı 
evvel Michelin kupasını kazanan 
Detroyt'un girdiği müsabakada 
bindiği tayyareyi görmek istemit
tir. 

Lindberg ile karısı saat 15 te 
Amsterdam'a Vant11'lardır. 

Reichstag yangını 
BERLIN, 3. A. A. - Volff Aiaaam· 

dan : Rayiştag yangını muhakemeaiain 
bugünkü cdseıinde salona tekrar getiril 
mit olan Dimitrof, reisio müteaddit İll· 
tarlarına rağmen müddei umumiliğe ha· 
karette devam ettiğinden bugünkü ye 
bundan •onrakİ iki celsede bulunmaktaıı 
menedilmittir. 

-o--

Kral evleniyor mu? 
BÜKREŞ, 3 (Milliyet) - Rometı 

gazetelerinden bazdan Bulgar kralı 

hazretlerinin kız kardeşlerinden 

prenseı Evdoksiya ile Romen kralı 

Karol hazretlerinin yalanda nitaııla· 
nacaklarından bahsetmitlerdir. Maa· 
mafih bu havadis tekzip edilmiıtir. 



Göze diken gibi batan 
çirkinlik 

1 raınvayla her geçi9imde gozu
llıe diken gibi batan bir çirkinlik 
;ar ki hiç nazarıdikkati celbetmi-
eBk devamına müsaade ediliyor: 

k u çirkinliğin mebdei, Bahçe
tr apıda Liınan Hanının yanındaki 
ri atııvay kulübesi ve bekleme ye
n ilden başlar ve rıhtım antreposu
! hn Yaya kaldırımını kaplayan pis t tıı. Perdesinin müntehasında bi
er. 

y ~alk için bir tramvay bekleme 
F :t:nin lüzum ve vücuduna kaniiz. 
llıe •.t bunun, halkın umumi me
' brı olan yaya kaldırımında ihta
.1• avsalaınızın bir türlü alamadı
&1 b' d' ır Yolsuzluktur. Burasının bele-
y ıye erkanımızın da geçtikleri bir 
n er olduğuna nazaran devamına 
laası ınüsaade edildiği tatılmıya 
d ~ olduğu kadar sorulmağa da 
eger bir ıneseledir. 

lı ~da halk için bir bekleme ma
b ~ 1 ve tramvay memurları için 
p~seryjg kısmı ihtası lazımsa, kum 
Yah Yaca Liman Hanının altındaki, 
hed ut. mücavir kısımlardan bir icar 
ka.b~Jlı ~ukabilinde pekala istifade 

ı dır. 

Ya liele bunun on adım ilerisinde 
ta~~ kaldırımını tecavüz ederek ta 
ti . eye kadar çıkan Rıhtım Şirke-
nın o p' •• h d . teh • ıs, ıgrenç ta ta per esı, 

llıi h~ Umumi bir geçit yeri, umu
ke • ır traınvay güzergah ve mer
r.ı:ı:ı namına ayıp bir sekalet ve ha
"' et n" J Umunesidir. 
Yar nsan bir itportacının sokakta 
karını ınetrelik bir sahayı i9galine 
fev tı 'belediye zabıtasının aletli ve 
ni e.~a.~lı seferberliğini, harp hali
ha.~oruyor, bir de koca bir tehir 
')' r ının uınumi bir geçit yerine 
llı:~vay ve Rıhtım kumpanyaları
da k u k~ba tecavüzünü dütünüyor 

endı kendisine soruyor: 
V Belediye görmüyor mu? .•• 

Ilı e. fehi_r nizamatına karşı bu u
ııaUını geçıt mahallinde bu iki kum
di ~Ya~ın böylece keyiflerinin iste
&. &ı gıbi laübaliyane bağdat kurup 
nh.lı:larını tehir halkının burunları
ıı: ~adar uzatmalarına senelerden 
ııa rı müsamaha edilegeldiğine na. 
Yorakl\_ insan gayriihtiyari bükmedi-

r ı: 

Relediye: 
ı. Evveı· G"" d" •· • • k b 'lilU'd. a: orme ıgı ıçın a a-

ı ır 

Ya~~ni;en: Şehir nizamatına kartı 
liğ· 1• a!I hu yolsuzluğa müsaade et
ka: ıçın bizzat kendi nizamatına 
dir.'1 Uıübalatsızlık göstermekte-

Salahattin ENiS 
-------~~<ı-~~~~-

J;' atihin ilk ~aınaz kıldığı 
• 

camı 

la.!tvelki gün açılma resmi yapı
Ye alk fırkası Şehremenini nahi
"e ~ğı binasının kar~ısında eski 
tat'h:ı:İnslılardan kalma bir kilise, 
~İn~ . stnabula girdiği zaman İ· 
n e ılk namaz kıldığı binadır. 

~ikkaaının tarihi kıymetini nazarı 
hin a~e alan evkaf idaresi yakında 
raf ayı tamir ettirecektir. Binanın et 
diy ındaki bazı eski evler de bele
hure tarafından istimlak edilerek 
llac ak gemi' bir meydan haline ko
~ ve buraya bir bahçe yapıla-

ır. 
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• 
ŞEHiR 

• IEkoae•I 

Yunanistanla 
Yeni mukavele 
Gelecek haf ta müzakere 

için bir heyet geliyor 
Atinadan bildirildiğine göre, bir 

Y onan murahhas heyeti gelecek haf
ta zarfında Türkiye ile Yunanistan 
arasında yeni bir ticaret mukavelesi 
akli için müzakerata giri§mek Üzere 
Ankaraya hareket edecektir. 

Yunan Milli lktısat nazırı Mösyö 
Peamazoğlu , teşriniaaninin ortalan .. 
na doğru yeni mukavelenameyi imza 
için Anka.4' ya gidecektir. 

Bu ticaret mukavelesi iki memle
ket arasında, ticari münaaebatın vi
si surette inkitafında mühim bir imil 
olacaktır. 

Peştede bir sergi 
Her aene olduğu gibi, bu sene ma

yısta Pfı!lede beynelmilel bir sergi 
açılacaktır. Peıte sergisi müdürlerin
den M. Etyen Holloai Türk tacirleri
nin aergiye iştirakini temin etmek ü
zere tehrimize gelmiştir. Mumaileyh 
dün ihracat ofisi ve ticaret odasında
ki alakadar zevatla temasa gİri§mİ§
tir. 

iki iktısat konferansı 
1 birincikanundan 5 §ine kadar 

Viyanada Avusturya ticaret odaamda 
Avrupa ittihadı iktısat konferansı M. 
Josepb Caillaux'nin riyasetinde top
lanacaktır. Ayni günde Pan Ameri
kan iktısat konferansı da Montovideo
da toplanmıf olacaktır. 

ithalat tacirleri ve takas 
Aldığımız malUmata nazaran it .. 

halat tacirlerinin takas hakkında lk
baat veka.Jetine yapmıı olduk.lan mü
racaat nazarı dikkate alınmıştır. 
İthalatçılar bu müracaatlarında taka
aın daha ziyade bir kaç mutavasOJta 
yaradığını iddia etmiılerdir. . 

Son günlerde takas beyannamesi 
tüccan pek fahiı bir müıkül almıı 
ve bir beyanname yüzde 65 karla sa
blmağa baılanmııtır. Bu vaziyatte 
ithalatçılar malını memlekete aokar
ken kıymetinin yüzde 65 i fazla bir 
para verdiklerinden tabii mali o nis
pette pahalı satmaktadırlar. Halk hu 
parayi vermeğe mecbur kalmaktadır. 

Diğer taraftan ihracatçı da malını 
harice kıymetinden yüzde 1 O, hatta 
20 eksiğine satarak bir an evvel ma
lını elinden çıkarmağa bakıyor. Ta· 
bü oradan yaptığımız bu zararı içeri
de elindeki takas beyannamesi yüz
de 65 karile satarak çıkarmaktadır. 

Bu ticaret ıeklinden dolayı çok 
iyi maksatlarla konulan takastan fU 
fena neticeler doğmaktadır: ihraç 
mallarımızın hariçteki kıymetleri dü
ıürülmekte , ucuza satılan maldan 
memlekete giren para azalmakta ve 
eıyanm bedeli halkın sırtından çık
maktadır. 

Esteren ve Şirketi Osmaniye 
faaliyetlerini tatil ettiler 
Memleketimizde uzun aenelerden

beri it yapmakta ve kablo ile dün
yanın her tarafile muhaberatı temin 
ebnekte olan Estern kumpanyası mem 
leketimizdeki faaliyetini bu ay başın
dan itibaren tatil etmiıtir. 

Eıtern kump:n.,-ası mem1eketimiz .. 
de yeni telsiz İstasyonlarının faaliye .. 
te geçmesinden sonra itlerinin azal .. 
masından dolayı mevcut itili.fname
nin feahi için hükiımete müracaat et
miıti. Nihay!Ot ıirket bir kısa mevce
li tebiz istasyonu tesis ederek hü
kUm.ete teslim etmek ve mevcut teıi
aatını devretmek ıartile itilafname
nin feshi için bir anlaşma yapmıftı. 
Şirket Oamaniyede v'Ücuda getirdiği 
bu istasyonu işler vaziyette hükiime
te teslim etmİJ ve bütün tesisatını da 
devrederek faaliyetini tatil etmiıtir. 
Eatern ıirlreti memurlan posta ida
resine alınmışlardır. 

Pirinç istihsalatımız 
Son senelerde memleketimizdeki pi

rinç iıtihsalatı ve zeriyab çoğalmıftn'. 
1927 aenesinde memleketimize 2,514,839 
lira nispetinde 12,968 kilo pirinç ithal e
dilmişken bu miktar memleketimizdeki 
pirinç ziraabnın artmaıı üzerine 1930 se 
nesinde bir buçuk milyon liraya kadar 
İnmiı ve nihayet 1932 senesinde İse yal
nız 463,093 lira nispetinde 3,859 kilo pi
rinç ithal edilmiıtir. 

ithal edilen mahrukat 
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. 

Makarna istihsalatı 
lstanbulun son üç sene zarfındaki ma

karna istihsalitı vasati olarak senede 
2.159,000 kiloya yükselmiştir. 

lzmirdeyse 500 bin kilo ve Mersinde 
de 62 bin J<ilodur. 

Tahminen senede vasati olarak mem
lpeketimizde 44 bin çuval un, 2,714,000 
kilo makarna İ§lenmektedir. 

Korent Uzüm!sri 
Yunan matbuatında okuduğumuza 

göre bu sene Yunan Koret üzümleri iyi 
bir piyasa bulamamıftır. 

1 Eylülden 20 Te,rinievvele kadar 
ihracat miktarı 67,333,128 kiloyu hula· 
bilmi,tir. Halbuki geçen sene ayni müd 
dett<ki ihracat 76,731,540 kilo idi. Bu 
azlığa en başlı sebep Londra piyasasın
da geçen sene:f-en müdevver mühim bir 

udi etidir· fakat ayni za-

Kadro yolda 
Üniversite kadrosu bugün 

postadan çıkıyor 
Aldığımız mali'imata nazaran yeni 

Maarif Vekili Hikmet Bey Üniverıite 
kadrosu üzerindeki tetkikatını bitirnıit 
ve bu husustaki tebliğat Üniversite E-
minliğine yapılmıttır. _ 

Dün Cuma olduğu içfo Vekalette 
gönderilen bu tebliğatın mahiyeti ve 
kadronun tamamını ihtiva edip etmedi
ği anla,ılamamııtır. 

Kadronun yeni teklinin bu hafta 
müderrislere tebliği muhakkaktır. Yal
nız Bundan evvel Üniversite Em.ini Dr. 
Neşet Omer ve profetör Malche'ın da 
Ankaraya giderek yeni Vekil Beyi~ gö
rüıecekleri katiyetle ııöylenmektedır. 

Yeni kadronun şekli bu gün posta
dan çıkacak olan tahrirattan anlaplacak 
tır. 

ilk mekteplerde diş muayenesi 
Geçenlerde Türk diıtabipleri cemiyeti 

namına Ankaraya giden cemiyetin idare 
heyeti azasından Suat lsmail bey avdet 
ehniıtir. 

lstanbul ilkmekteplerinde diş muaye
nelerine bir an evvel ba,lamak üzere Ja. 
zım gelen fiılerin ıüratle basılması için 
Maarif vekaleti nezdinde yapılan teşeb
büs çok memnuniyetle karıı1anmı§ ve bu 
işin yakında intaç edileceği bildirilmiştir. 

Bu muayenelerin sene batına kadar 
l>itirilmesine çalııılacaktır. 

Üniversitedeki teşrihhane 
Üniversite binası yanında yapılan yeni 

teırihhane binası ikmal edilmiıtir. Bu
rada ayni zamanda dört laboratuvar hir
lettirilmektedir. Üniversite binasının §İm
diye kadar kapalı olan arka kapısı açılmış 
tır. Buradan te§rihhanenin irtibab temin 
edilecektir • 

Morg müdürlüğü yanında yapılmakta 
olan tibbi adli den laboratuvarı birkaç 
güne kadar bitecektir. Şehrimize gelen ec 
neb profesörleri için Lilelideki harikze
degan apartımanlarında daireler kiralan
mıttır. 

Kadıköy lisesi 
Kadıköy erkek lisesi Haydarpa§adaki 

eski Tip fakültesi binasına taıınmtfhr. 
Yeni bina müsait olduğu için burada bir
kaç ıube daha açılmııtır. 

Üniversite ile ta'ebe yurdu arası 
Üniversite binasile talebe yurdu ara

amdaki aaha pek bozuk ve gayri munta· 
zam olduğu için yakında burasının tan· 
zimine baılanacaktır. Burada bir tenis, 
bir futbol sahası yapılacak ve üniverıite 
talebesinin derı saatleri haricinde olarak 
kahvelerde vakit geçirmelerine imkan ve
rilmiyecektir. Bundan başka kış sporları 
için kapalı bir idman aahası da İn§& edile
cektir. 

manda Korent üzümleri aair piyasalar
da iyi bir vaziyet temin edememiştir. 

Londra piyasaunda vakıa stoklar 
bitmiştir. Fakat Korent üzümleri ne is 
tihlak ve ne de fiat noktasından geçen 
seneki vaziyeti bulamamaktadır. 

Tütün piyasası açıldı 
MUCLA, 3 (A.A.) - Tütün piya

•~sı dün alqam saat 18 de gelen Ameri· 
kan kumpanyası tarafından açıldı. Geri 
kumpayası da piyasaya iştirak etti. Os
tur Türk kumpanyası köylere gitti. O· 
nun da ittiraki umuluyor. Fiatler 60 
tan 75 e kadardır. 

Şimdiy! kadar 3<> • 35 bin okka sa
tılmıştır. Piyasada henüz fazla hararet 
yoktur. Satıla ntütünler ikinci, üçüncü 
nevilerdir • 

500 liradan 20,000 liraya 
930 senesinde lzmit körfezinde Tav

tancıl köyünde bir Zirai kredi koopera· 
tifi teşekkül etmiıti. Bu kooperatifin 
sermayesi 500 lira ve ortak adedi 33 ki 
ifden ibaretti. 

933 senesinde kooperatifin sermaye
si 20 bin lira ve ortakları da 193 ü bul. 
muştur. 

Türkiyenin en İyi Ç&YUf üzümleri bu 
kooperatifin müıtahsiUeri elindedir 

Balık vagonu 
Balıkçılar Cemiyeti, lstabul • Anka· 

ra treninde balık nakline elveriıli bir 
vagon bulundurulması için Nafia Vekaleti 

ne müracaat etmişti. Alınan malümata 
göre, bu müracaat tetkik edilmektedir. 

latanbul • Ankara arasında ıevkolu
nacak balıkların mlklan, bir vagon talı 
rikind<ki masrafı kapatırsa, demiryollar 
iıferesi, bu iıe muvafakat edecektir. 

Adanada on yıllık ekonomi 
Adana Ticaret odası mecmuası, Cüm 

huriyetin onuncu yılı münaıebetiyle 
fevkalade bir nüaha çrkarmı§br. Bu nüs 
hada, on yıl içinde Adaandaki zirai ve 
ticari vaziyetten bahsedildikten sonra 
ıanayiin inkitafına dair dikkate ıayan 
izahat verilmektedir .. 

927 <enesinde Adanatfa 21 sanayii 
ziraiye müeıseseıi vardı, bu müessese
lerin sermayeai 3 milyon 700 hin küsur 
lira idi. 932 senesinde sermayenin mik
tarı 4 milyon 175 bin lirayı bulmuııur. 

Pamuklu mensucat müesseıelerinin 
senneyesi de 800 bin liradan 1 milyon 
500 bin liraya çıkmıştır. 

Balık ucuzluğu 
Son günlerde et fiatleri çok ucuzla· 

mı,tır. Bunun sebebi balık bolluğudur. 
Evvelce 40 • 50 kuru§& satılan torikler 
son iki gündür 10 kuruşa kadar düşmÜ§ 
tür. Balık bu kaı!:ar ucuzlayınca et sa
tılmamıya başlamış ve nihayet koyun 
eti 40 kuru a kadar ucuzlamıştır. 

Poll•t• 

Sandal devrildi 
İki kişi boğuldu 

Cesedin biri çıkarıldı, 
öteki aranıyor 

Harem iskelesinde Ahmet efendi Sa· 
lih i•minde biri ile beraber Haydar· 
paşa iskelesinden Kadri iınlinde bir~nj~ 
anndalına eşya yükletmiıler ve kendılerı 
de binerek Harem iskelesine hareket et
miılerdir. 

Yolda fırtınanın birdenbire fazlaıtığı 
aırada aandal devrilmiş ve hepsi denize 

dökülmüılerdir. Etraftan kazayi ~~ren
ler yetişinciye kadar Ahmet efendı ıle Sa 
lih boğulmuılardır. Sandalcı Kadri kur
tarılmış, bir müddet sonra da A~~et e
fendinin cesedi çıkarılmııtır. Salıhın ce
sedi bulunamanuıtır. 

Bir amele ambara duşt U 
ve öldU 

lstinyede tamir edilmekte olan Ann~ 
vapurunda amele Mehmet kazaen gemı• 
nin ambarına düşerek ölmüıtür. Kaza et
rafında tahkikat yapılıyor. 

Korkudan ölüm 
Kuıdilinde Hasırcıbaıı ~kağında 

,14 numaralı evde oturan mnnar Tev
fik Beyin refikası Seher Hanım ec
zaneden ilaç almak üzere Kuıdili 
çayınndan geçerken, yolda iki kiti
nin kavga ettiğini görerek korkmuf, 
esasen kalp hastalığına da müptela 
olduğu için teessüre kapılarak so
kaktan eve geldiii zaman derhal yat
mış ve ölmüştür. 

Zabıta tabibinin yaptığı muayene 
neticeainde kalp aekteainden öldüğü 
anlatılmııtır. 

iki rakip aşık 
Betiktaıta Has fmn caddeıin~e 

boyacı Mehmet ile Galatah namiJe 
maruf Mehmet arasında kadın mese
leainden kavga çıkmıf, her ikiai de 
biribirlerini bıçakla yaralamıılardır. 
Yaralılar Beyoğlu hastanesine kaldı· 
nlmıılardır. 

Yastığın altındaki paralar 
Unkapanı Tuğlacılar caddesinde 

oturan sandalcı Feyzinin odasına gi
ren Keçi Nuri ile Arap Ömer, yastı
ğı altında bulunan 40 lirasını ala
rak kaçmışlarsa da yakalanmışlar· 
dır. 

Çarpan otomobiller 
Üsküdarda At pazarında kalaycı 

Mehmet, Kızlarağasından geçerken 
§Oför Hulüsi efendinin idaresindeki 
otomobil çarpmış ve hafifçe yaralan
masına sebep olmu§tur. 

Eve taarruz 
Tophanede kahveci sokağında oturan 

arabacı Süleyman, Erenköyünde bakkal 
Dimitrinin evine taarruz ehnif madam 
Angelikinin feryadı Üzerine ;eti~ilerek 
Süleyman yakalanmııtır. 

Sokakta yedi aylık çocuk 
Beşiktaş Muhtarı evvel sokağında 

yedi aylık bir çocuk hulunmuıtur. Bekçi 
tarafından görülen çocuk karakola götü
rülmüş, oradan darülacezaye götürülmüı
tür. 

Balık avlarken 
Rınnelikavağı Hamam sokaiında otu

ran balıkçı Rifat Sarıkayada balık avlar• 
ken, Anadolu kavağlından gelen bir mo 
tör çarparak parçalamıştır. Motörün i
çinde üç kişi bulunmaktaydi. Kayık ta
mamiyle parçalanarak batımıtır. 

Tramvaya ters binen adam 
Çarşıkapıda feci bir kaza olmuştur. 

Kunduracı Fethi isminde birisi Edirne
kapıya gitmekte olan tramvayın sahan· 
lığına terı taraftan aıı1mıg;, bu ıırada 
kaqrdan bir Harbiye tramvayı gelınit· 
tir. Fethi bu iki tramvayın arasında kal 
mıt ve yere dütmüttür. 

Düıme esnasında Fethinin bacağı 
tramvayın altında kalarak kesilmiıtir. 

Mecruh hutalıaneye kaldmlmıf, ka
za etrafında tahkikata batlanmıftll'. 

-----··-~---

Mütarekenin 
Yıldönümü 

Bugün ınütarekinin yıldönümüne 
müaadif olduğundan bu aabah 11 de 
F eriköy ltalyan mezarlığı kilisesin
de, nmumi harpte ölen ltalyan aaker
Jerinin hatıraıına bir iyini ruhani 
yapılacaktır. 

Cebellüttarık piskoposu 
Cebellüttarik piskoposu Harold 

Jocelyn dün lskenderiyeden ıehrimi
ze gelmittir. 

Askeri müzede yeni bir 
panaroma 

Askeri müzede, Batkumandan 
meydan muharebesi hakkında ha
zırlanan panorama çok rağbet bul
maktadır. 

Bu umumi alaka nazarı itibara a
lınarak birinci ve ikinci Jnönü ve 
Çanakkale harplerine dair büyük 
bir panorama daha yapılması ka
rarlattırılmıftır. 

Müzede bu panoramaları ihtiva 
edecek olan daireye harp galerisi 
ismi verilecektir. 

• 
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Kadıköy tramvayı 
Nihayet bu sene ikmali 

ın:üyesser olacak 
Senelerdenberi sürüncemede ka .. 

lan ve bir türlü ikmal edilemiyen Üs
küdar tramvaylarının Kadıköyüne 
temdidi iti nihayet son safhasına gir -
miştir. Bu hattın yakında in9asına 
baılanacak ve cümhuriyetin gelecek 
yıldönüınüne kadar ikmaline çalışıla. 
caktır. 

Kadıköy tramvay hattının yapıl
ması için hattın en büyük hissedan o
Jan belediyenin tavaısutile bet sene .. 
de ödenmek Üzere bir istikraz temin 
edilmiıtir. Bu parayi Alman banlra
lannm yaptığı bir konsorsiyom vere· 
cektir. 

Bir fen heyeti hat etrafında tetki
kat yapmış ve hat güzergihınm tram
vay hattının eeçmeaine müaait oldu
ğuna ve hiç bir istimlake lÜzum. ol
madığına dair rapor vermiştir. 

Şehir meclisinden ayrılarak öte
denberi bu itle mqgul olan muhtelit 
komisyon bu husustaki ıon t~kikatı 
yapmaktadır. 

Memurların mali vaziyet!erı 
soruldu 

Belediye, memurlannın şahsi servetle
rini öğrenmek ve yaşayışlarile aldıkları 
tahıisatı mukayese etmek Üzere tetkika
ta baılamı§tn'. Bu münasebetle memurla
ra matbu iki sual kağıdı verilmittir .Bu 
varakalarda bir çok sualler vardır. Me
murlar bu ıual1erin cevaplarını kısa bir 
müddet içinde belediye riyasetine vere
ceklerdir. 

Sualler ıunlardır : Bir memurun kendi 
sile beraber yaıadığı inaanlarm karabet 
dereceleri, isimleri, doğum tarihleri, Üzer 
!erinde bulunan emlakin cinsi, kıymeti, 
emlakin on senelik varidatı, bu emlakin 
veraset suretile mi, yoksa kendi tarafın
dan mı elde edildiği ? Bankalarda mevdu 
parası, tahvilitı var mıdır? Miktan, Bu 
parayi nereden, ne suretle kazandığı? 
Belediyeden aldığı maat hariç olarak bir 
senelik diğer varidatı ne kadardır ? 

Zevcesinin malik olduğu servet ve va· 
ridatın miktarı, nevi. 

Bu suallerin ce•-aplan alındıktan son
ra maaıı, varidatı ile yaşayı§ tarzı biribi
rine uymıyan memurlar hakkmda icap e
den muamele yapılacktır. 

Zabıta talimatnamesi de 
müzakere 'edilecek 

Onümüzdeki Pazartesi günü topla
nacak olan Şehir meclisinde aylardan
beri yentc'en tetkik edilmekte olan Be
lediye zabıtası talimatnamesinin tetkik 
ve müzakeresine baılanacakhr . 

Yeni Belediye zabıtası talimatnamıe
ıinde şimdiye kadar muhtelif tarihlerde 
vazedi1en kararlar bu günün ihtiyacrna 
göre tadil edilmek suretiyle yazılmış
tır. 

Talimatname, şehre ait her türlü Be 
lediye hükümlerini ihtiva ettiği için mü 
zakere sırasında şehirde görülen nok
&anlar birer birer münaka~a edilecektir. 
Yeni talimatname müzakeresi· bittikten 
sonra derhal tatbik edilecektir. Ancak, 
aza arasında hakim olan fikre göre şim 
.c!lye kadar yapılan bir çok talimatname
ler nazari bir halde kaldığı için yeni ta· 
limatnamenin tamamiylc tatbik.ini te
min etmek üzere yeni tedbirler almak 
lazım geliyor. Bunun için Meclise bazı 
teklifler yapılacaktır. 

Ruh sa tiye harçları 
Belediye şubelerince umuma mahsus 

yerlerin vaziyetleri iyice tetkik edilmekte, 
ondan sonra bunların tabi olacakları ruh 
aatiye harci tesbit ve harç tahsil olun
makta idi. Bu muamele hem uzun sürü
yor , hem de tahailat gecikiyordu. Bele
diye reisliğinden şu aelere yeni bir ta
mim gönderilmi, tetkikatın acele yapıl
ması, tahsili.tın zamanında ve süratle a
hnmast bildirilmiştir. 

Havayici zarurıya satış maraıası 
Belediye kooperatifi lokantadan başka 

bir de havayici zaruriye sahtı mağazası 
açmağa karar vermiş ve işe başlamıştir. 

Kooperatife dahil memurlar,bakkaliye ihti 
yaçlarım buradan ,hariçtekinden çok u· 
cuz fiatlarla temin edebileceklerdir. Ma
ğaza, türbedeki eıki maarif nezaretinin 
caddeye bakan kısmında bulunmaktadır. 
Burası tadil edilerek muntazam bir hale 
kooulmuıtur. 

Onümüzdeki hafta aı;ılma resmi yapıla 
cak ve ayın 15 nde mağaza faalyete geç
miş bulunacaktır. 

Doktorlar arasında 
Bu defa intihap kat'i ve 

meraklı olacak 
Geçen hafta ekseriyet olmadığından 

yapılamıyan Etıbba odası intihabı bu 
hafta tekrar edecektir. Geçen intihapta 
Etıbba Muhadenet Cemiyerini ellerinde 
tutan doktorlara muanz doktorlar rey 
yennediklerinılen ancak 150 rey topla. 
nabilmişti. Halbuki bu ikinci intihapta 
kaç rey toplaabilirse toplan11n, intihap 
yapılmış olacaktır. Bu ıekildq genç dok 
torlar zümresi yalnız müstenkif olmak
la kalmış olacaktır. 

Genç doktorlar bunu nazan dikkate 
alarak bu defa intihaba iıtirak elmeğe 
karar vemıiılerdir. intihapta ta!.iatiyle 
evvelce tesbit ettikleri, fakat sonradan 
ortaya koymaktan sarfı nazar ettikleri 
namzetlerine rey vereceklerdir. Bu vazi 
yette genç doktorların İntihabı kazan. 
malan ihtimali de vardır. Bu defaki in· 
tihap geçen intihaba İ§tİrak etmiyen ec
zacılann da gireceği anlaşılmaktadır. 

Perşembe günü yapılacak intihap bu 
şekilde hayli calibi dikkat olacaktır ve 
neticesi merakla beklenmekteoir. 

Nereden nereye .. 
- Haftanın yazısı -

Efendim, ben bundan on gün ev 
ve! Ankaraya gıtmıştim, oraya 
gidecek sporcuların başında.. ttay 
darpatadan bizi yedide hareket 
eden bir trene bindirdiler .. 

Bu trenin ismi (Muhtelit tren) 
dir. Aman bu ismi iyice hatırınız
da tutun! Ve size muhtelit trenle 
seyahat teklif ederlerse, uzak, u
zak kaçın. 

Haydarpaşada kalabalıkça bir 
kafilenin yerlefmesi için lazım ge
len tedbirleri aldıktan sonra lıua 
daldık. Hararetli mevzular ve 
gençlik iddiaları zamamn geçişini 
pek belli etmiyordu. Lakırdı et
mekten yorulup gözümüzü açtığı
mız zaman kendimizi sadece Pen. 
dikte bulduk •• 

Trende, hele böyle muhtelit 
trende insan ne kadar çabuk kir
leniyor. Politika hayatından daha 
çabuk.. Onun için insan nasıl po
lıtikacılığa girerken kirlenmeyi 
göze alırsa, trene binerken de 
öyle olmalıdır .. 

Bu kirli kaygusuzlukla alude 
olarak giderken yegane vakit ge
çirme vasıtası çene oynatmaktır. 
İnsan yer. Ne yer? .. Ne bulursa. 
Sandoviç, çikolata, bisküvi, yemif, 
leblebi. 

Ve bu yemek faslı kapandık
tan sonra gözler ufalmaya, boyun. 
!ar bükülmeye, dizler kıvrılmaya 
başlar.. Herkes dayanacak bir yeı 
arar (tıpkı politika hayatında ol
duğu gibi) ve sarsıla sarsıla oldu
ğu yere yerletmeye çalı~ır (politi
kada olduğu gibi) .. 

Henüz bir yer bulamaınıt a
yakta kalmıf olanlar kompartıma· 
nın koridorundan, cesur nazarlar· 
la size bakar ve aranızda bir yer 
a~:ır.. Onun orada durufu bile si
zi rahatsız eder. (Tıpkı politika
da olduğu gibi) • Çünkü trende 
hele kala'balık trende her ayakta 
kalmıf, her oturmuşa dütmandır. 
Birine göz dikmistir. (Tıpkı poli
tikada olduğu gibi) . 

Yerinizi bir ahbabın muhafaza
sı altına bırakmadan kalkarı;ımı2 
başkası gelir oturur ve onu ora
dan kaldırmak artık bir hak itin
den ziyade bir kuvvet ıtı olur. 
(Tıpkı politikada olduğu gibi). 
V aktile Sultan Azizin Enderun 
ağalarından (Tıflı Hasan Efen
di) isminde birisi varmıf. Zaman 
zaman Osmanlı imparatorluğunuıı 
bir parçası elinden g:~~ikçe : 

- (Kalkın ey ehli vatan) şar
kısı çıktı. Ayağa kalktık. Yerleri
mizi bafkası kaptı. Dermif. Babanı 
merhumdan dinlediğim ve pek 
sevdiğim bu fıkra daima hatırım
dadır. Trende de bir kere daha 
bunu hatırladım .. 

Kalemde, camide, tiyatroda 
ve mektepte uyuyanlar olduğu gi
bi trende uyuyanlar da vardır. 
Herkes trende uyumak ister. La
kin o bir hünerdir. Çanta konan 
ağ raflara uzanıp yatan bir kaç 
kışi gördüm. Trende uyku alamet 
leri evvelen kravatın çözülmesi, 
sonra kunduraların çıkarılmasıdır 
Ben bundan bet altı sene evvel bit 
Lehistan seyahati yapmıştım. Za. 
mammız dar, gezeceğimiz yer 
çoktu. Onun için gündüz şehirle
ri geziyor, gece de trende seya
hat edi ·orduk. Trenlerde yataklı 
vagon yoktu. Şöyle ayakkapları
mızı çıkarıp uzanmak istedik 
Kondüktör geldi. Kunduraların 
çıkarılması yasak olduğunu söyle
di. Bu yasağın o zaman sebebini 
anlamaınıftım. Lakin timdi anıa
dım. )' edı sekiz kitınin sıkı~ğı 
iki metre mikabı hacmindekı bır 
yerde hele soğuk havalarda pen
cere kapalı iken ayakkapların çı- • 
karılması bir nevi hususi boğucu 
gaz tesiri yapmaktadır. Bilmem 
Lehistan demiryollar idaresınin 
bu kararını bizimkiler nasıl bulur· 
lar. 

Uyku, yavat yavaş insanı sar
mağa başlayınca bat ve ayak ken
dine birer yer arar ve sabaha ya
kın sekiz kqilik bir kompartı
manda ayakla baş bir seviyededir. 
Ve çok defa ayak daha yukarı çı-
kar ... 

Bu seferki seyahatimde ehem
miyetli bir etüt yaptım. İşitirdim 
ki; garp memleketlerinde müc
rimlere cürümlerini itiraf ettirmek 
için uykusuz bırakırlarmış. Dün
yada insanın asabını yok eden ve 
bütün mukavemetini kırıp onu ıs
lak cigara kağıdı haline ,;etiren 
uykusuzluk hakikaten bela bir 
şey! 

İnatçı ve ketum maznunları ?u 
trenlerle iki gece seyahat ettır
sinler, alimallah bülbül olur. 

FELEK 
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c Fıkirler ve insanlar 1 
"T l Y A T R O,, 

İstanbul Şehir - Tiyatrosu sa
natkarlarından M. Kemal, yani 
hepimizin çok sevdiğimiz Küçük 
Kemal, Tiyatro ismi ile bir kitap 
çıkardı. İlk sayıfasında şöyle bir 
ithafiye var: "llk kitabım ilk tale
belerime.,, Çünkü Kemal, sanatini 
hakikaten seven herkes gibi bir 
muallimdir, yani bildiğini, tecrü
belerinin mahsulünü kendinden 
sonra gelenlere öğretmek ister. 

Zanaatkarlarımızda hala mevcut 
olan çırak yetittirmek arzusu, bu 
necip arzu insan oğlunun yer yü
zündeki saltanatının temelidir. O
nun söndüğü devirlerde inhitat a
lametleri gözükür, her feyin sırrı
m yeniden ke,fetmek lazım gelir. 
Bu sönüt daima ferdi hodgamlığın, 
asıl gayeyi unutturacak kadar ru
humuzu sardığı zamanlarda olur. 
Esefle kaydedelim ki bizim fikir 
i şçilerimizde, mesleğimizi bizden 
&onra devam ettirecek çıraklar ye
tistirmek arzusu günden güne kay
b~luyor. Eşsiz, nazirsiz kalmağa 
büyük bir muvaffa~ıyet sayıyor, 
bizden sônra gelenlere kendimizi 
ı·akip diye bakıyoruz. 

Doğrusu ustalık edememizde bi
zim pek kabahatimiz yok; çünkü 
bizim de çoğumuz, hemen hemen 
hepimiz ustasız, kendi kendimize 
yeti,tik. Biribirimizin dilinden iyi
ce anlamamamız, biribirimizin 
maksatlarını sezmekte!ci kabiliyet
sizliğimiz belki hep bundan geli
yor. Eskiden kalan fikir, sanat "a
dap ve erkanı,, bozuldu, yerine he
nüz yenileri gelemedi. Biz onların 
teessüsüne, hiç olmazsa bundan 
sonra gelecekler için mütterek e
saslar bulunmasına gayret etmeli
yiz. 

Bu söylediklerimin originallik 
lüzumunu inkar eden bir manası 
yoktur; sadece tecrübelerimizin fe
da edilmemesinden, çalıfma, anla
ma yollarının tesbitinden bahsedi
yorum. Frenklerde büyük muhar
rirler, gençleri yanlarına katip di
ye alır, onlara mesleklerinin nasıl 
icra edildiğine alıttırırlarmıf. Bu, 
o gençler içinde hakikaten cevheri 
bulunan, ,ahsiyet sahibi olan hiç 
kimsenin bir mukallit olmasına se
bep olmamıftır. Ressamlar da bir 
ustanın ateliesinde çalıtmakla ori
ginalliklerini, bittabi varsa, kay
betmezler. 

Kemal bir muallimdir; hastalığı 
yüzünden sahneye pek çıkmadığı 
bu son seneleri, Halkevi'nde bazı 
gençlere mesleğin esas bilgilerini 
öğretmeğe hasretmittir. Bu kitabı
nı o dersler meydana getirmiftir. 
Vakıa dersle bir adamı sanatkar 
etmek kabil olmadığını, bunun için 
kabiliyetle beraber bilfiil tecrübe 
lazım geldiğini o da söylüyor; fa
kat asırlardan beri herkesin tecrü
besi ile sabit olan feyleri niçin öğ
retmemeli? niçin yenileri de onları 
bir kere daha ke,fe mecbur etmeli? 

... 

Kitap tiyatro nevileri hakkında 
muhtasar, hatta fazla muhtasar 
ma!Umat verdikten sonra aktör, re
gisseur, dekor ve seyirciden bahse
diyor. Bu son dört bahis, kuru bir 
ders kitabı olmaktan çıkıp bir be
diiyat kitabı oluyor; Kemal bun
larda, me,hur sanatkarlardan aldı
ğı parçalardan da istifade ederek 
kendi sanat ve sahne telakkisini 
anlatıyor. Aktörün hisleri ile, he
yecanları ile değil, muhakemesi ile 
oynaması lazım geldiğini söylüyor; 
Diderot'nun Paradoxe sur le come
dien'ini zikredip ona iştirak ettiği
ni bildiriyor. Bu yalnız tiyatro için 
değil, sanatin her şubesi için doğ
rudur; kitabın hiç olmazsa bu par
çasını yalnız tiyatro sevenlerin de
ğil, sanata heves eden bütün genç
lerimizin okuması çok hayırlı olur. 

Kemal, aktörün muharrire, yani 
oynadığı eserin metnine, manasına 
hürmet etmesi lazım geldiğini söy
liyenlere de i•tirak ediyor. Çünkü 
bu hürmetin, bu itaatin sanatkarı 
küçültmiyeceğini, bilakis büyülte
ceğini bilir. Asıl maharet kendini 
göstermek değil, eserin ruhunu kav 
rayıp onun icap ettirdiği kalıba 
girmesindedir; aktör kendi seciye
sini göstermez, kendinden istenen 
seciyeyi gösterir. Samimi olma
makla mükelleftir. Samimiyet bel
ki her sanat için yıkıcı, mahvedici 
bir unsurdur; herhalde aktör için 
muhakkak öyledir. 

M. Kemal seyirciden de bahsedi
yor ve onu tiyatroyu sükunla seyre 
davet ediyor. "Alkıt seyircinin ak
töre en sonunda vereceği bir ihsan 
olmalıdır,, diyor; bittabi ıslığın da 
yine en sonda gelmesini ister. Va
kıa haksız değildir; seyirci küllü 
gördükten sonra hükmünü verme
lidir, yani o da sanatkar gibi hisle
rine, heyecanlarına hakim olmalı
dır. Fakat bu biraz ileri gitmektir, 
çünkü bir piyes de, bir aktör de ne 
olduğunu daha battan belli eder. 
Aktör halkın tezahüratından müte
essir olmamağa alıtsın ve seyirciyi 
istediği gibi harekette serbest bı
raksın. Onun bir iddiası vardır, 
oynuyor, faaldir; fakat seyircinin 
iddiası yoktur, faal değildir. O 
kendini aktöre beğendirmeğe ça
lıtmıyor, fakat aktör beğenilmek İs 
tiyor. Bunun için elbette ki seyirci, 
aktörün müteessir olmasını dütüne
miyecek kadar serbest olabilir. 

Kemal'in kitabının iki eksiği var: 
tiyatronun bir tarihini yapmamıf, 
daha doğrusu tiyatro tarihi hakkın
da malumat veriyorsa da bunlar 
bahislerin arasında kayboluveri
yor. Bundan batka muharrirden 
bahsetmiyor; halbuki aktör hak
kında söylediklerini itmam için bu 
muhakkak lazımdı. 

Nurullah ATA 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 
Acentası bulunmayan §ehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu : 4887. 8065 

Milliyet'in edebi romanı: 30 . "' . 
KIR (l(fC.~ 

)-lil'--------B UR HAN CAHIT 
(lnkılap Romanı) 

küçükten beri iyi etyaya, iyi elbi • Hanımefendi benimle çok alaka-
seye, iyi yemeğe ve iyi yaşamağa dar oldu. 
karşı içimde kuvvetli bir heves var. Yatmak için ayrılırken Mahir Be 
Kader, tali beni daha sekiz on ya- ye: 
şımda yerden yere vurmağa batla- - Yarın yazıhaneye öğleden 
dığı halde içimdeki bu meyil bir sonra gibin. Ben sabah onunla be-
türlü sönmedi. raber çıkayım. Öteberi alırız. dedi. 

Bugün içine karıttığım bu aile - Mahir Bey muvafık buldu: 
nin hayatına imrendim. Buraya hi- - Hay hay. Ben Retit Beye te-
maye edilmeğe muhtaç bir zavallı lefon ederim. 
gibi girmeme rağmen bu kibar ha- Ertesi gün öğle yemeğini hanı
yatına hemen alışıverdim. Yemek- mefendi ile beraber yerken kendi
le onlar beni sofralarına aldılar. mi adeta eskidenberi bu hayatta ye 

Zaten bir karı koca idiler. Ev - titmif, pitmiş zannettim. Baştan a
de beş altı hizmetçi ve aşçı var. fağı değitmiştim. 
Şoför de onlarla beraber. Bütün ev Hanımefendi beni bir çok mağa
de insanlar bu karı koca için çalıtı zalara götürdükten sonra otomobil 
yorlar. dolusu paketlerle eve dönmüştük. 

Yemekten sonra Hanımefendi İskarpinler, İpek çoraplar. Elbise-
bana bı.itün maceramı anlattırdı. ler, mantolar, eldivenler, sokak kı-

B•.t acı hadiselerle dolu tarihi o yafetleri ... Hanımefendi yemekte 
kadar çok anlatmıştım ki eskisi gi- benim yeni kıyafetime bakıp: 
bi kalbim sızlamıyor. Adeta baş- - O kadar değiştin ki Çiçek. 
kasıan ait, ezberlenmit bir hikaye Retit Bey bugün seni tanıyamıya-
gibi geliyor. cak! 

Kadın 
Ahmet Bey, yaşı ilerilecııği i

çin tekalitıugunu talep etm.9u. 
:;ı.mcti UOZtepeUeKl koşküncte sa
kın ve musterıh bır hayat geçıti
yordu. 

l:.vli değildi. Sabahleyin batık 
avına gider, akşamıarı bahçesmcıe 
kı çiçeKlerJe ugraşırdı. 

Hır gece tam yatacağı sırada 
bahçe kapısının zıli çaundı. Ah
met Bey şaşırdı. Hu vakı<te kım 
ziyarete gehr? 

Maamatıh gidip 
Karşısında genç bir 
dü: 

kapıyı açtı. 
kactın gor-

- Beyefendi, sizi gecenin bu 
vaktinde rahatsız ettım. !ki adam 
peşime takıldı, yalnızım, korıc
tum, ne olursa olsun diye kapınızı 
çaldım. 

- Çok iyi ettiniz Hanımefen
di, girıniz. Heyecanınız geçsin. 
Belki o vakte kadar sızi takıp e
denler de defolup giderler. 

Genç kadın içeri gırdi. Ahmet 
Bey salonu açtı ve hanıma bır kol
tıık gösterdi. Cidden güzel hır Ka
dındı, esmer, iri, siyah gözlü, u
zun boy1u bir kadındı. Anlatıyor
du: 
· - Efendim , Ihsan Beylerin 
köşkünde idık. Annem hasta ol
duğu için benimle geıemedı. Nıha
yet saat ona kadar orada kalacak
tım. Dereden, tepeden konuturken 
oyun oynarken, bir de baktım ki, 
saat on ikiye gelmiş. Alelacele 
kalktım. Yanıma birisini vermek 
istediler. Kimseyi rahatsız etmek 
istemem. Sonra Göztepe gibi bir 
yerde kadınların arkasından gide
cek serseriler olduğu kimin aklına 
gelir? Hata etmitim. 

- Hata ettiğinize iyi etmitsi
niz. Çünkü bana sizin gibi guzel 
bir kadınla tanıtmak şerefini ver
di. 

- Rica ederim, ben bilakis 
sizi rahatsız ettiğime mahcubum. 
Belki de yatacaktınız. 

- Zarar yok. Ben yarın, canım 
ne zaman isterse, o vakit kalkabi
lirim. 

Bir müddet sonra genç kadın 
ayağa kalktı: 

- T etekkür ederim Beyefen
di, artık gideyim. 

- Müsaade ediniz de, pencere
den bakayım, herifler oracta mı'!. 

Ahmet Bey pencereden dışarı
ya baktı. Evvela bir teyler göre
medi. Genç kadın da pencereye 
geldi ve baktı: 

- Eyvah, hala orada duru
yorlar, dedi, görüyor musunuz, şu 
solda ağacın altında iki gölge var, 
işte onlar .• 

Ahmet Bey de filvaki iki göl
genin orada kımıldanmakta olduk
!arını görmüftÜ. 

fendi 
nımefendi, ben yatıma göre değ
me delikanlıları cebimden çıkarı-
rım. 

Ahmet Bey yukarıya çıktı, ne 
olur, ne olmaz diye tabancasını 

da yanına aldıktan sonra, genç ka
dınla beraber çıktılar. 

Kadın koluna girmişti; taze et
leri tir tir titriyordu. Ahmet Be
yin ihtiyar kalbi de otuz yaşında 
bir delikanlı kalbi gibi çarpıyor
du. 

Bir müddet konuşarak yürüdü
ler. Ahmet Bey bahçesindeki gül
lerini met etti. Kadın bilhassa gül 
!eri çok sevdiğini söyledi. 

- O halde ne zaman arzu bu
yurursanız, geliniz. Bahçem sı
zindir. 

Ahmet Bey arada bir arkasına 
dönüp bakıyordu. iki serseai ta
kipten vazgeçmışlerdi. Ahmet B. 
bundan biraz da gurur duydu: 

- Gördünüz ya, takip edeme
diler. 

- T etekkür ederim efendim, 
sayenizde kurtuldum. Siz olmasay 
dmız, kim bilir neler yaparlardı? 
Bu adamlardan korkulur. 

Yirmi dakika kadar yürümüş
lerdi. Nihayet genç kadın Ahmet 
Beye elini uzattı: 

- Artık ayrılalım efendim, de
di, bizim köşk işte şurası .. 

- iyi ya, sizi kapıya kadar bı
rakayım .. 

- Sakın yapmayın. Eğer• gö
rürlerse mahvolurum. Biliyorsu
nuz, bu Göztepe ne dedikoducu 
muhittir. Annem de kalbinden 
hasta .. Maazallah bir felaket ge-
lirse, ben ne yaparım? 

Ahmet Bey kadının elini öptü 
ve kadın da şayet annesi iyileşir 

de, o taraflardan geçerlerse, gül 
bahçesine uğrayacaklarını vadet
ti. Bu suretle ayrıldılar. 

Ahmet Bey yirmi dakikalık yo
lu bu defa yalnız, fakat bir çok 
tatlı hayaller içinde dalgın ve 
mes'ut yürüdü. 

Köşküne geldiği zaman bahçe 
kapısını açık buldu. Olur a .. Çıkar
ken kapatmasını unutmuş olabi
lir • 

Kötke girdi. Lambayı yaktı .• 
Ortalığın perişan manzarasını gö
rünce aklı başına geldi . Her ta
raf allak bullak olmuştu. Bütün 
konsolların gözleri açılmıştı. Kü
çük yazıhanesine koştu. Orası da 
tarümar .. 

Yazıhanede bir zarfın 
koyduğu sekiz yüz küsur 
yerinde yeller esiyordu. 

içine 
liranın 

Eh, timdi Ahmet Beye bir vazi
fe terettüp ediyordu: Genç kadını 
evine kadar ,g_ötürmek.. Bu teklifi 
kadın büyük bir minnettarlıkla Kadının fendi bu defa da erke-
kabul etti: ği yenmitti. 

- Yarabbi, dedi, bu gece sizi --------------
ne kadar rahatsız ettim. Çok mah- - Göz Hekimi 
cubum Beyefendi, çok mahcubum. ı • 
sınız. Benım yuzumden bu adam- Birinci sınıf mütehassıs 
Fakat siz. de ~e -~adar alicenap- 1 Dr. Süleyman Şükrü 
lar başınıza bir felaket getirmese- ı (Babıali) Ankara caddesi No. 60 
!er. 

- Siz hiç merak etmeyin Ha· 6980 

Öğleden sonra Mahir Bey otomo• 
bili yolladı. 

Hanımefendi ile tekrar çıktık. O 
yolda bir ahbabında kaldı. Otomo
bil beni Galataya, Retit Beyin ya
zıhanesine indirdi. 

Bu yeni kıyafetimi hiç yadırga
madım. Yalnız hanımefendinin 
kostüm dediği bu elbiseler boyumu 
biraz daha uzun göstefdiği için sı
kılıyordum. 

Hanımefendinin dediği oldu. 
Ben içeri girerken Retit Bey 

mahkemeye gitmek için çantasını 
hazırlıyordu. Beni görünce tanıya
madı. Şaşkın şatkın baktı. Sonra 
gülümsedi: 

- Matallah .• bravo. Doğrusu 
bu mucize, dedi. 

Satımdaki lacivert bereden aya
ğımdaki yeni iskarpinlere kadar 
süzdü. 

- Hayret, hayret! diye başını 
salladı. 

- Bugün geciktim efendim, de
dim. Mahir Bey telefonla haber ve
recekti zannederim. 

- Evet, evet, haber verdi. Şim
di ben çıkıyorum, gelinciye kadar 
bir kaç mektup var. Masanın üze
rindedir. Onları yaz. Sonra telefon 
eden olursa, cevap ver. Kim olduk
larını kaydet. 

- Olur efendim. 
Retit Bey dütünceli idi. 
Çantasını kapadı. Odacı Ahmet 

pardösüsünü tuttu. Ağır ağır çıktı. 

O gün yazıhanenin itlerini biraz 
anladım. Gelip giden, telefonla a
rayıp soran pek çoktu. 

Bir iki saat makine ile mefgul 
oldum. Elim yattı. 

Retit Bey muntazam bir adam. 
Dosyaları, defterleri pek temiz. 

Telefonda onu bir çok erkekler
le beraber iki de hanım aradı. 

Kartılarına bir kadın sesi çıka
cağını ümit etmedikleri için ilk 
hamlede şafırıyorlar. Sonra benim: 

- Avukat Ret it Bey yazıhanesi! 
Diye daha ilk açılı,ta verdiğim ce 

vap onları teskin ediyor. 
Biri: 
- Siz kimsiniz? 
Diye sordu. Bu, galiba dün gör

düğüm sarışın, şık hanımdı. 

- Ben katibesiyim efendim, de
dim. 

- Sonra gene ararım! dedi. Ka
pattı. 

Reşit Beyin işi pek çok olduğu
nu katip söylüyor. Ona fazla bir 
şey sormadım. Fakat vaziyet gös
teriyordu ki Retit Bey çok tanınmıt 
ve oldukça zengin bir adam. 

-- --------

Balkan konferansı 11: Teşrinisani Çarşamba akşaıııı 
(Ba~ı 1 inci sahifede) • 

tassiu fu beyanatta bulunmuştur: ı p E K 
- Balkan konferansı bu toplan

tısında bilhassa iktıaadi meseleleri 
tetkik edecek ve Balkan milletleri a- S İ N E M A S 1 N D A 
rasında iktısadi itilaflar aktine çalı
ıacaktır. Bir Balkan gümrük ittiha
dı tesisi için bir proje hazırlanmış

tır. Bu proje bir kaç ay evvel, lstan· 
bulda b ir komisyon tarafından tetkik ı 
edilmiştir. Ayni komityon 3 teşrini· 

sanide, tetkikatına devam için Sela
nikte toplanacaktır. Konferans, ayni 
zamanda Balkan konferansı heyeti 
umumiyesi tarafından son defa itti
haz edilen kararların tatbikatı ile de 
meşgul olacaktır.,, 

Balkan konferansına İştirak ede
cek Bulgar murahhasları Mösyö Sa• 
kizoff'un ve Yugoslav murahhasları 
da Mösyö Yuvanovich'in reislikleri al
tında bulunacaktır. Bu iki heyeti 
murahhasa 30 kişiden mürekkep ola
caktır. 

Bulgarlara mahreç 
( Ba~r 1 inci sahifrtfe) 

la istedi. Fakat bu istek büyük devletle
rin murahhasları tarafından kabul edilme 
di, 

Yunan murahhas heyet uzlaşma düşün 
cesile hareket ederek bir kira mukavele· 
namesine başlanmak şartile Bulgarista
na bir demiryolu ve bir liman temini me· 
selesini tetkik etmek Üzre beynelmilel bir 
komisyon teşkilini teklif etti. Yunanista
nın evelce giriştiği taahhülerin çerçeve· 
sini bile &fan bu yeni müsaadekirlık: ta 
Bulgaristan tarafından reddedildi. 

" 1924 te te5ekkül eden Bulgar-Yunan 
hakem mahkemesi reisi M. de Labarre bu 
iktisadi mahreç meselesini hal için Bul
garistana bazı kazançlı tekliflerde bulun 
mağa Yunan hükiimeti tarafından mezun 
kılr.dı, fakat bu yeni teklifler de Bulgar 
hükumeti tarafından reddedildi. 

" 1S25 te Balkan komitesi azasından 
sör böyle ile M. Bukston Times gazetesi
ne bir mektup göndererek Bulgaristana 
ada1ardenizinde bir mahre; teminini is
tediler. O sıralarda lngiliz hariciye neza. 
reti müsteşarlığında bulunan M. Mac 
Neil Times gazetesinde çıkan bu mektu
ba verdiği cevapta bu meselenin ve Yu
nan hükUmetinin gösterdiği müsaade.kar 
Irkların bir tarihçesini çizdikten sonra 
Yunan hükumetinin uzlaıma maksadını 
gözeden vaziyetini ve Bulgaristanın ya~
tığı opstrüksyonu ehemmiyetle kaydetti. 

" Milletler Cemiyetinin 1925 yılında 
yaptığı umumi heyet içtimaında Bulgar 
murahhası M. KafoPun ileri sürdüğü ti
kiyetlere cevap veren Yunan murahhası 
bu mahreç meseleıinin halli için Milletler 
Cemiyetine müracaat edilmesini teklif 
etti, fakat bu sarih teklife Bulgar harici
ye nezareti tam bir sükutla mukabelede 
bulundu. 

Yeni n•frlyat 

Kadın sesi 
Türk kadın birliği tarafından cüm 

huriyetin onuncu yıldönümü münaae -
betile (Türk kadın birliği • Kadın ae
ai) diye bir mecmua neşrebniftir. Mec
muada Halide Nusret Hanımın (Ka
dın: inkılaptan evvel ve sonra) iffet 
Halinı Hanımın (Onuncu senenin ka
dını), Aliye Halit Hanımın (Dünkü 
ve bugünkü Türk kadını) gibi makale- 1 

ler vardır. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassrsı 
Cumadan maada bergiırı öğleden 

ıonra saat (2,30 dan 5 e) kada• istan• 

bulda Divanyolunda 11& ~uınaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 
22 .. ~98. 

Ortalık kararmıftı. 
Reşit Bey geldi. 

6061 

Hanımefendi bana yazıhanede 
giymek üzere lacivert satenden bir 
önlük almıftı. Beni bu sefer bu kı
yafetle gördü. 

- Aferin, dedi. Tam çalıtma kı
yafeti. 

Büyük çantadan çir çok dosyalar 
çıko.rdı. Masasının üzerine attı. 

Yorgun görünüyordu: 
-Arayan oldu mu? diye sordu. 

isimlerini yazmıştım, söyledim. 
Sonra: 

- Arayanlar hepsi isimlerini 
verdiler, dedim. Yalnız ..• 
-Yalnız? 
- iki hanım sizi sonra tekrar a-

rayacaklarını söyliyerek telefonu 
kapattılar. 

R~it Bey omuzlarını kaldırdı: 

- Efıemmiyeti yok! 
Reşit Bey telefonda kendisini 

soranların bir çoğunu aradı. Görü•
melerinden anlıyordum. Sigorta Şir 
ketleri, vapur şirketleri ismi geçi
yordu. 

Telefon işi bittikten sonra bana 
yeni bir kaç müsvedde verdi: 

MUNIR NURETTiN 
ve arkadatları 

KONSERi ve 
SlNEM.ı\ 

Kla•İk parçalar yeni halk tar• 

1 
kıları zengin program. Mevki· 

ler şimdiden temin edilebilir. 
Telefon : 44289. (9444) 

'-~--~-~ lSTANBUL BELEDIYES· 
Darülbedayi Temsilleri 

Bu gece 
Saat 21 de 

PER GüN1 
Yazan: Henril 

İbsen 
Besteliyen: 

E. Grieg. 
Türkçeye çeviren Seniha Bed~ 

5 Perde 
Halk gecesi. 

l,_R_A_DY._o_J 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. 

18,30 Franıızca derı Müptediler• mahauJ. 
19 Belkiı hanım. 
20 Bedayii Muaiki he,.etL 
21,30 Gramofon. 

22 Anadolu Ajanar, Borsa haberleri saat af' 
A N K A R A, 1538 m. . 

12,30: Gramofon. 18: Orkeıtra. J8,4S: /.r 
turka saz. 19,30: Dana musikisi. 20: Ajanı ., 
berleri. 

VA R Ş O VA, 1411 m. 
18: Orkeıtra konseri. 18,50: Hastalara rı'' 
riyat. 19,05: Haberler. 20,30: Edebi7at. za, .. 
Muhtelif. 21,05: Teknik musahabe. 21.20: f'lr 
21,35: Budapefteden Macar milli konaef'I 
nakil. 22,35: Chopinin eserlerinden müre.IJ' 
konıer. 23,15: İngilizc.9 konferans, 23_,10: St 
haberleri. 23,40: liudapeftedn n.akln: Sis•• t 
ıikiıi. 24: Musahabe 24,10: Dana pl.ikları. 
BUDAPEŞTE,SSOm. C 

18~: lizci neıriyatı. 19.35: Konferanı. 2(): 

deon ve Parlofon plakları. - Haberler. zı! 
Budapeıte merkezinde neıredilip bütün A'fi' 
panın nekledeceii UMUMi KONSER: OP'r 
orkeıtraıı. •e koro heyeti. (Dobnanyi ye L6tl 
in eserlerinden). 23,25: Macar halk muıikİ'1 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18,20: Pli.le konıeri. 20:Şiirler. 20.40: ti• 
muıiki. 21,3S:Peıteden naklen umumi koıı" 
23,20: Son haberler. 23..35: Macar halk m11.# 
ıi. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
17,45: Çocuk neıriyatı. 18: Kadın ... ti. - ~; 
20: Haberler. - Pl&k. 20,25: Ecnebi. Ji..-' 
haberler. - Plik. 21,45: Milli marılar, 

P R A G. 488 m. 
17,55: Çocuk netrjyab. 18,20: lkhaadi netrİf t' 
20,15: Bando mu.a.ika. 2l,20: BudapeftedeO 
mumi konaer.i na.kil. 23,15: Budapeııed,-
Macar halk musikisi. 

R O M A. 441 m. ~ 
18,20: Radyo orkestrası. 19140t Arnayut 
baıka ecnebi liaanJarile haberler. 21: HaberJI' 
Pli.k. 21,20: Milli martlar. 2Z: Offenba~ 
"süzel Helena,, opereti. 

BÜKREŞ,394m. ~ 
13: Haberler. - PJik. 14,20: Hafif musiki P; 
ları. 18: Konser. 19,20: Konser.in deYaınJ. 
Üniversite dersleri, - pli.le. konferans. 21: ti 
dapefteden: Umuml konser. 

'unn umdeai "M 1 L L 1 Y E T'' tir• 

ABONE ÜCRETLERi : 

3 •11'ft 
il " 

u " 

Türlcire iç.ia 
L K. 
4-
7 50 

14-

Hari~ içia 
L K. ·-14 -
28-

Gelen nralıı: seri •erilmn:....- Müdd•tl 
seçen nüshalar 10 kur\lftur.- Gazete .,. 
matbaaya ait itler İçin mü.dirj7ete aıD• 
racaat edilir. Gaxetemiz Ui.nlann meı'o• 
liyetini kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilkö,. rasat merkezinden aldıiıaııı 

mallı.mata nazaran busün haYa kısmen bl.l'" 
lutlu seçecektir. 

Dün hava tazyiki 767 milimetre, en f.s• 
la hararet 18 , en az 11 derece idi. 

gitmi,ti. Adeta bütün dertleriıll1 

unutmu~tum. Mektep hayatı, kİfll' 
sesizlik beni kendi ifİmi yalnız ~· 
şıma görmeğe alıştırmıştı. Onuıı I' 
çin sıkılmadım. 

Retit Bey geç vakit beni çağıl" 
dı. 

- Çiçek Hanım, kızım, dedi. 
- Buyurun efendim. 

Önüne bakıyor. Söyliyeceği tef 
düfünüordu. 

Sonra bafını kaldırdı : 
- Vazifenize alıttınız değil nıİ! 
- Alıttım efendim. 
- O halde kalacaksınız! 
- Siz bilirsiniz efendim. 
- Yazılarınız iyi. Tabii daha d1 

alı~acaksmız. lstidadınız, zekiiJllj 
aşikar. Şimdilik size ayda elli lir' 
vereceğim. Bu size kafi gelir zafl' 
netlerim. Mahir Beyin evinde kalı· 
yorsunuz değil mi? 

- Evet efendim. 

- O halde mesele yok. Mahir 
Beyin hanımı lstanbulun en kibar 
bir hanımıdır. Çocukları da yoktıır· 
Size bir evlat muamelesi edecekle
rine füphe yok • 

- Bunları yarın hazırlayınız, 
dedi. r 

- Cok doi(ru efendim. 

Bu tekilde çalıfmak pek hoşuma (Arkası var.) 
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Bütün memleket hala büyük bayramın unutulmaz heyecanı içinde çalkanıyor 
Büyükler arasında tebrik . 
ve teşekkür telgrafları 
. (Başı 1 inci sahifede) 
tık Amerika hükumetleri reisi M. Ro
~·~veıt Hazretleri Türkiye cümhuriye 

1 
nın ~nuncu yıldönümü münasebetiyB Reısi~ümhur Gazi Mustafa Kemal 

d azretlerine şu tebrik telgrafım gÖn· 
erınişlerdir: 
RP.i•icümhur Gazi M. Kemal Haz• 

ret/erine: ANKARA 
d .. T~rkiye cümhuriyetinin onuncu yıl .. 
1 •
0nunıü münasebetiyle yapılan mil • 

1 bayramda zatı 8.Jilerine en har ve 
aatnirni tebrikkitnnı arzeylerim. 
... ı· Geçen bu on sene zarfında zatı d ile~~nin faal ve şuurlu idareleri altın 
~I Turkiye dünyanın en müterakki 

Dıı letıeri meyamna girmekle kalma· YJ beynelmibl sulh cidalinin mazhar l 0~ inkişaf ve muvaffakıyetler do
~Yısıle zatı alilerine en kabi tebrikii.
nı~' t",kdim eder, gerek Amerikan 
1 k fotı, ve gerek kendi namıma mem• 
le et~nıze daha büyük refah ve saadet 
er dılerim. 

Franklen Roosevelt 

1 1 
Reisicümhur HazreNeri §U cevabi 

e Yazrsınr göndermişlerdir: 
Af Amerika Birle§ik hükumetleri reisi 

· Roosevclt Hazretlerine 
C" VAŞiNGTON 

ın .. utnhuriyetin onuncu yıl dönümü 
d unasebetile zatı devletleri tarafın • 
n.i a.n hana gönderilen IU.tufkir temen
rn ."e tebriklerden derin bir surette 
d utebassis oldum. Bundan dolayı zatı 
h •vletıerine hararetli teşekkürlerimi 
ı:Ja~ ederim. Bütün Türkiye zatı dev 
lı'ı_?rı tarafından girişilen asil işi ha· 

1
" 1 ı,· l"k k k d nı ır a a a .le t p etme te ve ost 

ın •n_ıleket için tamamiyle tahakkuk et 
nı e,~ temenni eylemektedir. Büyük A -
' d erıka cüm.huriyetinin mümtaz reisi .. 
ı:ı: b~ hayl'am günlerinde gelen dost-
801 soz.1eri bütün Türk milJetince his
"e Uhacaktır. Şahsi minnettarlığıına 
İt" Çok saınimi dostluk temenniyatuna 
ni'":ıat buyurulmasını zatı devletleri • 

2: en rica ederim. 
F Gazi M. Kemal 

lie ~ansız Radikal fırkası reisi M . 
zi Ml'ıot Hazretleri Reisicümhur Ga
daıc·U•tafa Kemal Hazretlerine aşağı
dir: 1 tebrik telgrafını göndermişler • 

rin 'Fi.irkiye Reisicümhuru Hazretle • 
e, ANKARA 

ile ~tı ~ev.Jetlerinden Baıvekil Paıa 
l"a.n a'tıciye vekili Beyden minnetta -
nı ~ lekrimatımı kabul buyurmaları • 
le rıca ederim. Hakkımda dostane 
d:•ccühünüzden derin bir tahassüs 
.,. .. Ynı.aktayım. Yaratmış olduğunuz 
'Urkıy .. b . • • 1 dö .. ~ cu?1 urıyetının onuncu yı • 
h llunıu teaıde hazırlanmakta olduğu 
lı u anı;la sizden Frnasız Radikal fır -
t•a~ı namına ve fahstm namına devle
lllızin refahı ve kendisiyle milletlerin 
lltnuıni sulbü sahasında kardeşçe mü
:a~ebetlerde bulunmak arzusunda ol
d 11tumuz mil!etinizin saadeti hakkın -
2 
a~i temennilerimi kabul buyurmanı· 
1 

"
1ca ederim. 

R. , Herriot 
tel eısiciimbur Hazretlerinin cevabi 

Yazıar berveçhi itidir: 
,0~1 °~ikaJ Fırkası reisi M. Herriot Haz 

erırıe 

tıilDo.ıt:ı~e tebriklerinizden ve temen· 
\>e erınızden dolayı gerek zatı alinize 
ın: t!~rek Fransız Radika,) fırkaama sa Yük'' •urette tetekkür ederim. Bü • 
lt;,.ıe v~ ~Ümhuriyetçi ve cümhuriyet fi 
teın ~ını o kadar necp ibir kanaatle 
da •ıl etmekte ..-lan bir fırka tarafın
nıÜı bhana tevcih edilen sözlerden pek 
'-a e aasis olduğum halde size ve fır-
~ llı:z: • 
cünıh a ~erek kendi namıma ve gerek 
lan °r•'.'et hükılmeti namına çok dos 
leti~ seJ.irnlan arzederim, reis Hazret 

Gazi M. Kemal 
TORl<JyE REISICOMHURU GAZ[ 

M. l<EMAL HAZRETLERiNE 
ANKARA 

tii \'eni Türkiyenin inki§afında tarihi bir 
Yıl~~·!.~! eden Cümhuriyetin onuncu 
ııe t 0b~mü münesebetile zatı devletleri-

S e rıklerimi arzebnekle mesudum : 
't'ü k"Y~t Rusya merkezi icra komitesi, 
lı.;r ınılletinin bu hususi bir manayi 
~.: bulunan bayramına iıtirak etmek üSo: • h~rbiye ve bahriye komiseri ve 
lop Yet !htilfil harp meclisi reisi Voroşi
tııi•~~ rıyasetinde bir heyet intihap et· 

, ı.r. 

Dost .,.. .. k' · ·k · d" h • k '"ulu ı ur ıye nın ı ti.sa ı ve arsı u-
la.k;;§~ndaki muvaffakiyetleri büyük bir a 
lluf 1 e takip etmekteyim. Basiretli ve 
iaukı".j ~~ar iradesile genç Türkiyeye 
lerinda •çın olan çetin mücadelesi sene
tiaat e zaferi temin ve sonra da onu ik .. 
den :;. harp cephesinde zaferlere sevke
llun § 1• Türkiye Cümhuriyetinin bu o-

hahcu Yıl d" " ·· d "-' ki ·· · . onumun e seıaı:ıuama a mu-
•r•ın. 

'l'urk C" b · · · 1 d" l'lii.ın .. .• uın urıyetının onuncu yı o-
lıı.r1n~n~n Sovyet Rusya ve Türkiye halk- , 
•onrak' .0z~lınaz dostluğunun bundan 
ıiıerh 1• •nkışaf ve takviyesinde yeni bir 

S a e açacağına kanüm. 
0

"Yet Rusya merkezi icra komitesi 
S reisi: Kalinin 
~~fT RUSYA MERKEZi iCRA 

•ntTESI REiSi M. İCALININ 

1 C" . . MOSKOVA 
ttaseb~urıyetın onuncu yıl dönümü mii 
lelg,~1

1 e .. b~.na ~eşide b~yurduğunuz 
l'liiyük dhuyuk bır memnunıyetle aldım. 
t:tıites · . oat memleketin merkezi icra ko-
. ının M V il f .b. .. b. §ah81• • , • oroı o gı ı mumtaz ır 

Yetın r · I'"' d b" . lntıtııza . , eıs ıgın e, ır heyetı bayra-
Zİk aı· ı..:ıtır~k. ettirmek suretile vaki na-

1 ti. l'lu \ .. sı .. hızı pek ziyade mütehassis et• 
iirni:ı: U~uk bayram günlerinde hissetti 1 
dost] sevınç, Yanıbaşımızda ilk günler 
ha ~0a!''m1d•zın mevcudiyetile bir kat da-
l , ga ı B .. "k 1 eketi 'k : uyu ve dost komşu mem .. 
hata.rrndı tısat, sanayi, ziraat ve hars sa
leri şi~d a j.ld~ ettiği büyük muvafakiyet· 
•aimi . et 1 hır alaka ile takip ederk, me 
tahal::knl muvaffakiyetini ve itila eserinin 
için ku0

11 <unda" olan şahsi hizme_timi tarif 
k an ıgı .. 1 • · ar"'ıl nız s.oz erı mınnettarlıkla 
ı , arıın.So tR . llC\sasrn vyc usya heyetı murah-

•n Parlak ve muhabbetkar iştiraki-

--
<:of da Milas orta mektep alayı, orta da Paşa yaylasında yol aç•lma mera siminde zeybek oyunu, sağda Ak şehir Orta mektebi muallimi Recai Bey nutuk söylerken 

Solda Milci:ı Orta mektep talebesinden Sabiha Hanım nutuk söylerken, ortada Ak§ehir Emaf cemiyetlerinin tezahürü, sağda Aydın Çine yolu açılırken( 

Solda Ak§ehir çocuklan zey bek oyunu oynarken, ortada Ak fehir Ziraat Bankasının yaphğı tak geceleyin, sağda Aydın vali ve mevki k umandanlarıı nutuklan dinliyorlar 

le kutlulanan cümhuriyetin onuncu yıl \ 
dönümün inhilal etmez Türk-Sovyet dost 
luğunun daima daha ziyade takviyesine 
hizmet edeceğine kani olarak, teşekkür
lerimi ve Sovyet Ruıya halklarının re
fahı için olan en samimi temenniyatnnı 
arzederim. 

GAZI M. KEMAL 
TÜRKiYE REISICOMHURU 
GAZI MUSTAFA KEMAL 

HAZRETLERiNE 
Cümhuriyetin ilanının onuncu yıl dönü 

mü münasebetile zati devletlerinden, en 
hararetli tebriklerimi ve komşu asil mil
letin refahı ve zah devletferinin şahsi 
saadeti hakkındaki temennileriıni kabul 
buyurmanızı rjca ederim. iki memleket 
araıındaki mevcut olan ve son misakın 
akti ile daha ziyade aıkılaşmtf bulunan 
dostluk rabıtaları, zah devletlerine bü· 
tün Yunan milletinin, benim Türk mil
letinin namidar şefine karşı arzetmekte 
olduğum hissi takdirde iştirak etmekte 
olduğunu söylememe müsaade bahtol· 
maktadır. 

YUNAN REISICOMHURU 
ALEXANDRE ZAIMIS 

YUNANiSTAN REISICOMHURU 
M. ZAIMIS HAZRETLERiNE 

Zatı devleflerinin, Cümhuriyetin onun• 
cu yıl dönümü münasebetile göndermek 
lütfünde bulunmuf olduğunuz telgrafna. 
meden pek mütehassis olduğum halde en ı 
samimi te§ekkürlerimi arzederim. Antant 
kordial mioaktnın İmzalı ile daha ziyade 
sıkı§laştırılmıt olan ve daima daha ziya
de kuvvet bulmağa, inkişaf etmeğe nam
zet olan Türk-Yunan dostluğunun sa• 
mimiyetine kani olduğum halde zah dev 
letlerinin sihati ve şahsi saadeti ile ne
cip dost milletin refahı hakkındaki te
mennilerimi arzederim. 

GAZI M. KEMAL 

Londrada bayram nasıl geçti? 
LONDRA, 29 -.30 (Milliyet) -

Sabahın saat beti• Bu mektubumu 
bir saat sonra hareket edecek ilk pos
taya yetiştirmek ve anayurda Avru
panın diğer bir ucundaki vatandaıla
rın bayramın birinci gününü naııl ge• 
çirdikleri tafsilatını bir an evvel U• 

laştırmak için acele yazıyorum. 
Evvelki gün , yani 28 gecesi Lon

dradaki talebe ve vatandaşlar ,lngil
terenin muhtelif şehirlerinden gelıni§ 
kardeşlerile sefaretin bir aydanberi 
bayram hazırlıklanna tahsis edilmiş 
olan salonunda toplandılar. Duvarları 
afişler, resimler, grafiklerle süolen· 
miş olan bu geniş e9anm ortasındaki, 
Üzeri fırkamızın neıriyatr, ve bu neı
riyahn muhtelif dillerden tesir edil

" mit tercümesi, nota ve kitaplar cüm-
huriyetimizin yıldönümü ve Türkiye 
etrafında şimdiye kadar neşriyat yap
mış gazete ve mecmualar dosyalarile 
dolu uzun masanın etrafında artık 
herkes yerini öğrenmiıti. 

Yalnız bir değişiklik: Hazırlık ko
mitesi birinci reisi olan büyük elçimiz 
Münr Beyefendinin yerinde bu defa 
hanımlar ahzümevkii etıniıti. Eğer 
berkesin candan kahkaha ve neı'eai 
arasında bu tebeddülün sebebi öğre• 
nilmemiş olsaydı, belki bu bir tesa
düfe hamlolunup geçecekti. 

Fakat adetleri yirmiyi bulan aza, 
ya sefire Hanımefendi marş söylet
mekte acemilik edenlerin, yandaki 
odaya hapsedileceklerini söyleyince, 
herkes vaziyetin ciddiyetini anladı. 

Hakem olarak konsolos Beyin ha
nımı ve hu marşları herkesten ıyı 
öğrenen ve kalabalığa primadonan .. 
lık yapan, sefir Beyin mini mini kız .. 
ları Selma Hannn seçildi. 

Asıl neş'eli olan cihet bizzat rei
se ve hakemlerin imtihanında ba§la· 

dı. Fakat bütün hazirun samimi al
kıılarla muvaffak olduklarını kabul 
etmek haklılığını gösterdiler. Sonra 
kat'i proııram okundu: 

1 - 28 • 29 gecesi lngilterenin 
ve dünyanın en büyük ve en kuvvet• 
Ji ve Amerika ve Avnıpanın her ta
rafından dinlenebilen istasyonundan 
verilecek ve biraz sonra haznılık ko .. 
mitesince de dinlenecek konferans. 

2 - 29 birinciteşrin saat bir bu
çukta talebenin sefarette içtimaı ve 
hemen yola çıkarak meıhur Hayle par 
kın içtima ve konferanslara mahsus 
köşesinde umumi bir mitink akti ve 
halka lngilterede taha>Ide bulunan 
gençlerimiz tarafından söylenecek 
muhtelif konferanslar .. 

3 - Ayni gün saat ondan itiba
ren Türk vatanda,lar ve Türk doot
lanna büyük elçilikte kabul resmi 
ve sefir ve sefaret erki.nı tarafından 
muhtelif mevzularda müoahabe ve nu 
tuklar ve milli mart ve tarkılann 
müıterek tegannisi. 

4 - Ayni gün saat ondan itiba· 
ren lngiltere kabine azasının da da
vetli olduğu bin kişilik danslı süva· 
re ve baılangıçta milli marı ve ağız
dan teganni. 

5 - 30 birinciteırin: Londra kon
solosluğu ve ticaret mümessilliği bi· 
nalannda içtima ve şenlik ve mü
sahabeler. 

6 - 30 birinciteşrin: Ak§amı saat 9 
da Türk dostu lngilizlerden mürek
kep olan Neareata cemiyetinde yeni 
Türkiye mevzulu mühim 600 kitinin 
davetli olduğu bir konferans. 

7 - 31 birincite§rin: lngilterenin 
sekiz büyük şehri olan Llverpol, Bir
mingam, Kardif, Bristol, Niyokastel, 
Glasko fahri konaolos.luklarımtzda se· 
faret namına iıtirak edecek erkin 
huzurile meraainı ve konferanslar. 

lngiltere radyo korporasyonu bu 
büyük millete tebrikahnı arzeder• 
ken, lngiltere kanunları mucibince 
yıırın ak§am neşriyat yapamıyacağın
dan bu akşamdan, dinleyicilerine bir 
kaç gün evvel Türkiyeden dönmüş, 
bir (ngilizin gördüklerini nakletti
rebilmekl& bahtiyar olacağını söyledi 
ve bu lngiliz kap itan W a.lker son 
derece şayanı dikkat ve güzel bir kon· 
ferans verdi. 

Nutkun sonları marşın nağmeleri ara
sında bitti. 

. HAYD PARK MiTiNGi: Başlı ba· 
ıına muazzam bir muvaffakıyet ol
muştur. Yakalarında fırka bayrağı 
ellerinde üzerinde lngilizce Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu yıldönümü 
yazılı bir bayrakla talebe ve vatan
d~lardan mürekkep kütle yolda il· 
tihak edenlerle kesif bir hale gelmiı· 
ti. Londrada ecnebi bir milletin bu 
ıekilde tezahitrler ve bilhassa Ha
ye parkta mitingi ilk defa olarak va
ki o.lmaktadır. 

(ngilterenin bu mevsimde ve hatta 
daha dün yağmur.lu ve sisli ve yan 
karanlık geçen havası bugün müstes
na bir gÜne§le parlıyor, ve Hayd 
Parkın bu kabil içtima ve konferans
larile meşhur köşesinde halktan tabi
ri mahsus ile iğne atacak yer kal .. 
mamıı bulunuyordu. Bütün bu kala
balık hemen tamamen "Türkiye onun
cu ciimhuriyet yılı,, bayrağının etra .. 
fında toplandı. Talebemiz büyük mu
vaffakıyetle rollerini yaptılar. Halk 
adeta Türk mitinginin hitamına müte· 
essirdi. 

SEFARETTE: Salonlar vatandaş
lar ve Türk dostlarile ağız ağıza idi. 
Saat Üçe doğru, güneş kaybolmuş ve 
Londranın yarı karanlık mutat hava· 

oı haılamıştı. Bin mumluk müteaddit 
projektörler cümhuriyet bayramı 
için boyatW:..ı ve temizl~ti.lmiı olan 
muazzam binanın cepheaını aydınla-
tıyor.. . 

Ve bilhassa ipek, muazzam bır 
Türk bayrağı yarı karanlık havada 
elektrik büzmeleri içinde boşlukta, 
gönül alan , güzelli~.le ve bi~"'; için· 
deki sevinç ve tezahurat ateşınm can .. 
lı bir alevi gibi dalgalanıyordu. 

Bu tarzda bayrak tenviri de sefa
retlerdeki merasim itibarile muhafaza 
kar Londrada ilk defa görülmekte 
olduğu için, büyük bir halk kalaba
Jığı sefaretin etrafında toplanmış· 
tı. 

Mitinııten avd~tte sefarette sÜ· 
rekli alkıılarla karşılandı . 

Sefir, misafirleri kabul için se• 
farette kalmıt olduğu için, hazırlık 
komitesi namına ikinci reis ticaret 
mümessili F ort oğ.lu F a.ik Bey mi
tingçilerle gitmiı bulunuyordu. Tale
benin muvaffakıyeti ve inkılabın ma
na ve büyüklüğü hakkında, ayni za· 
manda talebeye teıekkürü ihtiva e
den nutkunu sefirin Y a§aıın Gazi, 
yatasın cümhuriyet, yaşasın Türk 
milleti nida0larile bitirilen nutku ve 
müteaddit müsahabeler ve milli mart· 
lann tegannisi takip etti. Ve miting 
sefarette toplanmıt diğer vatandaşla
rm da ittifakile devam ederek Gaziye, 
ismet Paşaya, fırkaya ve Millet Mec· 
!isine tebrik ve teşekkür telgrafları· 
nın çekilmesi için a.efirimizin metnur 
edilmesile bitti. 

SOY ARE: Londrada son zaman• 
}arın resmi suvareler içinde en parlak
larından biri oldu. Londranm en ma
ruf ve radyolarda bütün dünyaca tak• 
dirlerle dinlenen nıeş;hur "Mayfair,, 
cazbandı en nefis parçalar çalıyor· 
du. Büyük elçimiz malılmdur ki en 
nefis hali ve Türk asan ve tablo kol
leksiyonlanndan birisidir. Sefaret bu 
itibarla bilhassa nefis ve son derece 
kıymetli Türk halılarile çiçek gibi i
di. Büfe; afi§, tablo, diyağramlarıla, 
danstan ayrılan ve büfeden istifade
ye gelenler için adeta bir kütüphane 
idi. 

Büfede yeni Londraya gelen Türk 
incirleri, lznıir üzümlerinden sureti 
mahsusada en büyük pastacılara yap 
tırrlını§ gatolar, inhisar idaresinin 
şiıeleri üzerine küçük Türk bayrak· 
]an sarılmı§ muhtelif içkileri ve bil· 
hassa onuncu yıl münaaebetile tü~ün 
inhisar idaresinden gönderilıniş hu
susi sigaralar çok büyük sökse yaptı. 

Bir çok misafirler bu kadar sami
mi v emuhteıem bir gece geçirmedik
lerini mükerreren söylüyorlardı. 

* • * 
Bir haftadanberi gerek Londra, 

gerek diğer büyük tehirlerin matbu
ah hep Türkiye cümhuriyetinden bah 
sediyorlar. 

Fransız başvekilinin yazdığı 
makale 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl
dönümü münasebetile Fransız ı:na
arif nazırı M. de Monzie bir eser 
neşretmiştir. Eserin başında bu
günkü Fransız başvekili M. Albert 

Sarraut'nun bir mukaddemesi var
dır.Bir zamanlar Fransız sefiri ola-

rak Ankarada bulunmuş ve yeni Tür 
kiyeyi yakından tammış olan M. 
Albert Sarraut diyor ki : 

" Fransız sefiri sifatile Türkiye
de geçirdiğim zamanlar hayatımın 
en tatlı hatıralarından birini teşkil 

eder. Meslekim icabı hemen bütün ı 
dünyayl gezdim, bir çok güzel man 
zaralar gördüm. Fakat itiraf ede
rim ki bir milletin yenileşmesini 
görmek kadar güzel bir fey yoktur. 
Ben 1925 de Ankarada buna şa
hit oldum. Türkiyenin yenileşmesi
ni büyük bir heyecan ve takdir his
lerile temaşa ettmi. Aradan seneler 
geçmiş olmasına rağmen bu hayret 
ve takdir hisleri azalmamıştır. Bu
nu burada zikretmekle bahtiyarım. 

Bu münasebetle lstanbulda ölen 
Türkiyeyi Ankarada bina eden a
zimkar, cesur, iyi gören vatanper
ver kütle hakkındaki duygularımı 
söylemek isterim. Herkesten evvel 
tabii Mustafa Kemal Hz. ni; mille
ti uyandıran, yeni hükfııneti bina e
den bu emsalsiz hayat vericiyi ha
tırlıyorum. Mustafa Kemal Hz.nin 
şahsında büyük bir askeri şefin ev
saf ve cesaretile siyasi bir deha 
birleşmİf ve bu, mem1eketine bir ye 
nileşme fikri üflemiştir. 

Bugünkü Türkiye ••• Bunu Fran
sada halk iyi bilmiyor. Bu Türki
yeyi yaratanlar hakkında da tam 
malUmat yoktur. Edebi, santiman
tal bir millet olan Fransız ·hala Lo
tinin Osmanlıları zamanını bilir
ler. O zamanın Türk muhipliğini 
ve onların tasavvur ettikleri latif 
tabloları hatırlarlar. 

Boğaziçi, Kağıthane, Haliç ve 
yüzlerce minareli İstanbul, elan Av
rupanın ve belki de bütün dünya
nın en muhteşem manzarasıdır. 
Fakat bir defa bu muhteşem man
zaranın içine giren burası, aktör
süz, seyircisiz, boş bir sahne üzerin
deki ilahi dekora benzer. Hayat 
buradan başka yerlere, azimki.ra· 
ne, büyük bir sabrü tahammülle ça
lişan yere gitmiştir. Garp memleket 
!erinde uzun müddet bilinmiyen, 
yahut iyi anlaşılamıyan reisin fikir
leri politikada, içtimai, fikri, iktisa 
di, sahada tatbik edilmektedir. 

Gazi Mustafa Kemal Hz. nin bu 
mesaisinde en şayanı zikir yardım
cıları İsmet Pş. ve Tevfik Rüştü B. 
dir. Daha ilk temasımda kendileri
ne dost nazarile baktım ve elan 
kendilerini ayni derin dostluk his
aile seviyorum. 

Şurasını itiraf etmek lazımdır: 
Kendilerine ve başkalarına karşı 
sert görünen, yenileşmek hususun
daki mesaiye uymıyan noktalarda 
vatandaşlarından bir çok feda
karlıklar istiyen, bir takım adet
leri bile değiştiren bu zevatı yanla
rına yaklaşılamaz gibi telakki 
edenler vardır. Halbuki bunlar 

eski Türk nezaketini ve inceliğini 
tamamile muhafaza etmişlerdir 

Bu nezaket ve incelik, asrımızda 
adeta hayret verecek decededir. 
Bu hal arada münasebat teessüsünü 

kolaylaştırıyor, siyasi ihtilafların 
hallini bile teshil ediyor. 

Vazifem icabı bir takım müşkü
latı halletıneğe, ezcümle bir çok 

nazik meselelerin karşılaştığı Tür
kiye • Suriye hududunu tahdit et
meğe teşebbüs eylediğim zaman bıt 
evsaf, vazifemi çok kolaylaş
tırdı. 

Şurada bir noktada ısrar edece
ğim: Bugünkü Türkiye ricali 
Fransa ve Fransız ricali hakkında 
büyük bµ dostluk hissi besliyorlar. 
Bu noktada ısrar ediyorum. Çünkü 
Türkiyede milli inkişaf için ittihazı 
zaruri görülen bazı tedbirler üzeri
ne efkarı umumiyemiz, asırların 
mirası olan eski Türk - Fran11z dol{ 
luğunun ve karşılıklı anlaşmasının 
ortadan kalktığı hissine kapılmıt
tı. Bu hia de, diğer bir ~ok düşün
celer gibi doğru değildi. 

Türkiye Cümhuriyeti, Avrupa 
devletlerile Abdülhamidin impa• 
ratorluğunun garp münasebatım i
dame edemez. Avrupa milletlerini 
Türkiyede bizzat Türklerden da
ha hakim yapan kapitüliayonlar İ· 
daresi ortadan kalkmıştır ve bir 
daha geri gelmiyecektir. Ayni za• 
manda, Türkiye üzerinde hakiki 
bir vesayet tesis eden iktisadi vt 
mali imtiyazlar da ortadan kalk
mıştır. 

Bugünkü Türkler iıtiklallerinl 
pahalıya satın almışlardır ve buna 
dokundurmak istemiyorlar. Kendi 
hakimiyet hakkına riyaet edilmeıiıı 
de çok kıskanç olan Fransız mille
ti bundan şikayet edecek değildir. 
Osmanlı İmparatorluğu arasında 

rabıta olmıyan, ittihatısz, disiplin
siz, sayısız haris tufeyliler tarafın· 
dan boğulan bir tetekküldü. Türk 
Cümhuriyeti Anadolu Türklerile 
layik bir idare altında ayni hukukı 
malik vatandaşlardan terekküp e
diyor. Bu genç millet ve kuvvetli 
hükumeti ile namuskarane esasla
ra ve karşılıklı takdir hislerine is
tinaden eski rabıtaları teıiı ettik. 
Bu eski dostluk Türk milletinin kal. 
binde aziz bir mevki muhafaza e
diyor ve bu milletin evladı çok düz. 
gün surette lisanıınızı konuşuyor. 

Ben İfe başlayınca, Türk mille
tinin eski meziyetlerini elan muha. 
faza ettiğini gördüm. lstanbuldaki 
sultanlara karşı tatbik edilen eıki 
politika bir tarafa bırakılmak, kar· 
şılıklı müsavat esannı kabul etmek 
suretile anlaşmak kabil olduğunu 
anladım. Sonuna kadar açık dav
ranmak lazımdır." 

M. Sarraut makalesini şöyle bi
tiriyor : "Türkiyede milli inkişaf 
için sarfedilen mesainin azamet ve 
asaletini anlıyanlar burada dostluk 
yolunu kolayca bulabilirler. Bu dost 
luk bir defa teessüs edince hiç bir 
suretle sarsılmaz. " 

İzciler döndüler 
Cümhuriyet bayramındaki büyük 

geçit resmine iştirak eden lıtanbul iz
cileri dün Ankaradan şehrimize dön
müşlerdir. izcilerimiz Ankarad.aki bü
yük ge;it resminde büyük bir muvaffa. 
kiyet kazanmışlardır. 
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Sıvastopol yolunda .. · 

Hapishane değil adeta bir mektep 
Misafirleri almağa giderken .. - Kara
deniz, Karadeniz .• - Havada dönen 

pervane -Vapur yürür de dıırmaz mı? 
Bundan bet on gün evveline ka- ı de biz varız. Kamarotlar bile birer 1 

dar Sivastopola dair bütün bildik- tarafa sinip kendilerinden geçmit
lerim, tu bir kaç keli 'Denin içinde ler. 
hülasa edilebilirdi: "Milliyet,, in foto muhabirliğini 

- Sivastopol, Karadenizde Soy- yapmak üzere Sivastopola giden 
)et Rusyanın büyük bir harp lima- foto Süreyya Beyin kardeti Zeki 
nıdır. ! Bey, dalgalar başlar başlamaz de-

Bir de, halk arasında yayılan es- rin bir uykuya dalmıftı. 
ki bir şarkının baş tarafı hatırımda Avni bir aralık sordu: 
kalmıttı: - Kuzum, Zeki Bey nerede? 
Siııcutopol önünde yatan gemiler - Bilmem! Kamarasında olma-
Atar da nizam topunu yer gök ini- lı .•• 

ler. . - Foto Namık nerede? 
Gazeteci arkadaşlarla birlikte - Bilmem ... Kamarasında olma· 

bu tarihi tehri görmek için önümü- lı ... 
ze çıkan fırsatı kaçırmak isteme- - Doğan Nadi nerede? •• 
dik. Yağmurlu bir teşrin günü, iz- - Bilmem •. kamarasında olmalı. 
mir vapuru ile, Sivastopol yolumı Kimi sorsa ayni cevabı alıyordu. 
tuttuk. Hesaba katmadığımız şey, Nihayet dedi ki: 
Karadenizin dalgası idi. - Şunlara kamara değil, hasta-
Rüzgarın timalden esiti, mide- hane desek daha iyi olacak! 

mizi bulandırmıyor değildi. Fakat Sofrada gene Avni ile baş başa
Boğazı çıkıncıya kadar devam e- yız. Salıntıya kartı bu kadar mu
den hafif salıntı, hep bu kadarla kavemet edişimize ikimiz de tatı· 
kalacak sanıyorduk. yoruz. 

Kavakları geçince, bir fırtınadır - Bravo .• Avni! Seni hiç deniz 
başladı. Şimdi ben burada fırtına- tutmuyor .. 
yı anlatmak için hof yere kelime -Hadi ben neyse alıtkınım amma, 
btılmağa çalışmıyacağım. seni de tutmuyor .• 

Bu sayılı fırtına, sahiden hatırı Gülütüyoruz: 
aayılır fırtınalardandı. Vapurumu- - Tutkunluk iyi fey değildir. 
zun fener açıklarında, her ipi ayrı Ben sevmem .•• 
ıslık çalmağa, her çivisi ayrı oyna- - Fakat tutulmamak elde değil 
mağa ve oturduğumuz her köte, al- ki ... 
h üstüne gelmek suretile cazmani -Tevekkeli, kadını denize ben
hastalığına tutulmuş gibi sallanma- zetmemitler. Onun da fırtınalısı 
ğa başlayınca bizde de tafak attı.. müthit olur!.. 

Hareketimizden iki saat sonra, Sofrada, fena halde ittahımız a-
meydanda kimse kalmamıftı. San- çıldı. 
ki biz bot bir vapurda, meçhul is- Fakat bizim arkadaş, gayet az 
tikamete kaptansız ve puslasız, pu- yemek taraftarı .. 
pa yelken gidiyorduk. - Bu fazla İftah ta deniz tut-

Dalgalar, yelesi ürıpermit kübey- kunluğunun bir batka çeşididir, di
lanlar gibi, taba kalkıp üstümüze yor, kimine de itte böyle bol bol 
atılıyordu. yemek yedirir! 

Salonda iki arkadaf, "Aktam" ın Tabaklara elimizi uzatırken ba-
(Hüseyin Avni) si ile ben kaldık. kıyoruz ki, önümüzde yemek yok. 
O bana bakıyor, ben ona bakıyo- Çatalları sofranın örtüsüne saplıyo
rum. Sonra ikimiz de yağınurun ruz. Ayağa kalkalım dedik, birden 
kamçıladığı buğulu camların arka- bire botluğa düter gibi olduk. Mer
amdan denizi seçmeğe çabalıyoruz. divenin bir başından öteki bası"" 

Deniz. . • O timdi kudurmuş bir kendi kendimize hiç zahmet çek
canavar ... Bütün yırtıcılığmı bi- meden çıkıyoruz. Yürürken, tıpkı 
zim geminin kaburgalarında deni- bir sarhoş gibiyiz. Yüzümüz kim 
yor. bilir ne hale girmiş ... Ayakta do-

Arada bir ben soruyorum: !aştığımızı görenler, hayretle bize 
- Yahu, Avniciğim .• Halimiz bakıyorlar. 

ne olacak? 
Avni ne olsa Karadeniz çocuğu .. 

Gülümsemeğe çalıtıyor: 
- Bir şey olacağı yok .. Biraz de

niz yiyeceğiz, itte bu ... 
Fakat sonradan yutkunarak: 
- Yalnız şey. • • diyor, az evvel 

kaptana sormuşlar. Ben bütün öm
rümde böyle denize ancak bet defa 
rastladım!. cevabını vermİf. 

- İt fenaya saracak, desene ..• 
Tekrar, sovukkanlılığını ele alı

yor: 
- Bu bir tey mi canım. • Ben 

daha ne denizler gördüm! .• 
Biz böyle konuturken vapur, ala

bura olmut gibi bat tarafı müthit 
bir gürültü ile küt diye denizin di
bine indi: 

- Aman ne oluyoruz? 
Avni, yüzü sapsarı, cevap verdi: 
- Ha! .. Buna üçerleme derler. 
Ve dudakları arasından dalgala-

n saymağa başladı: 
- Bir. . . İki. . . Oç .•• 
Fakat dalgaların aarsıntıu say

mula bitmiyordu. Ben de saymak
ta devam ettim: 

- Dört, bet·· . Altı ... Hani ya, 
buna üçerleme derlerdi? 

Avni, batını salladı: 
- Hesap değİflİ, dedi, fırtına 

hepsini topyekiin sildi, yeniden bat 
hyor! 

Vaprurda, batı yastığa dütmiyen 
kaptan Aziz Beyle arkadatlan, bir 

Milliyet'in romanı: 52 

Gece, guya uyumak için kamara
larımıza çekildik. Fakat ne müm
kün uyumak? Hatta ne mümkün 
yatmak? .. Vapur yataklarının ke
narındaki demirlerin ne işe yara
dıklarını merak eder dururdum. 
Meğer, bunlardan daha lüzumlu 
şey olamazmı,. 

Etrafımda bu demir parmaklık
lar olmasa kim bilir kaç kere yu
varlanmıştım. 

Bo9ta dönen pervanenin korkunç 
sesi, güçlükle çevrilen dümenin a
ıabı rahatsız eden gıcırtısına karı
fıyor. 

Kamaramda ne varsa, hepsi ye
rinde duramamak, kıpırdanmak 
hastalığına tutulmuşlar. Bardak oy
nuyor, surahi oynuyor. Valiz oy
nuyor. Ayakkabılarım oynuyor. 
Ben yattığım yerde oynuyorum. 

Sağdan soldan, öğürtüler geli-
yor. 

Alt kamarada Zeki Bey, kendini 
bütün bütün vermiş. Kamarot ona 
bakıp bana söyleniyor: 

- Beyefendinin midesi timdi ne-
ye benziyor biliyor musunuz? 

- Neye benziyor bakalım! 
- Kalaylı bakır tencereye .• • 
Malum ya, teşbihte hata olmaz

mış. Fakat bizim böyle ·ıatifeleri 
dinlemeğe kimsede tahammül yok. 

Gecenin bilmem hangi saatinde 
idi. Birden bire gürültü kesildi: 
Pervane işlemiyor. insan ne kadkr 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 
Oliver Dent Donka'nın küçük kö1-

kiinden çıktıktan aonra, her çe§İtlen ol
mak üzere yüzlerce cehennem gezmiıti: 
KırmıZJ cehennemler, kara cehennem.· 
ler, kükürt gibi sarı cehennmeler ... Eve 
döner dönmez içmeğe batladı, o zaman
danberi de içkiye ara vermedi. Yirmi 
dört saat sarhoşuk, baş ağnsı, deniz tut 
ması ıibi bir hal, mideıinin, yahut kal
binin, yahut ta ruhunun bulunduğu yer 
.le oyuk, içerlek bir ağn. Fakat bunu sa 
rib olarak tayin edemiyordu. içip uyu
du, uyandı, gene içmeğe başladı. Uyan· 
dıktan sonra hatta ıraş bile olmuştu; 
fakat viıki kadehi orada. tuvalet kabine 
sinde, aynanın yanında idi. içti ve bir 
boks musaraası yaptı: Altı rauntluk cid 
di bir musaara. 

yıldızlarının romanı 

Terczme: KAMRAN ŞERiF 
Nando'yu yere aremiıti. Hiç biraz ol 

ıun ferahlıyamadı. Gene içti. Sonra ıel
ain otomobil. Bu sefer, kendisinden li
lettayin her hangi bir sürat iıtenilebilen 
büyük Linkolu araba11nı, Jerry'yi arka 
daki koltuğa, ıiıe dolu bir bavulu da ön 
tarafa alarak Agnaıcalientes'e mütevec
cihen yola çıktı. Dört aaattan az bir za. 
man zarfında üç yüz milden fazla yol 
gitti. Yemek namına bir kaç tuzlu ce
viz. ZiJzurna sarhoştu. 

Gene rahat edemedi. 
Tia • Juana'ya doğru yoluna devam 

etti. Oradaki yüzlerce bogazkesenden 
birinin arka salonları, Meksika sazende 
leri, alaca renkli, kirli Mek•ika dan•Öz· 
lcri .• Rumbamn muttasıl omuzlarından 
elbiselerini düşürdüğü Kuba melezleri, 

"Afyon hapishanesinde okuyup yazma üğrenen mahkumlar 

~12:2N, (Milliyet) - Cümhuriye-1 talebe okuma yazma öğrenmektedir. 
timizin verimli inkıli.planndan biri ve Malıkümlara ayni zamanda yurt bilgi-
belki en mühimmi harf inkılabıdır. Af. si, hesap ve aair ahlaki dersler de ve-

rilmektedir. Cezalarını bitirdikten sonyon hapishanesinin millet clershanesi va-
ra tam bir insan olarak içtimai bayata 

li Dumıuı Beyin yüksek ali.kalarile bir karqacaklanm düıündukçe sevinmemek 
nümune olarak göaterilebilir. mümkün müdür? Hapiıhanede demirci, 

Bu derıhane; muallim Emin Beyin Marangoz, örüciilük, terzilik, kundura-
dört senedir yorulmak bilmez gayretile cılık tubelerini ihtiva eden bir atölye 
biç okuma yazma bilmiyen 535 mabkUm mevcuttur. MahkUmler hapiabane ders-
yurttaf tam bir baJanıla ıabadetname haneainde okuyup yazma öğrendikten 
almııtır. aonra bu atölyelerde aanat öğrenmek:-

65 meovcudu olan 933 tahsil devresi tedir. 

Bir otomobil kazası 
SiiRT (Milliyet) - Siirtten Di

yarıbekire gitmekte olan bir kam
yon Sinav civarında çukura devril
mit ve çamurlukta bulunan toför 
muavini Hüseyin ağır surette muh 
telif yerinden yaralanmıftır. Hüse 
yin birkaç gün ı_onra ölmüştür. 

Oluz yeni mektap 
SAMSUN, (Milliyet) - Samsun vi

layeti dahilinde inşaatı biten otuz mek
tebin bayramda açılma merasimi ya
pılmıştır • 

Bu vesile ile ayni zamanda muhtaç 
tamir olan diğer köy mektepleri de ta
mir edilmektedir. 

Diğer taraftan ayrıca bazı bamiyet
li köylüler tarafınd"an da yeniden ken· 
dileri tarafından bir kaç m<ktep daha 
yaptırılmaktadır • 

Maarif müdürü Cemal Gültekin Bey 
fasılaaız köyleri dolaşarak İnşaata ve 
sair itlere nezaret etmektedir . 

sovukkanlı olursa olsun, ölüm teh
likesile kartı kartıya gelince sen
deliyor. 

Bir anda kamaraların önü pija
malı, pijamasız yolcularla doldu. 

- Vapur, durdu! .. 
- Eyvah! .. Kayaya çarpmıt ol-

mıyalım ! 
- Kaya ne gezer, Karadenizde? 
- Onu bilmem ama, vapurun 

itlemediği de muhakkak ... 
ilk raatgeldiğimiz garsona telat· 

la soruyoruz: 
- Vapur, durdu değil mi? 
Garson, elindeki kaşıkları par

latmakla metguldü. Bize bafını bi
le çevirmeden cevap verdi: 

- Kim bilir .. Belki durmuştur! 
- Eeee. . sonra? 
- Vapur bu ... ltlediği gibi durur 

da ... 
Siz olun da hak vermeyin. Öyle 

ya ... Yürüdüğüne inandığımız bir 
cismin durabileceğini neden kabul 
etmek istemiyoruz? 

M. SALA.HADDiN 
NOT. - Gelecek mektubumda 

Siııcutopola ııanşımızı ııe oraılan 
lstanbula dönüfümiizü yazaca
ğım. M. S. 

herke1 sarbot ve pis ••• Puah!... Kadm· 
lar!. Puah! G.- içld, gene. .• kusmak ar 
zusu, firar. Huduttan geçerek ıeceleyin: 
Kalifornia'ya avdet. 

Aıuascaientes'le Tia • Juana, he
men Meluika hududundan biraz biraz 
ötede kain zevk ve ıafa yeri, sefahat 
mezrealarıdır. Orada herteY mübahtrr. 
içki, tali oyunlan, fuhuf. 

Aguascalientea pahalı ve sefiye .. Ti
a .. Juana iıe ıefiye ve ucuzdur. Orada 
hududun Kalifornia cihetinde, koyların 
içine zarif bir surette küçük köyler otur 
ıtulmuıtur. Japonlar, çiçek tarallannı 
güneıten, soğuktan korumak için üstle
rine bezler örterler Sessizlik Oliver!in 
sinirleri için bir itkenceılir. Otomobilin 
kornasını bağırhyor. Korna ile kon•er 
veriyor; otomobili çöküyor, ya1palıyor, 
dlğer bütün arabalan sıyırtıp geçiyor. 

Jerry: 
- Bırakınız ben süreyim, diye yal

varıyor. 

Fakat Oliver çok sarhoştur .• otomo
bili sürüp tozu dumana kattıkça sanki 
iıtirabı biraz azalnut gibi oluyor. 

lstirap dediğini, hakiki yerini bir tür 

Kastamoni Halkevinin bir 
gezintisi 

KASTAMONU, (Milliyet) - Halk
evi idare heyetinin çok yerinde olan ka
rarile dünkü cuma günü yüzlerce genç 
ve münevver bir araya gelerek sabah 
erkenden halkevinde toplanmıtlar ve 
toplu olarak bando muzika ve ince saz. 
larile beraber tehre ıekiz kilometre 
uzaklıkta bulunan Hacı lbrahim da
ğına gitmiılerdir. Halkçı vali Fuat 
Beyefendi ile rüesanın ve fırka erkanının 
İltİrak ettiği bu neşeli kafile yürüye
rek çok ıaf ve sam.imi bir hava içinde 
dağa varmışlar, sabahın yedisinden ak. 
ıamın yirmi birine kadar çamlar arasın
da eğlencelerine devam elmitlerdir. 

Bir taraftan Halkevi bandwu di
ğer taraftan ince saz takımı gilzel ha
valar çalıyor ve ara11ra da Sepetçi oğ
lu gibi milli oyunlar oynayarak neıe ve 
ıüruru artbrıyordu. 

Halkeviııin bu ıezintiyi yapmakla 
gençler arasında bağlılık, biribirine kar 
fi ıevgi ve saygılarının da kuvvetlen
mesine yardım etmek noktasından çok 
faydalı bir iı olmuıtur. Baılannda 
muhterem valileri olduğu halde geç vak· 
te kadar şevk ve ,etaretle cüze! bir 
gün geçiren gençler güle oynaya ve 
gene samimiyet havası içinde tehre dön
mü,lerdir. Bu suretle bet ıenedenberi 
türlü ıebeplerle bir araya gelerek ve 
gülerek vakit geçirmekten mahrum bu
lunan Kastamonu gençliği bu gezinti
nin müteşebbislerine teşekkürle beraber 
teken-ürünü temenni etmişlerdir. 

Akşehirde belediye işleri 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Şeh • 

rimizin genç, münevver ve müte -
tebbis yeni belediye reisimiz Agah 
Bey belediye riyasetine intihapla
rından beri hummalı ~İr faaliyet 
ile çalıtmakta, su tesisatı için çare 
ve caddelerde yapılan hafriyatın 

bıraktığı bir çok bozuklukları 
bizzat gezerek tamir ettirmektedir. 
{"artı ve mahalle aralarında yağ· 
murlu havalarda bataklık halini 
alan bir çok yolların tamirine bü • 
yük bir faaliyetle devam olunmak 
tadır. Yeni belediye reisimizden 
halkımız çok memnundur. 

Çankırıda aftan istifade edenler 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Buıüne 

kadar aftan istifade eden mahpuslar 
86 yı bulmuıtur. 

Cümhoriyet bayramından bir gün 
evvel 31 kiıi çıkanlmıı, bayram sa· 
babı 20 kişi daha tahliye edilmiştir. 

lü tayin edemediği o içerlek ağndır. 
Sarhoıluğun tamatalı devresini aıtık
tan aonra artık inatçı ve dilsiz aarhoı· 
luk devreıi geliyor. Otomobil geceyi 
ıekseıı bet mil süratle deliyO\'. Oliver: 

- Kendimi avutmaliymı, diye dütü· 
nü yor. 

Bu fikri pek beğendi ve onu bir bat 
kasına aöylemek lüzumuu hissedip Jer
ry'ye fııılcladı: 

- Kedimi avutmalıyım. 
Sözlerin bir çeheresi vardır. Avun• 

mak hoı bir kelimedir, dalgalanan, ha
fif bir kelime... Fakat onda biraz da 
mezarlık vardır. Mezarlıkta kemikler 
raıtgele yerlerde sürünür. Oliver San • 
Dilgo'ya ıarkı aöyliyerek giriyor. 

Bir zabıta memuru Oliver'e ceza ke--
ıiyor. Oliver mazeret olarak ıu aözleri 
söyliyor: 

- Ben ıadece avunmak iıtiyorum. 
Bu benim için fevkalade mühim bir me· 
seledir. 

San • Dilgo limanında, gayet zarif 
küçük harp gemileri <luran, ıokaklann· 
ela kar gibi beyaz elbiae giymit bahriye· 
liler dolaşan güzel küçük bir kasabadır. 

Zümrüt yerlerimizden: 
Devrek kazası .. 

Ormanlardan geçerek denize döküle 
çaylar kereste nakliyatını kola ylaştırıy 

DEVREK, (Milliyet) - Dev
rek kazası Anadolunun yefil kaza 
!arından biridir. Zümrüt gibi bir 
vadide Bolu ırmağının yanında ar 
mut, elma bahçelerinin arasında 
çok güzel bir kasabadır. 

Zonğuldak vilayetine bağlı o
lup ~ose ile vilayete ve Boloya oto 
mobille vesaiti vardır. 47 kilomet
re olan Zonguldağa her zaman o
tobüs!er itlemektedir. 

Devrek • Ereyli, Devrek - Gere
de toseleri yeniden büyük bir tir
ket tarafından yapılmaktadır. Çay 
muca ve Yenice isminde iki nahi
ye merkezi vardır. 

Kaza yüz yirmi beş köyden iba 
rettir. Devrek kazası umumi ola
rak: 8943 ev ile 31672 kadın ve 
28153 ü erkek olmak üzere 59807 
nüfusludur. Kaza cesim ormanlar
la çevrilmittir. Bu ormanlardan 
kesilecek kerestelerin nakli için 
İyi bir vasıta olan bu ormanlık sa
hadan geçmekte bulunan bir kolu 
Çerketten gelen Ulusudur. Bu su 
Safranboludan geçen Araç suyu i
le birleterek ormanlık sahaya gi
rer; Yenice nahiyesinden kazaya 
girmekte olan Bolu ırmağı orman
lık sahadan geçerek Devreğe ve 
kazadan geçerek Ulusuyu ile bir
letir. Ve buradan itibaren Filyos 
ırmağı ismini alarak denize "Clökül
düğüne nazaran ormanlardan ke
silecek keerstelerin kolaylıkla na
killeri yapılmaktadır. 

Kazanın içinde bir çok dereler 
mevcut olup bunların hepsi kant
maktadır. Kazada en ziyade mısır 
ziraatine ehemmiyet verilmekte
dir. Nüfusuna nisbetle arazisi dar 
olduğundan beklenilen iıtifade a-

lınamamaktadır. Bunu nazarı 
kate alan büki'ımet muhitte da 
fazla kazanç verecek olan tetki 
tı itibariyle de ziraatine elveri 
bulunan bağ, meyve ve tavukçu 
ğa fazla ehemmiyet vermittir. 

1100 adet elma ve armut fiıls 
idarei hususiye tesisatiyle ahJI 
rak bedava olarak dağıtılmıştır· 

Kazanın senelik yumurta ihr 
catı diğer kazalara nisbeten çok 
yidir .. 

İhracat kereste ihracatını! 
başka hemen hemen yok gibidi 
Memlekete para Zonguldak lı 
mür madeninde çalışan am 
köylülerden girer. Köylü buraıl 
aldığı parayı alacaklısına ver 
ve hiç bir zaman borcundan kıl 
tulamaz, her an borçlu kalır. 

Kazada gençler birliği namı 
tında bir spor klübü var. ıv. \ ı.lli 
ler Birliği uzun zamandanberi k 
palıdır. Vaktiyle kapanmıt ol 
Okuma evinden birliğe devreıli 
mit kitaplar hakkında tahkik' 
devam etmektedir. Muallimler Bi 
liğinin yeniden açılması için faal 
yete geçileceği söylenmektedir·· 
Kazada iki ilkmektep vardır. 

Halk okumaya çok istekli 1 

ekseriya okur yazardır. Bir ecı 
hane, bir dispanser var. Hükfune 
tabibinden batka doktor yoktur 
Sıhhati umumiye iyidir. 

Yalnız firengi fazlacadır. Hat 
talar sıkı bir kontrol altında teıl3 
vi edilmektedir. Devreğe bağl 
Çaycuma nahiye merkezinde ta 
tetkilatlı bir firenği diıpanıeri v 
dır. Köylü epeyi zamandanberi il 
çılmıt olan bu dispanserden esasi 
faydalar beklemektedir. 

~~~~~~~~-

Deııreğe uzaktan bir bakıf .. 

Çankırılılar iyi sigara isteyor \ 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankırı 

evelce Samsun fabrikalarından ge
len cigaralar kuru ve güzel tütün· 
den imal edilirdi. Bu defa lstanbtıl 
fabrikasından gelen cigaralar çok 
fenadır. 

Eğer ucuz cigaralar böyle olur 
denilirse; hayır. Çünkü Samsun 
fabrikalarından çıkan cigaraların 
en ucuzu burada satılan birinci ne
vi cigaradan daha iyidir. Bunun i
çin de halk batka yerlerden cigara 
getirterek içmektedir. Gerçi buna 
kaçak cigara içiliyor da diyemeyiz. 
Çünkü hepsi Türk lnhisarının Türk 
fabrikalarının çıkarttığı şeylerdir. 

Yalnız arada mıntaka meselesi 

Oliver dört bahriyeliyi otomobiline da
vet etti. Kadmlardan nefret etmiıti. Ya 
nında erkekler bulunmasını, onlan söz
lerini, itimat caİ« olan aözlerini duyma· 
smı o kadar çok istiyordu 1?···· Bah.~?'."" 
liler onu ıehir haricinde hır eve ıotur
diiler. Kapmnda demir parmaklıklı bir 
pencere olan bir ev. Kızlann dansettiği 
birinci kata uğramamak şartiyle burası 
iyi bir evdi. Zemin katı bir tepenin ya
macına gömülmüştü: Koy Üzeri.ne gü
zel bir nezareti vardı. Bir çok ıiıeleriy
le bir bar. Viski yok, yalnız cin var. Cin 
de cin lezzeti olmamakla beraber insa
na iyi geliyordu. Yakıcı bir maden lez
zeti, daha başka bir takım tatlar. Oli
ver mefluç, ağırlaşmıı diliyle bu acaip 
tadı tarumak istedi. Suıuz olarak üç ka 
deh içti. Dördüncü kadeh düşüp masa
nın üzerine döküldü. Jerry içmemiıti. 
Endiş• ile bakıyor, bu gidiıte bir tehli
ke ıeziyordu. Ev rahat ve temizdi. Bir 
dit macununun gül eryüzlü ili.cı ile pos 
ta olomobiUerinin seyrisefer tarifesi du
vara asılı idi. Tehlike zahir değidi, göze , 

Bir suiistimal tahkikatı 
KAŞ, (Milliyet) - Antalya, valiti 

Nazif, Kat kaymakamı, Nesip ve viJi.yol 
emniyet müdürü Server Beyler bir hal' 
tadır F enikede içtima etmiı bulunıı• 
yorlar. 

Vali Beyefendinin riyasetinde toı; 
!anan bu heyetin çok mühim bir suiistı• 
mal tahkikatı ile meşgul olduğu kır>" 
veıle aöylenmektedir. 

var. Bundan dolayı da Çankırı iıı· 
hisar idaresi bu tütünleri kaçak ad· 
dederek kullananları mahkemeye 
vermektedir. Y alruz temenniıuİ~ 
Çankırıya iyi cigara gönılerilme•r 
dir. Kastamonuda, lneboluda, Tor 
yada, lskilipte ve Karadeniz sahi• 
)inde Samsun fabrikasının çıkardı· 
ğı cigaralardan istiyoruz. 

görünmez ve gizliydi. Cinde de cin lez• 
zeti yoktu. 

Oliver birdenbire kalktı. Bacaklafl 
üzerinde ıapasağlaro duruyordu. Oıııl 

ancak Jerry kadar iyi taruyan lıiri oar• 
ho folduğunu anlayabiilrdi. 

Apanaız: 

- Artık bıktım, dedıi. ( Seıinin ed.-
11 tamamiyle makuldü.) Artık bir daJll' 
la daha İçmem. Brktrm. 

Maden ıuyu içti. Fakat suyun ıo• 
ğuk akışı cinin madeni ve keski" tadı• 
nı gideremedi. Oliver para verip otom"' 
biline döndü. Jerry: 

- Bırakın da ben kullanayım, diy• 
yalvardı. 

Oliver dülünceli bir tavırla yüzün• 
baktı: 

- Olmaz yavrum, eledi. Sen de be" 
nim gibi olursan o zaman izin verirjfıı• 

Kfrpikleri toz içinde idi. C>.ıdaklart 
kurumuş, çatlam1Jtı. inanılmaz bir ı<'/ 
karıısmda imiş gibi: . 

- Buradan ay bile ıörünüyor, deıli
Hareket ettiler. 

<Bitmedi) 
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Fener bahçeliler Romen takımını 3-1 yendiler o o K T o R 
sa\'ayi terketmi,lerdir. Rusçuklu Hakkı 

İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve saire 

L_ • (Başı l incı sahifede) 1 
.,.. hır le,ekkülle oyuna b-.lamıt 
ve OJUnun sonlarına doğnı d~ma 
da.ha güzel bir tekil bulmuttu. Sa
at üçte takımlar sahaya çıkblar. 
~ulat merasim, hakem llluri Bey 
enın-bahçe yeni şeklile: 

Hüsametıin 

Fazıl Yatar 
Lebip Esat Cevat 

Fikret Re~at Zeki Muzaffer 
Niyazi 

Oyunun birinci dakikasmda 
Retat çok mükemmel '.;ir fırsab 
~ırdı. Sağdan gelen topu kale
lnin )'ere dü,mesile bot kalan ka
l eye atamadı. Akabmda misafir
i er hücwna geçtiler top bizim ka
eye geldi. Y atarın uzun bir vurut' sağ açığımıza oradanda doğru 
?ınen kalesine yollandı oyun bu 

ınınval üzere devam ederken F e
nerbahçe ikinci bir fırsatı daha ka
ç1 ırdı. Bu da muhakkak gol olma-
ı "d" ı ı. Takım hep beraber oynu-

Yor, Paslar çok güzel Zekinin a
~ıkl~ra verdiği güzel paslar, bizim 
d ugun galip geleceğimizi seyre
denlere ihsas ettiriyordu. Bu ka
R. ar güzel bir oyun oynuyoruz ki, 
bt~enler fll!IP kaldılar. Fakat 

zını bu güzel oyunumuz Jemere 
Verıneclen sağdan yaptıkları hü
cumda Romen sol açığı bot kal
ınf ı~tı, eline goçen ilk ve yegane 
ıraatı hüsnü istimal eden bu o

"1ncu lehlerine ilk ve gene son 
!folü yapıyordu. 

t., .~u gol Fenerlilere bir timfd< 
k''~ Yaptı, yaydan fırlayan bir 

0
. ı:ıbi soluğu Romen kalesi ö

:Iİnde aldılar, ayaktan ayağa, sağ 
an sola giden top be' dakika 

;o~~a ilk müjdeyi verdi. Reşat kat 0 nünde bir kargaşalıktan isti
ade ederek birinci golü yapb. Bu 
~ol bizim çocukları daha ziyade 
.evese getirdi daima Romen kale

•ı önünde oynuyonu. 

Zekinin iki fiitu kaleyi yalaya;lllk avut oldu, ara sıra bizım tara
fa. gelen Romen hjicuınJarı müda
k";'mız karşısında erimese mah
k~ın. Küçük Esat orta muavin mev 

•11nde önündeki uzun boylu ve i
rı cüsseli adamlara· adım attırmı
Yor, Cevat karşısındaki sol arıkla 
Sol 0 

.-.. ıçe soluk aldırmıyor bu kadar 
tuz.,ı devam eden oyunumw: dev-
renin t 1 d " . . . or a arına ogru senenın en 
'~j bir vurutile ve Muzafferin aya
iı e ikinci golünü kaydediyoruz. 
b" Niyazinin aol ayakla ye güzel 
ır Vurutla Muzaffere verdiği to

l>t.ı, Muzaffer kalenin sol kö,esine 
:Yle bir şüt atıyor ki, kaleci yerin

en kıpırdamak 'öyle dursun, to
:~ kaleye girdiğini hile göreme-

ı. 

le Devrenin sonlarına doğru bir 
!):~ Romen hücumu görüyoruz. 
Y g açıkJarı biraz serbestçe oynu
t or, Hüsamettin bir iki tehlikeli 

1~tu, _Yap~ı Fazıl Ankarada sakat
y ndıgı cıhetle biraz gevtek oynu-
or. Yerine Ziya geçti ve devre bu 

•uretle 2 - l Fenerhahçenin lehi
Tl<! bitiyor. 

1 lkınci devrede takım ayni can
e~te. kombinezonlu oyunu devam • 
t ~rıyor. Romenler mağlubiyetin 

1 e.-ıu-ue artık faYiillü oynamağa bat 
ı:~lar. Hakem Nuri Bey Romen
k r~ll bu sert oyununa sertlikle mu-

auele edemiyor ve oyunun daha 
•eı-t b" 
Y 

ır cereyan almasına sebebi-
et · t V~tıyordu. Sol haf Lebip çık-b Yerme Şaban girdi. Romenler 
u ~evreyi daha canlı oyunuyorlar, 

:ıagl(hniyet artık kendini hiaset
.:.heğe °bafladı. Kafile reisleri 

1 ~ kenarında mütemadiyen söy
enıyor oyuncularına talimat veri

{:kdu. Fakat bugün oyunu muhak 
b kazanmağa azmeden Fener
li at~eliler Romenlerin en tiddet
k ucumlarını bile gayet soğuk 
anlılıkla karşılıyorlar ve bunlara 

~ol Yapacak fırsat vermiyorlarb RC-lat sol İçle iki fırsat daha 
çırıyor , sağdan gelen •andelleri 

ay ··1 Y agı e vuracağı yerde kafa il., 
vuruyo .. - d 1 1 . r ve onun e ya nız ka ecı 

varken bu güzel ~olleri heba edi- l 
yordu. Şaban sol içe, Retü ta en 
ziyade muvaffak olduğu sol hafa 
geçiyor ve asıl oyununu i,te bura
da seyrediyoruz. Biz daima hü
cumda, Romenler ise iki insayet
leri de geri alarak daha fazla gol 
yememeğe bakıyorlar, sağ Ye sol 
açıklarımızın hakikaten fevkalade 
oyunları Romen müdafaasını de
lik detik ediyor ye daima kale ö
nünde gol yapacak vaziyetler ih
das ediyordu. 

İşte bu akınlarm birinde Niyazi 
gene Muzaffere güzel bir pas veri
yor, Muzaffer de kaleciyi a'rrarak 
sıkı ve tutulmaz bir tütla bot Ro
men kalesine üçüncü F enerbahçe 
golünü kaydediyor. Oyunun bun
dan sonrası tamamen hakimiyeti
miz altında geçiyor yalnız son da
kikalarda Romenlerin bir kaç sı
kı akınında Hüsamettin muhakkak 
gol olabilecek bir ,ut kurtarıyor 
ve oyun da 1 - 3 Fenerbahçenin 
galibiyetile bitiyor. 

Dün F enerbahçenin yeni takı
mını gördük. Evvela Esauan bah
sedelim. Bu yeni genç oyuncumuz 
muhakkaktır ki, bu mevkide e.
siz bir oyuncu olacaktır. O küçük 
vücudile gördüğü i,leri 2annetmi
yonız ki, batlı:a bir oyuncu ıtöre
bilsin. 

F enerbahçe artık santrhafını 
bulmuştur. Sol haf Lebip fena de
ğil. Fakat her ne pahasına olursa 
olsun bu mevkide bi2 bundan 
sonrası için Retadı görmek istiyo
ruz. Rep.t bu mevkiin en değerli 
oyuncusudur. Esasen muhacim hat 
tında kaçırdığı golleri de naza
rı dikkate alacak olursak bu gen
cin muhacim hattında harcanma
sını hiç te doğru bulmuyorw:. Fik
retin sol açıklığına diyecek bir 
kelimemiz yok. Bu ele avuca sığ
maz yegi.ne sol açığımız. dün bir 
sol açık nasıl oynar diyenlere, 
bu mevkiin oyununun ne olduğunu 
l{Österdi. Sol içte Saban mevcut
ların en irsidir. Sarı Lacivertli
leri dünkü kıymetli galebelerinden 
dolayı tebrik ederiz. 

Bqikta, - Etnikosu 2 - 3 yendi 
,Taksim stadyomunda Betiktaş 

takımı Etnikos takımı ile yapbğı 
revana macında 2 - 3 ile galip 
gelmittir. Be9iktaş dün gene ken
dinden beklenen oyunu oynaya
mamıt ve ancak bir gol farkla kuv
vetsi2 olan bu Yunan takımını 
mağlup etmittir. B~iktatlıları teb 
rik ederiz. 

llerispor- Bozkurt 
Dün llerispor - Bozkurt klü

bü ikinci, B. ve A. takımları Ueri
spor - Bozkurdun sahasında Fener 
Yılmaz klübü talumlarile kar,ı
latmıtlardır. 

Bu kartılll!ma fevkalade heye
canlı olmuf ve binlerce ki•i bu 
maçları takip etmittir. Seneler
ce gayri federe klüpler birlik şam 
piyonu mevkiini muhafaza eden 
Fener Yılmazla ilk kaflılaşmayı 
llerisporun ikinci takımı yapmı' ve 
bu maç bire kartı iki sayı ile lle
rispor - Bozkurdun galibiyetile 
nihayet bulmuttur. • 

B takımları arasında yapılan 
kar9ılatmada ileri - Bozkurtlu
lar ikiye kartı birle mağlup olmuf
lardır. 

Birinci takımlar arasında ya
pılan maç ba,tan itibaren heye
canlı olmu,, fakat maalesef neti
celenememiştir. 

Birinci haftayımda llerispor
dan Ne,et Bey baftayımm ilk da
kikalarında bir gol atmış, buna F e
ner Y ılmazlılar bir penaltıyı go
le tahYil ederek mub.bele elmi•
lerdir. 

ikinci haftayımda Fener Yıl
maz bir gol daha atarak neticeyi 
kendi lehine çevirmittir. Bunu mü
teakip Fener Yılmaz aleyhine ve
rilen bir penaltı cezasını kabul et
mek istememi~ler bu sırada hava- ı 
nın kararmasını da öne sürer.-k 

Taksimdeki maç c:.ıa1asara1ı1a Kanzülr ea.ah•ne•i 
ISTANBUL. 3. A. A. - Şehrimizde ı lı:llrfısmda Salaae solı.ağulda 3 nwna· 

bulunan Etnikos takımı bu.iin Taktim ralı apartonanda 1 numara. 

ıtad1omunda Befiktaı ~ı ile kartılaı ı •-• .---------1111!!1606~2 
b .Stadyom oldukça kalabalıktı. Betilı:taf ı l 
tamnı deiitil< bir kadro ile Çtlmnıtı. Ta-
lı:nncla b~ua Halda, Nazmı, ve Haya- Daktil Ar 
ti 1olctular. Takım, Peradah Bambino ı 0 anıyor 
ile takn1e edilmişti • Almancaya bihlkm vakıf Fransız-

Buna mukabil Etnikos blmnı diğer cayı ela hatasız derecede yazmağa 
maçlarda gördüğümüz kadrosu ile 01nu- muktedir bir Türk daktilosu aranı· 
yordu. 

Birinci devrede Betiktaf hakim bir o- yor. Talip olanların pazartesi günün· 
1un 01aıyarak birincisi penaltıdan olmak 

1 

den eTYel lstanbul'da 4 ncü Vakıf 
üzere iki gol Japb. Hıuımda zemin katta 3 numeroya mü 

ikinci devrede Etnikot talmmnm can- racu.t eylemeleri. (9366) 
lanmq ve muhakkak müsavatı temin g•J 
retiyle çalrıtığı göriilii1ordu. Nitekinı 
misafir talmn bu gaJl'etinin semeresini 
1edinci dakikada saatr forl'*11lm ayaği1 
le yııptıklan golde elde ettiler. O,un çok 
cüul ve heyecanlı devam ediyordu. Ve 
bu tekilde devre ortalarına kadar müte
nzin olarak devam etti. Yirmi bqinci 
dakikada Beşiktaş takımı Bambinonun a
Jağİyle üçüacü golü de kazandı. Fakat. 
Etnikoı taknnı hemen akabinde bir golle 
mukabele ettiler. 

Devrenin bundan sonraki kısmı her iki 
tarafın karıılıklı gayretleriyle cereyan et
ti ve f,.kat netice değişmedi. Maç, Betik
taşm 3-2 galebesiyle nihayetlendi. 

8182 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekllgine 

kartı - müessir deva SERVO~N 
haplandır. Deposu, lstanbulda Sirkeci-
de Ali Rıza Mttkez eczanesidir. Taı
raya 150 lı:uruı posta ile gönderilir. lz
ıiıir"de İrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

[8080) 7209 

Yüksek Mühendis Mektebi Satın. 
alma Komisyonu Riyasetinden: 

Mektep yemekhane masaları için 100 metre 1,20 arzında mu
şamba 1 

Mektep yemekhanesi .ıçın büyük tabak 30 adet 
" ,, ,, Tel sahanlık 60 adet 

Yol keçesi 155 metre 
,, ,, halı cinsi 30 metre 

Muhtelif laboratuvar ecza ve sairesi 
Stor perde ve saire 

Mektep idare ve laboratuvarları için lüzumu olan yukar
da cinsleri yazılı malzeme 7 Teşrinisani 933 tarihine müsadif 
salı günü saat 16,30 da pazarlık suretile mubayaa edileceğin
den taliplerin yevmi mezkUrd a komisyona müracaatları i
lan olunur. (5994) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Galatada Beyazıt mahallesinde karanlık fırın sokağında 

Profi lliya Manastırı namile maruf 6 No. lu han senevi 864 
ve altındaki dükkan da l 80 lira kira üzerinden ikişer sene müd 
det ve açık arttırma usulile 6 T. Sani 933 Pazartesi günü saat 
14 te ayn ayn kiraya verilecektir. isteklilerin teminatlariyle 
müracaatları. (5672) • 

BERLITZ 
YENi KURSLER AÇILIYOR 

Sınıf ve hususi dersler, Memurin, muallim ve zabitana 
mahsus tarife. 

Kayit açılnuşbr - Meccani bir tecrübe dersi alınız. 
Ankara, Haci Bayram Caddesi - İstanbul istiklal Caddesi 373 

inhisarlar U. Müdürlüğü ı 
,__....;.A""'lı..;;m•,.._s .. a--.h_m_ ... K ..... o_m.;.ı;.;;· s;.ııy..,;o;.;n;;.u.;;;;.....:İ::la;;,A ;,;n:,:la::r:.;ı:.:.·--

Pazarlıkla (5000) kilo blok halinde halis kurşun ile 
(8000) kilo yerli sicim (Kınnap) satın alınacaktır. Talipl6 
rin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üze 
re yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 6-11-933 pazartesi giinü 
saat 14 te Galata' da Alım, Satım Komisyonuna müracaatla
rı. (5799) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI 1DARES1 lLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla miina· 

kasası 25-11-933 cumartesi gün ti saat 15 te İdare binasında yıı 
pılacakhr. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelernide beş U 
raya satılan şartnamelerde vaTdır. (5965) 

Ziraat Vekaletinden: 
Satın alınacak 10 ton Arsinikiyeti rassas iki ay müddetle 

ve kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Şartname
ler Ankara' da Ziraat Vekaleti mübayaa komisyonu ile lıtan
bul'da birinci Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Talip
lerin teklif mektuplarile muhammen bedelin yüzde 7,5 ğu 
üzerinden teminat akçalarını ihale gÜnÜ olan 16-12-933 
cumartesi günü aaat on beşe kadar zikri geçen komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de o saatte hazır bulunmaları i-
lan olunur. (5593) 8135 

Yalova'da Otel inşaatı Proje Müsabakası: 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay İdaresince Yalova' da yaptırılmaaı düşünülen 150 

yataklı otelin projelerini yapmak üzere Mimarlar araamda 
bir müsabaka açılmıştır. Müsabaka şartnamesi 5 Teşrinisani 
933 den 20 T eşrinisaniye kadar Akay İdaresi müdüriyet bü
rosundan alınabilir. Projeler 20 Kanunuevvel 933 de aaat 15 
şe kadar Akay İdaresine teslim edilecektir. (6004) 

Gazetecilik ve Matbaacılık 
Deniz Yolları I,letmesi 

ACENT ALARl : 
Karalı!iy - K:öprllbaıı Tel. 4236.ô 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Karadenİ2 Aralık Posta61 

Türk Anonim Şirketi 
( MİLLiYET MATBAASI) 

HER NEVİ 
Mecmua 
Mektep kitaplan 

Duvar afişleri 
Kağıt, Zarf 

Kartvizit Roman 
Fenni kitaplar Fatura_ El ilanları 

TA BED İ LİR 
Defteri kebir, Yevmiye ve Kasa 

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 

Cümhuriyet vapuru 4 ikinci 
Te,rin Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak lnebolu, 
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 Yapuru 5 ikinci tetrin 

pazar 18 de Galata rıhbmmdan 
kalkarak Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ünye, Gire
son, Tirebolu, Görele, Trabzon, 
Rize'ye dönü,te bunlara ilave
ten Of, Ordu'ya uğrayacak yal
nız Zonguldağa uğramıyacaktır. 

(600~1);._~~~~~~-ı 
Mersin Aralık Polla61 

Çanakkale vapuru 5 ikinci 
tetrin p8.2ar 1 O da Sirkeci rıhtı
mından !-:al.kar. Menine kadar 
gider. Tatucu, Anamur, Ku9aa
dası, Gelibolu'ya yalnız dönüt
te uğrar. (6002) 

Ayvalık Sür' at Posttuı 
Mersin vapuru 5 ikinci te,rin 

pazar 17 de İdare rıhtımından 
kalkar. GidiJ ve dönü,te Çanak
kale, Edremit, Ayvalık, Dikili, 
lzmir'e uğrar. (6003) 

ZA YI Osmanpaıa orta mektebinden al
dığını tastiknamemi zayi ettim. Y cnisıni 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt Hül&sası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir (9401) 

Hakikt, sat lfaı; lesirR ASPiRiN, EB marka• 
(sını taşır. A!jrıhm çabuk ve emniyetle gider· 
mek için başvaracaQınız deva, dünyada 
'meshor ,,, ~·' • ınüstahzarı olmalıdır. 

.lsrarla tASPİR• 
2 ve '20 kompr i me lı k amba ı ajlaroa bulunur 

~~ 

İTİMADI MİLLİ 

9463 

TURK SlGORTA ŞlRKETl 
ADAPAZARI TÜRK TİCARET BANKAS1LE 

Birleterek letkilatım tevsi etmittir. Mallarınızı bu Türk tirke
tine sigorta ettiriniz. Galata Bankalar caddesi 

ITlMADl MiLLi HAN 

• 
Denizcilere ilan 

Y eşilköydeki Sis düdüğünün çalış. 
mağa başladığı hakkında 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: .. 
Kızkuleainden kaldırılarak Y eşilköye nakledildiği 

29-9-933 tarihincie 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) ., ' .- . ..... . ı· - -~ . 

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TÜRKİYE iş BANKASI tarafından teıiı eclilmiıtir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

İSKENDERi YE de ıatılmak üzere emaneten mal 
gönderenler, heıabımıza, TÜRKİYE iş BANKASI 

ıubelerinden avans alabilirler. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 Teşrini sani 1933 dedir. 

8075 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğündenı 

İstanbul İthalat Gümrüğü dairesindeki kalem odaları
na vaz'ı iktiza eden sobalar ve buna müteferri boru ve sair Le
vazımatı ve sobaların iktiza eden tamiratı bilmünakasa yap
tırılacaktır. Talip olanll\rın T eşrinisaninin 13 üncü gününe 
müsadif pazartesi gÜnÜ saat on dörtte mezkur Gümrük mü-
düriyetindeki komisyona müracaatları. (5853) 8143 

Preventorium Müdüriyetinden: 
933 senesi için alınacak odunun yapılan açık münaka

sasmda verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 15 Teşri 
nisani 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Yüksek 
Mektepler Mubayaat Komisyonunca tekrar münakasa yapı· 
lacaktır. (5919) 8148 

Umumi Neşriyat ve Yazı l~leri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

Eski şöhretlerden şaşmayınız! 

BEŞİR KEMAL 
MAHMUT CEVAT 

ECZANESi 9400 

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

Gazi Zafer abidesi kaidesi inşaatı 18-10-933 tarihinden iti 
haren 20 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat on beşte kapalı zarf usulile kat'i ihalesi icıra kılmacaktır. 
Taliplerin mezkiir gün ve saatte şartnamede bildirilen ve ib
razı iktiza eden vesaikla birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
ve bu bapta izahat almak ve şartname, proje ve evrakı lazi
meyi görmek isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ilan olunur. (5941) 8157 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

Diyarıbekir ve Sivas nümune hastahaneleri için cem'an 
413 kalem ilaç, Ecza ve saire kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Vekalet binasında komisyon tarafından yapılacak -
tır. Taliplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankarada 
Vekalet İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul • 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle -
meleri ve şartnameleri veçhile her hastahane için ayrı ayrı ha
zırlanmış teklif fatura ve mektuplarını muayyen vaktinde Ve
kalet ihale komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (5820) 

8140 

hsT. MR. KUMANDANLlGI SA.AL. KO. İLANLARII 
Merkez Kumandanlığına vaktinde Merkez Satınalma 

bağlı kıt'at ve müessesatın yir- Komisyonunda hazır bulun-
mi gün 15000 kilo Sığır eti maları. (501). (5997) 
5-11-933 pazar gÜnü saat • • • 
14,30 da pazarlıkla alınacak- Askeri tıbbiye mektebi ih-
tır. Taliplerin belli saatte te- tiyacı için 300 çift giideri el
minatlarile Tophanede Mer diven 15-11-933 çarşamba gü 
kez Satınalma Komisyonuna nü saat 16 da aleni münakasa 
gelmeleri. (502) (5996) ile satın alınacaktır. Şartna 

Umum vekili : 
,... 

,..,-- AHME r RÜŞTÜ 'ZADE- r 
,MEHME.J" HAYR, 

J . . ı ~ 
l'f°elgraf Aqresf: MUHAYER STANSU~ 

.T4'1ofon ·:_ ~4420 ~o 24429 

'Sırkecll_ Mltat Pota Han lktrıcl J(;~ 

i3 üncü kolordu ilanları J 
3. Muhabere alayı ihtiyacı 

çin pazarlıkla alınacak üç n&k 
liye arabasına talip çıkmadı· 
dan ihalesi 11-11-933 cuınal' 
lesi günü saat 16 ya bırakılJllf 
tır. Taliplerin şartnameyi g~ 
mek üzere her gün ve pazarh 
ğa girmek için de Fındıklıd• 
3 • K. O. SA. AL. KOM. nuP 
gelmeleri. (470) (5988 

• * • 
K. O. Kıt'aları hayvanatı 

tiyacı içi nkapalı zarfla mün• 
kasaya konan 670 ton samaJI 

· ihale gÜnünde muayyen saat~ 
talip çıkmadığından ihalel' 
11-11-933 cumartesi güniİ 
saat 16,30 a tehir edilmiştir 
Taliplerin tayin edilen gün " 
saatte teminatlarile 3. K. O 
SA. AL . KOM. nuna gelıtıt 
leri. (469) (5989) . "'"' 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ihtİ· 
yacı için pazarlıkla 8,000 kile 
kuru üzüm satın alınacaktır· 
İhalesi 11-11-933 cumarte&I 
gÜnÜ saat 15 tedir. Talipleriıı 
nümune ve şartnameyi görnıe 
üzere her ün ve pazagrlığa gir 
mtık için de o gÜn ve vaktindJ. 

evvel Fındıklıda 3.K.O.SA.AL 
KOM. nuna gelmeleri. (468) 
(5940) 

*** 
Suvari Fırkası ihtiyacı içiıı 

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 
gelmeleri. (467) (5991) 

Her zaman 
bize sorunuı 

yapacağınız tesisat ne bü
yüklükte olursa olsun siıe 
kudret İstihsali için teklifat• 
ta bulunmağa ve planları ih· 
zara amadeyiz. 

Mühendislerimiz her turlii 
arzularınızı isaf ederler ve 
tesisatmıza uygun bir maki· 
nayı bizde mutlak bulursu· 
nuz. 

1 O beygirden 800 beygire 
kadar Exzosla çalışan tek si• 
lindirli Kondense ile işleyeıı 
çift silindirli LOKOMO· 
B1LLER1M1Z vardır. 

Yalnız Türkiyede 127 ta• 
ne R. WOLF LOKOMOBİ· 
L1 işlemektedir. 

Her büyüklükte ve her 
şekilde KAZAN imal ede· 
rız. 

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

8 beygirden 300 beygire 
kadar - BUCKA.UER
KOMPRESöRSOZ. Dizel· 
lerimiz fennin en modern 
kavaninine göre imal edilir· 

• ler ve her tarafta rağbet 
görmüşlerdir. 

SOPERHlTER, EKONO· 
MA YSER ve her maddei 
muhrikaya uyar OCA1' 
.TERT1BA TiMiZ vardır. 

Teklif ve hususi 
kataloğlarımızı is- J1\ 
teyiniz. ~ 

MASCHINENFABRIK BUCKAU R.WOLF A-G 
• • • ınesini göreceklerin her gün ve 

Harp Akademisi ihtiyacı i- pazarlığa gireceklerin belli saa- 8074 
çin almacak olan 5400 kilo pa- tinde Merkez Kumandanlığı ,,...,...~--==------------------
tatese verilen fiat pahalı görül- Satın alma Komisyonunda 300 ton eşyasının mektepten kılınacaktır. Nakle iştirake' 

. · ' · .. MAGDEBURG 

düğünden 11-11-933 cumar hazır bulunmaları. (462) deniz kenarına kadar ve Sir deceklerin belli saatte Topha· 
lesi günü saat 14,30 da pazar- (5747) 8118 keciden de Beyazıttaki yeni hi- nede Merkez Satınalma Ko· 
lıkla satın alınacaktır. Şartna- * * • nasına kadar olan kara nakliya misyonunda hazır bulunmala 
mesini göreceklerin her gün ve Haydarpaşa da bulunan tının pazarlığı 4-11-933 cu rı. (496) (5975) 
pazarlığına .eiris.ecekletin belli Askeri Tıbbiye mektebipin martesi günü saat 10 da icra 8169 


