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B. M. Meclisinde 
bir tezahür 

Gerek fe d' 
Yatt b r ı, gerek içtimai ha. 

a aza .. l h ki b l ~ oy e adiaeler oluyor 
sıta,';11 ~~ı/f ade et~ek için dil va. 
reırned'l 1

• geleınıyor; fırça ile 
rin 1 eınıyor; çünkü o hadisele 

0 k::ası ~ ~.adar derin, kıymeti 
bir h f buyuk oluyor. Meseli. 
rtıisaf~ ladanberi ınemleketi.mizde 
taraftır bulunan Rus heyetinin her 
Yatı ba. uya~dırdığı dostluk hissi -
de ~ nevı tezahürat cümlcsni • 
~ go~t~rilebilir. 

ne. eşrınıevvelin birinci günü idi. (\ ıac" 
let M 1.un~~r Hazretleri Büyük mil-
kun eclısı kürsüsünden açılış nut
nut ~l okuyordu. Gazi Hazretleri 
on u arını okurken Cümhuriyetin 
Ruun~u Yıl dönümü bayramına bir 
b 

1 
'Yelinin iştirakinden ve on 

c! senede b . t " l" . 'h 1 ..ıa n erı ur u ımtı an ar • 
1.1 n d · 
ol~ aıına daha kuvvetli çıkmı§ 

C4n T" k Yiik ur - Rus dostluğunun 
t •ek kıymetinden bahseden f ık-
aya. ı · 
b. ge ınce meclis azası arasında 
it 'k 
tak~ }f .tufanı koptu ki hunu an-
la ıçtıınada hazır bulunarak 
''lec)j t k' .. .. . .. 
t s e ı tezahuratı gozlerıle go-
d~nler ve kulaklarıla işitenler tak
... lt edebilirdi. Bfüün meclis azaları 
··ın i•r k' l h :r ıra ıy e vuku bulan bu alkış 
d areketinin kuvvetinde, şiddetin • 
ıı. c "e sürekliliğindeki hakiki ma -
ll}'ı başka türli~--ı .... uoa;a mıKan 

l'0ktu. 

Ayaklanan Türk - Rus Dostluğu 
... 1 . . .• ihtilal çıkaranlar 

Komünistler mi? Rus ricalinin Bayramımızda 
Ankarada bulunmalarının semereleri 

iki memleket arasında daima artan sıkı dostluk 

KudGate Ömer camllndeo t~hre balını 

Rusya ile 
Münasebetimize 
. Dair tebliğ 

Ankara, 3 (A.A.) - (Teblğ) 

Harbiye ve bahriye komiseri ve 
Sovyet ihtilali harp meclsi reisi M. 
Voroşilofun riyasetinde harciye ko 
miseri muavini M. Karahan, maa
rif komiseri M. Bobnof, yüksek ted 
risat fen komitesi reisi M. Krija-

Kudüs, 3 (A.A.) - Bu yakın- novski ve süvari umum müfettişi 
larda çıkan kargaıalıkları hazır • M. Budenniden mürekkep olan ve 
lam akla zanaltına alınan komü • hassaten İsmet Paşa ile Tevfik 
nistler yakalanmışalrdır. Rüştü Beyin Moskovaya yapmıf 

Yafadan bildirildiğine göre oldukları ziyareti iade ve Cümhu-
arapla tın yapmakta oldukları riyetin onuncu yıl dönümü bayra-

-

grev devam etmektedir. d b 1 k ·· Ankaraya • k mm a u unma uzere Ruayadao gelen tayyareciler Eekltehlrde Tur1og lGp otelinde iken 
Hiçbir hareket eseri görülme - gelen Sovyet heyeti m~rahhasası, ahalinin tezahllrleri (Klilbün balkonunda JklbGkQmetlo bayraklan dalgalanıyor] 

yen limanda yedi vapur yüklerinin Ankaradaki ikameti esnasında liği müşahede ederek mezkur dost Voroşilof Hazretlerinin riyasetle. 
boşaltılmasını beklemektedirle_r...,. ·~-·~·ürkiye. Sovyet sefirleri de hazır luğun tarsinini mühürleınişlerdir. rindeki Rus heyeti Kütahya hattı 

-.-.. ..... .,.,çr"_. ............ _.. '2a,ıcı olClukları lhalde Başvekil lımet Pa Misafirlerimiz Balıkesirde üzerinden buraya gelmiş ve kısa 
gergindir. şa ve Hariciye Vekili Tevfik Rüt-

d. ~ilhalcika bu kuvvetli, bu şid - Cirev bitti mi? 
li llı, bu Urekli alkı larda Gazi Kudüs, 3 (A.A.) - Arap icra 

Balıkesir, 3 (A.A.) - Jeneral ( l>et'Bml ıo uncu 8aydada) 

' lıretJ · . 
f lltik ~rının Rus dost!uğuna at - (l~vamı ! ln<'J tu1rdııd11) 

~:nn~~~ıe!':.7.:~~~ 1~:~::.:~:: )-F~~e~b~lı-Ç~ \ 
tıt hu .. l .. 1 hijYiik guze soz er söylenirken 

lem .
1 

dost ve kom!u ınemleketi 
biz 

11 
eden heyetin mecliste ve 

Ilı (';hat Rcisicümhur Hazretlerine 
a sua l 

da 0 aıı. locada bulunmasının 
ayrı bi t . . ld v • • h . di F r esırı o ugu fup esız-

~~1 ~kat bunlardan başka Türk
\'e 

1
.. 
0•tlnğunu kuvvetli, ıiddetli, 

Ur~kJ• 1 huı) 1 a kışlarla karıılayan me· 
hu arın kalplerinde hu dostluğa 

IUıi b' k ta ad ır ıymet veren hissiyat 
eta g" .. .. d Yord oz onun e tecessüm edi-

\ı, 

Mehmet Asım 

ile 

Beşiktaş 

Dün Romen ve Bulgar 
takımlarını yendiler 

Dün Taksimde Befiktaf 
Etnikos ile KadıköyUn· 
de de FenerbahCje Tam• 
şuvar ile karşllaştllar. 
Fenerbah~e 3 - 1 ve Be· 
şiktaş 3-2 galip geldiler. 

Cener•I VoroıUof, Karahan 
il. Sudeol (Arkada) 

tü Beyle müteaddit ınülakatlarda 
bulunmuşlardır. 

Türk - Sovyet dostluğunun ilk 
temelleri 1921 de Moskovada atı-

( 
lalıdanberi geçen on iki sene içinr T•falllh iç aayıfamızda] 

~ CD<ıvanıı • Uncu aayıtnda) ._ _____ ..________ de karşılıklı tam bir anlayıf ve a-

~ ·· çık ve sarih noktai nazar birliği 
Yeni Tefrikamız Hazır ! ...., ______ ..__...,.yolunda inkişaf etmiş olduğu, aza-

s mi bir samimiyet ile meşbu olan 

Uadı•y,e bu noktai nazar teatileri esnasın-y a11:gı nJDJ D da müşahede edilıniştir. 
e Türk - Sovyet hükumetlerinin s r a r ı muhtelif beynelmilel konferans -

~~ 
lardaki sıkı teşriki mesaisinin ve 
Londra misakının imzasının, iki 
hükumetin halisane ve azimkarane 

Bulgaristan ve Akdeniz 

ATINA, 3 (A.A.) 

- Bir takım yaban -

cı gazeteler Bulgaris -

tana Adalar denizin • 

de iktısadi bir 

mahreç verilmesi me -

selesini yanlış bir su • 

rette mevzuu hah • 

seden makaleler yaz • 
maktadır . 

Atina ajansı haki -

kate hizmet etmek 
. Bulgarların latedltl Dedeağ•ç ve iki hGkG· 

ve Balkanlara aıt me· metot nüfuaunu göeterlr kroki 

selelere alaka gösterenlere doğru de yapılan Noi muahedesinin 48 • 
malumat vermiş olmak maksadiy- inci maddesile Bulgaristana Ada
le bu meselenin geçirdiği muhtelif lardenizinde iktısadi bir mahreç 
safhaları şu suretle anlatmağa verileceğini temin ettiler. 
mecbur kalmıştır: Yunanistan bir kaç defa Bulga· 

"Büyük devletler, 1919 tarihin • (LOtfen aııyıfayı çeviriniz) Şer/ok Hol- merbut bulundukları sulh eserinin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

11'1.ese karşı 

4rsen Löpen 
~~ 

Suadiyedeki 
beyaz köşkün 
sahz"bı" M ıszrlı 
zengin Aptül-

baki Bey Hal

dun nasıl 

Yandı? 

tanini emrinde, çok feyizli oldu • 
ğunu ve hu teşriki mesaiye iJeri
de de devam etmek icap eylediği 
keza müşahede olunmuştur. 

ı r 
Türkiye tarafından Cümhuriye

tin onuncu yıl dönümü heyecanla 
j tesit olunduğu bir anda Sovyel 
Rusyanın mi.;,mtaz şahsiyetlerince 

Ankaraya yapılan bu ziyaret dos
tane mahiyeti itibariyle bütün mil 
le tin hissettiği sevinici artırmıştır. 
Bu yüksek sevinç günlerinde Türk 
Sovyet devlet adamları, mütema -
diyen artan, inkişaf eden iki mem 
leket arasındaki sıkı dostluğun 

güzel ve asil manasının büyüklü • 
ğünü tamamiyle hissetımişler ve 
yeniden tam bir noktai nazar bir-

Doktor - Meeleklolz nedir 1 
Haıı:ta - Tahsildar •• 
Doktor - Oyleyee birkaç aene yatakta latirahat ediniz. 
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Başv ekiJin nutku ~-~~:SON HABERLE-R~ .. M.Musolin~dare 
Muhtelif işler üzerindeki ~-~~ ~ Uç nezareti birden ı 

mesai anlatılacak edeceği söyleniyor ,. 
Ankara, 3 - Şu bir kaç gün 

içinde Başvekil ismet Paşa Millet 
Meclisinde mühim bir nutuk söy -
liyerek hükumetin muhtelif işler ü
zerindeki mesaisini anlatacak, ye
ni yapılmış olan ve yeni yılda ya
pılması lüzumlu görülen işleri izah 
edecektir. Başvekil Paşanın, bu 
nutuklarında çok mühim cihetlere 
tema-s edecekleri haber alınmak -
tad1r. 

H. 1 h .. k" . F o d•I t t Ro.ma, 3 (A.A.) - rta brt 
ı er u ume ı ve ransa rarla dönen şayialara göre,~~· 

ye, harbiye ve hava işlerinJer~·şi~ 

Anlaşma için söylediklerinin 
işitilmemesinden şikayet ediyorlar 
Essen, 3 ( A.A.) - Başvekil 

muavini Fon Papen bir toplantı -
s!yC?-si eser mahiyetindedir ... 

zırlıklarında yakında bazı cld~i~· 
lik'er olacaktır. Bu üç nezare ,. 

· · tır bundan sonra M. Musıolını ··y-
f mdan bizzat idare edileceği 50 

lenmcktedir. )et' 
Mareşal Balbo, müstemlek~~ 

Rus filosu da söz alarak yeni rejimin sekiz 
ay iç inde elde etti ğ i neticeleri say 

Napoli, 3 (A.A.) - Sovyetler j dıktan sonra dem istir ki: 

Bu sözlerden sonra Fon Papen, 
harici ıoiyasete ilişiği olan mesele-

]ere temas ederek şunları söyle -
miştir: 

elen birinin idaresi başında bo 
sıl çıktığım, Alman milletinin ye- bir memuriyete geçecektir. fi• 
niden canlanmasını temin için ne Bu tebeddül cereyanının "~;· 
suretle çalıştığım görenler onun ga nezaretine ve fasist fırkası er . . ~ 

yelerini takip hususunda gösterdi- mna şamil olduğu rivayet olu;
1
,. 

"- Hitler hükumetinin Alman-
birliği filosu, Sivastopola dönmek ~ 
.. d"" t 16 d N l'd n "- Bir cok kücük hükiimetler-uzere un saa a apo ı e ~ · 
h ket t · t• den müteşekkil bir Almanya gibi yada mut' akiyet devrinden sonra 

ği doğruluk ve samimilik siyase - yor. Fırka katibi umumisi M· . 
tinde bu muvaffakiyete ulaştığını rl\ce'nin ye;·ine M. Bottai'nil1· 1' 
takdir etmelidirler. hut M. Raza'nm geçeceği beysl'l r 

Bir d
0

evlet a. dam. ı bu gibi vasıf 1 diJmektcdir. are e mış ır. 
mı"""""ııuunm'""'""uw'.-,,.." ""'" ,...,,. """""""'"""''., i n~am gerçekten endişeye düşüre- iktidar mevkiine gelen kabnelerin 
ristana iktısadi bir mahreç teklif cek bir teşekkül yerine bir tek ve en kuvvetlisi olduğunu ecnebi 

etmi~, fakat bu teklifler Bulgar miittehit Almanya devletinin ku- memleketlerde tanınması lazım 
hükumeti tarafından reddedilmiş - rulması temin edildi. Bu netice gelir. 

l h ı . }al''~ ve mezıyet erı aız o unca onun Bunun'a beraber bu ı1ayı2' . 

tir . 

"1923 te toplanan Lozan kon -
f eransından Bulgaristan, yukarı -
da zikri geçen tekliflere ve temi -
nala bakmıyarak, Dedeağaç'ın 

Bulgaristana ilhakını yahut bu 
şehre idari muhtariyet verilmesini 
ısrarla istedi. 

Fakat bu istek büyük devletle -
rin murahhasları tarafından kabul 
edilmedi. 

Yunan murahhas heyeti uzla§ -
ma düşüncesiyle hareket ederek 
bir kira mukavelenamesine bağ -
lamnak §artiyle Bulgaristana bir 
demiryolu ve bir liman temini me
selesini tetkik etmek üzere beynel
milel bir komisyon teşki lini teklif 
etti. Yunanistanın evvelce giriş -
tiği taahhütlerin çerçevesini bile 
atan 'b~ yeni müsaadekarlık ta 
Bulgaristan tarafından reddedil -
di. 

1924 te teşekkül eden Bulgar 
Yunan mahkemesi reisi M. De 
Labarre bu ikhsadi mahreç mese· 
lesini hal için Bulgaristana bazı 
kazançlı tekliflerde bulunmağa 
Yunan hükumeti tarafından me -
zun kılındı, fakat bu yeni tekl ifler 
de Bulgar hükUmeti tarafından 
reddedildi. 

1925 te Balkan komitesi aza
sından Sör Boyle ile M. Bukston 
T aymis gazetesine bir mektup gön 
dererek Bulgaristana Adalarde • 

nizinde bir mahreç teminini iste • 
diler O sıralarda İngiliz harciye 
nezareti müsteşarlığında bulunan 
M. Mac Neil T aymis gazetesinde 

çıkan bu mektuba verdiği cevapta 
bu 'meselenin ve Yunan hükume -
• 4 
tının gösterdiği müsaadekarlıkla -

rın bir tarihçesini çizdikten sonra 
Yunan hükfımetinin uzlaşma mak 
sadrnı gözeten vaziyetini ve Bul -
garistanın yaptığı opstrüksiyonu 
ehemmiyetle kaydetti. 

~illetler cemiyetinin 1925 yı -
lmda yaptığı umumi heyet içtima· 
mda Bulgar murahhası M. Kafof 

fon ileri sürdüğü şikayetlere ce -
vap veren Yunan murahhası bu 
mahreç meselesinin halli için mil

letler cemiyetine müracaat edil -
mes.ini teklif etti, fakat bu sarih 
teklife Bulgar hariciye nezareti 
tam bir sükiitla mukabelede bu -
luntilu. 

Ytı!lan başvekiline göre 
Atına, 2 (Hususi) - Bulga -

ristan ile Yunanistan arasındaki 
ihtilaflı meselelerin halli için kaç 
güne kadar müzakerata başlana -
caktır . 

Yunan hükumeti Sofyaya mü -

~ • btf 
Almanya ile Fransa arasında an- hiç biri, şimdiye kadar resJ111 
iaşma ve sulh hakkında söy,edik- surette teyit edilmemiştir. 

birinci derecede ehemmiyetli bir "Hitlerin hükumet mevkiine na 
lerini işitmemezlikten gelmemek 
gerek olur.,, 

Maltada karışıklık Amerika Rusyayı tanırsa 
Hükumet kaldırılıyor, 

işi vali yapıyor 
Londra, 3 (A.A.) - Müstem -

lekeler nezaretinin çıkardığı bir 
tebliğde, Malta valisinin Malta 
hükumetinin vazifesine nihayet 
vermeğe ve adanın idaresini yeni· 
den kendi üstüne almağa lüzum 
gördüğü teyit edilmiştir. 

Bu tebliğa şu satırlar da ilave e
dilmiştir: 

''Dilmeselesi dolayısiyle karşıla
şılan zorluklardan başka olarak 
İngiliz hükumetini endişeye dü!Ü
ren bir diğer sebep te Maltanm 
mali j~lerinin idaresinde tutulan 
yol id i. 

1932 yılında iyi ve sağlam bir 
v~ziyette bulunan mali işlerin çok 
tanberi bozuk bir halde gittiği a
çıktan açığa görülüyordu.,, 

Malta, 3 (A.A.) - Umu.mi va
li, Maltada "fevkalade ahval,, mev 
cut olduğu hakkında bir beyanna
me çıkarmıştır. 

Bu hal neticesi olarak kanuni e
sasi muvakkaten tatbik mevkiin -
den kaldırılmış ve parJamento va-

350 Milyon Dolarlık mal satılacak, 
300,000 işsiz iş bulacalc 

Rusya ile Şimali Amerika ara- maksat yüz yirmi beş milyon ni.\
sında münasebatın iadesi için mü- fusu olan Amerikanın yüz altmış 
zakereler başlamak üzeredir. Rus nıi:yon nüfuslu Rusya pazarına 

hariciye komiseri Litvinof, Ame- mal satabilmesidir. Bu suretle ik
rika reisicü.mhuru Ruzveltin da ve- trsadi buhranın sarsıntısını hafif· 

!.i üzerine Va~ingtona gitmiştir. iki letmektir. · 
memleket arasında münasebatın Amerikalıların yaptığı bir he -

saba göre, iki memleket arnsmda
iadesi birinci derecede uzak !ark-

ki münasebat iade edildikten son-
ta Rusya ile Amerika arasında bir 
inki!,?af siyaseti takip ve tatbik et
mekte olan Japonyaya karşı bir 
nevi ihtar mahiyetinde telakki edi 

liyor. Fakat bundan başka Ame-

rikanm Rusyayı tanımasında ayrı
ca bir iktısadi maksadı vardır. Bu 

Büyük tayyareci 
Lindberg ve karısı 
dünyayı dolaşıyor 

Le Müro, 3 (A.A.) - Lindberg 

ra Amerika Rusyaya senede üç 
yüz elli milyon dolarlık mal aata
biJecektir ki bunun neticesi n iha-
yet birkaç yıl içinde birçok fabri
kaların yeniden açılması ve üç yüz 
hin işsiz amelenin yeniden iş bula 
bil.mesi olacaktır. 

Fırka kupası için 
Yapılan maçlarda Gençler 
birliği galibiyet kazandı 

Ankara, 3 (A.A.) - C. H. Fır 
·ı k A t d ·t k ·· 1'ası tarafıdan on sene için konu-li tarafından dağıtılmıştır. ı e arısı, ms er ama gı me u-

lan kupa maçlarının ikinci sene 
n-ıüsabakalarıa bugün Gazi mual -
lim mektebi sahasında başlandı. 

Yunanistanda 
zere havalanacakları sırada bir 
cok vüksek kimseler, bilhassa M. 

Cot ile tayyareci Dertoyt ve Şalle 

Plastiras hareketine iştirak tarafından uğurlanmışlardır. 
edenler affolunacak Lindberg, Fransadan ayrılma -

Atina, 3 (A.A.) - M. Venize- dan evvel Mişalin kupasını kaza

los, pazar günü yapılacak ayan in nan Dertoyıtun girdiği müşabaka

tihabatmda bulunmak üzere Sa - da bindiği tayyareyi görmek iste-
kız adasına gitmiştir. Hükumet, 

sükun ve asayişin bozulmamasını 
temin için adaya bir harp gemisi 
göndermeğe karar vermiştir. 

Gemi yola çıkmak için emir al

mıştır~ 

Gazetelerin te.min ettiklerine gö 
re, hükumet Plastiras hareketine 
iştirak eden ve hu harekette met
hali olan bütün siviller hakkında 
umumi af ilan etmeği düşünmek
tedir. 
.. mm: nnu rııır.aıuuu uıu mummıun n111 muutııılı*IUmumnmmmınırvnn 

rahhas gönderecektir. Bu müzake
relerin anlaşma ile neticelenmesi 
ümit ediliyor. 

Başvekil M. Çaldaris Yunan 
Bulgar münaıebatı hakkında de -
miştir ki: "tki hükumet arasında 

mali meseleler halledildikten son
ra diğer ihtilaflar daha kolay tes -
viye edilebilecektir . 

miştr. 

Lindberg ile karısı saat 15 te 
Amesterdama varmışlardır. 

' Manası anlaşıla-
mıyan bir ihmal 

lıtanbuldan Beyoğluna ge · 
çen tramvaylar için köprü üs · 
tünde bir durak yeri var .. Budu· 
rak yerinde yolcular için yük · 
sekçe bir bekleme yeri yapılmıf · 
tır. Fakat Beyoğlundan ls -
tanbula geçen tramvay arabaları 
için de gene köprü üstünde bir 
durak yeri olduğu halde burada 
yolculara mahsus bekleme yeri 
yapılmamıştır. Acaba iki durak 
yeri arasında hiç bir fark olma · 
dığı halde birisinde bekleme 
yeri yapılmasının ihmal edilme -
sine sebep nedir?. Adalar denizinde mahreç mese - ı 

lesi ticaridir. Kavalada Bulgariı - -------------
tana bir mahreç vermeğe hazırız.,, 1 

Birinci maç Çorum Hale idman 
yurdu ile Kırık kale gücü arasın-

da idi. Saat 13 te başlanması la
zım gelen bu müsabakaya, Hale 

idman yurdunun gelmediğinden 

Kırık kale gücü hükmen galip i -
lan edildi. 

ikinci müsabakayı Altın ordu 
Gençler birliği oynadı'ar. Hakem 
Naim Bey •idaresinde yapılan bu 
maçı, Ankara grupu şampiyonu 

hakim bir oyundan sonra 6 - O 
kazandı. 

Adapazarı - İzmit maçı 
İzmit, (Hususi) - Bayramın Ü 

çiincü günü şehrimizde mmtaka 
&ah asında, ka' abalık bir halk küt-

lesi önünde dikkate değer spor 
şenlikleri olmuş, Adapazan yeni 

hilal ve İzmit idman yurdu biri;;~ 
ci takımları arasında bir maç ya
pılmı§tır. 

İzmit ve mülhakatı sporunun en 
kuvvetli ve yenilmez bir takımı o
lan idman yurtlular; rakip' erini 

baıtan nihayete kadar hakım ve 
güzel bir oyunla 4 - 1 yenmişler 

ve Halkevinin koyduğu kupayı al
mışlardır. - Cevdet 

Lehistan ve Dançig h 
Dantzing, 3 (A.A.) - Son ı,e ~ 

Dantzig itilaf mın tatbikatı~d~ 
alarak, liman meclisi tah.rrı1l . 1 

hı . d' ~ ı· ·ıerı# la ıye ve ıger ıman vergi . 
yüzde ondan yüzde beşe indirııı1f 
tir. 

Papalıkla Yugoslavya 
arasında ,,. 

Vatikan, 3 (A.A.) - Yugo5 r 
ya ile Papalık arasında bir konk0 

dato yapılması hakkındaki 111ii1:: 

kereler müsait surette i1erleıt1e. 
tedir. Bu husustaki itilaf proje•r 
nin ka1eme alınması işi bitm~tit• 

Bir kavga 
Bulgar meb11cl~r1 
birbirler.ine gireliler 

Sofya, 3 (A.A.) - Dün akt•~ 
sabık çiftçi .muhacirler tarafıJld el' 
Leon' de tertip edilen bir içtim• , 
çiftçilerle milliyetperverler ara•1

:. 

ela bir kavga çıkmıştır. Çiftçilef 
O' 

den sabık nazır Kosta, Todor 
1 

Nedelko ve Atanasof ve rneb;f 
Makof ve mebus Balyaçki h• ~' 

1. b' surette yaralanmışlardır. Po ıs 
kaç k.!şiyi tevkif etmiştir. 

Muğlada tütün piyasa~:. 
Muğla, 3 (A.A.) - Tütün P1 ~ 

sası, dün akşam saat 18 de gele# 
Amerikan kumpanyası tarafınd';.. 
acıldı. Geri kttmpanyası da p ~ 
~ . . k . o t fii' yasaya ıştıra ettı. s ur . 

. tll" 
kumpanyası da köylere gı 

Vnun da iştiraki umuluyor. dıf• 
Fiatlar 60 tan 75 e kadar ~· 

Şimdiye kadar 30 - 35 bin 01' 1, 
satılmıştır. Piyasada henüz !.'~et 
hararet yoktur. Satılan tühJJ'l 
ikinci üçüncü nevilerdir. , 

BulgarKralının kız karde! 
Sofya, 3 (Bu'gar Ajansı) el 

Kral Borisin hemşiresi Prert5 it 
Eudoxia'nın nişanlandığına 

dönen şayialar asılsızdır. 

d• 

Ayaklanan 
(H,ı • tıırufı ı iııd a\ll11n11Ldll) • • . e 

heyeti, umumi greve nihayet -1 , 

"'e" rilmesini emretmcğe karar 

miştir. l t 
Grevciler yarın yeniden ça 

1 

mağa ba~hyacaklardır. 

ölenler 24 kişi , 
h bt 

Kudüs, 3 (A.A.) - Yeni ş ,: 

lere göre, son karışıklıklar e~~" 
sında ölenlerin adedi 23 ü si'fll rl' 
biri polis olmak üzere 24 ve ~- ~ 
lanalrm atiedi de 27 si polı•1~ 
127 si ahaliden olmak üzer~ v•' 
ki~i"·e halig~ olmaktadır. Tabıf ., 

• J • tı , 
ziyet aşağı yukarı avdet etrnıt 
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. en1z acıası 
s ~ndal devrilerek iki 

hişi boğuldu 
Evvelki .. b. 

ınu1 b' gun ır deniz faciası ol· 
ır sandal b t ·ı . . . 

l'lıu~tur. ~?" . a mış, ı (1 kı~ı bo .. 
- 4 d100 şudur: 

o 1, 

ı · çekçilik, Tavukçuluk sergis 
1-Ii\rero i k l . 

l:İtnı k .. s e esınden Kavaaa 
e uzcre K d o hin. a nnın kayığına 

eıı nıütek · A 
lu SaJ'h aıt hmet efendi, oğ-

ı ve M f . . 
tı bir . uııta a umınde üç ki-

d'kt tnıktar csya d "l•l l ..... - a yu • e· 
~ oonra : · 

uenı:ıe açılmışlardır. 

Sergiyi düıl akşam kapanıncıya 

kişi gezdi kadar 50 bin 
!<~Yık ı ıonr . açı dıktan bir müddet 
a rUzP.ar ... 1 

itayı" "' çoga mı~, ve dalgalar 
gı &<\vur ,_ 

l'ıkr1 - ·· maya baş amıstır. Ka 
:r •H\.l t "} ~ l~r ş erı erine ktmı!damama 
ını tcnb"h 

t!derk 1 ederek kayığı idare 
lllit en, kayık birdenbire devril -

d. Ve hepsi den· l''k"l .. l ır. ı::e cıo u mu§ er -

Etraftan .. ··1 . b l •eheb' l goru mıyen u .a:;:a, 
d ıy e den' el'' 1 · ırrı ıze uşen erm yar 

ına. 1t· . . Cilk &a ıznse gıclememış, an ~ 
lek&J' nda.lcı kurtulabilmiştir. Mü-

buıu~ ı\lunct efendmm na~ı dün 
~ .. t.luştur. Diğerleri hakkında 
~rıuı b· 

oJ~ ,
1 

1r malumat a'maımamış 
.att o. b b t'a.k ·.. era er, ko.raya çıkamıya 

led 0°Clllclukları tahmin edilmek
ır. 

Mekteplerde diş 
muayenesi 

~- ~enlerde Türk distabiplcri 
"'::ll\ı • 
tetQjYetı namına Ankaraya giden 

S1.ı Yetın idare heyetı azasından 
~~ lnınail Bey evvelki gün şeh • 

'~e avdet etmiştir. 

ııı lstanbu~ ilk-~~·'tcpleriiiae dİ§ 
lııtyenelerıne · r a.n evvel basla
~~ \U.cre lazım gelen fişlerin .sü
li ... e basılın.ası ir 0 1) M.aanf vekile 
•J~d' d "!! 

~"- ın e :·~pı · ""' ~cı;c,hhüs eok 
~n . -ifo
1 

v Ull\Jetle keriiıanmış ve bu 

İstanbul ziraat odası tarafından 1 Arı kovanları için de; arı ko -
hazırlanan üçüncü çiçek ve tavuk- ! vanları ve ailesi sahihi ziraat mü
culuk sergisi dün akşam merasim- ' hendisi Enver Beye para mükafa-
le kapanm!şlır. tı verilmi~tir. 

Cümhuriyet bayramının ilk gü- Büyük ~eref diplomalarından bi-
nü açılmış o· an seı·giyi altı gün ri de Yeşil köy tohum ıslah istasyo
içindc elli binden fazla halk ziya- nuna, diğeri Türk - Avrupa lim 
ret et.'Iliıtir. tel şirketinin Bernar ıu motopomp 

Sergiye bu sen.e kırk beş mües· larına, diğerleri de Macar ziraat 
sese iştirak etmiştir~ Sergi diğer makineleri şirketinin teşhir ettiği 
!.enelere nisbeten daha muntazam pullukalara ve Karacabey harası -
şekilde hazırlandığı için s,on üç. se nın merinos ve yarım kan yerliden 
nenin İstanbul viliyeti içindeki fa elde edilmiı yiinlerine, ve kasta -
aliyeti bilha:;sn n:ızarı dikkati monudan Şeyh oğlu İbrahim ağa
celbediyordu. Sergiye iştirak eden mn teşhir ettiği kendir tohumu ve 
bütün müesseseler eserleri dyafına ve sicimden Bursa. ipckçi
sergi heyeti tertibiyesi tarafından Hk enstitüsüne verilmi!tir. 

tetkik edilerek iyi olanlara bir çok Meyvecilik kısmında ise birinci 
mükafatlar tevzi edilmiıtir. derecede S. ikinci derecec!e 1, do-

Serginin tavukçuluk kısmına bi· kuz adet para mükafatı ve dört 
rinci derecede G, ikinci derecede büyük şeref diploması, 6 ıeref dip 
5, üçüncü derecede 1 ki ceman ye loması tevzi edilmıiıtir. 
kun 12 para ınültafat verilmiıtir • Sebzecilik kıımından ise 8 adet 

Bu kısmın şeref diploması da birinci derecede para mükafatı ve 
lstanbul ziraat mektebinin Legorn bir adet büyük şeref diploması, 
tavuklarına ve tesisatına veril - he§ adet şeref diplomas; Te1'ilmiş
miştir.~~-~ 

Alafi zıraıye, ımyeviye, güb • 
reler, tohuınlar ve saire kısmına 

da 6 büyük ~eref diploması, 10 şe
ı·ef diplomat11 ve bir adet te birin
ci derecede para mükafatı veril
miştir. 

tir. 

Çiçekçilik kıamında; 4 adet bi
l'inci derecede para nıükaf atı ve 
3 adet ikinci dcrec:ede para. müki.
f atı ve bir det büyük şeref diplo
ması ve 5 adet te yalnız §eref dip 
loması tev2i edilmiştir. 

u 

n-
Bu suretle ] 933 senesi üçüne 

ziraat sergisinde mal teşhir ede 
lerden 37 zate para mükafatı, o 
üç adet büyük şeref diploması v 
40 adet şeref diploması takdir c 

n 

e 

-
dilmiştir. 

u 

Si 

Para mükafatları, pazar gün 
saat 17 de merasimle ziraat oda 
tarafından sahiplerine tevı;i edil e-

cektir. 

u Tavukçuluk kısmından para m 
kafalı alanlar; Hamit, Feyzi, Nija 
Adil, Nazmi, Fahri Bey!erle Ve 
sel pehlivan v Ahmet Efendile 

t 
y-

r-

dir. 
. -Meyvecilik kısmından para mü 

kafah da Petraki, Müsli.m lzze t, 

-
-

ış 

Ahmet Efendilerle Bursa konser 

ve fabrikası sahibi İhsan Celal, a 
sistan Şadi Reşit Beyler kazanın 
lardır. 

-
a 

-

Çiçekçilik kısmından ise; Mata 

kan, Etem, Ali, Mustafa, Hoc 

Hasan Efendilerle Lütfi Arif Bey 

para mükafatı kazanmışlardır. 

-
1 

n 

ö 

Sebzecilik kısmından ise Cizre 

de Ali Sait kardeşler, Kara Cema 

Hasan Kahraman, Yalovalı hasa 

Bayrampaşadan S~ffet, Alibey k 
yünden Alaeltin, Hulki Beyler pa 

ıa mükafatı kazanmışlardır. 

ti! 'r.kında in~aç edileceği bildi
'ıi:•:. 

Bu rn 
lta.:ı ttayenclerin sene ba•ır.a 

Adliyenin evrakı • 
1 Kavgayı görünce Bir düşme netices 

~nr b" ~ • 
ıtırılmcs!ne çalışılacaktır. 

A.:r.~. .. .. d h ... , erı muze e arp 

Bu milyonlarca kağıdın 
25sene evelkileri yakılacak 

Bir kadıncağız düştü, 

kalpten öldü 

Bir amele vapur anbarın a 
düştü, öldü 

galerisi 
Şehrimiz ılllahkemelerinde sene

lerdenberi bakılmakta olan on bin Kutdilinde Hasırcıbaşı sokaim 
. Dün, lıtinyede bir ölüm hadise 

•i olmuş, amele Mehmet düşme ne
ticesinde ölmüştür. Mehmet dok 
fabrikasında tamirde bulunan ln 
giliz bandıralı Anna vapurunda 
çalışırken ambara düşmüştür 

Düştüğü yer çok yüksek olduğu i 
çin Mehmet uluorta döşemeler 

.A.\\e • .. 
ll'ıe.ıd ·· rı ımuzede, Başkumandan 
~•tle.ıı a.n muharebesi hakkında ha
lllıı.kt a.n Panorama ço!~ rağbet bu!-

!erce davaya ait sayısız yıiınlar da 14 numarada oturan Mimar 

halinde dosya ve kayıtlar vardır.. Tevfik Efendi zevcesi Seher Ha • -

adır. 
!! 

Bun'ardan 40 - 50 :sene evveline nım sokakta kavga eden iki l(işiyi 
ait bulunanlar büyük mah:ıenler - görünce derhal du"•m"s k l 
de muhafaza edilmektedir. Bu -ı u4 ve a P 

. 
t u urnu • l. k . . a C\f rnı a a a mızarı ıtıba _ 
...... •narak b k t .. 
•1~ Ve ırıncı ve ı mcı ıno _ 
bu, ... 

1 
Çanakkale harplerine dair 

.ru t h · 
ll'lac

1 
k ır Pnnorama daha yapıl _ 

lıt1 .. r.ırarlaştırılmıştır. 
~- tduıede bu panoramaları ihti -
l'İgj i t~k olan daireye harp gale

srnı \·er;.Jccektir l . 
Stanhuı izcileri döndüler 
e.ı J\nka.rada . .d . . k 
~en ı resmıgeçı e ıştıra 

~l 8 d atanbul izcileri dün sabah sa 
diı- e §ehrımıze nvdet etmişler -

\'t 
~C!kt '1aa~ 9 da bütün oymaklar 

ep er · 1 ınc gıtmışlerdir, 

arada adliye binasının altındaki 

kapalı dükanlar tamamiyle dosya 

ve defterlerle doludur. Diğer 

scmt'crdcki mahkemclc:-de de böy 
le tasnifsiz, sırasız, karıma karışık 
on binleri a!an evrak vardır. 

Eski senelere ait bu yüz binler
ce dosyanın yeniden tetkik ve tas
nifine de.imkan eörülmediği için 

topunun birden imhası düşünül -
rr.ektedir. Bu imha keyfiyeti 25 

sene evveline kadar görülen dava 
lnra ait evrak ve dosyalar üzerin
de yapılacaktır. 

~~r •taabul lisesi oymağı izci eri ıerı • Yangın yerinde bir ran-
d, ,, " e Yaptıkları gibi, dün sabah 
~ v ~kIT k devü mahalli bulundu 
erı b" apısı ö:ıünden gccer -

' ırk ~ S · '°ela aç dakika durdular. Ev _ on zaman arda Süleymaniye 
~ Oymak b · E · b civarındaki yangın yerlerinde ak-
·~'nd eyı mm eyin ku -
h,.. i\sıyle üç clefa (ya§a) cliye ~am Üzerleri bir takım müna~ebet-
~ Rtrdılar siz kadınların dolaşmakta olduk - , 

ıt !> ve sonra da boru ile Va 
dıetesını selamladılar. ları nnzarı dikkati celbetmiş ve za 

f' bıta bunları gfö:etlemcğe başlamış 
\-al· arken yakalanmak tır. Evvelki gece ortalık karardık-

d Urıka •• tan sonra yangın yerlerinde bazı 
~&itı.d Panında Tuğlacılar cad - kimselerin do'aş:nakta oldukları 

~-....: o~urnn sandalcı Feyzinin 1 görüL':Ilüş ve zabıtai ahlaki ye me
~rı~11 

40
rtt
1
. eıek yastığı altında bu murları tarafından araştırma ya-

"'ı> r.. • ırasını Keçi N · ·1 G l l vrrıer urı 1 e a· IH mıştır. Bu araştırmada yangın 
iltdır. çalarken yalmlanmış - yerinde dükan harabelerinde bir 

kaç kadın erkek yakalanmışlardır. 

sektesinden vefat etmiştir, 

Seher Hanımın üç senedenberi 

kalp :ıektesi hastalığına .müRtela 

olduğu anlaşılmıştır. I 

\_ 
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ilin Ucretlerl; 
l IC'~rl 11An14rın llln aahlh>lerlode nntl· 

mı 30 ıcuruıtan batlar. uıı. eahllede ı~o 

kuru,a kadar çıkar. 

Büyilk, razJa, denmlı llln verenlere alt 

ayrı tenzUlt vardır . 

ReıımJ Ullnlarm bir a:ıtrn ıo lro.nıttur. 

-
e 

çarpmı§ ve ölmüştür . 

-
. 

§ Tophanede kahveci sokağında 
oturan arabacı Süleyman, Erenkö 
yünde bakkal Dımıtrmın evine ta 
arruz etmiş, madam Angelikirun 
feryadı üzerine yeti§ilerek Süley -
man yakalanmıştır. 

t Propagandaya ehenımiye 
Hükiime~ memleketimizi harice 

tanıtmak için propaganda İ§İne e
hemmiyet vermeği esaslı şekilde 

l 
kararlaşlırmış:ır. Bu .h~~usta pek 
yakında tatbıkata gırışılmesi de 
nıukarrerd ir. 

Verilen karara nazaran propa-
ganda işi için hususi teşkilat vü -
cude getirilecektir. 

Tevfik Salim Paşa 
Doktor Tevfik Salim Pa~a Tıp 

Fakültesi reisliğine tayin edildiği 
için şehir mecliııi azalığından isti
fa edecektir. Tevfik Salim Paşa
nın pazartesi günkü içtimada isti-

KUiUk ilAnlar; f aname:;ini vermesi beklenmekte -
~tr detaaı 30 tld cıeta.sı 50 Oç detuı fi~ d • 

dOrt <ıe!uı 75 Ye on defan 100 kunıştur. ır • 
Uç aylık UA.ıı verenlerlo blr de!uı mecca· Meclisten istifa eden diğer iki 
nendir. Dört eatın ı:eeen tıtnıarm taııa aza yerine divanı riyaset en fazla 

eatrrlan bo• kuru~t.M besıap edilir. •••••••••••••lllln rey atmış olan iki namzedin aza
hğınr meclise bildirecektir. 

Fıkra: 

Bir tecrübenin 
Neticesi 
Cümhuriyelin onuncu yıl dönü • 

mü münasebetiyle devlete ait de· 
miryolu tarifelerinde tenziti.t ya. -
pıldığı malumdur. Bu tenzilatılı 
tarifenin tatbik edildiği rnL;ddetçe 
trenlerdeki yolcularının miktarı 

her vakitki derecesinden üç dört 
misli artmıştır. 

Trenlerdeki bu yolcu kalabalığı 
yalnız bayramdan değil, ayni za -
manda tarifelerin ucuzluğundan· 

dır. 

Bu hal şunu isbat ediyor ki de -
vamlı surette tarifelerde tenzilfıt 

yapmak mümkün değilse bile ara 
sıra zühur edecek fırsatlardan is -
tifade ederek tenzilat yapmakb. 
büyük faydalar vardır. Esasen 
demiryollarının ve liman1arın 
devlet idaresine geçmesinden islih 
daf edilen asıl maksat ta bu gibi 
faydaların husulüne imkan hazır
lamaktan ibarettir . 

İki kişi birbirini bıçakla 
yaraladılar 

Beşiktaşta Has fırında boyacı 
Mehmet ile Galatalı namiyle ma• 
ruf Mehmet arasında kadın mese-

ı esinden dolayı kavga çıkmış bun: 
lar biribirlerini bıçaklamışlardır • 

Her ikisi de kolundan ve göğ • 
sünden yaralanmış olduklanndan 
Beyoğlu hastahanesine kaldırıl -
mı~lardır. 

Kültür birliği 
Cümhuriyet bayramının i.:ç~n-: :i 

günü Ankarada "Türklü~• kl:!ti.!r 
birliği,, ismi altında bir birlik ~ç.1-

mıştır. Birlik reisi Muiz Lomhro:;:;o 
Beydir. Açılma merasimin~e b:r 
ç ok mebuslar bulunmuştur. 

& 

ç 

ı 

Otomobil çarpması 
ÜSküdarda Atpazarmda kal~~·

cı Mehmet Kızlar ağasmd().n gc • 
erken şoför Hulusinin idaresin • 

deki otomobih çarpmış ve hafifçe 
yaralanmtş şoför Hulusi de ye\!t~
anmıştır • 

Bulgar heyeti 
reisinin sözleri 

d 
Cümhuriyetimizin onuncu yıl 

önümü münasebetiyle Ankarada 

apdan merasimde Bulgaristan 
iftçi fırkası namına bulunan hey 

y 

ç 

e 
z 

t Sofyaya dönmek üzere şehrimi
e gelmi§tir. 

Şumnu meb'usu Mösyö Boıa • 

e 

makof'un reisliğinde bulunan he]. 

t on yedi zattan mütesekkildir 
çlerinde Bulgar çiftçi~ fırkasm~ ı 

Si 

mensup bazı mebuslar, fırka aza
ndan bazıları \'C çiftçi fırkasına 
cnsup iki gazeteci vardır • 

Heyetin reisi dün bir muhnrriri· 

m 

mize, Ankarac . t intibaları etrafın· 
a, şunları söylemiştir: d 

h 
"- Ankarada gördüklerimize 

ayran olduk. Sultanlar Türkiye • 

nin altı yüz senede yapamadığı • 
, cümhuriyet Türkiyesi on yıl<l:ı. 

Sl 

m 

apmağa muvaf fok olmuştur. y 

re 
Padişahlar yalnız cami ve ha • 
m yapmışlar, yalnı~ kendilerini 
uşünmüılerdir. Cümhuriyet hüku 
eti ise memleketin ve milletin 

ayırım dü!!ünmüş, mektep, fa!ie, 
ren yolları ve bir çok faydalı r.ıü 
scseler vücude ~etirmiş, bir ke • 

me ile yokluktan varlık meydana 

d' 
m 

h 
te 
es 
li 
getirmistir • ,r- · 
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yavaş doktorluğum üzerimden sıy- VAKIT'ın yeni Tefrikası : 3 

- lia t l .. liafif h' s a ıgınızı anladınız ya? 
hafta ır apandisit krizi.... Bir 

Aya kalmaz, geçer. 
tneliyatsız mı'!. 

- Apand· · değild· ısıl ameliyatı bir şey 
rıld~·n·••v•n••k .. kanan adam Kô.tibi mes'ul/erden evvel gizlice 
oldum. 

tr ır. Heme b ·· ı · · rıer h ld n ugun a ıverırız. 
''Ya. &. e caddede karsıdan kar
• _:e~ınekten daha az .tehlikesiz. 

ıek b arın sabaha kadar bekle-
' elki g G . Ylt I eçer. eç.mezse amelı-
o urum B . 
ehire de . f' .kd d' lf aynı ırı ey ı. 

hite s
1.? tanımadığım bir sesle Be
oze kar ıstı· 

da -b Evet, hi~ deği 1 se akşama ka 
t ek1· ı· tar 

1
• ıye ım. Öğleden sonra tek 

ge ırain'ız k .. }\ , arar verınz. 
A. ocasını seviyor muydu?. 

berıj ta.~a. bir apandisit krizinde 

0.ntı tercih ederdi, Ferdiyi mi?. 
O nu seviyor muydu?. 

Onu ne halde bulacaktım? 
Hastaları ameliyat olurken, 

renkten renge giren çok babalar, 
analar, çocuklar ,karı kocalar gör
düm ..• Ameliyattan sonra, kapıyı 

açınca, nefes nefese yaşlı gözlerle 
yüzüme bakarlar: 

- Ne haber doktor?. 
Diye sorarlardı. 
Behirede bu aynı heyecanı gö-

recek miydim? .. 
Ferdiyi seviyor muydu?. 
Kapının tokmağını tuttum. E

ğer Behireyi bitkin bir halde gö -
rürsem, benim için fena hır hatıra 
olacaktı. 

Acaba onu gene sevebilecek )' oknurı İçin mi böyle titriyordu?. 
•a tı . Parası için mi?. Serveti i - miydim?. 

• n mı? 
·· Kalbim güm güm atıyordu ... 

dii~·ikkatle bakıyordum. Alçak 1 Acaba öbür tarafta onun kalbi na-
l ... ukncelerini gözlerinde okuyabi- ıııl atıyordu?. 
•C:c • 

rnıydim !. Kapıyı açtım. 
~ Beniın düşüncelerimi o okudu. Hemen içim rahatladı. 
ll~ulduğumun farkma vardı. Gözleri ya!'• değildi. Dudakla-
8a•ın ·· ·· ·-d· k · · d S t :r ı onune ıg ı: rını e.";l'lırmıyor u. ararmamış ı. 

k - Her halde sizin sözünüze in- Heyecanlı değildi. Sevgi ve aşk 
'Yat edeceğiz. yoktu. 

h - Sözümü sövledim. Derhal - Oldu bitti Behire. 
trnen şimdi ameliyat lazım. - Teşekkür ederim canım .• 

ll- :t· "' Ben ona bundan sonra yapıla-

liastaneyc telefon.... cak şeyleri anlatırken, o, usul usul 

.... Bir dost irin bir oda ha7 _.rr)a _ elleriaj oks.uy_ordu. 

.... ı 7 
-- ;ıimdi ne olacak?. 

t' ~ını tonl:.ilı .. 
"' -- k - Bir saat sonra uyanır .. Ya-or.:;:rc ko smm kollarını o -

a\ "~. mnda hızlı sesle konuşu
1

masın ... 

le .\!en Behirey~ kuvvet verici söz Sen eve git de1 bir saat sonra gel.. 
r '":ıUyorum. lsteucn beraber...,gidelim. 

Giuiyorum. - Hayır, şoför bekliyor, yalnız 
l\.a.pıda elimi sıkıyor: kalamayız. 
- Güle "u··ıe s b ... 

onra soruyor: 

tı.ı - Derhal ameliyat lazım oldu
ııa kani mısın?. 

Çİtı-: Behire, böyle şeyde keyfi i-
' laf ol d' .. ·· l sun ıye soz soy emez.. 
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h. Öcle üzeri operatör ameliyatı 

l>tı. 

~l! ~Bir 'lliiddet, hastanın kim ol -
gunu unuttum. Kinim durdu. 

İtı ATtık kendinde değildi ki ... 
'anlıktan cıkmıştı. 
~od d~ k · · d · ' tırı h ern e or ıçın e, ınsan a -

ı:>'ı . ayal ve memat mücadelesine 
... tışn 1 'li .. 1 c eri bu yerde kin ve nefret 

l'lt:y or. 

tt! J\rkadaşım operatörün, yüzler

tıı.ı atneliyatında bulunmuştum. 0-
Qj tı ne üstat olduğunu pek iyi bilir 

l'll, 

al't\ ICrrk senelik doktordu. Elleri, 
ite e~\Yat Yapaı·ken zevkle seyredi
hıı.te eı:erdi ... Ama bu eller, bir 

alı h k • •a. b' nre et yapsa, yapacak ol -
',.. ır can kurban gidebilirdi .. 
(' erd · · ltıt· ıyı ... Onu .. en mahir ellere 
•rn etmiştim. 

ç1~ Operatör bir pensle kakumu 
~dı, apandisi aradı. 

~,t\'\ en heyecan içindeydim. Her 
~b -n böyle heyecanlanırdım. A
r' a. te~hisim doğru muydu? ... 
. l'lıltn .. d - l .. ~ .. 
ıftih ... ıgımı an ayınca ,gogsum 

;rla. kabarırdı. 
~l\ı>k Peratör şi§kin, siyahlanmış, 

'l~ra bir apandis buldu. 
llıü.nıe baktı: 

~i . ......._ T aın zamanında yaptık! de-

"'-iladı, kesti. 

"' ) lf. :{. 
aeh· 

l\ı.ı ıre afağıda, bekleme salo-
?lda.ydı.. 
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Yukarıya, Ferdinin oaaıına 

çıktım. 

Hasta bakıcı İkbal oradaydı. 
İkbal iyi bir kızdır. 

- Doktor bey, dedi, dün küçük 
hastanızı gördüm, selim söyledi. 

- Küçük hastam da kimdir?. 

- Hani bir aktris vardı, uya • 
nırken, söyleyecekylerini işitmiye. 
siniz dye, yanında bulunmanızı is
temiyordu. 

Güldüm 
- Demek gizlenecek çok şey var· 
mış .. .. 

(OP.~·amı var) 

Bir hükumet zehir tica
retini teşvik mi ediyor? 

Cenevre, 3 (A.A.) - Mi1letler 
Cemiyeti· tarafından teşkil edilen 
ve isti;?ari bir mahiyeti haiz olan 
af yon komtesinin dünkü toplantı
sında Amerikan murahhası M. 

Fuller yeni Mançuri hükumetini 
kendi topraklarında uyuşturucu 

maddeler kullanılmasını teşvik et 
mekle suçlandırmış ve bu hükume
tin bu yoldaki hareketini şiddetle 
muahaze etmiştir. 

Amerika kongresi 
V AŞINGTON, 3 (A. A.) 

Meb'usan meclisi reisi M. Rayney 
dün şu beyanatta bulunmuştur: 

"Gelecek ikinci kanunda top -
!anacak kongre ruznamesinin ba -
ıına içki yasağı hakkındaki Volt
tad kanununun kaldırılması, ispir
tolu içkilerden alınan gümrük re -
sim ve harçlarının değiştirilmesi 

maddelerı konacaktır. 

Erzurumdan geçen hey'el 
O zamanki yolların fecaati göz kanına girmişti. Mumaileyh berbe 

önüne getirilecek olursa heyetin re: 

bir muhacir arabası içinde çektiği "- Şu sakalımı alafranga bir 
meşakkatleri kolayca tasavvur e - sekil de kesebilir misin?. Yanak· a
debilirsiniz. Ankaradan Sivasa ka ~ımdaki sakalı büsbütün tıraş e -

dar oldufi'u gibi Sıvastan Erzuru - ı deceksin ve çene.mde sivri bir ~a
ma karlar da gene gündüzleri gidi kal bırakacaksın.,, demesi üzerıne 
liyor ve geceleri ya hanlarda veya berber gülmeye batlamış ve şu ce-
çadırda g~çiriliyordu. vtı bı vermıştı: 

Hilmi beyler, İran mücahitlerin • 
den Emir Haşmetle birkaç refikı, 
çerkes Reşitle bir iki arkadaşı , 
İranı tanıyan erkanıharp yüzbaşı
larından Ruşeni bey ve daha bazı 

zevat ki cem'an yirmi kişi olduğu 

halde harbı umuminin başlangıcın 
dan birkaç gün ıonra İstanbuldan 
hareketle Ereğli - Niğde - Kayseri 
Sıvas - Erzincan tariki ile Erzuru-

Yolda giderken köylerden yiye- "- Süphanallah, Bu İstanbullu 
ma gitmişti. 

cek içecek tedariki mümkün ola · efendilere ne oldu ki; dün de se-
mıyordu. Çiinkü köylülerin kendi nin gibi birisi geldi, aynı şeyı söy- Katibi mea'ullerden mürekkep 
ler!nt! bile kifayet edecek kadar ledi ve bana bir sıvrı sakal kestirt- olan birinci heyetın bu ikinci he-

yiyecekleri yoktu. Onun için yiye· tıkten sonra çıkıp gitti.,, 

cek ve içecek büyük merkezlerden Katibi mes'ul berberin bu sözle
geçerken satın alınıyor ve ancak riuden şüphelenerek o zatın kim 
bu snyedc aç kalmaktan kurtul - olduğunu hemen tahkike başlamış 
mak mümkün olabiliyordu. 

1 
ve evveli. berberden onun uzunca 

Sivastan hareket ettikten sonra boylu, tıknazca, mavi gözlü, kum
bir hafta kadar bu suretle kat'i me' ral saçlı bir adam olduğunu anla
saf e edilip nihayet ilk hedef olan nuya muvaffak olmuştu. Esasen o
Erzincana muvasalat edilmişti. turdukları eczacı Mehmet efendi 
Heyet İstanbulu terkedelidenberi hanında dahi garip kıyafetli bir 

1 
aradan takriben on sekiz gün geç- zatın Erzincan sokaklarında do -
tiği halde ne merkezi umumiden, !aşmakta olduğundan bahsedilmiş 
ve ne de başka bir tarahan hiç bir ti. Anlatıldığına nazaran ayağı -

haber alamaınıştı. Katibi mesul nın birine bir spor çorabı geçire -
l..7Jor dünyada gelip geçen hadi- rek pantalonunun paçasını o ço -
selerden, harbi umuminin ne şekil rabın içine sokmuştu. Diğer aya -
ve tarzda cereyan etmekte oldu - gına da çıplak olarak yalnız kun
ğundan ta.mamen bi haber idiler. durasım giymıştı. Böyle tek spor 

Bundan başka on se iz gündenl,e
ri hangi sebepten dolayı mütema
diyen ilerlemekte o'duklannı da 
layıkiyle bilemiyorlardı. 

Şimdi bitap ve bimecal bir hal
de Erzincana gelerek orada ecza
cı Mehmet Efendinin hanına in -
mişlerdi. Bu eczacı Mehmet Efen 
di denilen zat Erzincanın en ma
ruf askeri müteahhitlerinden idi. 

çorabı ile hanın avlusunda gezer 
ken herkesin nazarı dikkatını cel
beylemişti. Katibi mes'uller gerek 
sivri sakallı, gerekse tek spor ço
raplı zatların kim olduklarını so -

ruşturunca birincisinin merkezi u
mumi azasında doktor Bahattin 
Şakir ve diğerinin de meşhur ha-

tip Ömer Naci bey olduklarını mey 
dana çıkarmakta güçlük çekme -
mişlerdi. 

O esnada doktor Bahattin Şa
kir ve Ömer Naci beylerin büyü -
cek bir heyet halinde katıbı . mes'ul 

lerden bir gün evvel Erzincandan 
geçerek Erzuruma gitmeleri atide
ki sebepten ileri geliyordu: 

yelten haberdar olmaması ve esa
sen birinci heyetın de ne maksat
la yola çıkarıldığının henüz bili -

nememesi gösteriyordu ki teşkila
tı mahsusa diye ortaya çıka:-ılan 

fikrin mevkii icraya konulması i • 

cin henüz kat'i bir program mev -
~ul değildi. Öyle zannediliyordu 
ki, gerek katibi mes'uller, gerekse 

Doktor Bahattin Şakir bey heyeti 
Enver paşa taraftarlarının teıki • 
latı mahsusada oynıyacakları rol -

leri yakından murakabe etmek ü
zere yola çıkarılmışlardı ve bunun 
da nasıl kabil olabileceği henüz 
kestirilemiyordu. 

Netekim, katibi mes'uller Er· 
zincana muvasalatlarını telgrafla 
İstanbula haber verdikleri halde o 
radan hiçbir cevap alamadan uzun 
müddet Erzincanda beklemiye 

mecbur kalmışlardı. Heyet aza • 
ıı yol yorgunluğunu iki üç gün 
azrf ında çıkardıktan sonra Erzin

can sokaklarında dolaşmıya baş -
la.mıştı. Görülecek hiçbir iş olma
dığından lstanbula çektikleri tel -
grafa gelecek cevabı beklemekten 

başka bir çare kalmamıştı. Bu ce
vap da gittikçe gecikiyordu. Er -
zincana muvasalatlarından beri 

hir hafta geçlığı halde katibi mes
ullerin bundan böyle ne olacakla
rı, ne yapacakları ve nereye gide -

cekleri ile hiçbir kimse meşgul ol-

Mehmet efendi anasıl Üsküdar
lı idi. Daha eczacı mektebinde tah
sil ederken ticarete merak ettiğin
den o zaman Üsküdar iskelesi ci
varında bekleşen beygir sürücüle

ri arasına karışarak beygir işletir
miş. Mehmet efendi mektepten 
çıktıktan sonra Erzincana tayin e
dilmiştı. Mumaileyh orada da ti

carete devam etmi§ ve nihayet te
kaüt olarak büsbütün ticaret haya 

tına alılmıştı. Bu sayede Erzin -

canda emlak ve akar sahibi olmuş, 
büyük bir han açmış ve ordu mü -
teahhitlerının de en büyükleri sı -
rasına geçmişti. Eczacıyken beygir 

Katibi mes'ullerin Erzincana 
muyor gıbı görünüyordu. Ki.tip 

hareket etmeleri hakkında İttihat 
T kk

. k . • beylerin bazıları iç sıkıntısından 

sürücülüğü yapan, beygir sürücülü 
ğünden de ordu müteahhitiiğine 

kadar yükselen ve nev'i şahsına 

münhasır olan bu Mehmet efendi 
gayet mükerrem, şen ve şatıı- bir 
zattı. 

Katibi mes'uller Erzincana mu
vasalat ettikleri zaman kendile -
rinden bir gün evvel diğer bir he
yetin oradan geçerek Erzuruma 
gittiğini haber almışlardı. Bu he -
yet de gayet gizli hareket ediyor 
ve kendisinı hiçbir kimseye tanıt
tırmtmıya çalışıyordu. Katibi mes
ullerın buna rağmen ikıncı heye -
tin mevcudıyetınden haberdar ol
maları bir tesadüf eseri olmuştu. 

Erzincana muvasalatlarınm ertesi 
günü katibi mes'ullerden birisi 
yolda uzayan sakalına bir şekil ver 
dirmek için bir kürt berberın dük-

ve era ı mer ezı umumısmın 

d . ~ · k d n 
1 
civardaki Dersim dağlarına tır • ver ıgı arar an sonra, o zama . 

d h 'l' 1 T ı · t paşa da 1 manıyorlar ve bu suretle vakıt ge-a ı ıye nazırı o an a a 
bir gün doktor Bahattin Şakir be - çirmeye çalışıyorlardı. Yemek pi • 

yi nezdine çağırarak ona Erzuru - şirmek hususunda meharet sahibi 
ma gitmeıını teklif etmiş ev demiş olan Kemal Ferit Beyse Erzin • 
ti ki: canda kalarak arkadaşlarına ye • 

- Umumi harbe belki biz de 
i~tirak edeceğiz. Erzurum bir ser 
hattir. Sen Edirnede muhasara gör 
dün, tecrüben vardır. Harbe girer
sek sen Erzurum valı!ığını deruhte 
edeceksin. O vakte kadar da Erzu
rumda teşkilatı mahsusa vezaifini 
tanzimle meşgul olursun. Bu vazi
feler Rusların Kafkasyadaki aske
ri hareketlerini tahkik etmek is -

' Jam unsurlar arasında teşkilat vü-
cuda getirmek ve harp halinde 
bunlardan istifade etmektir.,, 

Doktor Bahattin Şakir bey da
hiliye nazırı Talat beyden aldığı 
hu talimat üzerine ikinci bir heyet 
halinde o da yola çıkmak üzere 
hazırlanmıya batlamıştı. Nihayet 
doktor Baha bey de beraberinde 
ittihat ve terakki müfettişi umu;:ni 
&İ Ömer Naci, Erzurum müftisi 

mek hazırlıyordu. 

O zamanlarda Erzincan valisi 
Üsküdarlı Cemal bey isminde bir 

zattı. Erzincan fırkası kumandan -
lığını ise miralay Arif bey ifa edi

yordu. Katibi mes'ullerden mürek
kep olan heyet Erzincana muvasa
lat edelidenberi oradaki fırka ae -

ferberliğını ikmal etmış, aakerleri
ni toplamış ve Erzincanı terkede • 
rek gitmıştı. Şimdi şehir askerden 
muarra bir halde bulunuyordu. 

Bu suretle ikinci hafta da gelip 
geçtiği halde henüz İstanbuldan 
bir ses çıkmamıştı. Katibi mes'ul 
lerin sıkıntıları son dereceye var
dığı için Eı·zincana muvasalatlnrı· 
nm on yedinci günü aralarında 
şiddetli münakaşalar zühur etme • 
ğe başlamıştı. 

(Devamı var) 
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"Mater Dolorosa,, - "Ana Istırabı,, "1002 nci Gece,, 
&s~;iyetfT;hrik ~Ed;n: DüŞii;;dü--;.e;; Mevz~ ı Gö; f(;,;;aşfıran ihtişa-,;;içe;;;:Je 

Şüphelenen baba, araşbrıyor: "Bu ~ocuk, benden mi?,, 
Geçende bu sayfamızda Liyan ı Bu ba~langıçtan sonra, bu haf • 

Haydin bir yazısını neşretmiştik. ta "Artistik,, sinemasında gösteri-
Son zamanlarda daha ziyade eğ len "ana istırabı,, filmi üzerinde 

lendirici filmlerde, operet filmle - duracağız. Bu film, işte ciddi, ağır 
rinde oynıyan güzel yıldız, bu tarz bir mevzuun, can sıkmadan, bila • 
da ki filmlerin de film sahasında kis derin zevk verici surette na • 
yer tutmasına taraf tar olmakla be· ı sıl filme alınabileceğine bir örnek 
raber, ciddi, ağır mevzulu filmle- I olabilecek dcrecde muvaffaktır. 
re tahassürünü ifade ediyor ve bun Büyük rejis5r Abel Gansın vücude 
lara doğru bir dönüş başladığm!3. 1 get"ı-diği bu filmde b~ .. rolleri, Li· 

sevinçle işaret ederek, can sıkıcı ol 1 ne Noro, Jan Galan, S~mson Fayn 
marnak şartile ciddi, agır mevzulu ='lb~r oynuyo:·lar. Küçük kız ro • 
filmlerin de tutacağına, umumiyet lünflc de Gabi Trike .... Reji, hesap 
le bunlara özlenti duyuldu~umı i - lı, temsil ahenkli ve ~olayısile, cid 
şaret ediyordu. eli, n3ı: mevzu, zevk verici ...... . 

Nihayet "Asya üzerinde kasır - Eu h:-. :;:~s:yc::i tn!ırik eden ve 
ga,, filminin baş artisti Mongol İn dü~üntlüren mevzutla, bir koca, 
kişinofla birlikte "Tayfun,, filmin! 

1 
karmn:bn ;:üphc ediyor. Karısın· 

çevirerek tahassür duyduğu böyle dan ziy~dc işile meşgul olarak, o· 
bir mevzua tekrar kavuşan Liyan nu hayli ihmal eden koca, kendi 
Haydden başka, Gustav Fröhliş, ı kardes'.lc karısı ara:>mda bir his ve 
bu tahassürünü kuvvetle ifade c- 1 fikir anla~masma vesile vermiştir. 
denler arasındadır. 1 Fakat, anlaşanlar, iradeli davran· 

"1.ütA ,_ • il ======>==== :;;::====:::: - -

dıklarından, karşılıklı zaflarına 1 . hti, 
had çizmişler, aile bağlanışında çö I "Bin ~kin~i gece,, ... ~i.inyada 1 ı;ü, boşa gidiyor. Bilakis, ktı. . , 
zülüşe sebep olacak aykırı bir ha . J en zengı~ ~ır h_ayal esen olarak kümdarın ad:ımlarının eline geÇI 

rekette bulunmaktan kendilerini a • tanınan Bın hır gece,, masalları - yor. Saraya gönderiliyor. 
h ·ıd ı. h ·1· . td11

' lakoyabilmişlerdir. nın, ta ayyiı e u mu teşem çcrçe Ayşenin prensin sevgı ısı 0 • 
eıı5 vesini göz önüne getiren dekorlar ğu şüphesi uyandığından, pr 

Kardeşi öldükten sonra, bir a • 
dam, kocanın içinde şüphe uyan • 
dırıcı rol oynuyor. Ve koca, kan -

sından şüphe ediyor. Kıskançlık 

kurdu kalbile dimağı arasında do· 
laşıyor, kocayı müthiş azap vere · 

rek gece, gündüz kıvrandırıyor. 

Karısı kendisine ihanet etmiş mi
dir? Çocuğun, küçük kızın babası, 

kendisi midir? yoksa? Kadını taz 
yik ediyor. Ortada iki mektup bu-

lunuyor. Bunlar, şüpheyi kuvvet • 

lendiriyor .Karısı kimle sevişti? Dö 

ne dolaşa, gene ayni sorgu, koca -
yı bir burgu gibi kıvrandırıyor: 

Çocuk, küçük kız kimden? 

Hakikati öğrenmek için kadını 

bunaltıcı derecede tazyikin bir 

safhasında, onu, çocuğunu bir da

ha hic göstermemekle tehdit edi • .. 
yor. Çocuk, hastadır. Kadın, ana 

istırabı çekiyor. Çocuğundan u -
zak, ayrı bulunmak, onu çıldırtıcı 

bir şey ..... . 
Bunlar, muhtelif aafbalann ve 

teferruatın biribirine bağlanışını 

bir tarafa bırakarak, vak'ayı, ana 
hatlarile şöylece tesbit edişten iba 
ret. Düğüm, çözülüyor mu? .... Na· 

sıl çözülüyor? İki tarafa da rahat 
nefes aldıran, ana, baba, çocuk, ü 

çünü de rahatlandıran neticeye va 
rış, hangi yoldan? ..• 

"Mater Dolorosa,, nın rejisörlü
ğünü yaptığı gibi senaryosunu da 

yazan Abel Gansm, meharet ve ' 
muvaffakıyetle açtığı yoldan!.. .• 

.. , , 
içinde geçen bir vak'a .... Temsil c- seven gözde, onun vefasızlık go r 

d l T F d 1 M . d" - . · k h .. }<aP en er, anya e or, van OJU • ter ıgın 1 sanara , le evvure . . ·e 
kin, Gaston Modo.... • lıyor. Hükümdardan hızın nıtıl) , 

t . ·1 . . . . K ya11• 
lvan Mojukinin !On zamanlarda 

lstanhulda seyrek görünmesi, o -

nun artist şahsiyetine karşı duyu· 
lan özlentiyi artırmıştır. Tanya Fe 

dor ve Gaston Modo ile beraber, 
muhteşem dekorlu "Bin ikinci ge· 

ce,, filminde görünüşü, onu beğe • 
nenler için hoşa gidici bir san'at 
hadsesi te~kil ediyor .• 

"Kazanova,, filminin başartisti· 
nin bu hafta "Saray,, sinemasında 

gösterilmesine başlanan bu yeni 
filmi, Avrupada uzun uzadıya ve 
hararetle mevzuu bahsedilen, dola 

ınc verı mesını ıstıyor. ızı 
1
: 

d,,.1 
na alıyor. Kızla prens arasın 

vaziyeti araştırıyor. , 
• dr~~ 

Bu sırada prensin idare~ıJl ~ 
kafile, saraya bir baskın yaparıı.. 

I' 
Ayşeyi kurtarmak teşebbüsü11e ~ 
rişiyorlar. Saray muhafızları11d 
bir kısmını elde ediyorlar. T eşe~. 
büs Ayşeye gizlice haber verilı' 
yor. Bir taraftan da gözde Gü)J1ll.r' 

·"ot· yapılacak bu baskını öğreJllı 

Gece Anenin kıy af eti en girere; 

Prens T ahirle kaqılaf ıyor. Bu ~ ~ 
şılaşma, gözdenin prens Tahıt 

''Muhabbet 1 el/alları,, Filmi 

"1002 nci gece,, de Şark hükQmdara, kadınlar arası11d~, 
yısile sükse yapan bir filmdir. Mev vefasızlığı hakındaki şüphesini. 0 

, 

zuu, şudur: tadan kaldırıyorsa da, hükil""-::ış, 
· · d re~ rın bir oyunu netıcesm e, P 

yakalanıyor. 

darın Gülnar isimli bir gözdesi Prens, zindanda yatıyor. sıır':; 
vardır. Güzel gözde ile yakışıklı da eğlence, şenlik .... Bu arada g ' 
bir delikanlı olan saray hassa as - de Gülnar, hükümdardan zİJ1d~ r 

Bir şark hükümdarı... Etrafına 
dehşet saçan bir adam ... Hüküm -

Baştan Sona Kadar, Bol Bol Neş'e 
den sonra, "Muhabbet tellalları,, 

filmi gösterilecektir. Alis Fild, Al

ber Prejan ve Raymü, bu filmde 

oynıyan artistlerin ba~lıcalarıdır. 

Bilhassa Alber Prejan, lstanbulda 

da çok hoşa giden artistlerden .... 

"Paris damları altında,, filmi, da • 

ha unutulmadı. Alber Prejanın sa 

de ve tasannusuz oynayışı, samimi 

yet ifade eden tavırları göz önün

de, munis sesi, sari şarkıları kulak 

larda ...... 

• )<\J 
kerleri kumandanı Prens Tahir, bi nın anahtarını çalıyor, pren51 

•• , 

tarmak için zindana iniyor. f-li.J .. , 

"Muhabbet tellalları,, 

ribirlerini seviyorlar. Bu sevgi, giz 
li kalan bir sevgidir. 

Diğer taraftan bin bir entrika 
çevriliyor. Bazı mukarripler, pren 
si mahvetmek icin ellerinden gele 

ni yapıyorlar. Ve bir gün, prens, 
hükümdarın şiddetli bir emrini ye 
rine getirmekten çekinerek, karşı 

gelince, gazaba uğruyor. Yakala · 
nacağını, canına kıyılacağını aklı 
kesiyor, kaçıyor. Peşinden gelen -

b 1 
!erin ellerine düşmemek için deni· 

aştan l G . . d b' ' ze at ıyor. anem ısının e genç ır 
sona kadar eğlendirici bir filmdir. b l k t f d k t ı B a ı çı ara ın an ur arı ıyor. u 
Taşıp dökülen bol neşe ... Bu hava ger.ç, prense yol göstererek, onu 
ortasındaki mevzuda hem çalışa - hükümdarın gazabından kaçan 

rak yorulmak istemiyen, hem de bir mağarada toplananların yanı· 
''M h iyi yaşamak, gezip tozmak istiyen na sıg-mdırıyor. u abbet tellalları,, filminde iki erkek arasında bir kadın 

Pol Muninin "Ben bir pranga larak bahsettiğimiz bu filmin gös- insanlar var. Ve paraları yok. .. Şu Ganemin sevgilisi Ayşe, esircile 
l.ıçaRıynn!., isimli filmi, gösteril- terilmesi, henüz devam ediyor. halde? ... Zeka yardımı ile zengin rin elindedir. Prens Tabirin idare

<liği her yerde olduğu gibi, bura - "Türk,, sinemasında, gösterilme 1 olmak, kolayca para kazanmak la si altında, esir pazarına baskm ya
dtt da tuttu. Geçen hafta etraflı o- müddeti bitmek üzere olan bu film zım. işte bu insanların arzuları!... pılıyor. Fakat, kurtarma teşelıbü · 

• 5J• 
kümdar, kuşkulanarak peşı .. 

o" 
gelince, onları yan yana bulıı>' ~i· 
Buradaki karşılaşma, prens 'f~·l' 

·ı o rin hükümdarı kendi kılıcı ı e 
dürmesine ve:;ile oluyor. 

Bu, prensle gözdenin, genÇ b.~e 
lıkçı ile sevgilisinin biribirler• , 

kavusmalannı, hükümdarın gttı'~ı 
, . }şfl 

hına uğrayanların kurtulma. 
temin ediyor. 

"Sahte Fahişe,, ye 
"Deli Gönül,, ~ 

h,ft 
"ipek,, sinemasında b~ giW 

"Sahte fahişe,, isimli bir fılrtl l•'' 
teriliyor. Bu filmde oynıyatl 
Me.,. Lömor;•ıp ve Hanri Garil· ... 

1
., 

:> - ~ f iP' 
"Melek,, sinemasındaki 1 ~ • 

ismi, "Deli gönül., dür. Oy11ıY 
lar, Mari Bel ve Jan Müra .. ··· 



F enerbahç~ dün Romanya)~· Etnikos takımı da 
profesyonelleri yendi ! mağlôp oldu 

T amşuvar takımı, lstanbul şampiyo-= Beşiktaşlılar bu seferki 
nunun karşısında 3-lmağlôp oldu maçı 3-2 kazandılar 

su~\l kartılaımanın da bir çok hu 
sıyetie . ld " 

\e A rı o ugunu dün yazmış 
le· G'' . ıı' ~ - uneşı 6 - 2 yenme-

•ne ra. ... 
Ye .

1 
~men Tamşuvar takımının 

... nı ınıyecek bir kuvvet oJmadı -
i•nı ve b k B 'k u ta ımı F enerbahçe ile 
e§ı ta.tın . . l d b' . . n' ıyı maç arın an ırııı-

b~}YaP«na.k suretiyle pek ali. yene-
1 ecek} . . T 

dah . erını, amşuvar takımını 
et ~ ılk gördüğümüz gün işaret 

ınıştik. Bu görütümüzde aldan-
ll'ladıg" ım d .. k" ··k ızı un u maç mu em-
l>lelen isbat tt' D'' .. d'' " .. tt' b e ı. untun ugu ye-

1 a.zı tadilatı tatbik etmesine 
rağmen iyi bir oyun çıkaran F e -
tıerbahçe takı.mı Ateş - Güne§ 

~e Perayı büyük farklarla yenen 
d.0 tnen takımını iyi bir farkla yen 

ı .. 

k F enerbahçenin, lzmiraporun 
artısına çıkarmak üzere tecrübe 

edec .... k egı ta ımm, tamamen Macar 
Profesyonellerinden mütetekkil 
olan Tamşuvar ekibi karııaında ne 

~etice alacağını merak eden bir 
alabalık, havanın hafif yağıılı ol 

"'-.aına rağmen, Fener stadında 
~ıı bulunuyor<lu. s \ 

a.at tam on beşte evvela Ru • 
menler sahaya. çıktılar. Biraz son· 

~ da F enerbahçeliler gözüktüler • 
k Ulat merasimden sonra, iki ta • 

•rn karşılattığı vakit, F enerbah -
c;d'nin şu kadro ile çıktığı anla,ıl • 

ı · 

~ liüsaınettin - Fazıl, Yaşar, Ce
f lt, Eaat, Lebip - Niyazi, Muzaf • 
~. Zeki Re,at, Fikret. 

1f~em Nuri Bey .•• 

dı~hlna F enerbahçeliler Batla -
d lr, Birinci hücum çok canlı ol
du. Zekiden Muzaffere, Muzaffer 

t~: Eıada ve Esattan Niyaziye 
k en top, üç dört saniye süren 
k ıaa hir müddet içinde Rumen 
aleıj o·· .. d b' d b' 1 h lik . nun e ır en ıre go te -
~ esıne inkılap ediverdi. Fakat 

(/~adın azacık beklemesi, kale -
b;n!n fedakar bir plonjonla topu 

<>ate et . . . . 
mesını temın ettı. 

Bu h .. 
lı bi . ~cuma Rumenler uzun pas-
ın·· r •nıtle cevap verdiler. Fener 
ik~dafaası bu hücumu kesti ve 

•ne· b' le .. 1 ır Fener akını, gene aynı 
l'e~ 1nki~afiyle, aynı tehlikeli vazi

B t~vl.ıt etti. Fakat bu da kaçtı. 
u ıkınci kaçırııtan sonra F e -

tıer(i} · i erın cansız bir oyun oynama-
aR.'batladıklarmı görüyoruz. 

,. l oınanyalı profesyoneller anla
l'ı tnay b' F an ır ataletle cansızlatan 
)ijenerhahçe hatları arasında süzü-

Y<>rlar Hu" .. t" h .. l' · cum us une ucum 
ilJ>ıyorlardı. 

Nitek· f 'k b' a)d ım, aı ır oyunla vasıl 

k ukları on ikinci dakikada bir 
<>tn ' 

tal er vuruşu esnasında güzel bir 
Yaptılar. .!: gol, F en~rl~lerin uyufuklu . 

1ıttt hemen aıldı. Sarı - Li.ci -
b iner, mutat güzel oyunlarına 
)~f!ladıJar. Esadın ortada biraz za-

1 kal " masına ragmen muavin hat 

tındn güzel paslar alan hücum hat 
tı, çok güzel akınlar yapıyor, bil • 
hassa iki açık, ve sağ iç Rumen 
müdafaasını allak bullak ediyor -
du. 

Zeki, mükemmelen marke edil -
diği için ender fırsatlar elde edi • 

ayağiyle üçüncü golünü de yaptı. 
Rumenler, bilhassa bu sayıdan 

sonra sinirlendiler. Hakemin ka-
rarlarına bile itiraz ediyorlar, fır· 
sat dütsün düşmesin münakaşa et 
mek istiyorlardı. Maamafih, F e

ner hakim oyununu idameye mu -

Yunanistanın kupa şampiyonu 
Etnikos takımı burada ilk maçını 
gene Beşiktaşla yapmış ve iki ta
kım sıfır sıfıra berabere kalmış -
Jardı. Dünkü kartıla§ma iki takım 
için de bir öç alma maçıydı. Beşik 
ta~ klübünde faal sporcularla ida-

leri de Cahit ile Ali tarafından 
doldurulmuştu ki bunlardan Ca
hit bilhassa iyi oynadı ve Hayati
yi hemen hemen aratmadı. 

Galatasaray klübünden Suphi 
Beyin hakemliği ile başlıyan ma • 
çın ilk on dakikası Yunanlılar le
hine geçti. Yerden kısa paslarla 
oynuyorlar ve Beşiktaş kalesini 
tazyik ediyorlardı. Dördüncü da
kikada mühim bir fırsat kaçirdı • 
lar. On ikinci dakikada sol'açık
ları büyük bir fırsat daha kaçırdı. 
Arkasından bir tane daha. 

Beşiktaş müdafaası ve hafları 
bu tazyik karşısında cidden güzel 
oynuyor, fakat muhacim hattı iyi 
i;lemiyor, Şerefin pasları uzun ka 
çıyordu. Bununla beraber on be
şinci dakikada Yunan müdafaası 
topa elle dokundu: Penaltı. Bam
bino bunu gole çevirdi. 

F enerbahçe - Tamşuvar mafjında takımlar ve m a Cjta n bir vaziyet 

Bundan sonra mücadele daha 
çok müsavi bir şekle girdi. Beşik

laf yavaş yavaş düzeldi. Devre 
sonuna doğru da tazyik etmek Be 
şiktaşa geçti. Otuz beşinci daki
kada sağdan başlıyan 'bir alCın"~ağ 
içten Şerefe geçti ve kaleye dggru 
giden topa dokunarak topu kale
cinin önünden kurtaran Şeref ta
kımına ikinci sayıyı kazandırdı. 

yor, buna mukabil Retat bozuk 
l:iir oyun oynüyordıı. 

On dokuzuncu dakikada Niya -
zinin güzel bir ortalayışını iyi kul
lanan Zeki, Reşada güzel bir gol 
vaziyeti ihdas etti ve Reşadın aya 
ğiyle Fenerin beraberlik sayısını 

kazandırdı. 

Fener aynı hakim oyunu idame 
ederek müsabakaya devam edi -
yordu. Takımın ıağ cenahı, Ni -
yazi ve Muzaffer çok nefis deplas 
manlarla Rumen müdafaasını fe
na halde müşkülata sokuyorlar -
dı. Muzaffer, 25 inci dakikada u • 
zun ve çok güzel bir şiltle Fenerin 
ikinci golünü de yaptı. 

Bu golden sonra, Rumen takı • 
mı hırçın bir oyun oynamaya baı· 
ladı. Profesyonel futbolculu -
ğun ince ve yahut kaba, görünür 
veya görünmez bütün hilelerini 
kullanıyorlar, çarpmadan tekme • 
ye, sert şarjlardan gizli yumruk -
lara kadar bütün çirkin hileleri 
ihmal etmiyorlardı . 

Fakat netice değişmedi ve F e -
ner devreyi 2-1 faik bitirdi. 

ikinci devre battan nihayete 
kadar F enerbahçenin lehinde cere 
yan etti. Sarı - Lacivertliler bu 

devreye, takımlarında bazı tadi -
latla çıkmışlardı. Ziya Fazılı is-

tihlaf etmit Lebibin yerine Şaban 
geçmişti. 

Fenerliler daha düzgün oynıyor -
lar, Rumenler yalnız müdafaasını 

değil, bütün takımlarını bocalatı -
yorlardı. 

Gene mahut profesyonel hile -
leri .. Bugün nasılsa bunları görme 
yen Nuri Beyin görmemezliğin -

den, adeta iptizale düşmüş bir ha 
le geldi. Buna rağmen Fener -
bahçe on ikinci dakikada çok en
fes bir inişten sonra Muzafferin 

vaff ak oluyordu. ı re heyeti arasında ihtilaf olduğu 
18, 27, 36 ıncı dakikalari:la, çok ve idare heyetinin bu temasa mü

güzel gol fırsatları kazanan Fener saade etmemesine rağmen birinci 
liler bu fırsatları kaçırdılar. takımın bu maçı muhakkak yapa

Bu kaçırışlar, en ziyade şu ıe • cağı rivayetleri büyük bir alaka u 
hepten ileri geliyordu: yanchrdığı için futbol meraklıları-

Rumen takımı, bilhassa müda - nın mühim bir kısmı Taksiree gel-
f aada çok haşin oynuyordu. mişlerdi. 
Topla beraber ceza sahasına giren Beşiktaşlılar, aralarındaki ihti -
Fenerli, topu ayağında bulundur- lafı nasıl hallettiler bilmiyoruz, fa 
duğu müddetçe her nevi tehlikeye kat takım muayyen saatte sahaya 
maruzdu. Hakemin iki muhakkak çıkarak Yunan takımıyla karşılaş-
penaltıyı görmemesi, Rumenleri tı. Takımda, birinci maçta oldu -
teşci etmişti. ğu gibi, idare heyeti taraftarı ol -

Arkasından Beşiktaş sağ içi 
mühim bir fırsat kaçırdı. Devre 
bitti. 

İkinci devre gene Yunanlıların 
tazyikiyle başladı. Bir kornerden 
daha birinci dakikada bir tehlike 
atlattık. Arkasında bir tane da
ha.. Fakat yedinci dakikada Yu
nan!ılar güzel oyunlarının müka -
fatını bu sefer sayı çıkarmak su
retiyle kazandılar. 

Bu tazyik on. beşinci dakikaya 

Bire karşı üç golle galip vazi - duğu söylenen Hakkı gene yoktu. 
yette olan ve bir hafta sonra çok Bundan başka Hayati ile Nazım 
mühim bir maçı başarmak mecbu- da oynamıyordu. Nazımın bulun 
riyetiyle karşı karşıya bulunan bir mamasının sebebi ayağının sakat 

ı 'd" H t' · e'memiş- kadar sürdü. Fakat bundan son-ekibin, gol çıkarmak için oyuncu- o ması ı ı. aya ı ıse g ... • 
· T k .. 1 ld . ra agır basmak tekrar Sıyah - Be-

larından birini, belki de beş mü- h. a ım şoy e yer a ı: 
hacimini sakatlamak ihtimaline Sadri - Hüsnü, Adnan - lb- y~zlılara geçti. Artık a~ın üsüt~e 
marzu bırakmaması tabii idi. Nite- rahim, Nuri, Feyzi - Cahit, Ali, a .. ;~ :.a~yordu~. 1Ba.~bıno~un ~ır kim, Fener muhacimlerinin böyle Şeref, Bambino, Eşref. şu unu unan a ecısı ma ~ret e 

hl.k 1 · 1 1 k d ş f t h ·ım mevkiine yakaladı. Fakat aynı kalecı otuz te ı e i vazıyet erc~e sı ı avran - ere or a mu ac . . . . 
d ki ıd · ·1 · p kl .. b .. nden Bambi- beşıncı dakıkada Bambmonun ma ı arı görü ü. getırı mlŞ, era u u . . . .. .. .. .. 

O b k 'ld F · · d k' ol iç mevkiine ıkıncı şutunu tuta.madı. Bu guzel yun u şe ı e, 3-1 ener • no ısmın e ı genç s . . 
b h l'b' · ı b. ı 1 t k dig" er boş yer sayıda bütün takımın hıssesı var-a çenin ga ı ıyetıy e ıtti. a ınmış ar, a 1.mm · -

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Etnikos yarın G. Sarayla 
bir daha karşılaşacak 

Dün akşam öğrendiğimize göre l larında bütün kabiliyetlerini dene
Yunanistanın kupa şampiyonu Et- yeceklerine şüphe yoktur. 
nikos takımı yarın Taksim 5tadın· Öğrendiğimize göre Galatasa -

da Galatasaray birinci takımiyle ray takımında antrenör Mister 
Pödifut gene oynayacaktır. Fakat bir uöc alma,, maçı yapacaktır . 

Malum olduğu üzere üç giin evvel 
yapılan ilk maçta Galatasaray 2 

1 kazanmış fakat bu kazancı te -

min etmek kolay olmamıştı. Bu 

itibarla yarınki maçın çok hararet 
li olacağına, tehrimizden bir ga • 

libiyet kazanmadan gitmek iste -
miyen Yunanlıların bu son maç -

göğsündeki yaradan müteessir o -
lan ve küçük bir ameliyat geçiren 
Nihat Beyin oynaması şüphelidir . 
Galatasaraylılara muvaffakıyet 

temenni ediyoruz. 
Yarın aynı sahada yani Taksim 

stadında Şişli ile kurtuluş takını -
ları arasında da. iddialı bir kupa 
maçı yapılacaktır . 

eh: Top müdafadan hafa, haftan 
hücum hattına geçmiş, kısa, yer -
den paslarla Yunan kalesi etrafın
da mekik dokumuş, Şeref in yerin
de bir pasiy1e Bambinoya geçmiş

ti. 
Vaziyetin 3 - 1 şeklini alması 

Etnikos takımını hiç te kırmamış
tı. Bunu takdirle işaret etmek la
ZJr":ndır. Yunan muhacimleri bo -
yuna ileri atılıyorlardı. Bu çalış
malarının neticesi, kırkıncı daki -
kada cidden güzel bir sayı daha 
kazandıJar ve maç 3 - 2 Beşik• 
taşın galibi~·etiyle bitti. ' 

Baştan başa hareketli geçen bu 
maçta Beşiktaş cidden güzel oyna 
dı. Bilhas~~ Hüsnü fevkalade idi. 
Klüplerine şerefli bir galibiyet da
ha kazandıran gençleri tebrik edi-
yoruz. 



-2-
- 1ıte, o diyordu, karın, senin 

karın, dikkat et, içeri birini ala -
cak. 

Filhakika, birkaç saniye sonra 
siyah bir insan gölgesinin de açı -
lan kapı önünde belirdiği ve her i
ki ~·:.i-:udun karanlık içinde kaybol 
d ·l;: ~rı görülüyor. Biraz sonra da 
ycıvaşça kapı kapanıyordu. Artık 

Bundan ıonraıını bilmiyorum. O 
dar merdivenlerden nasıl indim. 
Kahvenın yolunu nasıl bulabil • 
diım hatırhyamıyorum. Yalnız 
müezzinin terefedeyken eğilip ku 
l&ğır:ıa gfıuldadığı: 

kimbilir ne zamandanberi bu tarz-
ela ihanet edip duruyordu. Vaziyet 
apaşikar böyle idi. Buna bir defa 
sah çektikten sonra yapılacak işi 
tayin kalıyordu. Kendi kendime: 

Çok basit, dedim. İkisini bir a
ı ada yakalar, evvela herifi tepeler 
ve kapı dışarı ederim. Ama ya ke
ratada silah, milah bir şey varsa! 
ı~ter misin beni bir güzel oracıkta 
yok ediversinler, sonra da evlenip 
benim harimimde, benim kurdu -
ğum yuvamda yan gelip keyif sür
sünler! Yağma yok, dedim, böyle 
hazırlıksız baskın yapılmaz, bırak 

bu gece böyle geçsin. Yarın ben de 
bir silah tedarik edeyim, hem hu

Karın, senin karın diyen se- zuru kalple daha iyi düşünür, bas
ıi muttasıl beynimde zonkluyor, kın tatbikatını inceden inceye zih 
o vakıt o kadar hafif, o kadar cı- nimde tasarlarım, ona göre terti -
hz gelen bu ses, ıimdi, bir baykuş bat alırım, diyerek beklemeğe baş 
feryadı gibi kulaklarımda çınlı - ladım. 
yordu. Tam üst üste, sekiz fmcan Beyefendi, oğlum, allah böyle 
konY.alC içtim. Acı mayi midemi, bir intizar ateşini kimseye göster -
l:i'ogazrını kavururken aynı zaman- mesin. O ara geçen be~ on daki -
Cla itidal ve irade dizginleri.mi de kanın azabını, üzüntüsünü hali. u
toparJamıfh. nutamam .. Ne müz'iç haldi o be -

Az sonra tamamiyle kendime nim halim .. 
hakimdim. Hiç bir şey olmamış Semih efendi - ısmını bir mü
gibi kalktım. Evime gittim. Hay - nasebetle öğrendim Semih efendi 
ret .. Hiçbir değişiklik, hiçbir fev - imiş - burada durdu. Zavallı yo
kaladelik yok. Şayan kapıyı açı - rulmuş, ter içinde 'kalmıştı. ikimiz 
yor, karım merdiven eşiğinden her de birer bardak soğuk su ile birer 
zamanki tatlı tebessümü dudakla - kahve daha ısmarladık. Macerada 
rmda beni karşılıyor. İçimden gi - ki heyecan beni de kaplamıştı. 
ai mürailer diyordum. Görünü - Sonunu merak içinde bekliyor, hiç 

J.?ÜZ ,ıiz.. Ama ne göreceklerdi?. sesimi çıkarmıyordum. Az dinle -
Ne gösterecektim?. Ne yapacak - dikten sonra efendiciğim, böyle a
tım? Onu daha ben de tayin ede - zap içinde geçen on beş, yirmi da
memiıtim. Neyse, yemeğimizi ye - kika r.onra, karım, perişan, yorgun 
"dik. Hizmetçi kız, başım ağrıyor, bir çehreyle geldi, itinalı bir ses -

dedi Ye çekildi. Kaldık bizbize. sizlikle yatağa girdi. Şmdi ben de 

Karıma belli etmiyor ,fakat en u - bir azap devresi daha aşlamıştı. 
fak hareketını nazardan kaçır - Uyku uyuyamıyordum. Sinirlerim 
mıyordum. Fikren de zamparanın bozulmuş, berbat olmuştu. Hazan 
saklanabileceği melhuz yerleri dü- şeytan, kalk, şu kadının boğazını 
şünüyordum. İlk fikrim en ziyade sıkıver, diyordu. Sonra, gene ken
ıaklanması muhtemel olan yeri bir dimi topluyor, sabret ya Semih di
den basıp onu karımın gözü önün- yordum, sabır, onun da cezalana • 

de adamakıllı tepeledikten sonra cağı dakika. uzak değil. 
bir paçavra gibi kapı dışarı fırlat· Böyle ruhi işkenceler, eziyetler 
ma.k ve sonra karımın he - içinde geceyi geçirdim. Sabah ol -
nüz taıarlıyamadığım bir şekilde du. O benden evvel kalkmış, kah -
~aresine bakmak. Fakat sonra bu valtı hazırlıyordu. Ben de davran
fikri değiştirdim. Karım belki bu dım, Uykusuz geçen bütün bir ge
adamı tanımamazlığa gelir, hırsız- cenin mezahimini yüzümdeki renk 

diye iddia eder, iyisi mi, bekleyip sizlik ve gözlerimdeki kanlı kırmı· 
cürmü meşhut halınde yakalarım, zılıktan anlıyan karım hayretle: 
bu daha muvafıktır, dedim ve so - - Ne oldun bey? Diyordu, sen 
yunup yatağıma girdim. Beş daki- de mi hastalandın. Yüzün kireç gi
ka sonra Saime de geldi. Mutadı bi, gözlerin kan çanağına dönmüş. 
veçhile kucağıma sokuldu ve uyu- - Evet, dedim, hastayım. 
du. Ben bin bir çeşit düşüncenin - Ah ben de öyle, hiç keyfim 
zihnime hücumu altında bunalmış, yok, diye cevap verirken ben, içim 
tefekkür kabiliyetimi de kaybet - den, gidi mel ?un, diyordum, gün
miş b'ir halde uyuyamıyor, bekli - . düzleri kaçan keyfin gece yarıla -
yordum. Her halde akşam ezanın- 1 rında pek güzel yerine geliyor, he· 
da başlryan bu komedyaların son le dur sen. 
perdesi gece yarılarında kapa - Bu ara karım gene kaybolmuş • 
nıyo/du. Keşfim doğru imiş. lki tu. Beş on dakika sonra muztarip 
saat mi, üç saat mi geçti, karımda bir çehre ile geldi. 
hafif bir kımıldama oldu. Derhal _ Kuzum, bey, dedi, bugün be 
gözlerimi kapadım. Beni uyandır- ni doktora. götürsene, kendimde 
mamağa azami itina ettiğini hisse- bir fenalık, bir fevkaladelik hisse· 
diyordum. Yavaşça kalktı. Yatak- diyorum. 
tan süzülür gibi inerek terliklerini _ Ne gibi dedim. 
giydi. Odadan gene o itina ile, gü- - Bir yanıklık gibi, vakit vakit 
rültü etmemek itinasıyle çıktı, git- göbeğimin hizasında sancılar pey

ti. da oluyor, her dışarı çıkışımda şid 
Şimdi ne yapacaktım. Evimde, detli bir cvca, bir yanıklık hiasedi 

koynumdan karımı çalan ,namusu- yorum, diye cevap verdi. 
mu, şerefımı çalan bir düşman var - Senin gitmen olmaz, dedim, 
ek. Ben bunu gözlerimle, hem de, ben doktoru alır buraya getiririm. 
şahitli, ispatlı görmüştüm. Sonra, Ve hemen fırladım, bir doktorla 
en fec; ciheti, karım, o kadar sev- beraber avdetimde karım yatağa 
eliğim o yegane mahluk da bana, yatmış, bekliyordu. Evvela rahat -

33 sene, 33 milqon nüfusu idare 
eden Aptülhamit kapıya çıkmak 

eşref saat beklerdi .. • 
ıçın 

• 
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Ebülhüda başında arap usulü, 

kısaca sarılmış yeşil sarığı, uzun 
bol cübbesiyle tekkede pek çabuk 
kendisine muhit yapmıya muvaf -
fak olmuştu. Şeyh efendı derlerdi 
de bir daha demezlerdi. Hele sa -
raya davet edıldıkten sonra şey -
hin itibarı büsbütün arttı. Günün 
birinde bu yılan oynatıcı arap yav 
rusu, ıeyhülislimın tepesinden ba
kar bir şeyhülmeşayih olup çıkı
verdi. Ebülhüda Abdülhamide 
bir ruhu habis gibi hulul etmişti. 
Padiıah Ebülhüdanın yanında ho
casının sözünden çıkmıyan bir ta
lebeye benzemiye başlamıştı. Ba -
kınız bir hatıramı anlatayım. 

Paditahın tahta çıktığı günün 
yıl dönümünde idi. Akıam üzeri 
geç vakit izin alarak hünkarın ya

nına çıktım. Her zaman oturduğu 
bahçeye nazır geniş odada beni ka 
bul etti. Odaya girdiğim zaman 
yalnız değildi. Kö§edeki kuyruklu 
piyanonun baJında 8 - 1 O yaıla
rında bir kız oturmuştu. 

Abdülhamit beni görünce işa -
ret etti. Bilahare Ane sultan ol -
duğunu öğrendığım u küçük kız 
bu işaret üzerine kalkarak beni ıe 
lamladı. Tekrar piyanoıunun ha -
!IDa geçerek çaldığı parçaya de -
va.m etti. Doğrusu bu yaşta bir kız 
için çok güzel çalıyordu denilebi
lir. Memnun olduğumu gözlerim -
den okuyan Abdülhamit hu daki -
kada evladının herhangi bir hü -
nerinden gurur duyan bir baba 
rikkatiyle, bir bana bir de kızına 
bakarak: 

- Nasıl kızım ... diye sordu. Bit 
tabi kanaatımi açıkça söyledim: 

- Çok mükemmel çalıyorlar e
fendimiz ... 

Abdülhamit masanın yanında 
idi. Ben Ayşe sultana daha yakın 
bulunuyordum. Piyano on dakika 
kadar devam etti. Ayşe sultan bir 
ba,ka parça çalmak üzere idi ki ... 
odanın kapısı vuruldu. Musahip 
Nadir ağa sırtını mümkün olduğu 
kadar kamburlaştırarak içeri gir
di. Kandilli birkaç temennadan 
sonra: 

- Şeyh Ebülhüda efendi kulu
nuz nöbet odasında fermanınızı 

bekliyorlar ... haberini verdi. Hün
karın hu dakikadaki telaşını hiç 
unutmıyacağım. Bir eliyle araba: 

- Sen dur ... diye işaret eder
ken, kızına piyanonun kapağını 

kapattırıyordu. Bir saniye sonra, 
kızını elinden tutarak hareme gön 
••ınmmunmt1mnıt1111ımnnaıın:ıuıtt1ttttU1tttUattU11nmtlftlllltnNtımutum111tt111Unu 

ıızlığı hakkında izahat alan dok -
tor, muayene başlamak üzere ha -
zırlanırken, karım, lisanı halle dı
şarı çıkmamı ihsas ediyordu. 

Onları yalnız bıraktım, karşı o -
daya geçtim. Beş dakika, on daki· 
ka geçti. Ben odada yalnız başıma 
sabırsızlanıyordum. Nihayet çey -
refc saat sonra doktor çıktı. Benim 
oturduğum odaya gelerek: 

(l)e\'ROll \Ar) 

derdi. Odaya girdiği zaman göz 
göze geldik. Benim istizahıma ce
vap verecek vazıyette olmadığını 

görmekle beraber "Sultanın piya
noya devam etmemelerinin sebe -
bini,, kendisinden sordum. Gü
lümsiyerek: 

- Şeyhin çalgıdan ho~lanmadı 

ğmı bilmez misin ... Kızlarıma pi -
yano çaldırdığımı görürse canı sı -
kılmaz mı?. 

Cevap vermek istedim. Fakat 
vakit kalmamııtı. Şeyh hazretleri 
(?) elinde iri taneli bir tesbih sal
lana sallana odadan içeriye girdi. 
Şikarmın üzerine atılan bir kaplan 
gibi yerlere kapanarak hünkarın 

ellerine sarıldı. 
Hatta, bununla kalmıyarak a -

yaklarmı öpmek istedi. Fakat Ab
dülhamit onun omuzlarından tut -
tu: 

- Aman şeyhim ... diyerek aya
ğa kaldırarak yanına oturttu. Ev -
vela aralarınca birkaç kelime a -

rapça söylediler. Abdülhamit bir 
az sonra ellerini kavuşturarak E
bülhüdaya sordu: 

- Şeyh efendi. .. bu gece donan 
mayı seyredecektik. Acaba büyük 
mabeyne geçmek vakti gelmedi 

'? mı .. 

Arap bu suali cevapsız bıraktı. 
Dudakları arasından anlaşılmaz 

bir şeyler mırıldanıyor ve ikide 
bir yalnız "efendimiz .. efendimiz,, 
diyordu. Abdülhamit telaş içinde 
sordu: 

- Ne var şeyh efendi... Bir 
mahzur filan mı?. 

Arap gözlermı yarı kapıyarak 
murakabe halinde: 

- Hayır efendimiz .. La valla
hi ... efendi. Yalnız (masanın üs -
tündeki saate bakarak) velinimeti 
biminnetiımiz afandi hazretleri. 
Yalnız biraz daha .. 

- Biraz daha mı bekliyeyim 
diyorsun .•. 

- Evet, velinimeti 
Birkaç dakika daha .. 

- Niçin?. 
- Eşref saatin hulul 

efendimiz ... 

biminnet. 

etmedi 

- Pek ala bekliyelim ... 

Otuz üç şu kadar milyonluk nü
fusu otuz üç sene zulm altında 

idare eden Abdülhamidin bu sözü 
nasıl bir tes1imiyet ve mütevekki -
iane surette söyledığmı işitseydı -
nız siz de hayret ederdiniz. 

Remilci şeyh bir müddet daha 
gözlerini saatten ayırmıyarak .. bek 
ledi. Sonra hafifçe yerinden kı -
mıldandı: 

- Afandımız .. vakitler müsa -
ittir ... Af andımız ... 

Haremi humayundan büyük 
mabeyne gidi§ vaki olacaktı. Os
manlı hakanı? 250 ve nihayet üç 
yüz metreyi yürüyebilmek için bir 
şeyh bozuntusundan müsaade al -
mak ihtiyacını duyuyordu. 

Abdülhamit her zaman bu me
~afeyi araba i'e katederdi. Yalnız 
tahta çıktığı günlerin ı.enei devri-

}esinde yürüyerek gitmeğe me'. 
bur kalırdı. 

Mecbur kalırdı diyoruz. ~i.i:~ 
kü bu bir mecburiyetti. Çünku ti 
yıl dönümü şenlikleri münasebe 
ile geçtiği yollarda fevkalade hş' 

r'' zırlıklar yapılırdı. Bilhassa sBo 

ya dahil olan saraylılar, kadın ~ 
• tı. 

fendiler, hazinedar ustalar, k• 
beler ve diğer saray kadınları hıl' 
ı.usi çadırlarında mevki alarak pi>' 

c~ işahm gelişini beklerlerdi. 

Abdülhamit, böyle günlerde rııe 
raıimin yapılmasını istemekle bt" 
ı aber, bir kaç. hafta evvelinde" 
haremden selamlığa kadar uzaY'' 

cak bu seyahat için tertibat alıtl • 
masmı irade eder, kendisi de ht' 

ı r. yecandan geceleri uykusuz ka ı 
dı .. 

işte bu akşam da Ebülhüdanıtlı 
iyi saatte olsunlarla görü,erek ~e~~ 
diği müsaade üzerine senede bı. 
defa yapılan muazzam sefer ~aW 
oluyordu. 

Bu esnada alayın halini size ati' 

]atayım: 

En ileride tüfekçilerden müre1'· 
kep keşaflar, ağır ağır ilerliyere~ 

·dıt yol açıyorlar. Arkadan avcı gı 
t 

müdürü meşhur Sansar Mahtı1\J 
k'• 

yürüyor. Yegane vazifesi hün ş 

rın bir yerden bir yere gittiği ı• · 
man maiyetinde bulunmaktan ib~ 

·aı 
ret olan bu adam, deruhte etll• 

mesuliyetle mütenasip bir vale•~ 
içinde ahkiki bir sansar yürüyUtil 
ile ayaklarının ucuna basarak iltf' 

liyor. Mahmudun az arkasıncl•1' 
ellerinde gümüş fenerlerle ha de· 
mei humayun geliyor. 

Harem dairesinden çıkıldı. 5e• 
sada yok. Abdülhamit bile bu b• 

le bakıp ikide bir gülm~k. ar~u•;~ 
nu gösteriyor. Çehresının ıfa 
ettiği manaya bakılırsa bu kad.~: 
takyidi gülünç bulduğu zannecld' 
bilir. Halbuki tertibat meyanın. 1" 
en ufak bir şey ihmal edilse 1 

evvel kendisi ihtar eder ve tepif1t' 
rek bağırır, çağırır. 

Bir asker kolu bile, tehlikecie1' 
a' 

geçerken bu kadar tertibat l\ll'Jl dJ 
w ı·· .. S k" yol ga uzum gormcz. an ı ıı 

pusu kurmuş yüz binlerce dü,,ctttl 

ile kar~ı karşıyayız. 
I nf'rflml r<tr} 

Büyük bir hava yolu 
bl&" Marsilya, 3 (A.A.) - Kaza it 

ka - Mariguanne hava yolunda t• 
liyen tayyareyle dün sobalı Rab~ .. ,,., 
tan havalanan jencral VuiJler1' 1 

d 11•" Mariguanne tayyare mey a "e 
gelmiş, oradan miralay Giriyer 

ur· 
Buskat tarafından ı~arMlanın1Ş 

~ ı<lıı.r• 
Afrikadaki Fransız topr~ bİ' 

i.izerinde 25,000 kilometrelı1' 11• 

uçu~ yapmğa hazırlanan 30 f r•,, 
· 0lıı' sız tayyaresi, hava musaıt .,,ı 

b h 'k' . . . altı u seya ate ı ıncı teşrının ı,,t• 

pazartesi günü sabahı çıkaca1' 
dır. 



lzmitte Bayram lhlisasları 

•• •• • ç , ç geceyı 
as geçirdik? 

Sö ı·· h .. ~.uyorlar, haykırıyorlar, ağlıyorlar, 
utun geçmiş kederlerini unutuyorlardı 

~ İznıit, 2 (Hususi) B l . s· .. 1 · · ·· 1 · d'k 
·ın bayr - ayranı a· ı ır an goz ennı goz erıme ı · 
heykeli :unnı kutlulıyoruz. Gazi ti: 

nın bulundu ~ C" h . B . . . - ı ı D llleyda gu um urıyet - en mı nıçın ag ıyorum. e· 
S nı ınah, . 

a.at kul . . er yerıne benziyor . di ve anlattı: 
\'e istas csı, Necatibey mektebinin "- Oğlumun birini Sakaryada 
nin, Hü~~nun, Demiryolu caddesi· bini de Afyon cephesinde kurban 
ba!tan b unıet yolunun etrafını verdim. O zamandanberi dün· 
rtıitli d laşa çevre) iyen 60 bin İz· ya yüzü görmez olmu~tum.. Bu 
'b 0 durınus E · b' d · b d il · b .. Rı i d I :-; .. ngın ır enız ayram a, mi elm u mesut gu· 

bu 6Q ~ _za. dalga kabarıp, taşan n ünde tuttuğum matem artık ni -
kaJhind ın ınsan yığının belli ki, hayet buldu. Bu göz yaşları ga • 
Yor: G e. :Yalnız bir sevgili yaşı • mm, kederin değil, sevincin, gül
~i dend~~ı .. Yaşaiçi sehretshrdethr menin ifadesidir.,, 
Yorum 1 

çe nslanlar köreyor sam- Muhterem annenin mübarek el-... 
lerini öperek ve ben ele ağhyarak 
ayrıldım. 

8u h' 
bin a~Ia ır, he~, on aslan değil , 60 

n ... 
hrnir 

liaj h .~n çok sevilen, sayılan va· 
l'İlgj Ugun bir ateşti. Cevherdi, ka· 
htr dz,_ ~artsız haykırıyor "yurtdaş· 
ı_ 1 ıyord B •tın u.. akın şu ha lka ba . 
ftı lı §~halkın coşkunluğuna, bakın 

8 a ın tezah~r~tına ... ,, 
u heng~ · · · :tord k e.n_ıenın ıçınde l:nynaşı • 

ha~·k u ·· Yalı gene ~öylüyor, gene 
§U" ırıyor, gene dalga dalga co -
t ,,ordu tz 't ı· . . 
ııa" · .. nu va ısı sanmam kı 

.ı8.tı In''dd . c:01 .u ctınce bu kadar içten 
. . sun \"e h,. J·-d L l . . . tçin ... ı.... ar .r.er ccsı ıçm 

sarsan 5 •• .. 1 · h •un oz soy emış ulun • .. 
t ''Vatanın o kara günlerinde sal· 
lllatl d . 

1' ar cvrıne nit sanından ve 

Kim bilir böyle ne kadar matem 
tutunlar, bayramımızda giydikleri 
siyahlıkları atarak beyazlaştılar. 

lkinci. bayram sabahı, Halk fır· 
kası binasına gidebilmek için ha • 
şıma tfülii türlü haller geldi. 
itişe kalaşa iki dakikalık bir yolu 
yarım saatte gidebildiğim için bir 
bahtiyarlık hissediyordum .. 

Halk fırkası kürsüsünden muh-
telif hatipler söz söylüyor, cüm -
huriyetin faydaları, 1 O senede yap 
tığı muvaffak eserler canlı veciz 
cümlelerle halka anlatılıyordu. Bu 
yaşı:unak isteyen ve yaşayan mil • 

lelin heyecanı belediye önünde 
son haddini bulmuştu .. Gene hah-

,el'tf d -
le\\~ 1~ en tecerr üt ederek bu mil- tiyarların bahtiyarı vali Eşref Bey 
"1'.ern'bı:r .. olan o büyük Mustafa gür ve ateşli sesiyle etrafı çmlatı· 
ı,'l. a koylünün kara ekmeğini yor, mevhum bir paşa ismiyle anı· 
der'l.cltf~ beraber yedi, Dağların , lan Paşasuyunun §ehre getirilme -

c erın 1 · k · · · l'atak 1 yamaç arın toprağını smin a ma merasımmı y:apıyor 

tin ' ta~ını yastık etti. Memleke- ve: 
~ı~\~Üyük yükünü sırtına aldı . "- Bu suyun ismi artık cüm • 
ta\' ~f· uyük bir dahidir, dahilerin huri.ve ıuyudur,, dedikten sonra 

•ı 1 • d ~ ~nn İye kadar yapılam~ - -dünyanın en güzel bir memba su· 
\r1t'r. Ben gibi aciz bir ~~ - yu için de: • 
ltl.Uıı ~aıiyi tavsiften i.c~. Gök "- Bu suyun ismi de artık Çe -
l'orJorli.iyoru, bir tu n mı başlı • ne suyu decil, Gazi ııuyudur. Onun 
din~" Yoksa J.lazreti Muhamme· ulu namını taşıyacaktır. 
ğın · tyarn~1:i ıni kopuyordu. Bu yı- Belediye meclisi azasından Hü· 
"e ~tı'ar kütleleri için için içten seyin Bedrettin, su müteahhidi 
" Ctirdcn k '-'lıi y aynaşıyor, yaşasın Mi.inir ve Adapazarı Ticaret ban • 
~el ··

1 
aşasın Cümhuriyet ava -

cı ~rn · . 
•rn ka l ıtın berrak, mavi, sema-
li 1> 1Yor, bu altmış bin 1zmit-

'iir1~. 

rw.t?, Cfünhuriyetin göğsiimüz 

kası umum müdürü Asım Beyler 
de güzel, veciz ifadelerde bulu -

nurken, sıhhat müdürü Hıfzı Bey 
de Cümhuriyet ve Gazi sularının 
evsafını anlattı. 

'l'Urke el tWlç siperi 
Urınak yaraşmaz Türk ön- Cümhuriyet marşı söylene söyle 

ne bu insan seli Cümhuriyet mey -
{)· de, Türk ileri.. I •Ye ıcal . . danındaki Gazi heykelinin etrafı -

e ha;; erının bütün kuvvetiy • nı revreledi. 
t 1 1.>t1yor b . :r 
,lı arı ' u engın sesin uğul - Adapazarından halle mümessil· 
ilerde Perde perde yükselip, perde l l 

Yayılıyordu.. eri ve izci e .. Gazi heykeline çe -
D: lcnk koydular ve tazimatlarmı bil 
~r ann -

G . enın göz yaşı dirdiler. 
l ı. CÇıt resın· .. " l 1 · Ad · ·ı ll\hk ı goru memiş bir par· zmıt ve apazar ızcı eri ant 
Çefit ~s:)';~nlık nümunesiydi. Her içtiler. Bu sırada Gi.indüz. Nadiri 
te!hir ed~ {endi sanatım burada Gazi heykeli önünde ateşli hita -
l'i, İtciJe;Yor, kara deniz askerle . besini yaparken gördük. Hazreti 
"e hilh ' sporcular, mektepliler İsanın hastalara şifa verebildiğini, 
'- 1 assa kö }"} M f K ı· l h' l flı! ~Ilı Y u er ~iddctJi al _ usta a ema rn ö ü ır mi lete 
~ec:ı~tlardı. can, hayat verdiğini haykıran bu 

alı in., {) :rn~nzara banıba..:•.-ydı arkadaşın sözleri engin ve hudut -
h Qan sel' · )'A4 • 

11.§rüu ının içinde ben de suz alkı~lar toplıyordu. 
dr-... e§r olurken 'h · 
1 
''lCağız ,., .. 

1 
. 1 lıyar bir ka - Hep c;1rpındık 

arın boz erıme ilisf 1 h' 
llıuhteıı - ı. n ısar - Daha neler söylendi, neler ya -

otur Teın tak ] .. muş ağlı d ının a tında pıldı farkında değilim. Yalnız 
~ı.ıld ""' Yor u. Bu h k . k 1 ki '-- l.ıgü bayraınd ' . er esın u a arımda şu anda kalan ve 
-... r'tı dikk t' . a bu nınenin ağ- hafızamdan silinmiyen bir kelime 
&od kulduın ,_.,~~ 1 

sclbetti. Yanma var: Gazi... Evet hep bu ismi an -
U:tıı • ı-cıcın ağlad .. 

· fhtiy- . ıgını sor • dık. .. Hep Gazi, G zi diye cırpın -
<:ehresind>!ki 

8
.r ~ınenin buru uk ı dık. Hep Gazi için ya,adık:. 

~ızgıler d . · ı · 
E'I ın eştı . Gene gece olmuştu .. Gök yüzü • 

Bayramda Ankara! y d Z 1 
Ankirayıbüyükbayramda,~~~~~~~~~-'~~l_l~a~r_=~~~~ 

ziyaret edenler ' G •• ••l' J 
ANKARA, 3 (Hususi) - Bü - onu uen sesler,, 

tün bayram günleri esnasında halk k 
kesafetine ve kutlulama hareketi - Çl aran • 

şaır 
ne en ziyade sahne olan Ankara 
Halkevi olmuştur. Tesbit edilen ra 

kamlara göre bayı·am esnasında 

Ankara halkevmı 8500 kişi ziya -

ret etmıştır. Bunlardan 1200 kişi 

baloya 5750 si temsillere 900 Ü 

hukuk talebesinin ve 650 si de 
muallimlerin tertıp ettikleri toplan 

tılara iştirak etmişlerdir. Halkcvi
nin Yeni sinemada köylüler için 

verdiği temsillerde bulunan binler 
ce halk yekunu dahil değildir. 

İngilterede bir intihap 
LONDRA, 5 (A. A.) - lngil -

terede Gal memleketinde yüzden 

fazla büyük ve küçük şehirlerde 
yapılan belediye intihabatınm ne
ticeleri şunlardır: 

Amele fırkasının 970, muhafa
zakarların 644, müstakillerden 
576 ve liberallerden 231 namzet 
intihap olunmuşlardır. 

Bu intihabalta amele fırkası 

yeniden 176 azalık kazanmış, mu

hafazakarlar 106, müstakiller 42, 
liberaller 28 azalık kaybetmişler

dir. 

nün pırlantaları aydınlık içinde 
yüzen İzmitin yanında pek sönük 
kalıyordu Caddeler.den halk a· 

km akın akıyor, denizde türlü te· 
zahürat yapılıyor, fener alayları 

cümhuriyet marşını söyliye söyli· 
ye baştan başa şehri ~oJaşıyordu. 

Elektrik nurları içinde yanan 

takların önünd muhtelif hatipler 
nutuk söylüyor, bu nutukları, cüm 
huriyet marşı takip ediyordu. 

Cümhuriyet balosu bütün güzel· 
liğiyle sabaha kadar uzamıştı . 

Üçüncü gün, C. H. fırkası önün 
de Yukarıpazar, Paj, Kapanönü 

mevkilerinde muhtelif hatipler 
cümhuriyet hükumetinin on yılda 
yaptığı işlerin bli.nçosunu çıkarı

yor, açık alınla yapılan ülkülü i§· 
leri sayıyorlardı • 

Bu arada dikkate değer spor 
şenlikleri de oluyor, İdman yurdu 
takımı, Adapazarı Hilal takımını 

1-4 sayı farkla yeniyordu. 

İzmit, telefonunun dünya şebe -
kesiyle birleşme merasimi de gene 
büyük merasimlerle yapıldı. Pos -
ta müdürü Nazif bey, cümhuriyet 

ve Gazi Türkiyesinde posta ve te· 
lefon, telgraf idarelerinin aldığı 
medeni hali ve mazhar olduğu bü· 

yük terakkiyi güzel güzel anlattı. 

Vali Eşref Bey de bu nutka cevap 
vererek Cümhuriyet ve Gazi Tür -

kiyesinde her hangi bir müessese 
ve teşkilatın daima ileri gideceği -
ni söylemiş ve Dahiliye Te Nafia 

vekilleri ile ilk konu~mayı yapmış 
İzmitlilerin bayramda duydukları 
mes'ut heyecanı anlatmış, Gazi 

heykelinin, Cümhuriyet ve Gazi 

Gönülden sesleı- çıkaran ve pe- j kahkahayla gevrek gevrek güle. 
ri kızıyla çobana masal düzen Or- cekti ... 
han Seyfi Beyi, şiir yazmamrş, şa- ! Onun bu sözleri, vakıa, dinli • 
ir diye tanınmamış bir adam diye yenleri güldürecekti; fakat içten 

d 
. . ? 

tasavvur e cmez mıyız·· içe esnaf arasında dedikodu çık • 
Mese' a Asmaaltmda " Emin za- maı;ma da sebep olacaktı. 

de Seyfeddin ve şürekası,, mağa - Mesela, diyeceklerdi ki: 
zasmın sahibi. Kulaktan geçme, "Bitişik mağazadaki kara göz. 
kötü gümüş kenarlı bir gözlük gö- Hı kıza bayılıyor. Gecenlerde ikiıi
zünde, uzun zamandanberi yeni - ni bir otomobilde gö;müşler. Genç 
Jenmedığı için etrafındaki kurde - tir, bekardır, varsın, eğlensin, di
la hafiften yağlanmış şapka başın· yeceksiniz ama kız faz!aca fındık
da, pantalonu ütüsüz, sarı bıyık - çı ... Onun fındıkçılığı yüzünden, 
ları üst dudağından aşağı sarkmış yazık, bir ticarethane iflas ede _ 
kıranta bir tacir. cek .. ,, 

Fikir hareketi namıan haftada Elin ağzı un çuvalı değil ki bü-
iki defa (Karagöz) okuyor; bir za zesin. Daha neler neler söyliye -
manlar başmuharrirliğmı yapmış ceklerdi ... 
olduğu Karagözü. Konu kom~u , - Hep onu, diyeceklerdi , 
şöyle ahbapça. bir uğrayıp bir şu belediye mektupçusu Yusuf Zi
fincan acı kahvesini içtıkçe hoş ya bey, işte o baştan çıkarıyor. 
beş arasın.da kendisine sorarlar: Aradabiı- mağazaya gelir. Kar§ıda 

- Seyfeddin bey; Karagöz ge- ki kız onun göziine iiişti; o Sey-
ne ne yazmış?. feddin heye haber verdi. Maksadı, 

Seyfeddin bey, orada bir pala- Seyfeddin beyin hol parasından 
les çuvalının üzerinde duran ve istifade edip kızı ele geçirmek -
bir ucu pirinç kazevisine gırdığı tir ... ilah.,, 

için unlanan Karagöze şöyle bir -

yeniden göz gezdiriyor ve burnu
nun iki tarafına iki terazi kefesı 

gibi takılı duran gözlüğünün ar -

kasından akıllı ;ıkıllı gülümsüyor 
ve o günkü siyasi vazıyeti, Hacıy
vatın dediklerini, Karagözün tu • 
haflıklarım anlatıyor. 

Ahbapları ,okkalı kahvenin 
telvesinden de istifade edebilmek 

için filcam sallıya sall ıya içiyor 
ve onunla beraber gülüyorlar. 

Seyfeddin bey şimdi nasıl şair
dir de ilave o'arak mizahçılık edi

yorsa o zaman da bir taraftan tüc
c.ırlık edecek, bir taraf tan da ma
ğaza sahipleri arasında nüld.edan 
geçinecekti. Mesela: 

- Karr...göze bayılırım!.. diye 
gevrek gevrek gülünce komfuları 

bu cümlenin he.m "Karagöz gaze
tesine bayılırım!,, manasına geldi 
ğini anlıyacaklar, hem de karşıki 
mağazada kasadarlık eden kara 
gözlü kızdan üstü kapalı bahset
tiğini sezeccklerdi ... 

Seyfeddin beyi kader herne ka 
dar Asmaaltında zahire tüccarı 

yapmış ta olsa içinde gene bir şa -
irlik damarı bırakaccıktı. Zahire 
tüccarı Seyfeddin bey zaman za -
man çobanlarla alışveriş edecek, 
fakat "peri kızlarını,, unutmıya -

caktı. 

Bunu kendısı de itiraf edecek

ti. Arkadaşlarına: 
- Azizim, diyecekti, her işim

de şürekiya danışmak var; fakat 
ben akş<!m üzeri mağazadan erken 
çıktım mr, artık öte tarnfı için or
taklık yok! Öte tarafı için şüreka 
müreka dinlemem doğrusu ... 

Ve b;raz burundan gelen bir 

Böyle de olabilirdi.. Halbuki 
Gönülden sesler şairi şimdi Babı
ali caddesindeki Akbaba idareha
nesinde, bacanağının yambaşında 
nükte düzmekle meşguldür ve ara-

da bir Haydarpaşa vapuruna bi -
nip Erenköyüne, kız çocuklarına 
şiir ve san'at dersi vermeye gider. 

Ankara: Toplu iğne 

Fransız bankası 

Blançoya nazaran büyük 
bir eksiliş görünüyor 
P ARiS, 3 (A. A.) - Havas a

jansından: 

Fransız bankasının 27 birinci 
teşrinde tanzim ve bugün neşretti
ği bilançosu evvelki bilançoya 
nazaran 750 milyon 35 hin 444 
franga yakın bir eksili, göstermek 
tedir. 

Bu eksılışm tahvil edilebilir dö 
viz satın alınması hakkındaki Ruz 
velt planı ile hiçbir münasebeti 
yoktur. Bu azalmanın sebebi ls • 
viçreyle F elemengin geçen tem • 
muzda, paralarının istikrarını 
sarsmak için yapılan şi<ldetli hü _ 
cumlar esnasında, F ransada yatır
dıkları mevduatı çekmelerintlen 
ibarcttır. 

Diğer taraftan Amerikan planı 
nın neşri tarihinden bugüne kadar 
fı ank satın a 'ınma:nna mukabil 
Amerikaya hiçbir altın gönderil -
ırıedığmı havas ajansı temin ede -
cek vazryettedir. 

Havas ajansı bu teblığme şa -
nu da ilave edebılır: 

sularının, yerli mallar sergisinin, tzmitin her köşesini, en dar ve 
telefonun bu bayramda küşat re · kuytu yerleı·inin hile bayrak, elek 

simlerini yapmağa muvaffak olan trik, fener, defne dalları özlü lev· 
I 

Fransız bankasının gelecek haf 
laya ait olan ve bugün tanzim e
dilecek bulunan bilançosunda da -
ha fazla miktarda altın meYduat 
çekıldığıne dair bir kayıt bu!unmı
yacak gıbı görünmektedir. lzmitlilerin sonsuz s~vgi ve saygı· halarla haftalardan beri bir gelin 

larmm ulu Gaziye söylenmesini gibi süs!cudiei bu son ayrılı~ ge -
dilemiştir. ccsi ... Ben bu insan selinin, mah -

Cümhuriyet vekilleri, İzmit hal· şcrinin bu son geceki mübarekli · 
kının bu dileklerini memnuniyetle ğini yı-.zamıyorum .. Benim kale • 
Gaziye söyleneceğini bildirmi~Ier m:m itira f ederim ki bu manzara· 
ve alkışlanarak telefon muhabere· yı tasvirden cidden aciz ve zavallı 
sne nihayet vermiılerdir. ı kalıyor .. 

Gece; bu son ayrılış gecesi .... Haydar oğlu Cevdet 

İşte bunun içindir ki Fransız 
frangının istikrarından şüphe edi
lemiyeceği, M. Ruzvelt tarafından 
alınan kararın ne Fransız parası
n:n kıymeti ne de altın esnsına bağ 
lı kalmak siyaseti üzerinde hiçbir 
tesir yapmıyacağı bir kere daha 
temin olunabılır. 



Türk - Rus Dostluğu Anadoluda 
Kardeş Memlekette Bayramınzzz 

Macaristan onuncu yıl 
bayramımızı kutluladı 

(~ tanıfı l lncl aayıfnmız.da ı 

bir tevakkuften sonra lzmire hare 
ket etmiştir. 

Misafirlerimiz burada milli ve 
askeri erkan ile istasyonu doldu -
ran kalabalık bir halk tarafından 
karşılanmış ve bir askeri müfreze 
resmi selamı ifa etmiştir. 

Dost devlet mümessilleri bura
da kaldıkları 40 dakikalık kısa 
zaman içinde askeri mahafili ziya 
ret etmişler ve burada halk tara -
fından gösterilen yüksek tezahü -
rat karşısında jeneral Voro§İlof 

Hazretleri balkona çıkarak halka 
ı;ita:ben Türk - Rus dostluğunun 
daima kuvvetlenerek devam ede
ceğini söylemiş ve Balıkesirlilerin 
şahsında Türk milletini sela.mla -
mıştır. 

Jeneral Voroşlofun: Y a§asın 
Mustafa Kemal diye bağırarak ni 
hayet verdiği bu hitabesi halkın 
coşkun alkışları ile ve iki memle
lietin dostluğu şerefine yaşa sesle
riyle karşılanmıştır. 

Misafirlerimiz lzmire hareket 
etmişlerdir .• 

Misafirlerimiz İzmirde 
İzmir, 3 .(A.A.) - Ceneral Vo

roşUof riyasetindeki Sovyet heye
ti bu sabah İzmire muvasalat et -
miştir. Heyet karşıyakada kala -
balık bir lhalk tarafından hararet 
le karşılanmıştır. 

Ceneral Voroşilof vagondan ine
rek halkı selamlamı§, hakkında 
gösteraen tezahürata teşekkür et
miştir. 

Tren Basmahane istasyonuna 
girerken bando enternasyonal ve 
istikla l marşlarını çalmış ve mera
simi askeriye yapılmıştır. Vali, 
müstahkem mevki kumandanı, he-

diye Teisi, €.ilmhuriyet Halk Fır 
ası idare heyeti reisi, Sovyet kon

solosu, Rus ticaret mümessili ve 
aileleri heyeti selamlamış, Madam 
Voroşilofa/ Madam Budeniye bu
ketl~r vermişlerdir. 

C~neral Voro!ilof askeri teftiş 
et,nıiş, istasyon önünü dolduran 
binlerce halk tarafından alkı,lan
mıştır. Heyet doğruca vilayeti, 
müstahkem mevki kumandanlığı -
nr, 'belediyeyi ziyaret etmiı ve ku 
maıtianhk önünde merasimi aıke 
ı·iye yapılmıştır. 

Heyet, ziyaret ettikleri yerlerde 

ve ~ikleri caddelerde halk ta -
~-

rafından alkışlanmıştır. 

Müteakiben heyetin indiği Gazi 
konağında ziyaretleri iade edil -
mişHr. ' Ş~h~r Türk,' Sovyet bay -
raklarıyla donanmış ve şehrin baş 
irca yerl;rine kurulan taklara 
R~sça ve Türkçe hoş geldiniz ya
zılmtştır. 

Şehirde ziyaretler 
bmir, 3 (A.A.) Resmi 

ziyafetlerden sonra Voroşilofla 
Sovyet heyeti Tevfik Rüştü Bey ve 
vaH Kazım Paşa ile birlikte oto -
mobilleriyle Bucadaki koşu yerine 
gitmişlerdir. Oradan §ehire başka 
yollardan halkın tezahüratı arasın 
da teçilerek Burnovadaki ziraat 
meh,-tebine gidilmiştir. 

Cen~ral Voroşilof ve Sovyet hey 
eti mektebi hakikaten güzel bul -
muşlar ve ceneral Voroşilof 1925 
senesinde yazılmış gazinin kıy -

metli bir yazı ve imzasını taşıyan 
mektebin defterine şu yazıları yaz 
mıştır. "Bize idarecileri tarafın • 
dan büyük bir aşk ve muhabbetle 
sösterilen ziraat mektebi hakika -
ten. mut.emme] bir teşkilata sa -
hiptir. Ve her hangi bir memle -

ketin, her hangi şehiri için iftihar 
edilecek bir mekteptir. 

Talebelerine ve muallimle -
rine saadet ve muvaffakıyet dile
rim.,, Cümlesini yazarak defteri 
imzalamıştır. 

Mektep müdürü bütün heyete 
mahsülden üzüm ikram etmiştir . 
Mektebin bahçesinde bulunan 
Türkiyedeki gazinin ilk büstü se • 
lamlanmıştır. Mektebin tarasasın
da manzaranın güzelliğini seyre • 
den Voroşilof ileride bir bina gö· 
rünce vali bey bunun cümhuriyet 
bayramında açılma merasimi ya -
pılan iki yüz köy mektebinden biri 
olduğunu bu suretle İzmir köy 
mekteplerinin sayısının dört yüz 
yetmiş olduğunu söylemiş ve Vo -
roşilof bu mektebi göremk iste -
miştir. 

Ziraat mektebi talebesinin al -
kışları arasında çok mütahassis o
larak mektepten ayrılan heyet o
tomobillerle Pınarbaşı köyüne git 
misler, fakat cuma münasebetiyle . . 
ve habersiz gelindiği için mektep 
kapalı bulunmuş ise de misafirleri 
gören köylüler ve çocuklar yanla· 
rına gelmişler ve hep beraber re • 
simler alınmıştır. 

Bu aralık mektp aç,lmış ve hey -
etin fevkalade takdiri içinde mek
tep gezilmiştir. 

Sovyet misafirler intibalarını şu 
cümlede hulasa etmişlerdi. "Dün
yada iki ideal millet var; Biri sizi, 
biri biz,, • Buradan avdetle bele
diye tarafından heyet şerefine yüz 
elli kişilik bir öğle ziyafeti veril -
miştir • 

Kız muallim mektebinde 

lzmir, 3 (A.A.) - Ceneral Vo
roşilof ve beraberindeki heyet 
stadyomda Göztepe - Altmordu 

muhtelitiyle Altay - Kar§ıyaka 

muhteliti arasında yapılan maçı 

seyretmişlerdir. 

Heyet, berabere biten maçtan 
sonra sporcular ve halk tarafın -
dan söylenen cümhuriyet marşı ile 
selamlanmı§tır • 

Misafirler, maçtan sonra, vali 
ile birlikte Karşıyaka kız muallim 
mektebini gezmişler, talebe tara -
fmdan söylenen milli şarkıları 
dinlemişlerdir. 

Misafirler buradan çıktıktan 

sonra Halkevinde .şereflerine ve -
rilen çay ziyafetine gitmişlerdir. 

Misafirler, Halkevinin kapısın -
da fişekler atılmak suretiyle bü -
yük bir hararetle karşılanmı§lar • 
dır. 

Voroşilof cenapları ve heyeti, 
Halkevinde açılmış olan İzmirin 

genç ressamlarının sergisini gez -
mişler ve Bozkurt efsanesini Ga -
ziye ulaştıran bir sahnenin temsi -
linde Gaziyi alkışlamışlardır. Ak -
~am vali konaeında Sovyet misa
firler şerefine bri ziyafet verilmiş, 
ziyafeti bir suvare takip etmiştr. 

Şehrimizde yapılacak . 
merasım 

İzmiri ziyaretten sonra İstan • 
bula gelecek Sovyet ricalini şehri· 
mizde karşılamak için hazırlıklara 
başlanmıttır. 

Misafirlerimiz pazartesi günü 
sabah saat dokuzda İzmir vapu
riyle 1stanbula gelmiı bulunacak
lardır. 

Bayramın son gü .. 
nü nasıl geçti ? 
Eğirdir. 30 (A.A.) - inkılabın 

bütün yeniliklerini ve hayırlı işle
rini miİli hayattaki kurtarıcı ve 
yapıcı hizmetlerini hatırlıyarak en 
büyük bayramımızın kutlularken 
btitün halk, derin bir sevgi ve kop 
maz bir bağlılıkla şerefli varlığı -
mızı andı. 

Malatyada 

Malatya, 31 (A.A..) - Yurdu
muzun bütünlüğü için Cümhuriyet 
meydanında toprak alma merasi
minde halkın, büyiik ülkücümüz 
Gazi Hazretlerine karşı gösterdiği 
derin heyecan, her türlü tavsifin 
fevkindedir. 

Edremit'te 

Edremit, 1 (A.A.) - Onuncu 
Cümhuriyet bayramınm uçuncü 
günü Edremitte yüz elliyi müteca
viz şehir ve köy fakir ve kimsesiz 
çocukları sünnet edildi. Gece f e
ner alayları yapılmıştır. 

müzeleri gezeceklerdir • 
Ticaret odası tarafından misa -

firler şeref ine Perapalasta bir öğ
le yP-meği verilecektir. Ziyafet 
seksen ki~ilik olacaktır. 

Misafirlerimiz saat 16 da Evkaf 
müzesini gezeceklerdir. 

Aynı gün akşamı saat 20,30 da 
Moskova biiyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp Bey tarafından T okatliyan 
da bir akşam yemeği verilecektir. 

Yemeği Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Beyin Dolmabahçe sarayın· 
da verecekleri süvare takip ede · 
cektir. 

Misafirlerimiz salı sabafü saat 
10 da kız muallim mektebini ve 
bir de ill<mektebi ziyaret edecek · 
lerdr. 

Saat 12 de Perapalas otelinde 
Kolordu kumandanı pa~a tarafın· 

dan bir öğle yemeği verilecektir. 
Saat 14 te misafirlerimiz Şit-ke· 

ti Hayriyeden tahsis edilecek bir 
vapurla Beykoza gidecekler kun -

dura be deri fabrikasını gezecek
lerdir. 

8 Teşrinisani çarşamba akşamı 

saat 20,30 da vali ve belediye.reisi 

Muhiddin Bey tarafından Pera -

palasta akşam yemeği verilecek • 
lir. 

Yemekten sonra misafirlerimiz 
Şehir tiyatrosuna gidecekler ve 

temsil edilen piyesi göreceklerdir. 

O gece bir Kavuk devrildi piyesi -
nin oynanması muhtemeldir • 

9 Teşrinisani perşembe sabah 

saat dokuzda misafirlerimiz Ada· 

lar ve Yalovayı gezeceklerdir. Ye
mek vapurda yenecektir. 

" Bu iki milletin 
delerin çok 

dostluğu muahe
üstündedir ,, 

-----· ıt 

Peşte, 31 (Hususi Muhabirimiz- Dedi. Nutuk, elçilikte topla~~ 
den) - Türkiye Cümhuriyeti o - zevat tarafından şiddetle alkıtte" 
nuncu yıl dönümü bayramı Maca- dı ve merasimden Macar gaıe 
ristanm mühim şehirlerinde çok leri de bahsettiler. ısıt 

d B b. · · ·· ·· akfll !amimi bir surette kutlulan ı. \ ayramın ırıncı gunu .. ··k 
· · · · · M d d T·· k.. buY" 29 bırınci teşrınde Peste elçllı- acar ra yosun a ur un .. k . . . f aır 

ği binasında Macaristandaki Türk- bayramı hır konferans ve it 
·11· ·11· h l rla teJ ler ve Türk milleti Macar dostla- mı ı marşı ve mı ı ava a 

n T. C. Peşte elçisi Behiç Bf. tara olundu. 

fından kabul edildiler. Elçiliğe Macar parlamentosund• ,.t 
gelen bir çok zevat, jenerallar, Bayra.mın ikinci günii Mil' 

1 
yüksek memurlar, şairler, darül - parlamentosu binasında Turan;, 
fi!nÜn ve yüksek mektepler müder miyeti tarafından kutlulandı. tf. 

risleri, mebuslar, iktnat heyeti er- münasebetle Peşte darülfünunl• iv 
kam ve refikaları elçi beyefendi- talebeleri Türk milli marşını 'fiir r··r• ye Türkiye Cümhuriyeti onuncu çe olarak söylediler. Reis, ıı 

1 yıl döni.imü münasebetiyle tebrik- kiye elçisini ve sefaret erkanını ~ 
lerini bildirdiler. Turan cemiyeti lamladıktan sonra Moricz pet 
taraf mdan sabık baş konsolos Mo Türk inkılabına ait konferaP51111 

ricz Peter Türkçe olarak bir nutuk verdi ve Behiç Beyefendi bir te" 
irat etmiştir ve nutkunu: şekkür nutku söyliyerek toplanll'' 

- Yaşasın Gazi Mustafa Ke - ya nihayet verildi. 
mal Paşa!. Yaşasın Türkiye Cüm Budapeşteden ba~ka yerlerdi 
huriyeti ve yaşasın kardeş Türk Debrecen şehrinde darülfünun rl' 
milleti!.., diye bitirmiştir. isi Rugonfalvi Kiss İstivan, pe,I 

Buna cevaben T. C. Pe!te elçisi §ehrinde darülfünun reisi Pazrııa'I 
Behiç Beyefendi gene Türkçe ola- ni oltan ve Szeged şehrinde D&ı .. " 
rak irat ettiği güzel bir nutkunda gonics edebiyat cemiyeti reisi 'f~ 

kün ulu Gazisinden ve çok mu\lll 
fakiyetli in!nlabından bahsede 
birer konferans verdiler. 

tebriklere teşekkür etti ve on sene 
zarfındaki Türk inkılabının geçir
diği safhaları ile ona tekaddüm e· 

den Osmanlı İmparatorluğu ara -
sında bir mukayese yaptı. Büyük 
inkılabın neticelerini anlattı. 

Onuncu yıl dönümü münaseb'1 
tiyle Budapeşte yüksek şark me 
lehi müderrisi VAKiT gazete 
Macaristan muhabiri olan be' 

Bu nutuk Macarcaya da tercü- ı k "T k' c b Macarca o ara ür ıyc Ü.dl 

me edildi. riyeti on yılı,. unvanlı bir eser y,.I 

Elçi Beyefendi, nutkunun sonun mış ve neşretmiştim. Bu eseri • 
da tarihte ve hala mevcut olan de Türk inkılabının tarihini, n~~ 
Türk - Macar münasebetlerin - celerini ve büyük ehemmiyeti 
den bahsederek: anlatmaktayız. 

"- Asırlarm derinlikl rine kök Türkiye Cümhuriyeti onunc.fi 
sa~nuş bir akrabalığm birhirln yıl dönümü münasebetiyle mil 
bağladığı hu iki milletin dostluğu varlığına kavuşan büyük Türk rıı 
muahedelerin çok üsti.incledir. Bu letindeh bütün Macar gazeteleril 
gün her iki millet birbirine yakın- mecmualan -la bahsetmektedirle 
lığın derecesini anlaını~tıı· .. , Vegh Jen6 

Polonya meclisi 
Varşova, 3 (A.A.) - Diyet 

meclisinin mutat içtima devresi bu 
sabah açılmıştır. Ba~vekilin bir 
nutkundan sonra bütçe umumi mü 
zakerelerine başlanacaktır. 

Bir motosiklet kazası 
Sofya, 3 (A.A.) - Sofya velod 

romunda yapılan motosiklet ya -

nşları esnasında koşanlardan Ça

kof yere düşmüş ve Bulgar şam -

piyonu Sokolof'a ça?'pmıştır. Bu 

siddctli müsademe üzerine Cakof-
~ . 
un motosikleti tribünlere çarpmış 

ve biri çocuk olmak üzere yedi ki-

Berlind~ 

Kundakçılık mazr.ınu 
mahkemede hakaretedyot 

Berlin, 3 (Volf Ajansı) - ti-" 

yi§tag yangını muhakemesinin "lı 

eünl<.ü celsesinde salona tekrar . 

Lirilmis olan Dimitrof, reisin Jl1 

teaddi; ihtarlarına rağmen mi.id ,S 
deiumumiliğe hakarette devanı 

tiğinden bugünkü ve bundan •0
"' 

ı·aki iki celsede bulunmaktan Jl1 

edilmiştir. (1'. 

Misafirlerimiz aynı akşam saat şiyi yaralamıştır. Çocuk ölmüş -
tür. İki rakip ağır surette yara -

Bundan sonra ekseriya Mot1' 
,. •f•d" vada oturan Mada.m Veis ın ı 

1 . d. l . . 1932 . y•ı• H ın enmıştır. senesı , 

da, birinci kanunda ve 1933 ıe 
11 

yirmide İzmir vapuriyle şehrimiz· 

den Rusyaya hareket edecekler • 
dir. Yavuz ile iki torpido muhri

bi İzmir vapuruna boğaz haricine 
kadar refakat edecektir. 

Kaş'ta ziraat bankası 

lıdır. 

Bir kaçakçı yakalandı 
Seferihisar, (Hususi) - Değir-

mendere nahiyesine merbut Taşça 

köyünde gümrük memurları tara-

Kaş, (Hususi) - 60 köyden mü fmdan arama yapıl~ış, eşraftan 

leşekkil olan Kaş kazasında Zira- Ü;;mari Nuri Efendinin evinde ka-

. . .. M k ad• 
nesı yaz mevsımmı os ov . _, 

ı:;ındaki mahallerden birinde bır • 
• '1'ter 
rada geçirdiklerini, yaz bitti 

J<ır•""' sonra Popof le karısının . ljf 

soauk su mevkiine gittiklerin• 1 
:a 

o • .,,.. 

lemiş ve sözünü şu suretle bitır 

tir: ]J' Muhterem misafirlere Pcrapa -
las otelinde daireler hazırlanmış -
tır. Misafirlerimiz icin İstanbul at bankası şubesi açılmasına lü - çak sigara kağıdı, kaçak tütün bu-

proğramı §U suretle tesbit edilmi~- zum görülmüş ve banka tarafın - Iunmuıtur. Osman Nuri Efendi 

tir: l dan tetkikat yapılmıştır. Şube ya ihtisas mahkemesine sevk edilmiş.-

"- Eylül ve birinci teşrin "1 ,ı 
telıt 

tında Popof ile karısına ıı'-
Moskovada rast geldim. fır. d 
ikinci teşrin ve birinci kaJJ&l~ 
kendilerini Moskovada görıııe Saat 11 de Topkapı sarayını ve 1 kında açıla~aktır. tir. ü 





Mi~ALİ: 
AMMEA. 

~ 

Çekilişi 10 Teşrinisani 933 Cuma günü 
Büyük ikramiyeler: 

lo,ooo liralık ev, 
3,@oo liralık otomobil. 

30,000 muhtelif eşya 
Muhtelif nuınara '. ara ve daha bir çok kıymetli eşya (9259) 

........ -. ... .-az~ .......................... . 
• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1.1. 1. C. tarafından yazdirılıp tab'ı ve tevzii 
"V AK/1~, müessesesi ta'l-afından deruhte edi

. len 1ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir . 
• 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerin fi
atları nefasetine ve sayıfalarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satlşve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

Afyon Vilayetinden : 
"7415,, lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyonda dikilecek Gazi 

Z.~fer abidesi kaidesi in,aah 18/10/933 tarihinden itibaren 20/Ka-

nunuevvel/933 tarihine müıadif çarşanba günü saat on beşte ka· 

palı zarf usulile kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Taliplerin mezkur 

gün ve saatte şartnamede bildirilen ve ibrazı iktiza eden vesaik· 
le birlikte Vilayet Daimi Encümenine ve bu bapta izahat almak 

ve fartname, proje ve evrakı lazimeyi görmek isteyenlerin Encü-

men k~lemine müracaatları ilin olunur. (5941) 

~mm::m:m::::m:::m:::::::::::::::::m:::::::::::::::mm:::mmm:::::m:mm:m:: , ..................................................................................................... . 

fü~ Büyük Tayyare Piyangosu 

1111 16. ıncı tertip ~H~lonıı~tır .... 

llllBu tertipte (50) bin nu-1111 
l~I mara (25) bine in~irilnıi~tir 1111 
iil~ Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. m~ 
m~ 7. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. m~ 
&... H•o•H•HHH••HH•noo•H••oo•n•UOH•UOHO-HOOOO====:ı---H•O••UU•U•OH•O••H•OHOH ı ~mm::mm:m:::m:m:::m:::mm::m&F-::.-·ww•_mmmmmmm..mm.::11111111" 

Ucuzluk •• 

T~RKiYE 

llRAAT 
BANKA51 

.. 

-.DARA 
BiRiKTiREN 
ı2Aı-IAT--~Db'2 · 

temizlik •• Slr'at ........................................ , ........... 
VAKiT YURDU 
KİT AP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her iş· nizi .. 

il • 

VAK 1 T YURDU 

Her Yerden Çok Ucuz Yapar 

Sahibi: MERl\fET ASIM Neıırlynt müdiuü: L Safa VAK 1 T &1.atbaası - tstanbcıl 


