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U k e Yunan Muhtelit iak mlar1 1·1 Berabere Kald1lar 

Birlikleri 
clkti•adi mrntakalan fica• 

ret odalan birlikleri te!'kil e • 
tfer. Boyle bir te,kiUitt olmryan 
iktiaadi mrntakalar aozden i
baret kalm'f demektir. Memle· 
ket dahilinde boyle bir te,kilat 
olmtKlrk~a ihracat olialerinin 
~allfmaSina imkiin yoktur.-. 

:Ankara'da Ticaret Odalar• kon • 
gresinin topland•i• bir a1rada maka• 
Jemlzin mevzuuna Oda miimesaille • 
rfnin nazari dikkatini celbetmek ia· 
tiyorum. 

(Cumhuriyet) te aenelerdenberl 
babaettigimiz bu cticaret odalan bir
likleri) bir tiirlii teessiia edemedi. O. 
mit ediyorum ki; bu seferki kongre 
ticaret odalarl birliklerinin ehemmi· 
yetinl layikile takdir ederek azimklr 
bir karar verir. 

Memleketimizi en aari tetkilat Ue 
techiz etmekte biiyiik faydalar ver • 
d1r. Bahuaua, bizim gihi bir ~ok S&• 

halarda tetkilattan mahrum bir mem· 
Iekette her feyden evvel tetkilat 
mea'elesi battra gelmelidir. 

Ticaret odalan hirlikleri iae aari 
tetkilat•n en miihimlerinden hiridir. 
Ve yepyeni hir fikirdir. Franaa gibi 
miiterakki bir memlekette bile encak 
( 1918) denberi teesaiia edebilmittir. 
Ticaret odalar• hirlikleri olm1yan bir 
memlekette ( iktiaadi mmtakalar) te
'ekkiil edemez. Zira; iktiaadi mtn• 
takalart ticaret odalan birlikleri 
tetkil ederler. Mahaulatmt, aanayiini, 
ve aevkiyatlnt hirle,tirmekte ve bun· 
lar arasmda miibadele yapmakta fay• 
da goren ticaret odalan birletirler. 
Bir merkez tesis ederler. Bu merkez, 
azalart olan odalar i~in miikemmel 
bir iatihbarat, ve tetehbiia merkezi 
olur. Evvelce, ticaret odalartntn yal-
111:r; ha,ma mbb,.~..t .... oret~e}lledikleri 
bW <y0k lefe ualerde hu bwletllleler 
Jlluvaffak olur. Evvelce yaptlam•yan 
antrepolar, umumi magazalar, ofia • 
)er, daimi sergiler ve husuai ticaret 
ve aan'at mektepleri atrmak, liman 
bizmetlerine mahaua alit ve edevat 
aatm almak gibi hir ~ok Me$'eleler o· 
dalann birletmesile yeni varidat aa· 
yesinde halledilir. Bu (mmtaka ti• 
caret odalar1 gruplannt) idare et • 
mek i~in ferik olan ticaret odalart 
reialerile miintebap miimesaillerden 
miirekkep ve adedi odalartn adedine 
ve ehemmiyetine gore deiiten bir 
heyet tetkil edilmektedir. Birliklerin 
menabiini odalar1n1n tahsis ettigi 
muayyen varidat ile ihdaa edilen 
miieaseaabn varidatt ve hibeler tef• 
kil eder. Ticaret odalart naatl miie•· 
aesatl umumiyeden iae Ticaret Oda· 
lara Birlikleri de ayni auretle miies· 
aesab umumiyeden addedilir. 

Tatbikat noktai nezartndan, bir • 
liklerin tefekkiilii baflangtcmda ba
ZI miitkiilata maruz kalmathr. 0 da 
ticaret odalart arasmda mlehuz hir 
hisai rekabettir. fstirak eden odalar-• 
dan biri ve en miihimmi tabiatile 
merkezi tetkil ediyor. Ve rekabet te 
ekseriya bu merkez intihabtndan ~·· 
ktyor! .• Fakat, mii9terek iktisadi men· 
faatlerin takdiri bu rekabet bisaini 
daima maglilp etmektedir. Esasen, 
bu miitkiilat birlikler tetekkiil edin
ciye kadar mevcuttur. Hakiki men· 
faatler etrafmda toplanan odalarm 
biiyiik eserler meydana getirdigi her
gun goriiliiyor. Memleketimizde de 
bu birliklerin tetekkiiliinii tetvik et
mek iktiast mes'elelerimiz i~inde en 
nazari dikkate almacak hir ehemmi
yeti baizdir. Mesela, lzmir Ticaret 
Odast, hinterlanda ile boyle bir birlik 
teaia etmit olsa biiyiik hir iktisat mii· 
easeaeai meydana getirmis olur. Keza; 
Adana ve Merain, Samsun ve Trab • 
zon da ayni vaziyettedir. 

Diger cibetten; ticaret odalar1 bir
liklerinin teeasiisiinde bir de zaru • 
ret vardar. Zira; ticaret odalar1 bir • 
likleri tefkilatl olmadtktra (ihracat 

fislerinin) muvaffakiyetle ~ahf • 
~asma ihtimal mevcut degildir. 

(lbracat ofisleri) ticaret odalar1 
\irlikleri merkezlerinde, yani: lkti
~di mtntaka merkezlerinde kendi 
~tkilabru yapar. Ekseriya da, ayni 
~,kilat ibracat ofislerinin te,kila • 
'd•r. Ancak, bu suretle ibracat ofis· 
ri memleket dahilinde bakiki ve 
i~:ari bir tetkilata malik olmuf olur. 
ll miihim mes'ele hakkmda muhte· 
·~tn kongre azalar1n1n ittifak etme • 
~ temenni eder ve kendilerini ka· 
'l' almaia davet ederim. 

istanbul meb'usu 
ALAETTIN CEMlL 

Memleketin her yerinde muazzam 
tezahiirat i~inde tes'it edildi ! 

Ankara' da Gazi'nin huzurunda yapdan resmige~it ~ok par

lak oldu, Istanbul' daki merasim her senekinden giizel oldu 

Cumhuriyetm aeklzlncl ysld<Sniimi 
evvelki giin memleketin her tara • 
fmda biiyiik ve COfkun tezahiiratla 
tes'it edildi. 

Diin lstanbul'un her taraft done
tdmtf, daha sab.:1hten biitiin aokaklar 
balkla dolmuttu. Bu yd yaptlan rea
mi getrit her aenekinden daha parlak 
olmuttur. 

Villyette tebrikit 
Vali muavini Fazh Bey aahab aaat 

9 dan itiharen Vilayet makamtnda 
hiikumet namma tebrikatl kabul et
ti ve huradan Beyazat meydamnda 
haztrlanen maballe gitti. 

Resmi geoit 
Resmi ge~ide tam seat 11 de baJ • 

Iandt. 
Driilfiinun kap111 oniinde yapdaJt 

tribiinde Vali muavini Fazh Beyle 
Ordu Kumandam ~iikrii Naili P,., aa· 
keri ve miilki riieaa haz1r bulunuyor· 
lardt. Kumandan Pt. evvela DariiJfii. 
nun meydanmda stralanan reami ge
~it ktt'alartnt teftit etmit ve miitea • 
klben alay tribiin oniinden g~mege 
baflamatttr. -

Program mucibince evvela moto· 
sikletli polisler ve bunlar1 takiben 
m1zaka, Harbiye, Tabbiye, Eczaa, 
Kuleli, Maltepe, Deniz liseleri ve 
Deniz Efrada Cedide ve Tayye • 
re mektepleri talebesi, bir pi • 
yade alayt, bir siivari boliigu, top~u 
boliigii, polis miifrezesi, itfaiye miif
rezesi, sekiz yiiz ki,ilik Dariilfiinun 
kafilesi muntazam bir yiiriiy~le ge!f• 
mit ve balk tarafmdan tiddetle al • 
katlanmaftlr. 

Alay BeyazJt'tan sonra Divanyolu, 
Sultanahmet, Alemdar, Re~adiye cad· 
deleri, Koprii, Galata, ~ifane, Te • 
pebat•• lstiklal caddesi yolile Cum
huriyet meydanma gelmi,tir. 

Cumhuriyet meydanmda 
Burada maz•ka istiklaJ mar~am 

~almtf ve Vilayet, Belediye ve Da • 
riilfiinun gen~ligi namma abideye bii
yiik ~elenkler konulmu,tur. 

Saat tam on ikide sehrin muhtelif 
semtlerinde toplar atJimtf ve liman
daki biitiin aefain diidiik ~almtfttr. 

Viliyet konagmda balo 
Ak,am Vali konagmda Cumhu • 

riyet bayramt miinasebetile bir balo 
verilmit ve tehrimizdeki meh'uslarla 
Vilayet memurini ve mali miiesseae· 
ler erkaru hazJr bulunmu,tur. Balo 
aabaha kadar devam etmi~tir. 

Gece tehrin her taraft elektrikle 

[l'ukanda Gazi Hz. taYJiare lilolarrnr takip ediyorlar, yanda get;it i 
eanaamda tayyare toplan get;erken, altta muhterem misalirimiz Litvmol 
Yolda~ Tevlik Ru~tii Beyle birlikte get;it reamini takip ediyor, yukarrdan 
afairya dogru Gazi Hz. Milli Mudalaa Vekaleti binaarnrn kufat reaminden 
donerlerken, bahriyelilerimiz ve izcilerimiz get;it reaminde, en a~agrda 

aefirler Ankara ge~it reamini takip ediyorlar] 
donattlmtthr. 

F1rkada balo 
H. Ftrkasa Beyazat fUbesi de eski 

Tiirk Ocaga binasmda bir halo ver • 
mi~tir. 

istanbul Erkek muallim mekte
binde bayram nas11 ge~ti? 
lstanbul Erkek Muallim mek • 

tebinde Cumhuriyet bayram1 pek sa· 
mimi bir surette tea'it edilmi~tir. 

Bu miinasebetle mektepte giindiiz· 

Iii ve geceli mii!amere ve sinema ve· 
rildigi gibi miikemmel tenvirat ta 
yap•lma,hr. 

Mektep miidiirii Saffet Bey bir 
giin evvel talebeyi toplamaf ve milli 
hakimiyetin ehemmiyeti hakk1nda 
miihim beyanatta hulunmuf ve Tiirk 
harsandan bahseylemittir. 

Diin sahah ta biitiin talebe ile 
muallimlerden baza zevat hazar ol· 
dugu halde konferans salonunda Cum 
huriyet bayramman ehemmiyetini i-

(M abadi 5 inci satjedel 

Diinkii ma~an f,lr ....tanfatN 

Yunan'ldar kumtzt beyaz 
F orma:-il¢ sahaya ~tkblar 
Misafir,~i~ elle~lnde Tiirk bayraklan 

.• t 

vaiil.,~·~· tidd~tle allatlanddar 

Tilrk ve Yunan muhtellt 
talumlara araatndaki miiaa • 
baka dUn Takaim atedyo • 
munda dokuz bin kadar 
tabmin edilen hir kala.ba • 
bk huzurunda oyoanmatbr. 
Her iki tak1m da hirer sa -
71 yapabilmitler ve bu au • 
retle berabere kalm•tlardtr. 

Bu miihim miisahaka miinasebeti· 

le atadyom aaat 12 den itibaren dol· l 
maga ba,lamlftl. Biletlerin bir ktsmt 
bir iki ¥lin evvelden aatalmtfll. Saat 
ild oldugu vakit stadm keplllnl ka • 
patmak mecburiyeti basal olmuf, el • 
lerinde bilet oldugu halde binlerce 
balk kapt oniinde beklemege batla • 
mtttt. Kapdar tekrar a~almtf ve ae· 
yirciler bin miitkiili.tla i~eri girebil· 
mlflerdir. Maamafih gene bin kifi 
dttanda kalJDJfbr. 

Saat ikiden aonra fiddetli bir yag
mur baflamlfhr. On bet yinni daki
ka kadar devam eden yagmur, atad
yomu altiiat etmi,, duhuliye mahallini 
dolduran hinlerce balk, etraftaki par

makhklarl devirerek tribiin tarafxna 

Dflnltfl magta seytrcll8r 

alan etmit ve yagmur, hemen herkesi 
adamaktlh Jaletbkten aonra dinmi' • 
tir. 

Tak1mlar sahada 
Taktm.lar aaat iitrte aahaya ~·k • 

mttlardtr. Herkea, Yunan'hlartn ken
di fonnalarile, bizimkilerin de Ga • 
lataaaray • Fenerbah~e renklerini 
goateren forma ile oyuna trtkacagam 
beklerken miaafirlerimiz kann1z1 fer
nil&, beyaz pantolon, bizimkiler de 
tamamen beyaz giymit olarak t;Jk • 
matlardtr. Sahaya evvela miaafirleri· 
miz gelmittir. Dost milletin futbol· 
cular1 aabaya ~tkbkten aonra evveli. 

< Ma'badt 5 incf sah.tfeds ) 
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M. Litvinof geliyor 
Tiirk- Rus dostluk muahedesi tecdit 

olundu ve bir resmi teblig nefredildi 

M. Lftvtno/ ~erefine vertlen btr ztyajet 

Ankara 30 (Telefonla) - Rus 
Hariciye Komiaeri M. Litvinof ve re· 
fikalar1 bu ak,am buradan aaat 7,30 
da hareket eden hususi bir trenle la
tanbul'a hareket etmi~lerdir. K1y • 
metli dostumuz, istaayonda bir jan • 
danna ve polis miifrezesi ve mazaka 
tarafmdan selamlanma~br. Dahiliye, 
Hariciye, Adliye, Miidafaai Milliye 
Vekilleri ile Riyasetacumhur Katibi 
Umumisi Tevfik, Meclis ikinci reisi 

Vasaf, Meclis Reisimi:or: namana Kale· 
mi Mabsus Miidiirii Refet Beylerle 
Hariciye erkam, M. Litvinof'u ve re· 
fikalaran1 telfyi etmi~ler ve istasyonda 
toplanan kalabahk bir balk ta mi -
safirlerimi:or:i 'iddetle alkal}lamt~lar • 
dar. Meclia Reisi Kaz•m P,. Hz. nin 
refikalar1 taraftndan Madam Litvi· 
nof'a bir buket takdim edilmi~tir. 

M. Litvinof'un refakatinde Mos • 
iLtttjen sahtfeyt ~!!vtrint!l 
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Muharriri: FERNAND GRENAR Miitercimi: YUSUF OSMAN 

iimitsiz vaziyet xar11smda =e11gmca bir baskm · Babiir tekrar 
Samarkand'a hakim . HaiK seviniyor - EsseiAmiialeykUm giizel 

beyimiz- Maamafih vaziyet tehlikeli- ozbek'ler korkuno 

iizbek cengaverler: 
~eyhk Bani ise Samarkand'a bel} 

alt1 yiiz silahendaz yerlel}tirdikten 
sonra yanmdaki altJ bin Ozbek ve 
Babiir ordusundan ka~mJl} ii~ bin ki· 
l}i ile o civarda ordugih kormul}tu. 
Bu Ozbek'ler, seciyesi ,ehir hayatile 
heniiz bozulmam1,, hal}in ve kaba 
(step) ~obanlarmdan murekkep cen· 
giverlerdi. Babiir ordusu ka~aklarma 
gelince: Bunlarm ba,ka bir efendiye 
hizmeti, 0 zamanm adetlerine gore, 
fafJlaca"'k bir ~fey degildi. 0 devirde 
m--.ltarrp askerler, kendi keyiflerine 
glr"re, h"Tr ordudan digerine ge~er ve 
ttlUerb·a galip gelecek tarafa iltihak 
ederler~i. Bu hal, o muharebelerin 
u1enc:.r ~i cilvelerinden saylhrdl. 
Vmitsiz bir hamleden ba,ka ~are 

yok: 
Babiir'iin dii~tiigii iimitsiz vaziyet

ten kurtulabilmesi i~in yaln1z bir c;a· 
re vard1. Talihini deneyerek buyiik 
bir hamle ile SamaW"kand'J ele ge • 
c;irmek ... 

~abiir ak,am yemeginde arl,..!ldaif· 
lar~Je sen ve sahr konusurken: 

«- PayitahhmlZ Samarkan'da ne 
vakit g-irebilecegimizi kim kel}fede
bilir ?~ Diye aordu. 

Merkebe binmeden avaklar1n1 sal
lamak kabiHnden olarak herkes bir 
tu .. lii cevap verdi .. 

c;:ofradakiler, miitalealarJm ayr1 
avn soylediler. Kimi Samarkand'm 
iie haftada, bir senede ahnacag1n1 
tahmin etti. Arkada9larmdan biri 
Samarkand'm on dort gun i~inde ele 
ge~eeegi kehanetini aavurdu. Teaa• 
diife bakm1z ki, bu adamcag1z1n ke
haneti dogru ~1kh. 0 gece Babur bir 
riiya gordii. Babas1nm eski miir,idi 
boca Obeydullah kendisine alemi ma· 
nada goriinerek dedi ki: 

«- $eykh Maalahat verdb 
~eykh Maslahat vaktile ~ok bur

met kazanm1' miitteki bir zath. 
Kocent'teki kabri Emir Timur'un 

ziyaretile miil}erref olmu,tu. Bu riiya 
gen~ prensin umitlerini takviyeye 
kifi geldi. Babiir riiyada i'ittigi ( ver· 
di) sozune hir de (Samarkand) ilive 
ederek: 

«- $eykh Maslahat, Samarkand'• 
sana verdi~ ciimlesini viicude getirdi. 
Bu vadi aenet ittihaz etti. 

Muvallakiyetli baskan: 
Giiniin birinde, ogleyin, yola c:;1kh. 

Hasmma sezdirmeksizin Seykh Bani 
kuvvetlerinin arkasmdan Samarkand 
surlarma yakla~b. Geceyar1s1 s~me 
adamlarmdan yetmi9 ki,iyi kaleye 
saldtrd1. Bunlar, (A~uklar magaras1) 
oniinde duvarls.ra hrmanddar. Mu
haflz kuvvetler derin bir uykuya dal
mlfh. Babiir'iin askerleri derhal ( Fi
ruze) kaptsma ko,tular. Nobet~iyi 
oldiirdiiler. Kilitleri k1rddar. Babur 

kova sefirimiz Huseyin Rag1p Beyle 
Rus sefiri Suric; Yolda' bulunmakta· 
d1r. 

Kiz1m P§.mn ziyafeti 
WI. Litvlnof, t!Un &kfam verllen 

Cumhuriyet baloaunda b.aztr bullUl. 
mutlar ve bu esnada siyasi rical ile 
samimi hasb1haller yapmltlardJr. 

13ugiin saat 13 te Meelis Reisimiz 
Kaz1m Pal'& Hz., M. Litvinof 11ere • 
fine bir ogle ziyafeti vermi9tir. Ziya· 
fette Basvekil lsmet Pafa Hz. ve re· 
fikalart Hamm_efendi ve He~eti V.e
kile azalarile refikalar1 bulunmut
lardJr. 

Saat bette de Riyaseticumhur Ki
tibi Umumisi Tevfik Bey Marmara 
kol}kunde M. Litvinof serefine bir ~ay 
ziyafeti vermi~tir. M. Litvinof ziya • 
fetten sonra Gazi ~iftligindeki teai • 
sab '{e~mittir. 

Oostluk muahedesi tecdit edildi 
Hariciye Vekili T evfik Riittu Beyle 

M. Litvinof aras1nda, 1925 te Pa • 
ria'te aktedilen muahedenin ve ona 
muzeyyel iic; protokolun ve Anka • 
ra'da imzalanan bahri protokolun 
tecdidi hakkmdaki mukaveleler imza 
edilmittir. 

Moskova matbuatJ, M. Litvinof'un 
memleketimizi ziyaretinden hararet
le bahsetmek~edirler. 

Resmi teblig 
Anka1·a ~0 (A.A.) - Resmi tehlig: 
«Bir taraftan Sovyet Sosyalist Cum

hurivetleri ittihad1 Hariciye Komiseri 
M. Litvinof ile diger taraftan Tiirkiye 
Cumhuriyeti Basvekili lsmet Pasa ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rii?tii Bey a -
ra11mda I&Yet samimi miikalemeler c:e
reyan etmiatir. Sovyet lttihadmm Tiir· 
kiye' deki sefiri M. Suri~ ile Tiirkiye'nin 
Moskova sefiri Hiiseyin Rag1p Beyin de 
i~tirak ettikleri bu konu,malarda iki 
memle~et miinasebl\hna talluk eden 
mes'elelerle biiyiik Beynelmilel mes'
eleler iizt>rinde miidavelei efkar edil • 
mit,ir. Bu muhavereler 1ayesinde 

J5 --
geeenin son saatlerine dogru, bu ka· 
ptdan 9ehre girdi. 

Esselcimiialeykiim giizel 
- beyimiz: 

Giiriiltiiden uyanmtf baz1 tiiccar ve 
eanaf merakla kapdarmm online ~1k• 
hlar. ~a~km fal}km esniyor, mahmur· 
luk arasmda gozlerine inanam1yor • 
lardt: 

«- Sultan Babur, ta kendisi •. ~ 
Diyerek gen!f hiikiimdar1 1elimh· 

yor ve: 
«- Esselamualeykum! Ey bizim 

beyimiz! Sizi bize Allahm ina yeti 
gonderiyor. Hemen sayeniz batJmtz· 
dan ekaik olmasin •• :t 

Duasmt tekrarhyorlard1. 
$afakla beraber, ~arl}l canlandt 

Halk sevimli kii~uk Prensi alk•th -
yordu. Vahl}i Ozbek'lerden bu kadar 
farkh olup ve minyaturlerdeki nazik 
simalar1 and1ran bu yakt~nkh Prense 
tekrar kavul}tugundan c;ok seviniyor
du. Bir taktm sutubozuk heriflerin 
karJs1khktan istifade ederek evlerde 
h1rs1~hk yapmt'.l olmalarmm ne huk
mu olabilirdi? Halk buna dikkat bile 
etmedi. Millet, bu saltanat tebeddii· 
liinii bir hayram gibi tes'it ediyordu 
Herkea, gene; Prensi ve arkadatlartnl 
seyre c;tktyor, ele gec;en hu sevin!f ve· 
silesinden istifade ederek kahkaha· 
larla giiluyor, buyuk sevincini, ne~'e
sini saklam1yordu. Halk1n nef'esi o 
kadar fazla idi ki: 

Galeyana gelen millet Ozbek'lere 
derhal hiicum etti. Dort yiiziinii so· 
palarla ve ta,Iarla oldurdu, muteba
kisini de tehir haricine defetti. Gu -

ne9 dogunca vak'ayt haber alan $eykh 
Bani yanma yuz elli kiti ald1 ve Ba
bur'iin yeni ifgal ettigi demir kap1ya 
kottu. ll}te o anda Babur ic;in haammt 
tepelemek f1rsah ele g~mitti. Ne c;a· 
re ki, yantnda topu topu yirmi ai -
lahendaz vard1. Ma&mafih ~eykh 
Bani davay1 kaybettigini anhyarak 
rahat rahat c;ekildi, uzakla,h. 

T ehlike fOk biiyiik: 
Maamafih tehlike c;ok hiiyiiktii 

Miitemadi muharebeler. Samar • 
k&nd'm biitiin membalartnl tiiketmit· 
ti. Bona mukahil steplerin bitmez tii· 
kemnez insan hazinesi $eykh Bani'
ye &!flk bulunuyordu. 0, oradan di -
ledigi kadar kuvvet tedarik edebilir· 
di. Babiir bu haBere vak1ft1, c;ok en· 
dite ediyordu. Etraftaki butun hu· 
kumdarlara gonderdigi adamlar vast· 
tasile onlardan yard1m iatedi ve go
!febe kabilelerin istilast yiizunden 
medeni memleketlerin nas1l bir teh· 
like karftltnda kaldtgJDJ ac;1ktan •· 
~:Jga anlath. Diger hUkumdarlar, on 
sekiz yal}mda bir delikanhntn sozle· 
rine inanam1yor, bunu ciddi telakki 
ederek ona e-mniyet edemiyorlardt. 

- Mabadt var-

evvela bun dan 10 sene evvel tahtim e
dilen Turk • Sovyet doslugunun istinat 
ettigi temellerin saglamh~ ve saniyen 
~imdiki Turk • Rus iktisadi miinase • 
babntn arz ve irae ettigi hiiyiik inki11af 
imkinlar1 hir kere daha aabit ol • 
mu,tur.Sulhun muhafazaa1m ve iki mem· 
leket aras1nda mevcut samimi ve slk1 
miinasehetlerin idamesini istihdaf eden 
bu miilakatlar esnasmda tarafeynin en 

tam ve mutlak fikir mutabakati miipa
hede olunmustur. 

M. Litvinof Sovyetler hiikumeti it
tihadt namma bundan bir miiddet 
evel M. Suri~ taraf1ndan Moskova'yl 
ziyaret etmesi i~in lsmet Pafaya ya
pdan daveti tekrar eylemit ve bu da· 
vet mii,arunileyh tarafmdan bu -
yiik bir mahzuziyetle kabul edilmil}· 
tir. Ziyaretin tarihi bilihare tayin o• 
lunacakbr. 

Yukarki semeredar temaslar1n en 
mea'ut netieelerinden biri Paris'te 17 
kanunuevvel 1925 tarihinde imzala • 
nan dostluk ve bitarafhk muahede. 
sinin ve bona merbut olan ayni ta • 
rihli ii~ protokolu ve Ankara'da im
zalanan 17 kanunuevvel 1929 tarihli 
temdit protokolunu ve keza Ankara 
da imzalanan 7 mart 1931 tarihli 
bahri protokolun mer'iyet miiddet -
lerinin temdidi olmuttur. 

Tecdit edilen dostluk mukavelesi 
Ankara 30 (A. A.) - Turkiye 

Cumhuriyeti hiikiimetile Sovyet Sos· 
yalist Cumhuriyetleri ittihad1 hukii· 
meti devamh, tabii ve samimi dost -
luk munasebetlerin idame ve daha 
ziyade taraini mutekabil menfaatle
rine ve miitehassis olduklar1 arzuya 
muvaf1k bularak Paris'te 17 kanu • 
nuevvel 1925 tarihinde imzalanan 
dostluk ve bitarafhk muahedesini ve 
ayni tarihli miizeyyel uc; protokol ile 
Ankara'da imzalanan 17 kanunuev
vel 1929 tarihli temdit protokolunun 
ve 7 mart 1931 tarihli bahriye pro • 
tokolunun meriyet miiddetini temdi· 
de karar vermi,ler ve bu husust& bir 

(~S~e~h~i_r~v_e~m~e~m--le~k~e~t~h~a~b~e_rl~e_r_i_) 
Ticaret Odas1nda I lErenkoy K1z 
I Kubilay abidesi 1 

1 
F evltalade i~tima : Lisesi Cemiyeti 

Tiitiin buhran1na dair 
ranor mii7akere edilecek 

lzmir ve Samson mmtakala • 

rinda tutun pivasMmda devarn 
eden ~avritahiilik hakkmda ih
racat offisinin haznlamakta ol • 
dt,:Yu rapor Ykmal eclilm1<~tir. 

Ticaret Odast tutun idare ko. 
mito·; l.. •• _.:!.., ~alecJ,., •nnra Of1s 

merkezinde b"u mes'eleyi tetkik 

ic;in fevkalade hir i~tima aktede. 
c,.l.,., ofi.,: .. _,..,_...,, okunarak mu -

zakere edilecektir. 

V ~-.:-:ten m~ J>\mata nazaran o • 

fis huhrantn izalesi ic;in timdiye 

kadar tavsiye edilen c;arelerin 
faide vermediiini ve daha e5ash 

tedhirler abnak zaruretinde hu • 
lundu~unu mudafaa ve ahnacak 

pratik tedbh·leri hirer hirer izah 

edecektir. Bul(unkii ictima•n neti. 
c,.. .. ;,; .:;.:;., H;eca,.larJ M\viik hir 

aJ~k"- He h ... klemE-ktt"dirler. 
Tic~>•et Odas• da huhratt J..,.k. 

kmda bir rapor haztrlamaga ba,. 

Iamt,hr. 

O~'lt:nsa<dllr melhla1FDOcdle 

Ham petrol 
ithali memnu ! 

Goriilen liizum iizerine dereeesi 8$0 
tan aaait olan ham petrollar1n mem • 
leketimize ithal edilmemesi haklonda 
iere vekilleri heyetinin verdigi melD • 
nuiyet karar1 giimrliklere teblig olun • 
mu!ltur. 

~tYim ~rtYI lkDe~rcBe 

Cenupta kavakothk nioin 
oluyor? 

Evvelee yaptlgnmz itiiAfname m~~o 

cibince Suriye hiikUmeti cenup hudu~a
niDiza yakm koylerde ka~ak e,ya b,. 
lundurmamai'l taahhiit ettiii hatde q.. 
na riayet etmediginden cenup hudu • 
dumuzda kac<ak~hgm t<oiialdJiJ anla • 
~d101p, giimrok miifettisleri ~araftod'an 
bu noktantn temini hiikiimete bil(iriJ. 
mi11tir. 

Ecnce~n ll'\l"'telt"'laiFDicdle 

Balkan'll misafirler 
Balkan konferanst Yunan heye6 mu• 

rahhasas1 katibi umumisi M. Pap,topu• 

los gezmek i~in Yalova'ya gitlniftir. 
Balkan konferana1 Bulgar heye\j mu· 

rahhaaast resi M. Sakazof ve bir bstm 
Bulgar gazetecileri diin Sofya'ya git • 
miplerdir. 

M. Vayt gitti 

T eberruat listesi 

Gazetemizin tesebbiisii ile 
M~uemen'de rekzedilecek Ku-

biliy abideai ic;in vatanda,Iar ! 
tarafmdan gonderilen son te -

herruat listeleri bervec;hi ati -
dir: 

Evvelki yekun 
(lamhca KJZ orta mektebi 
TekirdafJ orta mektebi 
Soma Altm~ Uk mektebi 
Ankara tsmet Pa~a k1z 
enstitiisii 
izmir orta mektebl 
Bilecik fkmal mektebi 
Elaziz Erkek MualHm 

L. 
4154 

12 
18 

5 

31 
35 
14 

K. 
29 
50 
00 
66 II 

oo 1 
00 
75 

mektebi 81 35 
:Ankara KJZ orta mektebl 36 00 l 
(lemii!!kezek Merkez mektebl l~ 
talebe ve muallimlerl 'J 51 m 

Mersin Merkez mekteplerl ~ :!!_~ 1 
Yeklin 4493 78 

~ .............. ZN&"ClNo;. 

Otomatik 
T elefon baslad1 

' 
Diin ilk miikalemeler 

~iraz kar1'1k oldu 
Evvelki gece aaat 22,30 dan iti • 

baren febrin Istanbul cihetindeki 
telefonlan otomatik olarak iflemege 
ba9lamt9ttr. 

Dun aabahtan itibaren hir c;ok 
kimaeler telefonun otomatige don • 
diigiinu unutarak eskiden olduiu gibi 
ahizeyi &!fiP merkezi aramak iste • 
mi,lerse de kulaklarJna gelen mute· 
madi bir vtzdtldan vaziyeti k&vrt • 
yarak derhal yeni telefon rehberini 
a~1p kadranlar1n kullamt tarz1n1 og
renmitlerdr. 

Bu munasebetle ilk otomatik tee· 
riibeaini yapmak iizere e9ini doatunu 
ar1yanl11.r ~ok olmuf, ve bu tecriibe 
yiiziinden diger gijnlere nisbetle da· 
ha fazla miikaleme yapdm•ttlr. 

Beyoflu ve Kad1koy aantrallan, 
otomatik oluncuya kadar Beyoglu ev
vela 4 rakamtnt, Kad1koy'ii 6 rakamt 
ve diger santrallar 8 rakamJ c;evrile
rek aranacak ve karflSina ~1kaeak 
memnrad.a ..ab.on.a nt11'n.AP..II•t i. .. •AM.• • 
eektir. .. 

MemOelket 
halb>e~rna~rD 

Diyarbekir hamallar1 

Diin yeni idare heyeti 
intihap edildi 

Erenkoy K1z Lisesi eemiyeti heyeti . 
umumiyesi senelik kongresini diin I 
saat 14 te Erenkoy lisesinde aktet - r 

mi9, evvela ge!fen seneki idare he , 
I yetinin yapltg1 il}ler hakkmda ha • I 

ztrlad1g1 rapor okunmu9tur. I 
Rapor miinakal}a edildikten sonra j 

heyeti umumiye gec;en seneki idarer I 
heyetinin gosterdigi faaliyeti takdi 
etmi~tir. J 

Bundan sonra yeni idare heyeti 
intihab1na batlanmi§, reislige Vehibe 
Liitfi, azahklara Hiisniye Nur, Zebra 
Tevfik, Vedicle Hammlar, hakem 
heyetine ~evket Re~at, Melahat Hay· 
ri Hantmlar, ihtiyat azahga Melahat 
$efik, ~efika Tahir, Rasime, Neri
man Rtza, Sureyya Sad1k Hammlar, 
bakem ihtiyat heyetine V edia Rtfkl 
Nevin, Hasret Ismail Hammlar se 
c;ilmiljlerdir. 

fntihaptan sonra eemiyetin me 
zun azalarma daha ziyade yard1mda 
bulunulmast i~in icap eden makam 
larda tel}ebbusatta bulunmasma ka 
rar verilerek i!ftimaa saat 17 de ni 
hayet verilmi,tir. 

M lYI lb> a(§! ce o ®} 

V®D$1k~n 

150 bin Sterlinin tevzii 
Ankara itilafnamesi mucibince Yu 

nan hiikUmetinin verdigi 450 bin in 
giliz lirasmdan 150 bin sterlinin Garbi 
Trakya'h 700 Tiirk'e tevziine bir haf 
lay& kadar ba11lanacakbr. 

tahkikat yaptlmaktadtr. 

Bir ktiy naklediliyor 
Kayseri'de fncesu kazasmm Ka 

rahisar nahiyesine bagh Ba,koyii 
dag etegindedir. Her sene dagdan 
yuvarlanan kayalar1n tehlikesi al 
t•nda kalan ve bu yuzden feci hadi 
seler vukua gelmesinden dolay1 mez· 
kiir koyiin on dakika mesafede hu • 
lunan Ortakoy'e nakline karar ve 
rilmittir. 

Tavuk koleras1 
Ktrklareli1nde favJJkLu:da bir za

anandaaberi devam eden salgm has 
tahgmm tavult koleras1 ve c;i~ek has 
tahg1 oldugu anlaljdd•gmdan 11/10 
931 tarihinden itibaren K1rklareli 
kasabasma karantina vazolunmut 
tavuk ve emsali kumes hayvanatmm 
ithal ve ihra~!art menedilmi,tir. 

Feci bir kaza 
Mara~'ta Bl!fakc;• Hac1 Usta kalfast 

ile birlikte eski hir top mermisin 
den c;ak1 yaparlarken atel}te Istblau. 
merminin kapsolu patlamll} ve Hac 
Usta ile kalfas1 par~a parcra olmulJ 
tur. 

Japonya ve Cemiyeti 
Akvam ----~in • Japon ihtiliftmn bir biiyuJC 

harp feklini almaama mini ohnak 

maksadile Cemiyeti Akvam meelili 
sureti mahsuaada toplanmJif, hu Dles'• 
elede zabir bulmak uzere Kellog Jlli• 
sak1 hahanesile Amerika'y• da i~ti • 
maa davet etmisti. Amerika miimetsi• 
linin i;;tiraki ile bir crok miinaka~a fiJ 

miizakereler cereyan etti, fakat mat• 

liip olan netice istihsal edilemedi. Ak• 
Sa!o•i ~ark'ta ne harp tehJikesinin oni 
ahm:h. Ne de (:in ile Japonya telif 
edildi. Bilakis bu iki devletin arasl 
hir kat daha acrdm•,ttr. Bundan bat· 
ka Japonya ile Cemiyeti Akvam mU• 
essesesi arastna derin hir aogukluk 

girmil}tir. Binaenaleyh bundan sonra 

ihtilafa tavassut edecek bir miiessese 
de kalmamif oluyor. 

Sulh ve musalemet i~in hi~ te ha· 
y1rh olm1yan hu netice neden ne~J'et 

etti? Japonya milyarlarea aermaye 
yahrd1g1 ve iizerinde milyonlarca te• 
baas1n1 gec;indirdigi, ve ahdi bir c;ok 

hukuku bulundugu Man~uri'de son 
zamanlarda mahalli hukiimetin ken~l 

i'inden ziyade N ank~n milli hiikii • 
metine yardtm etmek ile mefgul ol • 

masmdan ve ordusunun k1sm1 azamtlll 
Man~uri haricine aevketmesinden 

dolayt asayif ve intfzam bozulmutldo 
Bundan ha~ka (:in hukiimeti Japon• 

ya'n1n ~in hakanlar1 zamanmda ia • 
tihsal ettigi ahdi hukuku tamm1ya • 

rak Japon tebaasma mii,kiilat ~·karl• 
yordu. 

Japonya hem memleketin asayi9inJ 
temin etmck, hem de ~in'e ahdi hu • 

kukunu tasdik ettirmek iizere son 
askeri harekah yapb. Cemiyeti Ak• 

vam meclisi ise Japonya'nm talep et• 
tigi uhuda riayeti temin maddesini 
nazari itibara almtyarak Japonya hU• 
kiimetini her 'eyden evvel Manc;uri'yi 

tahliyeye icbar etmek istemi,tir. Ja• 
ponya bunu kabul edecek olsa hayat;.. 

menfaatlerini ve bunun iizerine Ak· 
sayi $ark'taki 'eref ve itibanna kay• 
bedecektir. Blmun i~in Cemiyeti Ak· 

vamdan ayrtlmagt gozune aldtrmtf 
ve lakin meclisin talebini kabule ya
na,mak istememi,tir. 

t,in boyle muallakta kalmasmdan 
Aksayi Sark'tA.,'\z.\vet bli&b "tiin ka• 
rt,maktadtr. \-Unku Man!fuca ..... y•-

mal ve cenubunda Japonsl&rm niifuzd 

altmda mahalli hukiimetlerin te~ek• 
kiil etmesi iizerine Sovyet'ler dahi 
Man!furi mes'elesile ziyadesile ala .

kadar olmaga bafl&mll}lardtr. Rus'• 
lartn ~imali Man~uri'de Mogolis .
tan'a mii,abih bir vaziyet ihdastna 
~ah,hklar• Japonya tarafmdan zan• 

nolunuyor. Bu vaziyetten lngiliz'ler 
dahi ku,kulanml,lar ve ~imali Man .. 
c;uri'ye tahkikat i~in ii!r miimessil 
gondermitlerdir. V aziyet karJtmak• 
tad1r. 

MUHARREM FEYZI 
Bir ka~ giindenberi pehrimizde \u -

lunan lngiliz Dayinler Vekili M. V'ayt 
diin Atina'ya gitmiftir. 

Diyarbekir bugday pazannda ~
btan hamallartn pek agtr yiikler al
tlnda inlediklerini goren Belediye i

dareai bamallartn tattyacaklarl yiik· 
lerin agtrhklanm tayin etmi,tir. 
HayvanlarJn bimaye edildigi medeni 
bir devirde insanlar1n agtr yiik al -
ttnda ezilmeleri elbette dogru de -
gildir. 

Kiremit ve tugla fabrikas1 
izmir'de agav seferberligi 
Bu sene lzmir'de bir agac; sefer uhittin Bey 

bel} yiiz kilometreden ibaret yol ~e- I 
Yunan'll seyyahlar 

Diin 11ehrimize 150 kipilik Y'-lu 
aeyyah kafilesi gelmi,tir. Yunan'b aey· 

yahlar 11ehrimizin goriilmeie deier yer
lerini ziyaret etmektedirler. 

taraftaa Tiirkiye Cumhuriyeti Htri • 
ciye Vekili Doktor Tevfik Riittii ve 
Sovyet Soayaliat Cumhuriyetleri it • 
tihad1ndaki Turkiye fevkalide tefir 
ve murahas1 Huseyin Ragtp Beyleri 

ve diger taraftan Sovyet Sosyaliat 
Cumhuriyetleri ittihadt Harieiye i{o
miaeri M. Litvinof ve Sovyet Sosy-. • 

list Cumhuriyetleri ittihadm1n Tiirki:te• 
deki fevkaliide aefir ve murahhut 
M. Suric;'i tayin etmi,Ierdir. Her iki 

taraf murahhaslar1 usul ve kayide -
ye muvaf1k goriilen aalahiyetna~~Je-

lerini yekdiierine teblig ettikten 
sonra atagJdaki ahkamt teabit etmi,. 
lerdir. 

Madde 1 - Paris'te 17 kinunu • 
evvel 1925 te aktolunan dostluk ve 
bitarafhk muahedesi ve ayni tarihli 

muzeyyel ii!r protokol ile Ankara'da 
imzalanan 17 kanunuevvel 1929 ta
rihli temdit protokolu ve 7 mart 1931 

tarihli bahriye protokolunun meri -
yetleri ink1za tarihlerinden itibaren 
be, sene miidetle temdit olunmu,. 

lard1r. Mahaza ikit taraflardan biri 
bef senelik miiddetin hitammdan alb 
ay evvel muahedeye nihayet vermek 
arzusundan diger taraft haberdar et· 

mezae yukanda zikredilen muahede 
ve protokollar yeniden bir sene mud· 
detle kendiliginden tecdit edilmif ad
dolunacaklardJr. 

Madde 2 - t,bu protokol tatbi • 
kinden itibaren mevkii mer'iyete gi· 
recek ve bu taadik keyfiyeti de iki 
taraftan her birine diger akit tara -
fa teblig olunaeaktlr. Ankara'da 30 
te,rinievvel 1931 tarihinde iki niia· 
ha olarak tanzim edilmil}tir. 

Diyarbekir'de Musulluzade Tahir 
~elebi ile arkad&flan bir tugla ve 

kiremit fabrikast teais etmektedirler. 
Fabrikarun biitiin makine ve maize• 
meai eelbedilmittir. Bu f&brikamn 

Diyarbekir'de mebaai intaabnda bii· 
yiik inkdiplar yapacag1na fuphe 
yoktur. 

berligi yaptlaeak, Naftaca yaptlan : Kaza gerirdi 
bekesine altl bin, ko§U sahastna da ~ 

Dlkili cinayetinin katilleri 
tutuldu 

Dikili kazasmda Finik nahiyesinde 
Baki Bey iaminde birinin olduriildu
gunii yazm19bk. 

Adliye tahkikab cinayetin tic&ri 
rekabet yiizunden yap1ldtgt netice -
sine vann&ktadlr. Be,.ci Bey 55 • 60 

y&fl&rlnda olup uzun ntiiddet Ame
rika'da kalmtt ve vatan1na geldikten 

sonra ticarete batlamtt. lzmir'deki 
( Jiro) tiearethaneainin Dikili acen -
tahg1n1 kabul eylemittir. Baki Bey 
fabrikasmda yaln1z kaldtgl bir stra • 
da kendini takip eden ii~ haydudun 
taarruzuna ugramJfbr. Haydutlar 

Baki Bey oldiiriildiikten sonra cesedin 
bulundugu daireyi ateflemi§ler ve 
ka~mlflardtr. 

Adliyenin ve jandarmantn fiddetli I 
t&hkikat ve takibat neticesinde katil
ler bulunmuftur. ~imdi bu haydutlan 
fU cinayete sevkedenler hakktnda 

bin aga!f dikilecektir. Ziraat, Mu 
hasebei hususiye, Ziraat mektebi mu
durleri ile Naf1a Ba~miihendisinden 

ve Belediye Fen heyeti miidiiriin 
den miirekkep hir icra komitesi te~· 
kil edilmi~tir. Yol kenarlarmdaki 

aga~lartn ~ukurlarmm a!ftlmasma ve 
dikilmesine kazalardaki ziraat me • I 
murlar1 nezaret edeceklerdir. Agacr· 

lar1n kurumadan yetitmesine dikkat 
eden yol !favu~larma ikramiyeler ve· 
rileceldir. 

Edirne'de feci hir kaza 
Edirne'de Adliye dairesi kar~ISinda 

oturmakta olan Drama'h Osman A 
gamn 11 ve 12 ya,Iarmdaki ik 

lngtrtmaeJ bir hafta evvel mer'ada 
bir mermi bulmu~lar ve ald1klar1 gibi 
eve getirmz,Ierdir. 

iki ~ocuk ne oldugunu bilmedik 
Jeri 110ermiye bir balyozla vurmaga 
hatlamt,Iar, mermi infilak etmil} 

neticede o strada civarda bulunan 
Osman Agan1n zevcesi Zakir Hamm 
ile 11 yaftndaki Mabmut olmii~lerdir. 

12 ya,mdaki Miimin'in de yalmz a 
yaklarm• par~alamJfbr. Merminin 
sabra toplarma mahsus bir ~arapnel 
oldugu anla~Jim1;;br. 

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

iSTANBUL TELEFON SA T A I 
29 T esrinievvel 1931 

' 
tarihinde OT0-1 

-

Biitiin telefon abonelerinin eski telefon rehherle • 
rini iSTiMALDEN KALDIRMALARI rica olunur. 

I 

-- • Ankara'da incinen ayagt 

tedavi ediliyor 

R,.lkan murahhaslarinin An ~ 
ka:r;.'da bulundugu esnada Kar-' 

pic lokantasmda •ereflerine ve .1 

rilen ziyafeti muteak•p Valimii 

Muhitti B. lokantadan ~tkarked 
ava~1 kayarak yere dii,mu,tiir. 

Muhiuin Beyin ayagmm bileU 
kemigi kmlm111 ve ya-ptlan mua o~ 
yeneden sonra ayagt alc;ttya altn~ 
mt~;hr. 

Vali Bev evvelki gun liehrimf

ze avdet ederek Cerrahpafa bar 
tanesine gitmir. ve ayagl rontken ... 

Ie muayene edilip tedaviden aori' 

ra evin.Je i~tirahat etmit;~tir. 

Val"miz hu munasehetle Cuiii• 
huriyet hayramt merasiminde 

haz1r hulunamamtfbr. 

Mt~ terem Muhittin Beye serl 
hir afiyet temenni ederiz. 

Bartm'da kanh bir arbede 
Bartm'm Balamba koyiinde bir e-1" 

yaptJrarak orada ikamet eden Jell .. 
rakaylf ogullar1ndan Ahmet ile d~~-& 
bir kac; kifi ve Ismail iaminde birln 

zevcesi olan Hatice arasmda QJ~Il~ 
kavgada b1craklar, tabancalar Qekl .

4 

mi,, Ahmet isminde biri ald1g1 b•Q•~ 
yaras1 neticesinde olmiit, KarakaflJ 
ogluna muhalif harekette bulun•d 
Hanife isminde bir kadtn da ai·•rc:~t 
yaralanmt~tlr. • . 

Hadise maznun!a!l ~v~if _.dil1111
,. • 

lerdir. 

' 
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. Makdonald milli 
iikiimet reisi kalacak ! 

intihabat Amele ftrkas1n1n tam bir 

hezimetile neticeleniyor 
Londra 29 (A.A.) - lntihabat 

hakkmda alman son neticeler fUnlar
dJr: 615 meb'ustan 608 i ~imdiden 
intihap edilmiflir. lntihap edilenler 
fU ve.,hile tasnif edilmektedir. 

Hiikumet bloku 

Muhafazakar meb'us 471, Nas • 
yonal liberal meb'us 63, Nasyonal 
amele meb'us 14, Miistakil nasyonal 

3, yekun 551. 
Hiikumet bloku icrin ceman 551 

m eb'ustur. 
Muhalefet grupu: 

tevellit mes'eleler hakkJnda muza -
kerede bulunacaktlr. 

Y eni kabinenin yirmi naz1rdan mii
rekkep olacag1 zannedilmektedir. M. 
Mac Donald'•n yeni kabinede amele 
f1rkasmtn menfaatleri de dahil oldu
gu halde milli menafii tam bir su • 
rette temsil ettirmege azmettigi soy
lenmektedir. 
M. Makdonald Kralrn huzurunda 

Londra 29 (A.A.)- M. Mac Do
nald, bu sabah Kral tarafmdan hu
zura kabul edilmif bulundugu Buer
kingam saray1na azimet etmi~tir. 

Amele meb'ua 84, liberal meb!us 7, Mumaileyh, hiikiimdar ile yartm saat 
miistakil meb'us 2, yekun 27. kadar miilakatta bulunmuf ve bilaha-

Muhafazakarlar 207 sandalya ka- re sarayJ terketmi,tir. 
zanmtflar ve amele ftkrast da 232 Snovden siyasetten ~ekildi 
sandalya kaybetmittir. Londra 28 (A.A.) - Siyaai ha • 

Yeni k"bine nastl olacak? yattan t;ekilen sab1k Maliye Naz1r1 M. 
Londra 29 (A.A.) - M. Mac Do- Snowden nefrettigi bir beyanname-

nald'm istirahate pek ziyade ihtiyact de diyor ki: 
olmakla beraber teamiil mucibince cMilyonlarca kadm ve erkek eaki 
Londra Sehremini tarafmdan 9 te•· kanaatlerince iljtirak etmedikleri nam 
rinisanide verilecek ziyafet vaktine zetlerin lehine rey vermekle mi.inha-
kadar gorecek bir crok itleri bulun - stran biiyiik Britanya'mn miitkiilah 
maktad1r. yenmege azmetmif oldugunu biitiin 

M. Mac Donald bu ziyafette, adet cihana isbat etmek maksadtm takip 
oldugu iizere, miihim bir siyasi nutuk etmi,tir. 
soyliyecektir. Bu nutuk biiyiik bir e- t,cri f•rkasmm ugrad•g• felaketten 
hemmiyeti haiz olacakhr. erok miiteessirim. Bu felaket ifcti f•rka-

Ziyafetin ertesi giinii parlamento smtn sonu demek degildir. t,.,i f•rka-
mutantan bir SUrette aertlacakhr. 81 tekrar dogrulacakhr. Fakat bu an-

Naztrlar meclisi bugiin ogleden cak mutabass1r ve cesur liderlerle ka-
sonra toplanacak ve intihabattan mi.i- bildir.-. 

......................... .,,.,,,,,,uuuuiiiiiiiiii\IIIIIIIIIIHIIIllllllllnlllllllllllllOIIlllllllllllllmmm"""'"""'"""'""""""'"' 

Balkan'b 

Devlet Reisleri 
. -··. 

Gazi Hz.nin telgraflarina 
mukabelede bulundular 

Reisicqmhur Hz. nin ikinci Bal • 
ka konferansma i,tirak eden devlet 
r~latertne gonderdtkler• telgrattn 
:metni berve~hi atidir: 

Tiran'da Arnavut Kralr Hafmetlii. 
Zogo Hz. ne: 

lkinci Balkan konferans1 azas1n1 
bugi.in Ankara'da kabul etmekle ha
kiki bir memnuniyet hissettim. Arna
vut milli te~ekkiillerinin miiertemi 
mi.imessilleri tarafmdan hakktmda ve 
Tiirk milleti hakktnda izhar olu • 
nan temenniyattan pek miitehassis 
oldum. Bu vesile ile zatt ha,metpe• 
nahilerinin saadeti hali ve asil Ar • 
navutluk milletinin refah1 ic;in en sa• 
mimi temenniyatta bulunurken yal• 
ntz kendi hissiyabmt degil, biiti.in 
Tiirk milletinin hissiyahnl da ifade 
eylemekte oldugumu zannediyorum. 

Arnavutluk, YugosUivya ve Ro
manya Krallartmn gonderdikleri 
cevabi telgrallar: 

Ankara 29 (A.A.)- Arnavutluk, 
Yugoslavya ve Romanya Krallarm • 
dan, Reisicumhur Hz. ne gelen ce -
vabi telgraflar a9ag•,:Iad1r. 

lkinci Balkan konferansmm ic;ti• 
mat vesilesile zat1 devletlerinin Ar· 
navut milletile ,ahstm hakkmda iz
har buyurduklarl temenniyattan pek 
miitehassis oldum. Kendi nam1ma ve 
Arnavut milleti namtna zah devlet
lerinin saadeti bali ve asil Turk mil
letinin refaht ic;in en l!amimi temen
niyatta bulunmaktaynn. 

AhmetZogo 
lkinci Balkan konferanstnm An -

kara'da icrtimat vesilesile zab dev -
letlerinden fimdi alm1~ oldugum tel
graftan dolay1 te~ekkiir eder ve Tiir
kiye'nin biiyiikliigii ve refaht ile zah 
devletlerinin saadeti hali ic;in Yugos-

EDEBI TEFRIKA: 10 

Kadife a ev 
MAURICE DEKOBRA"dan 

- Gokten dii~tiim! .. Muazzam bir 
boga siiriisiine sahip olan bir zen• 
ginin konsolta!yonuna erag~r~ldtm. 
Hem bunun icrin, hem de ... Ve bil • 
hassa sizleri gormek icrin geldim. 

- Aman azizim, crok tiikiir basta 
'degilim! 

- Evet ... Fakat dostumuzun vazi
yeti crok alakamt celbetti... ~u 27 
mayJs hikayesi yok mu? .. Ne var, ne 
yok? .. Nasd matmazel? 

- Matmazel do Radeski'nin tah5i
yetinde erok seri ve o nishette mu • 
cibi merak tabavviiller hissediyorum. 

- Nastl? .. ~oyle Mario Luiza par
kma dogru yiiriiyelim. istedigimiz gi
bi rahat rahat konu~abiliriz. 

Hem aeziyorua. hem de Momoe'J.• 

K1bris'ta siikun 

Avdet ediyor 

inzibat kuvvetendi, yeni 
tevkifat yaptbyor 

Nicosia 29 (A.A.)- Vali Sir Ro
nald Storrs, K•brts adasmda siikun 
ve •u•lll. ••• tc..J-: owtn.ksadile hiiku· 
metin salahiyetlerini tevsi ve tetmil 
eden yeni bir nizamname nefretmit
tir. 

Nicosia'da tam bir siikun vardtr. 
Famagousta'da asker k1t'alar1 polis 
vazifesi yapmaktadtrlar. lsyan ha • 
reketinin iki reisi tevkif edilmitler • 
dir. 

Famagousta iizerinde tayyareler 
ucrmaktad1r. Maamafih adantn muh· 
telif noktalarm bilhassa Salam'da as-

keri mevkilerin yakddiklarJ soyleni
yor. Bir erok tevkifat yapilmitt•r. tn
giliz harp gemilerinin mevcudiyeti 
biiyiik bir manevi tesir yapmtfbr. 

Londra 29 (A.A.) - Miistemlekat 
Nezareti taraftndan ne~redilen bir 
tebligde K1hr•s valisinden ahnan bir 

telgrafa gore 'ehirlerde vaziyetin ya
va' yava~ diizelmekte oldugu beyan 
edilmittir. Y enid en haZl kimseler 
tevkif edil:ni~tir. 

Adana'da feyezan 
Adana 30 - O,. gece devam eden 

piddetli yaamurlardan Saimbeyli ka • 
zas1ru sel baSIDif, yollar bozulmUftur. 

lav milleti namtna ve kendi namtma 
en samimi temenniyab arz ve iblag 
eylerim. 

lkinci AlekBandr 
lkinci Balkan konferansmdaki Ra

men heyetinin kabuli.i vesilesile tah
stm ve memleketim hakkmda ifade 
buyurulan sozlerden fevkalade mii
tehassis olarak en samimi tetekkii
rabmm kabuli.inii rica ederim. 

Karol 

bu tahavvi.iHin safhalarmt, Lila'n•n, 
hamleleri ihtiyath ve sadtk bir met
resi. iken yava~ yava9 nasd miinase -
betsiz bir kadm olmak istidadtm gos
termeie bafladJgiDI izah ediyorum. 
Lila erekingen bir a.,tk idi. Buselerini 
ve nihayet kendini bana verirken 
kaerak bir mektepli ktz1n' duydugu hi
cabt da duyuyordu. Onun i.,in ha • 
yatta benden ba~ka erkek ve benden 

ba~ka at•k yoktu. Halbuki bir ak • 
~m vapurda «ll5U yolcu ile ktaa bir 
maceramn zevksiz olacagmt zannet
miyorum:t diyebildi. Batka bir aktam, 
itvekarhi• yabanct bir danaorle k•r
larda dola9maga kadar ileri gotiirdii. 
Evvelki ak,am da Murillo baheresinde 
dolatan bir yabanc1ya balkondan yart 
ertplak bir vaziyette kendini seyret -
tirmekten ze•1k aldt. 

-Anhyorum, azizim, dedi. Uzak· 
tan hareket eden o adamm te • 
sirlerini goriiyorum ve neticenin neye 
varacagm1 di.i,iini.iy<>rum ... 

- Bu ~allerl, Lill'Din iradesinin 

Zenci 
Ezeli bir dram: 
------ Perdesiz-

£Not- Bu piyes kendi ((e§itlerin
den yiiz bin tanesine de tatbik e
d!lebilir. Mliellif bu piyeste yalmz 
bir ornek mevzu alml§tlr. Muz ((e~J
nisindedir, ne niyete okunursa onu 
1fade eder.l 

Sahne: I 
- Muhterem arkadaflar! Hususi 

anlaJmamtzm eaaslar1 tayin ve tas
dik edilmi~llir. ilk i~ olarak balkabagt 
ve kuru nane ticaretine ba~hyaca -
g1z. 

- (:ok karh mt? sesleri. 
- Yi.izde yi.iz kArh. ~iinkii usulii-

miiz pek pratiktir. Balkabag• ve kuru 
nane miistahsilleri fakir kimseler • 
dir. Okkasm1 be' paraya daha kt~tan 
alacag1z ve iki bu!ruk para avans ve. 
recegiz. Si.irecekler, ekecekler, top
hyacaklar. Fakat bu zaman zarfin· 
da miistahsiller avans verilen iki bu
cruk parayJ bitireceklerinden tekrar 
bize gelecekler ve biz de onlara ya
nm para iskonto ile miitebaki iki 
parayt verecegiz. Bu suretle elimize 
ge.,en balkabagt ve kuru nane stok
larml be~er, onar kuru9a ihracr ede
cegiz. (Bravo sesleri ve alk•flar). 

Sahne: 2 
- N e diifiiniiyorsun hem9eri? 
- Nastl diifiinmeyim dayJ? Tarla. 

var, au var, emek var ama mahsul 
yeti,tirecek para yok. 

- Benim yapbgtmt yap. Balka • 
bag1 ve Kurunane ihracab Hamiyyeti 
Ticariye Y ar1 Anonim ~irketi var. Pe. 
~in para ile mahsulii timdiden sabn 
abyor. Once yiizde yirmi be,ini ve
riyor, sonra kalantnt. Hi~ durma. 
Ya9amak ierin bundan ba9ka crare 
yok. Ucuza ahyorlar ama, nemela • 
ztm, bier olmazsa insaniyet ediyor • 
lar. 

- Hakkm var, haydi 'irkete gi
delim de bize bu insaniyeti yap • 
amlar, biz de mahsuliimiizii ba~ka ye
re vermeyiz. 

Sahne: 3 
- Bu sene neye ihtiyactmtz var? 
- BalkahagJ ile kuru naneye 

Mosyo Lo Direktor I 
- Bu sene Ti.irkiye'de ikisinin de 

rekoltesi fazla. Hemen siparif ve· 
relim. 

- Fakat fintler ge.,en senekindeb. 
fazla. Kilosuna on bef istiyorlar. 

- Onlar ticareti, orta devir gaz
v-. .. i &~m .. Jar da ondan. Sen telgraf 
.,ek, okkasma altJ para ver. ~iinkii 
onlar miistahsillerden okkasmt dort 
bucruk paraya almitlardtr. Ticaret 
aleminde okkast dort bu~uk paraya 
ahnan maim getirecegi kar bir bu
!<Uk parad1r, on bef kuru~ degil. 

- Razt olmazlarsa? 
- 0 vakit biitiin balkabag• ve 

kurunane ahctst olan tiiccarlara te• 
lefonla, telgrafla haber ver. Bu sene 
bier biri alb paradan fazla verme • 
sinler. 

Sahne: 4 
- Ne aoyliiyorsun muharrir efen

di? Vatam azizimiz miithi~ bir bal
kabagl ve kuru nane felaketine sii • 
riiklenmektedir. Kriz miithi9tir. Ge
cten sene sekiz kuru' eden mahsul bu 
sene altJ paraya diil}miitti.ir. Bizim 
,irketimiz meydandadtr. Milyonlarca 
mubayaatta bulunduk, bir dirhemini 
ihraer edemiyoruz. Abctlar triist yap· 
ml~lardtr. Biz neyse ne, vatantn se· 
lameti, milletin refaht icrin her fe· 
dakarbga katlamrtz. Fakat zavalh 
miistahsil ne yapsm. Altm•~ kuru~;~luk 
mahsuliinii alb paraya nastl verir. 
Ziraat Vekaleti bu balkabaklarml 
neye seksen kuru9a almamah? Miis· 
tahsile yard•m etmit olur. Bizde 
kim bu kadar nane yer, istihlak eder. 
lhracatnruz mahvolmaktadtr. 

- Demek siz de ziyandasm•z 7 
- Sorarm1sm? Fakat biz ken • 

dimizden evvel zavalh, bic;are, ma· 
sum, baktmstz, ihmal edilmif miis • 
tahsillerimizi diitiiniiyoruz. Onlar 
hesabma kan agbyoruz. 

- Perde inme~ -
AKA GVNDVZ 

zaytfladtgma mt hamlediyorsunuz 1 

- Bilakis. Bohemya'dan burna· 
nevralart ceviren adamm iradesinin 
kuvvetlendigine hiikmediyorum. II · 
miilemraz kavaidine gore tarif edil-

digi takdirde irade hastahklarmda 
telakkinin yeri yoktur. Halbuki Mat
mazel do Radeski'nin vak'asmda ira
denio k1sm1 paralizisi mevzuu bahis 
degildir. Annal medikopisi kolojik'te 
Bizyo'nun fayani kaytt bir mii\lahe
desi var. Kartsmm aleyhine ikamei 
dava eden bir adam avukatma vere
cegi vekaletnameyi imza etmege 
muktedir olamtyor. Belki yiiz defa 
imzaamt elile havada eriziyor. Fakat 
kalemi kagtda temas ettirebilmesine 
bir kuvvet mani oluyor. Kanter ierin
de ayaga kalk1yor, dola~tyor, tek
rar masastnm ba1,nna ge.,iyor, ugra • 
flyor, gene muvaffak olamtyor. Ni
hayet iicr c;eyrek saat ugra~bktan 
sonra, yazmm altma imzasmm ka
rikati.iriinii koymaga muvaffak ola
biliyor. Goriiyorsunuz ya. lrada kuv· 

ANKARA MEKTUPLARI: 

B. eclisi a~I 1r en •• 

Ankara 29 te~rinievvel (Hususi)-
B. M. Meclisi 1 lefrinisanide Reisi • 
cumhur Hz. nin kii,at nutku ile te9rii 
mesaisine ba9hyacak. Y eni i~tima ae
nesi hususi bir ehemmiyeti haizdir. 
Meclisin tatili s1rasmda mevcut olan 
ahval ve 9erait nazari dikkate ah • 
mrsa bu ehemmiyet kendiliginden 
tebariiz eder. 

Umumi vaziyet ... 
yede istikrar peyc:ia etmit bulunuyor 
ve hatta klta dogru yiikselmek isti
dadmJ bile gostermektedir. 

1tte bu sebepledir ki yeni tetrii se
ne batlarken intihap dairelerinden 
donen meb'uslar ~ok nikbin intibalar 
getiriyorlar. ~iiphe yok ki bu nik • 
binlik nisbidir. Y ani vaziyeti giil, gii
liistan goren bir nikbinlikten ziyade 
buhran karttsmda milli biinyemizin 
reaanetine ve balkan crahtmak azmi-

Meclisin tatiline takaddiim eden ay
lardaki vaziyet habrlardadtr: Umu
mi efkar, biitiin diinya ile birlikte 
memleketimizi de miiteessir eden 
buhran1n tesirleri altmda nikbinli • 
ginden ~ok kaybetmif bulunuyor ve 
herkes ahvalin fena ve tehlikeli bir 
istikamette inkitaftna intizar edi • 
yordu. 

Gerek hiikumet, gerek Meclis bu 
bedbinane gorii~e i9tirak etmemekle 
beraber vaziyeti miitaleadan da bali 
kalmtyarak biit10e iizerinde miiste -
reken miihim bir ameliye yapt1lar. 
Bu ameliye ile biitc;eden buhranm 
dogrudan dogruya olan tesirlerinden 
ve vergi nisbetlerinin tenzilinden mii
tevellit aertga tekabiil etmek iizere 
evvelki sene biitcreaine nazaran elli 
kiisur mil yon lirahk miihim bir. ten
zilat icra edildi. Normal aenelerde 
23_0 milyonu bulan devlet masraflar1 
bu kadar biiyiik bir farkla tesbit e -
dilirken devlet faaliyetini munta • 
zam bir surette devam ettirmek ve 
ablan imar ve terakki adtmlanm ta
mamlamak zarureti de goz oniinde 
tutuldu. 

' nin y1pranmadJgma tahit olmaktan 
miitevellit bir nikbinliktir. Vak1a 
buhran, bafta bugday miistahsilleri 
olmak iizere biitiin ziraat erbabm1 
miiteesair etmif, miistehlik balkan ek
seriyetini tetkil eden koyliiniin ahm 
kabiliyetini azaltarak ticareti ve do
layusile, heniiz teessiis devreainde bu
lunan milli sanayiimizi de az .,ok 
menfi tesirleri altanda b~rakm•ttJr. 
Bu meyanda dahili miibadeleler gibi 
harici miibadelemizin de miiteessir 
oldugunu biliyoruz. Fakat umumiyet 
itibarile Tiirk miistahsilinin ve Tiirk 
milli iktisadmm zaran korkulacak 
bir dereceyi bulmarnlfllr. 

Buhran1n umumi hizmetleri mi.i· 
teessir edebilmesi ih•imali bu suretle 
ve en emin bir besapla bertaraf edil
dikten sonra ferdi faaliyetlerin ha -
misi s1fatile delvetin bir taktm fev -
kaJade tedbirler almast laztm gelip 
gelmedigi de mi.inakata edildi. Va -
ziyeti umumi bir surette miitalea e
den hiikumet acil bir miidahaleye lii
zum gormiiyor ve ileride ihtiyacr has1l 
olursa o zaman harekete ge.,ecegini 
soyliiyordu. Hiikumetin bu noktai na 
zarmda ne derece isabet ettigi an
cak hadisabn inki~af1 ile belli ola· 
caktJ. 

Meclis tatile karar verdigi s1rada 
vaziyet bu merkezde, yani hayli ip
hamh idi. 

Tatil esnasmda yakm hadisah or
f,fl\ J?ulutlar sJyrtldt ve buhran, c;ok 
'iikiir, bidayetteki bedbinane tab • 
minlere hak verdirecek bir crokme ve J 

ytktlma ,eklini almaks1z1n tedrici bir 
inki:;;af goaterdi. 

Buhramn bizdeki karakteri miin
has•ran ziraidir. Buhran bidayette 
biitiin ziraat ~ubelerini, hayvanc1 -
hktan istihsal edilen ham maddeleri 
tesiri alt1nda bulundurmakla beraber 
daha ziyade bugday mahsuliinii teh
dit eder gibi goriiniiyordu. Maahaza 
~ok gecrmeden mahsul hakkmdaki 
malumattn yanh,hgJ anla,tldt. Bir 
c;ok yerlerde mahsul fazla tahmin e
dilmi~, bazt mmtakalarda da tabii 
B.fetler, tarlafaresi gibi tufeylat ve 
ha~ereler tarafmdan ehemmiyetli au
rette tahrip ve imha olunmu,tu. Bu
nun i~indir ki fiatlartn yeni mahsu • 
liin piyasaya arzedilmesini mi.iteak1p 
ba11 dondiiriicii bir tenezziile ugrtya
cagJ muhakkak addedilmesine rag • 
men boyle bir sukuta tahit olmadtk. 

Bu itibarla hiikumetin derhal fev
kalade tedbirler ittihazma mahal ol
madJgt hususundaki noktai nazart
nm isabeti teeyyiit etmi, demektir. 
Filhakika ferdlerin serbest~e hare • 
ket ettikleri bir serbest rekabet re
jiminde hiikumetin fevkalade bir za
ruret olmak!JZin miidahalesi, husu
sile istihsal bizde oldugu gibi lef -
kilatstz ise bazan menfi neticeler ve
rebilir. Biiyiik bir zazureti ic;timaiye 
bulunmadtkc;a miidahale, mevcut ve 
miiesses nizam1 da altiiat edebilece
ginden cemiyetin daha biiyiik bir st· 
kmtJya dii:;;mesi ihtimal dahilindedir. 
Bu noktadan tatbikattaki miil}kiilah 
nazari dikkate alan hi.ikumete ,imdi 
hak vermek icap ediyor. 

Bugiin bugday fiatlar1 ge.,en se
neye nisbet)e biraz dii~Jkiin bir sevi-

vetinin tetkiki insan1 ne gibi hari -
kalarla karttla\lhrJyor? 

- ~u hale gore, Monroe, ,ayet 
~omberg, ayJn 27 sinde beni hmllktp 
gitmesini Lila'ya vaktile telkin et • 
mi' ise, onun bu telkine tabi olarak 
o giin crtktp gidecegini zanneder mi
siniz?.. 

- Biitiin mes'ele burada!.. Bu em
re itaat edecek mi, etmiyecek mi? ... 
Bu hususta iki noktai nazar var. Me
sela doktorlarm bir k1sm1 telkine tabi 
olanm iradesinin felce ugradtgmt ve 
canh bir cesetten farkt kalmadtgmt 
iddia ediyorlar. Buna mukabil diger 
bir k1a1m doktorlar da bu noktai na• 
zar1 reddediyorlar ve telkin edilen 
fey telkine maruz kalamn tab'ma, 
fikirlerine, i~tihadma ve idetlerine 

erok ayktn ise o tahstn bu emri icra 
etmedigini ve telkine mukavemet et
tigini iddia ediyorlar. Ancak bu mu
kavemet, icra esnasmda bir krizle de 
de tezahiir edebiliyor. Hangi taraf 
bakh 7 ~a yet ~omberg 27 may1s i!rin 

Buhramn heniiz kat'i olarak tes
bit edilemiyen ve ancak baz1 delaile 
istinaden takdir olunan tesirahndan 
kat'• nazar, tediye muvazenemiz hala 
acr•k vermekte devam ediyorsa ve 
milli param•z ecnebi paralarma nis
betle hala diitkiin iae bunun sebebini 
zirai buhrandan ziyade pahah ve I 
teknigi geri olan istihsal tarz•m•zda, 
miibadelenin inkitaf etmemi~ olma
amda ve iktisadi tetkilatstzhkta a -
ramahd1r. Bu itibarla ortada bii -
kumetten ziyade biitiin istihsal ve ti
caret erbabtmn halledecegi esash 
mes'eleler var demektir. Bunlar hii
kumet mes'elesi olmaktan ziyade, 
milli iktisat mes'eleleriledir ki an • 
cak milli bir ~uurla ve millet.,e hallo
lunabilirler. ~u kadar ki buhran bu 
mea'eelerin ehemmiyetini bir kat da
ha isbat etmit bulunuyor. Ve hi., ~iip
heaiz bundan dolaytd•r ki goriittii • 
gum bir kaer meb'us istihsalimizi bir 
an evvel rasyonalize etmenin kat'i 
bir zaruret oldugunu soylediler. 

Buna bakarak yeni te~rii senenin 
iktisadi dertlerimize deva bulmak 
hususunda hayli feyizli olacagma 
hiikmedilebilir. 

• 
Y eni sene biiteresinin hangi esas· 

lar dahilinde tanzim edilecegi de 
halle muhtaer ve buhranla alakadar 
bir mes'ele idi. Hiikumet bu hafta va
ziyeti bir kere daha miitalea ederek 
'imdiden biitcrede tenkihat icramna 
mahal gormemi~ ve biitcreyi gec;:en 
sene biitc;esinin ayni olarak tesbite 
karar vermi~tir. Niaana kadar vazi
yette tebeddiil olursa biit.,e ona gore 
tadil olunacakhr. 

Hiikumetin bu karar1 da gosteri -
yor ki umumi vaziyet, az crok 1zhrabt 
ve 'ikayeti davet etmekle beraber 
korkulacak bir vehameti haiz degil-
dir. ALl SlJREYYA 

M. Muganof'un 

Tiirkiyeyi ziyareti 

Bulgar Basvekili bir 
ay sonra gelecek 

Sofya 29 
(A.A.) -(Bal. 
kan muhab; r· 
mahsusumuz ~:-· · 
diriyor) Sef' 
rnmz T evfi! 
Kamil Bey dii 
Ba9vekil M. 
Mouchanoff'u . 
ziyaret eder . 
Tiirkiye hi.iku . 
metinin kendi -
sini Ankara'ya 
davet ettigini 
resmen teblig et- Bulgar BCL§vekili M. 
mi11tir: Mu$anof (Eski resmi) 

M. Mouchanoff bu nazikane da • 

hakikaten bir telkinde bulunuyorsa, 
Matmazel do Radeski hangi tezin 
dogru oldugunu bize ogretecektir. 

- Her hangi bir ihtimale kar;s•, 
0 giin yanJmtzdan ayr•lmamamzl crok 
rica ederim, doktor? 

- Tabii ... Bir dost ve bir doktor 
stfatile muavenetinize amadeyim ... 

- Merai Monroe ... Yarm Lila'yi 
ahp otomobille Gronata'ya gotiirmek 
istiyorum ... Lili'ya, bizi bu seyahate 
sizin tetvik ettiginizi, otomobilinizle 
bizi gotiirmek ve erok yi tamdtglDIZ 
bu ;sehri gezdirmek istediginizi soy • 
liyecegim. 

- 01 rayt I ... Buraya ihtiyar bir 
Endiiliis'li.iniin kalbini tedavi ic;in gel-
KADiFE 33 Py 
mi~tim. Viyana'h bir gencr ktzm kal
bini tetkike ftrsat bulacag1m ... Ka -
zar,.an benim. 

* 
25 mayzs 

Acem'Jer insanla kaderi kedi ile 
fareye te~bih ederler. lster 9ehir fa-

Mt.iSAH ABE: 

Okumak zevki 
Bana oyle geliyor ki biz Tiirk'ler 

heniiz okumak zevkinden mahru -
muz, okumuyor degiliz, fakat istifa
de etmek, tenevviir etmekten ziyade 
frenklerin dedigi gibi vakti oldiir -
mek icrin okuyoruz. Me~hur Oliver 
Goldsmit diyor ki: 

(tnteressant) bir kitabt ilk defa 
okudugum vakit yeni bir dost daha 
idindim sanmm. Sevdigim bir kitab1 
tekrar okudugum zamanda iae eski 
bir dosta kavutmu~ gibi olurum. 

Bizde boyle yeni dostlar peyda e
den veya eski dostlara kavu;;an in -
sanlar ne kadar mahduttur. 

~icreron kitapstz bir evi canstz bir 
cesede benzetiyor. Bizde bu hesapc;a 
ne kadar c;ok canstz insanlar vardtr? 

Kitaplar bir odanm oldugu gibi, 
bir kafantn da zineti olmaktan ibaret 
degildir. Onlar her medeni insanm 
giinliik ekmegidir. Ruhunun g1das1 -
d1r. Hayahmtz ve saadetimiz ic;in vii· 
cudii zaruri olan vasJtalardan biri de 
hic; fiiphe yok ki kitaplardtr. Bot va
kitlerde en samimi yolda;s, candan 
arkada,, dert ortagt, ak1l kahyas• hep 
odur. Felakete mi ugrad&k, onlar bizi 
teselli eder! Fakre mi dii~tiik, onlar 
bizi yese kapt~maktan korur! Can 
sikmtJsmt defeden, bize iimit ve ce
saret veren hep kitaplardtr. 

Musikiden mi hol)lantyorsunuz, 
(compositeur) larm hayah mt s1zt 
alakadar ediyor, (Mozar) 1 m1, 
(Gliick) 1 mt, (Beethoven) i mi, 
(Wagner) i mi tammak isityorsunuz? 
Edebiyata mt merakm1z var? (Hu

go), ( Musset), (Schiller), ( Shakspe
are) mi sizi alakadar ediyor7 lime, 
fiinuna, san'ata, tarihe mi merakh -
s1mz. Ufak bir masrafla bu adamla
rm hepsi, oliisii ve dirisi yammza ge
lir. Size dostluk elini uzahr. Onlarla 
birlikte ya~arsm1z. 

Petrarque diyor ki: 
Benim sohbetleri son de;ece ca • 

zibeli her ya~ta ve her memleketten 
dostlar1m var. Bunlarm her biri ed~
biyatta, fiinunda, felsefede tema'<·iiz 
etmi~ kimselerdir. lstedigim dalr'ka 
kendilerini ziyaret edebilirim. H~r 
an emrime amadedirler. Kendileri ile 
birlikte seyahat ederim. Beni hit; s•~· 
mazlar. Bir lieY sorsam derhal cevao 
verirler. Baztlarmdan ya~am"'l.k 

san'attm, baztlarmdan bahtiyar ol -
mak ilmini, baztlarmdan da p'.'ra !sA, 
zanmanln yollarmt ogrenirim. "'•z•
larl beni kahkahalarla giildiir iir, ba.
ztlan derin, de.-.in diisiinduriir, On -

;;..f i , rr , n 
lardan alc!tg•m nast!iatler!e hayatm 
her tiirlii beklenilmiyen zuhur'lbna 
kar~n koymagt hilirim. Bana temin 
ettikleri biiti.in bu menfaatlere mu -
kabil benden istedikleri ~e-.· hk me -
sabesindedir. Evimin bir k? .. t-~inde 
kiir.;;k bir dolap veya teTJ'I;7ce hir 
raf! » 

Kitaplarda dostlar gibi bazan ha
y•rh bazan de hayirstz olabilir. Havtr 
stz dostlardan sakmmag1 da a ku;:iik 
yal}ta ogrenmek laz1md•r. Ufak yasta 
heyecan veren cinai vak'alarla do u, 
ask facialar1, intihar!ar tasvir eden 
kitaplan okumaga ahtanlar biiyii • 
di.ikleri vakit ciddi eser erden yani 
samimi dostlardan zevk alma7lar. 
0 sebeple ebeveyn c;ocuklar1n el'ne 
verecegi kitab1n mahiye ini iyi tak -
dir etmeli. <;ocuklart muz1r telkin 
yapan kitaplardan saktnmah ve on -
lara kitap, risale, mecmua okumada 
gavenin zamant oldiirmek olmadt"mt 
ve her okunan ldtaotan hak ile isti
fade edebilmek icin dikkat .i oku · 
mamn ve okunan !levi habrcl~ utma· 
ntn ~art oldugunu ogretmelid'r. 

S~T.!M SIR 1 

Yeni Giin 
Y arm karilerine en krymetli 

hediyesini takdim edecektir. 

'- -- _) 
vete bilhassa tesekkiir ederek ilk 
ftrsatta icabet ed~cegi cevabmt vflr· 
mi~tir. Bulgar Ba~vkili Krahn av • 
detini miiteak1p ve giiniin en miihim 
mes'elelerini hal ettikten sonra ai -
lebi ihtimal gelecek ay zarfmda 
Ankara'ya hareket edeceldir. 

resi ister tarla faresi olsun,kaderin,h. er 
hir .niivazi~in yumu:;;atmaga mukte

dir olmad•g• pen'<eleri arastnda c;tr • 
pmmaga mahkum insanlartz. 

Hizmetc;imiz Kristina'ya, adresimi
zi kimseye vermemesini sureti kat'iy
yede tembih etmi;;tim. 27 maytsta Li
la ile birlikte nerede bulundugumu
zun kimse tarafmdan bilinmemesini 
istiyordum. Otomobilimiz, hareket 
ierin kaptnm oniinde beklerken Pati
yo'nun ,irin ve serin salonunda dok
tor Monroe ve Lila ile beraher giile 
oymya kahvalb ediyorduk. Grona -

da'ya gidecegimizden Lila memnun 
goriini.iyor ve dokto!I"Un zarif ve niik
teli sozlerile mestoluyordu. Be" de 
icabmda muavenetinden istifad" e
debilecegim bu muktedir ve me~t ar
kadafm refakatinden biisbiiti.in ba·lra 
bir haz duyuyordum. Lila yol ~an -
tas1m kapamak i~in ayaga kl'llkmtsh 
ki Kristina ic;eri girdi ve b!r kadm•n 
madamla gorii,mek istedigini soyle-
di... - Mabadi var-



il M i MUS AHA BE 
~imendifercilikte biiyiik 
Bir teka~niil merhalesi 

-- __....... .......... . 
Lastik tekerlekli hafif trenler, 

verdi muvaffakiyetli • net1ce 
-- -~·---

1931 senesi temmuzunun niha • 
yetlerinde ( Plaiaeau • chartres) de
miryollari uzerinde yapilan tecrii . 
beler gtin ge~tik~e ehemmiyetini art· 
tlriyor. 

Eski agir tren ve lokomotiflerin 
yerlerine lastik tekerlekli hafif oto· 
mobil fimendiferler kaim olacak gibi 
giSriinmektedir. 

Fennin bu miihim tatbikabm ka • 
rilerime iyi anlatabilmek i~in te~eb· 
busiin tarih~esini hulasa edecegim: 

Methur (Andre Michlen) in vii • 
c:ude getirdigi fabrikalarmda, fen • 
nin yeni bir harikasmi tatbik me..- • 
kiine konacak bir hale getirmek i~in 
iki senedenberi biiyiik bir hararetle 
~alu~dmaktadir. 

Son tecriibelerde goriilen muvaf • 
fakiyetler, ileride yapdacak fimen • 
diferlerin luzumsuz sikletlerden kur
tardacaklarini, aiir'atten kazana • 
caklarini, hele in~a masraflarmdan 
~k tasarruflar edilecegini meydana 
~ikarmiftlr. 

Son giinlerde vefat eden (Michlen) 
in bizzat nezaret ettigi bu if pek ba
ait ve tatbiki kabil bir mahiyet aldi. 
Hayli zamandanberi simendiferlere 
bahusua tali hatlara dokiilen mas • 
raflar goze batmaga hatlamifli. Y eni 
ve seri nakil vaaitalari miifterileri 
giinden giine kendilerine ~ekmekte
dir 

~ube hatlarma gosterilen son rag. 
bet ~izliklerin bafhc:a sebepleri. 

1 -- Siir'atin diger vesaite nazaran I 
no'· .t':n;. 

- Seyriisefer cetvellerinin her 
arzuyu tatmin edecek bir miikemme- 1 
liyette olamamasidir. 

Miifterinin istediii zamanda ha • 
reket edebilen, daha az saramasm • 
dan dolay1 rahat ve seri olan yeni na
kil vaa1talari elbette demiryollar1n1 
mii,kiilata dufiirecek, miihim 111la • 
habn icraama sevkedecekti. Mah • 
dut miktarda yolcu nakletmek i~in bu 
kadar dagdagah i~lere giritmenin pek 
&gir ve pahah infa malzemesi kul • I 
lanmanan hirhirini takip eden iktisadi 
buhranlarla telifi miimkiin olamaya
c:aia meydandadar. Liizumu iyi tak· 
dir eden ve i,i tam vaktinde hazirh • 
yan hu adamlar emeklerinin mii • 
kifatJm iimitlerinin fevkinde hula • 
c:aklardir. ( Pneu tekerlekler) isti
malini diiflindiiren ilham yukarida 
.Oyledigimiz zaruretlerden dogmu•· 
tur. Bu nevi tefebbiislerin yakm bir 
maziai vardir. Mes'ele birdenbire hal
ledilememit, bir ~ok memleketlerde 
tekerlekleri listik bandlarla aarmak 

Bulgar ve Yunan 

Gazetecileri 

Matbuat Cemiyetine 
te~ekkiir ediyorlar. 
Memleketimize gelerek Mathuat Ce

miyetimiz taraf.ndan misafir edilen 
Bulgar ve Yunan meslekta~lanmaz fs

tanbul'dan aynldaktan sonra Matbuat 
Cemiyetimizin reisi Hakk1 T arik Beye 
hirer telgraf gondererek te~ekkiirlerini 
ve doltluk hislerini bildirmislerdir. 
Bulgar gazetecilerinin telgrafa S~i!engrat 

Yunan gazetecilerinin 
Patris vapurundan telsizle ~e

lkilmiotiir. T elgraflar sunlardir: 

«Misafirperver topraklardan ayrdir· 
'hi.itiin mes1ektaslarJ kal'de!l~e se

ve gosterilen samimi hiisnii ka
ile orada bulundugumuz gijnlerde 

l'•kkun!zclla miitemadiven ibzal edilen 
lfi~>kattl~!re en har te~kkiirlerimizi tak

eder ve bugiinlerin hahrasan1n ruh
derin bir surette nak,alunmUJ 

tW'-i:untu ilave ederiz.JI} 
Bulgar gazeteciler komitest 

Taneft 

cTiirk sularmi terkederken biitiin 
dostane selamlara • 

iblii ederiz. Unutulrnaz ve ~ok 
hiisnii kabuliiniizden miitehas· 

olarak doniiyoruz. Ruhlannuzda 
dostluk hisleri yaratan hatira • 

muhafaza ediyoruz.» 

Kraniotaki• 

Va.ilel'in konleransr 
ric:ali hiikiimetimizle te

bulunduktan sonra sehrimize 
eden Bulgar gazetecilerl heyeti 

!ralbblualSI reisi meb'us ve sabdc: Zi
Nazm M. Vasilef bugiin saat iki 

Dartilfiinun konferans salo

umuma rnahsus olmak iizere mii· 
bir konferans verecektir. 

gibi tadilita ugrablrnlf trenleri ray· 
lar iizerine koymak nev'inden yapilan 
tecriibelerden beklenilen neticeler el
de edilememit;tir. 

Nihayet hiitiin bu gayretleri sessiz
ce takip eden (Michl en) mah,.urlari 
hirer hirer kalchrip miitekamil ,ekli 
elde etmi,tir. 

(Palaiseau • chartres) demiryol • 
lari iizerinde muvaffakiyet zaferini 
kazanan (tren) iiC<iincii simf iki va· 
gonia bir de ikinci ve birinci kompar· 
timanlari muhtevi diger bir vagon· 
dan furgon ve lokomotiften miirek· 
kep idi. 

( 108) yolcu iatiabma miisait olan 
bu kataran sikleti (120) tonu ge~mi· 
yordu. 

Ancak bu kadar yolcu ta,iyabilen 
eski tertip bir trenin agarhgi • ~elik 
tekerleklerin raylar iizerinde yapa· 
caklari ( patinag) a mani olmak i~in
yeni trenlerle mukayese edilemiye • 
cek derecede agir olmaga mecburdu. 

Fazla olarak madeni tekerlekler 
biitiin sartnnhlari da tahfif edeme • 
den naklettiklerinden intaatm metin 
ve binnetice ag'lr olmalarm1 icap et
tirirler. Halbuki demir tekerlekler 
yerine (Pneu lastik tekerlekler kul
lamhr ve bu suretle raylarla araba • 
lar arasma hava ile dolmu~ yashklar 
konulmu;; olursa, sarsinblar, darba • 
lar 'iddetlerini kaybetmif ve ~ok ha
fiflemi~ olacagi gibi 'iddetli saraan
hlarm icap ettirdigi yiiksek meta • 
nete de liizum kalmamat olur. 

Lastik tekerleklerin raylara ilti • 
saklari demir olanlardan ii~ kerre 
fazla oldugundan (Patinage) kor • 
kusu da kalmaz. 

(Micheline) namile vaftiz edilmesi 
laz1m gelen bu nevi trenler taam • 
miim ederse in11a ve cer masraflarin· 
dan ~ok tasarruf edilecektir. Zira 
bunlarda yolcu batma isabet eden 
(Poids mort) (115) kilodan ibaret. 
tir. Halbuki eski sistem trenlerde hu
nun yedi misli fa:da oldujuau dii· 
,iiniirseniz cer kuvvetinden de ne ka
dar tasarruf edilecegini anlara1naz. 

Ray iizerinde hareket eden araba· 
lar yollarda hareket edenlerden daha 
az yipranacaklarandan, bunlara o • 
tobiislerden de hafif ii!tal etmek ve 
ucuza maleylemek miimkiin olacak· 
hr. 

iktisadi buhranlaran hatdondiiriicii 
bir surette devama az vakitte yeni 
trenlerin eskilerin yerine kaim olma· 
lanm teari edecek gibi goriiHiyor. 

ABDVLFEYYAZ TEVFIK 

Turk Gazeteciligi 

Sergisi a~d1yor 
--...·~· -

100 senelik matbuat 
hayab nasii ge~ti? 

Y aran Turk gazeteciligi yiiziincii 
aenei devriyesini idrak ediyor. Bu 
miinasebetle Galatasaray lisesinde 
yiiz senelik matbuat hayabm goster

mek iizere hir sergi hazarlanmifbr. 
Y ann saat iki bu~ukta a~dacakbr. 

Matbuat Cemiyeti, mubarrir Se • 
lim Nuzhet Bey tarafindan yazalan 
miihim bir eser nefretmiftir. Bu eser 
1831-1931 arasandaki matbuat ha • 
yahm tasvir ve gazetelerimizin ilk 
eiJi seneye ait olan khfelerini 
ihtiva etmektedir. 

ilk k~aamlar biitun diinyada ilk ga
zetenin ne suretle ne~redildigi, mtl
tehaki kislmlarda fstanhul'da Fran
siz'ca olarak ilk ~ikan gazete, ondan 
sonra Takvimi Vekayi ve o zamanki 

hiikiimetin gazete hakkmdaki dii • 
~iincesi, halk1n tehikkiyab, ilk Mat· 
buat Miidiirii, matbuatJn ifa ettigi 
hizmetler, ~imdiye kadar ~akan ga· 
zeteler hakkanda mufassal maliimat 
vard1r. 

Eserin bilhassa gazete nesri hak
kanda padi~ahan verdigi iradeye ait 
kasmi son derece alaka uyandarac:ak 
bir mahiyettedir. 

I LAN 
Tiirk Anonim Elektrik ~irketi iYJ 

tenvir ve evlerde kullandan cihazlar 
hakkmda alikadarlara bir cemile ol· 

mak iizere ve miikemnael maliimat ala
bilmeleri i~in, bir miitehassism her giin 

saat 14 ten 18 e kadar Metro hananda 
2 nici katta iyi tenvir dairesinde miit· 
terilerin emrine amade bulunduiuna 
muhterem ahaliye arzeyler. 

. . 

Giiniin ·~ ·egle~cesi 

DDnkU bilmecenin halledilmif 1 

§ekli 
1 - SALKIM, 2 • AGDA, 3 • REV. 

NAK, 4 • MERAK, 5 • ASMA, 6 • 
~EBBOY, 7 . lSLAK, 8 • K0PR0. 

(SARMA~IK) 

BugUnkD bilmece 
BAT, ~EL, ER, EZ, KU, LAK, ME, 

NE, NE, OG, RE, SEB, TU, ~. ZAK, 
ZE. 

Yukar1daki hece . 1 
leri ikiper iki,er 2 
yanyana getirpi a - 3 
sagidaki tariflere gO- 4 
re hirer kelime tep· 5 
kil ettiginiz takdir • 6 
de; haf harfleri yu· 7 
kar1dan a~aia okun • 8 
nunca: 

BIR YIYECEK SAKLAMA TARZl 
Meydana ~1kaeakt1r. 
1- Sandigm yavrusu; 2 · Ke~i yav· 

rusu; 3 • Ot; 4. Ot yiyecek; 5. Nevale; 
6 • Sulu tath; 7 • Bir meyva; 8 • Sir 
nevi hamur. 

Etibba Cemiyeti 

Diinkii i~timada idari 
mes' eleler gorii,iildii 
Etibba Muhadenet Cemiyeti heyeti 

umumiyesi ayhk i~timaim diin ogleden 
sonra eski Tiirk Ocaii binasmda ak· 
tetmistir. 
ld~e heyeti azasindan doktor Na· 

zam Hamdi Bey Etibba Muhadenet Ce· 
miyeti idare heyetine intihap edildigi, 
doktor ~uayip Bey de t.,raya gittigi 
i~in istifa etmiJierdir. 

Diinkii i~irnada bunlann yerine ge
~en, intihapta en ~ok rey alan doktor 
Bahri lsmet ve Naci B. ler se~lrni, • 
lerdir. 

Heyeti ummniye bundan sonra bir ~ok 
mes' eleler hakkmda goriiftiikten sonra 
i~timaa nihayet verilmi~tir. 

YP.nan Joktorlartmn mektubu 
Atina'daki Yunan Tap cemiyeti bu· 

radaki Etibba Odasma ve Tiirk Cer• 
rabin Cemiyetine bir mektup gonde • 
rerek Y unan doktolaranm Tiirk dok • 
torlarile yak1ndan temas etmek arzu • 
sunda bulunduklarim bildirmi~tir. Yu • 
nan Tip Cemiyetinin bu mektubu ala • 
kadarlar mehafilinde samimi bir tesir 
barekmJ?hr. 

Tiirk Tip Cemiyeti, bu esas iizerinde 
~lll&caim• bildirmi,tir. 

Biikre, Trp kongresi 
KD.nunuevvel ortalar1nda Biikret'!e 

beynelmilel bir Tip kongresi toplana • 
c:akhr. Kongreye Tiirk Etibba Od11s1 
da bir he yet gonderecektir. 
Apandisitin rontken ile tefhiai 

Tiirk Tap Cemiyetinin evvelki ali • 
fAD1 yaphi'J ilk urnumi i~timamda bam 
doktorJanrniZID apandisitin rontken iJe 
kahili te?his oldugunu iddia etmi~tlerdir. 

· Neticede bu yeni te,his usuliiniin t't· 
bik s•hasma t<Ikaralrnasl ve neti::_eye so
re tamiml cihetine gidilmesi takarriir 
etmistir. 

- -·· ....... ~------
Sivas'ta Halk ~airleri bayrann 

Sivas'ta te~ekkiil eden ve faaliyete 
g~en Halk ~airleri Koruma Der • 
neginin her sene i~in tertip ettigi bat· 
ram bu sene birinci defa olmak iizere 
5 te,rinisanide Savas'ta yapalacak • 
hr. Bayram civardan ve Savaa'a yak1n 
mahallerden gelen balk fairlerinin 
iftirakile ii~ giin devam edecek ve 
pehlivan giire,Ieri yapilacak, mahalli 
oyunlar oynanacakbr. ····-NAMZETLIK 

Miipir Hayrettin ve Osman Paplar 
hafidesi ve merhurn irfan Beyin kii~iik 
kerimesi ve Nemlizade Satla Beyin 
baldm Meymenet Hanunla Rumeli 
valil.iklerinde bulunmup olan Yusuf 
Ziya Papa hafidi merhum reji miidiir· 
lerinden Hayri Beyin mahdumu An • 
kara Sttrna Miicadele etihbasmdan Dr. 
Hayri Beyin narnzetlikleri icra kilin • 
mifbr. Bu hayarh keyfiyetten dolaYJ 
her iki aileyi tebrik eder ve saadetler 
temenni ederiz. 

Operator Cemil P$. 
Maoka: Vehbi Bey apartlmam 

Telefon: Beyo glu 3254 

iSTANBUL BELEDiYESi 

Dariilbedayi Temsilleri 
BU AK~AM 

saat 21,30 da 

Namussuzlar 
piyes 3 perde 
A YI- Komedi 

I perde 
Yazan: Gerolam' 
Rovetta 
Tercume eden: 
Bedrettin B. 

Halk, tenzilath g.::cesi 

Yakmda: KALBlN SESL 

Krallar nasi I ya§ar?. 
Papa diinyanin yegane mutlak ve 

miistebit bir hiikiimdaridu-! 
Bir miiddet · 

tenberi, kari • 
lerle, berabet 
tecriibekar bir 
rehberin dela
letile, saray • 
larda dolatbk. 
Bir ~ok kral · 
lar ve krali~eler 
ferefmesule na· 
il olduk. Bir 
~ok ta~h ba, · 
lar tamd1k ve 
hiikiimdarhk a
sasi lafiyan bir Papa on birinci Pi 

~ok eller sakbk. Fakat Papa'hgan 
diinyada mevcudiyetini hissettirme • 
digi fU zamanda, Vatikan sarayinJn 
bu goniillii mahpusunu, hiikiimdarlar 
11ras1nda gostermekte tereddiit ede
cektik. Lakin bugiin Latran muahe
desinden sonra, Papa, ne kadar mii
tevaziane ve . kii~iik olursa olsun, 
kendine mahsus arazide icrayi hiik
metmege baflaYJnca, bu hususta ar
bk tereddiide mahal kalmami,br. 
Papa on birinci Pi, biitiin manasile 
bir kraldar. Hatta, yegine miistebit 
ve her tiirlii tetrii tetriki mesaiden a
zade ve yalmz Allab'a kar'1 mes'ul 
olan bir kraldar. Burada tam ve e
bediyete makrun bir kralhgm ver • 
digi hissi duymak i~in Vatikan'an 
chronz kapa:. ami ~almak liz1mdar. 

Vatikan'a girilince insan bu his· 
sin tesiri albnda kahr. Romanof ve 
Habsburg'laran ve 1apanya haneda • 
nan1n sukutundan ve biiyiik Britanya 
Kral ailesinin bir zamanki ihtitam 
ve debdebesini aadeie,tirmek husu
sunda verdigi karardan sonra Vati
kan, Avrupa'nan hiiyiik saraylarm1n 
aonuncuau olarak kalmifbr. Hiikum
darlaran giinden giine demokratlaf • 
bga ve aaray merasimini miinasip bir 
fekle irca etmekte olduklari halde, 
Papa'hk eski an'anevi tetrifab oldu
iu gibi muhafaza etmi,tir. Hatta 
Papa'hk, krallar1 basit fakat tad: 
hirer reisicumhura tahvil eden S:.n 
cereyanlari, Lotran muahedesinden 
sonra takibe asia miitemayil goriin
miiyor. 

Filhakika Papa'hgan muvakkat bir 
zaman i~in kuaufa ugradiktan sonra 
rnutlak bir hiikiimdar oldugunu ye • 
niden habrlamaSI inaaniyet icabatln· 
dan addediliyor. Vatikan nfzams1z 
ve usulaiiz olarak idare ediliyor, ida
ri te,kilibni tezyit ediyor ve her ta
rafta yeni yeni binalar yapihyor. Va
tikan'•n kendisine mahaus poata pul
lara, parasa ve hatta bir telsiz telgraf 
istaayonu vardir. Hulasa Vatikan'm 
hi~ bir noksan1 yoktur. Hatta tebaaSI 
bile vardtr. Zira bir Vatikan tabii • 
yeti ve bundan istifade eden riihban 
amafana mensup bir ~ok rical, memur
lar, muhafazlar vardar. Sir ecnebi 
memur, Vatikan'da bir vazifeye ta· 
yin edilinc:e, eski tabiiyetini hemen 
kaybeder. Bu zevat, ftalya'da, Pa • 
pahk veya halya hiikumeti nezdine 
memur edilen fevkalade murahhas 
ve el~iler gibi hari~ ezmemleket im-
tiyazlndan istifade ederler. Vatikan 
memurlar1mn otomobilleri iizerin • 
deki, memuriyetlerini ifade eden ke· 
limelerin ilk harflerini gosteren plak
lar, zabata memurlan ve asker na • 
zaranda sefirlerin otomobili kadar 
hiirmet ve itibara mazhard1r. Filha
kika Vatikan kelimenin biitiin mana· 
aile bir hiikumet ve hilhassa bir sa
raydtr. 0 sarayda Kral, hiikumet 
demektir. Vatikan mevkii, ancak hii
kiimdar i~indir. Ora11 ancak hiikiim· 
dan i~in ~ahtar. 

Bu gayet mantaki goriiliiyor. Diin
yada Cenaba Hakk1n bir el~isi ad • 
dedilen Papa, diinyada mevcut siyasi 
temaillerin en parlak ve en muhte • 
'emine liy1k deiil midir ( I) Hususi 
hayab ruhani hir sadelige maliktir. 
Vazifeaini ifa ederken, tabbn1n bat· 
dondiiriicii yiiksekligini muhafaza 
etmektedir. Vatikan'da mevcut deb
debe ve ihtifami, diger kral saray • 
lannda aramak beyhudedir. Bu ka· 
dar kalabahk ve siislii kitaat tara • 

' fmdan muhafaza altma almmlf hat· 
ka hir saray yoktur. Bugiin Kardi • 
nallara Prens payeai verilmekte ol
dugundan diinyada prena riitbeain • 
de bu kadar ~ok tevabie malik olan 
hit; bir kral yoktur. Bu kardinalle • 
rin her biri, Papa'hk makamimn hi
rer veliahtidir. Japon fmparatoru 
miistesna olmak uzere, Papa kadar 
sureti hususiyede huzuruna bir ~ok 
kimseleri kabul eden batka bir hii • 
kiimdar da yoktur. 

Hemen de hergiin, Papa ecnebi 
memleketlerde bulunan sefirleri ta· 
rafandan tavsiye edilmif bir ~ok za
irleri kabul etmek mecburiyetinde • 
dir. Bu takdirde tetrifat kavaidi 
biraz daha basitlettirilir. Kadmlar 
hatlarma bir ~al ortmege mecbur ise
ler de, erkekler seyahat elbisesile hu· 
zura kabul edilebilirler. 

Alelade elbise giyinmit olan bir 
~;ok kimseler taht salonunda aarala
nirlar. Bunlar, bu salonun kendisine 
mahsus azamet ve ihti,ami karfa • 
smda ezilirler. Bir saat bazan da da
ha fazla siiren bir intizardan sonra 
verilen bir ifaret iizerine herkes diz 
~oker ve ulvi bir siikiit i~;inde bir 
miiddet daha bekler. Nihayet Papa, 
arkasmda ii~ muhafaz ve biiyiik rut • 
bede bir papal! bulundugu halde 
elindeki yiiziigu sofu dudaklara dog
ru uzatarak ge~er. Bu s1ra~..a bir sea 
tarafandan bir dua okunur ve heyaz 
hayal de kaybolur. 0 ge~erken, ben· 
deginma selamlamak i~in batma bile 
igmez. Herkesi takdis etmek kuvvet 
ve iktidarm1 haiz olan hiikiimdar, 
boyle adi bir nezaket kaidesine itti
baa tenezziil etmez. 

Papa, o kii~iik hiikiimetini, ve ha
ri~ ezmemleket bulunan emlakini . . ' matrepohtlikler ve kiliseleri ve ken-
disine verilen hediyeleri idare ve 
beynelmilel miinasebata tedvir eder· 
ken, her mes'eleyi bizzat tetkik et • 
mektedir. 0, biirosuna kapanarak, 
mes'uliyetini kabul edecegi karar • 
lara bizzat verir. 

En basit bir mes'elede bile, Papa, 
tahriri bir rapor verilmesini ister. 
Vatikan'da tifahi izahat vermek u
sulii mevcut degildir. Hatta en hayati 
mes'elelerde ve 1talya ile son akte • 
dil.en muahedede bile, kardinallar 
bir emri vaki lcarfJsmda kaiDWll .... 
.Jar. Kardfnallar mediai, Papa on hi-
rind Pi'nin saltanab zamananda, a1rf 
fahri bir te,kilat hiikmiinde kalda • 
gandan son zamanlarda bu meclis a· 
zahklar1 arasmda miinhal mevkiler 
~ogalma,br. 

Latran muahedesinin imzasandan 
bir giin evvel, Vatikan'daki aiifera, 
1870 aeneainden sonra ilk defa ola· 
rak miihim bir siyasi hadiseye itbla 
peyda etmek i~in davet edilecekle • 
rini, Papa'hk ile italya arasandaki ih-

tiliftn halledildigini diger kardinallar 
gibi, gazetelerde okumakla ogren • 
mislerdi. 

italya ile son ihtilaftn hallinde bii
yiik bir ciizviyet olan ve M. Musolini 
nezdinde bir mevki sahibi olan papas 
Tacehi Venturi'nin miidahalesi bii • 
yiik bir rol oynami~br. Vatikan'm 
resmi diplomab ve Fatist ltalya'mn 
diplomah o kadar itilafgriz idiler ki 
yekdigerine karfl gayrikahili tamir 
sozler sarfetmi,Ierdi. Bu sozler adeta 
1870 muharebesini doguran aozler 
kadar ag1r idi. 

M. Musolini demi,ti ki: 
- Benim Papa'nan sefh·ine soyli

yecek hi~ bir soziim yoktur. 
Papa da: · 
- Sefirimizin de, Bafvekile soy· 

Jiyecek bir sozii yoktur. Cevahm1 
verrnil}ti. 

~~· 
Kiliaenin mukadderabna ve kendi 

hiikiimdarhk haysiyetine taalluk e· 
den mes'elelerde ~ok itilafgriz ve 
pek ha,in olan Papa, her bangi bir 
hiikiimdar gibi aktettigi itiliflardan 
ku~iik ve tahai bir menfaat teminini 
asia diifiinmemi,tir. Eskiden oldugu 
gibi Papa, bugiin de kendisini sara· 
yanda kendi arzu ve ibtiyarile hap· 

Bugiinkii program 
RADYO 

i.STANBUL (Poatane) 1200 m. 
18: Gramofon. 19,30: Alaturka musi'd. 

20,30: Gramofon. 21: Alaturka muslkl. 21: 
Hafl! orkestra musiklsi. 

BERLIN • Konigsvusterhavzel 
1635 m. 

17,35: Hamburg'tan: Haflf muslkl. MD.· 
teaklben 20 ye kadar musahabeler, ders· 
ler. 20,15: Ruhi muslkl. 21,35: Magdeburg' 
tan naklen: Avctlar konserl (mar§lardan 
miirekkep). Miiteaktben Billi Borton caz· 
band!. 

YARSOVA 1411 m. 
17,45: Muslkl. 18.15: Musahabe. 18.40: 

Qocuk konserl. 19,55: Muhtellf, 20,35: Gra• 
mofon. 21 ,20: Orkestra tarafmdan hafif 
muslkl ve opera fantaziler1. 23: Tefrika. 
23,15: f,;lopen'ln eserlerlnden sonatlar kon
seri. 24: Dans musiklsl. (Aynl programJ 
Lemberg nakleder). 

B!]DAPESTr 5~0 m. 
18,05: Konferans. 18,30: Salon tak!InJ~ 

nm mar§ ve operala parcalan. 20.35: Ope• 
radan naklen: Dellbes'in asarmnan iic; 
perdellk «LAKME~ operast. istirahatler
de musahabeler. Miitealnben l:>jen Farkas 
sigan tak1m1. 
yiYA~A: 516 m. 

18,05: Vlyana operetlerinden mugannl 
imhaf'm l~tlraklle konser. 19,55: Musa -
habe ve haberler. 20.50: Leo Fall'ln eserle
rinden «MADAME POMPADOUR~ operetL 
(Markiz do Pompadurl. 23.20: Diana ban
yolarmdan naklen: Yiiziictiler miis,mPTe· 
sl. 23.50: Mugannl Griimhut'un l§tlraklle 
Robert kamgold cazband1. 

PRAG fPr,..J,,.,.) 487m. 
<Bu program! kt~en Bruno. Bratislava 

Vp Moravska - Ostrqva merkezlerl nak -
len ne~rederler. ) 20.25: Putevskl bando 
rnJZJka taktmt tarafmdan ha.flf tmusukl. 
21.25: ((ekoslovak eserlerinden da'ls fan
tazller1. ~1 ~n· Mnslilhabeler. 2~ 2fi· O~t.ra

V?'dan: SesU flllm §arktlan, haflf musl· 
kl. 

7.1)RtH 45~ m. 
20.05: Rozen Kavaller oneret1nden oar· 

C:ll.lar. 20.20: G~.l:~. 21.05: B?l'den: Dr. '!i'ell:ll 
Welngartner'in lc'hresinde biiyijk senfo -
nlk konser. 23 ,15· Gramofon. (dans plak
lan). 

-ROMA441 m. 
21.15: Gramofon. 21.35: ners. mus<>ha

bP. 22,05: cGiil§ehin lslmli italyan opere· 
tl. 

RO'KR'E".S ~94 m. 
13: Gramofon. 13 50: Keza. 18: H~nf 

mnsiki 19.10: Orkestra. 20: Mn~~h<>b"!. 
21.40: Onera blnasmdan naklen opera 
temslll (Ism! blldlrllmivor.) 

BRESLA V • ~LA YViTZ 253 m. 
20.15: Haflf musikl. 2105: Merakli mu

sahabe. 21.20: Olmez eserlerden dans P"'r 
c;ala.rJ. 22.15: Onugannlye KI,.Ire Waldoff 
taarfmdan eark1lar. 22.45: K'Rsik dans -
Iann mab~dl. 24.05: BerJD);den naklen: 
Dans musikisl. .•..• 

-1 RTI"ifA (. 
Basra meb'usii esbala merf.um Ali· 

met Miinir Pllfll halileai Ayfe Ziibe~·ir 
Hantmefedi irtihali daribeka eylemi.f• 
tir. Salihati nisvandan olan merhurne
nin nasi magfiret nalaflara bugiin Ka· 
lam1a't~ 33 numaraii haneden aaat 10 da 
kald~larak Eyiipaultan' da metfeni mah· 
susuna defnedilerecktir. 

aetmittir. 0, aarayanm bah~esinde bu· 
lunan aga~lardan ba~ka aga~ taDI • 

maz. 1talya ile aktettigi telifibeyin mi• 
aakmdan sonra, istiklalinden iatifade 
edecek olursa, adeta haysiyetinin ren• 
c:ide olacagan1 zanneder. Papa'run 
11hhati de, bu karar iizerinde icrayi 
tesir etmittir. Latran kilisesinde ya· 
pdan ayine riyaset i~in, Papa'nm sa• 
bahm aaat altistnda Vatikan'a miite· 
nekkiren terketmesi, ltalya aaraya • 
n1n her tiirlii debdebe ve ihti,amma 
ademi tenezziil gostermesi Papa'h· 
gm biiyiikliigune biiyiik bir delil tet• 
kil eder. 

Yukar1da soyledigimiz gibi Vati
kan'an viicudii, hiikiimdarile kaimdir 
ve hiikiimdar da saltanab ancak ilahi 
vazifeaini ifa i~in kabul etmi11tir. 

ALKAZAR SiNEMASI 
Biiyiik muvaffakiyetle devam 

eden 

BELALAR 
MUBAREKi 

Komikler krah HAROLD LLO 
YD'un iLK StiZLU FiLMI 

NEMASU 

s 
K 
D 

Bu ak~am fevkalade Gala ol:J.rak: ALBERT PREJEANm ANNABELLA, CONSTANr REMY 
ve EDITH MERA ile beraber temsil ettigi en son biiyuk muvaffaktyeti 

B A S K I N 
Bir ~ambiyonun hayau - Boks muhitlerinde cereyan eden bir a~k hikAyesidir 

iiAveten: : UAveten: 
FOX halihaztr diinya havadisleri. A T T 

Ml:>syo LAVAL'm New Yotk'a hareketi .. 
• 
I K 

EDiSON'un vefab v.s. i Me~hur fantazist yeni repertuvannda 
~~ Yerlerlnizi tedarlk ediniz· Tel. B. 0. 1656 
u~~~~mml~-~--~-~·~mtn-0~1~~-~----ri~~~ 
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Istanbul' da Cumhuriyet Bayraniinin tes'idlne • • • a1t Inti alar 

Polialerlmls we~t remtinCf4 'Bahrlyelilerlmls 11~ remtinCfe ErenkBy ln2 lueJ fa le11e6l ge~ remtinde 

Cumhuriyet §enliklerimemleketin her 
taf1n a biiyii~ tez~h:iiratla tes'it edildi 
~~~~~-::::~~J -r- - -- J 

50 tayyaremiz 

Filolar bu sabah 
Eski,eh're gidecekler 
Cumhuriyet bayramtnda Anka • 

ra'da yapdan biiyiik gt!4;it resmine 
ittirak eden elliye yaktn tayyaremiz 
dun Ankara'dan hareket ederek saat 
dokuza dogru §ehrimize gelmi§, ts • 
tanbul uzerinde bir ceevlandan sonra 
Yetilkoy'e inmi,tir. 

Tayyarelerimiz bu sabah tehri · 
rnizde gene bir U!fUf yatlpktan sonra 
Eski§ehr'e hareket edec:eklerdir. 

Yunan h'lar kirmiZI bey~ 
I 9rma ile sahaya ~1kblar 

···························································· 

l 
'------........... i; ... -·-··~- s •• _, 

< Bfrincf aahft~den mabaft J · 
zah etmi.ftir. Bundan aonra ba,.. 
ramlat•lm•tbr. 

Mektep idaresinin bu gibl veo 
ailelerden istifade ederek tale • 
benin ruhunda derin izler b1ra· 
kan tezahurat ve mtisamereler 
yapmastnJ- takdirle kartdanz. 

Ankara'da Cumhuriyetbay- l 
rammm tes'idi tafsiUltl I 

-----~- - - --Ankara 30 ( Telefonla ) -
Ankara bugiin heyecanlt giinle
rinden birini daha yatadt. Cum• 
huriyetin yddonumu ber sene • 
kinden daha muazzam daha ha
raretli tezahuratla tes'it edilmi§tlr. 
:.A~tkara bu aabah f&fakla be • 
raber uyanmtth· Her tara£ buyiik 
bayrama haztr, herkes net'eliydi. 
Saat 10 da yeni Milli Mudafaa ve 
Erkint Harbiye binalarm•n a~dma 
merasimi yapddt. Erkam Harbiye 
Reiai ve MUdafaai Milliye Vekili teb· 
rik edildi. 

Yukanda Vall muaulnl Fazh Bey H rlJieka• Vilayet konalznilan t;rkar • 
larken, Yukanda rennige~idi temafa eden bir grup, afaiada gept ream'i 

emaatnda Vilciyet, Bclediya, Kamandanl&k "• F&rka nkaru 

Tetrifata dahn zevat Cazi Hz. ni 
tebrik i~in B. M. Medisi binastnda 
toplanmttb. Mec:liain etraft, resmi ge
~it yerinde baztrlanan tribUnler balk-

Ia doluydu. } 
Tam saat 13,15 te caddeden blr 

alktt tufana koptu, BUyiik Reia Mec:lis 
binaa1n1 tefrif buy-.;.uyorlardJ. Cazi· 
miz dogru kendi dairelerine gt!4;ti ve 
reami kabul bafladJ. Evvela Vekiller 
ve onlar1 takiben meb'uslar, biiti.ln 
sefirler, erkant askeriye, divant mu• 
haaebat ve miilkiye memurlan, Vi
layet erkant; Belediye Meclisi azalar1 
Gazi Hz. ne arz• tebrikat etmitler • 
dir. 

Azlz misaftrimlz Litvinof Cenap· 

························ ································································································ 
Maliilgazilerimiz On sa~tr 

MaltU gazfler cumhuriyet f)ayrammda yapllan resmfge~ftt• fl1c cmde g~~er2erken 

[Malid gaziler, diin kazandtiJmtz sek kadir;sinasbk asan gostermif ve bu 
zaferlerin kahramanlan, Tiirk istiklal eseri abfet ve tefkat Malul gazilere yii-
ve hi.irriyetinin kaidesini kurmak yo • reklerine stgmtyan aevin~ ve beyecanlar 

lunda ~cutlerinin bir veya bir ~ok bahfetmi~tir. 
par~suu feda etmif unsurlardll'. Bu ae- Tiirk Malw gazileri, sevgili Cumliu • 
neki Cwnhuriyet bayram• merasiminde riyetin harp malulleri bilaistisna biitiiD 
programtn en bafma onlar ge!tirildi milletin ve ba11ta Ulu Gazi bulunduklan 

halde bilumum ricali hiikumetimizin 
ve bu vatan fedailerinin loymetleri teb· 
cii edildi. Hiikuanetin bu hareketinden !lefkat ve abfetine, ~k derin muhab • 

betlerine mazhar olmakla bahtiyardJr. 
pek minnettar olan maliil gaziler namma Maliil gazilerin bu bahtiyarbk ve 
cer.'liyet merkezinden dun fU mektubu minneHarhldanm nedp TUrk milletine, 
ald.k:] Cumhuriyet mabedini kuranlara, onun 

Pek muhterem Beyefendimiz, yiiksek dii~unen ha111arma ve biitiin dun-
«Diinkii Cumhuriyet bayrarm meraai- ya efkari umumiyesine ilan ederek Ma· 

~ninde aevgili Cumhuriyet biikiimetimiz liil gazi karde~Ierinin bu heyecanlarma 
harp hlalwlerine en on safta yer vennek tercuman olmulltur.» 
~tile fimdiye kadar daima eairieme- Miitekait Harp Maliilleri Cemiyeti 
IJiji biiyiik ,.tkatl~~ ~v~ten ~o~ Jii!!!· ~umi l@__tibi ibrahhg _ 

Ian ve Madam Litvinof Relalcumhur 
Hz. ne Turkiye'nin buyiik milli bay
r&DUDI tebrik etmitlerdir. 

Saat 14,10 da Gazi Hz. refakatle
rinde Mec:lia Reiai Kaz•m ve Batvekil 
lamet Pt. larla M. Litvinof oldugu hal 
de tribunlere geldiler ve Litvinof'u, 
kendisi i!fin haztrlanmtf huauai tri • 
biine kadar gotiirdiikten aonra Ri • 
yueticumhur mevkiine geldiler. 

Reami ge~it tam 14,10 da bafladJ. 
Evvela iki piyade alayt gt!4;ti, As • 
kerlerimiz her aeneden daha munta• 
zam bir yiiriiyiitle ilerliyorlardt. 

Cuvercin, muhabere bolUgii ve 
motorlerle !fekilen tayyare toplan, 
bahriye, 1uvari, makineli, istihkam, 
jandarma k1taatJ piyadeleri takip et· 
mif, butiin kJt'alar bir alklf tufan1, 
cyafa aealeri) aras1nda ge~mi~tir. 

Bu atrada aemada Eaki~ehir cihe
tinden bir ogultu kopmu,, biraz sonra 
Tiirk bava kartallar1nm Ankara uze· 
rine aktfbklar• goriilmii11tur. 

7 ter ciizutamh birer filo halinde 
ayn hatlardan SO tayyaremiz tehir 
•erine geliyorlard1. Biitiin muhiti 
dolduran halkta derin bir heyecamn 
aaramt111 ba~lamlfll. Kartallar1m1Z 
reami gt!4;it yerinin iizerine geldik • 
leri zaman aiirur son haddini bulmuf• 
tu, ink•zas1z bir alktt avazesi adeta 
SO tayyarenin ogultusunu da bas • 
brmlfh. 

0 esnada. gec;it maballinde mek • 
tepliler, izcilerimiz ilerliyordu. 1000 
giirbiiz ve guzide TUrk ~cugunun 
yeknasak k1yafet, muntazam ve a • 
henktar bir yuruyii11le aklflp gitmeleri 
gozler ahyordu. Manzaray1 seyredip 
muftehir olmamak imkanl yoktu. 

Resmi gt!4;it tam iic; bu!;ukta bitti 
ve Gazi Hz. refakatlerinde Fethi Bey 
oldugu halde kapah bir otomobille 
(::ankava'ya te~rif ettiler. 

Cumhuriyet balosu 
Gece Ankarapalas'ta verilen zi • 

yafeti Cumhuriyet balosu takip et • 
mittir. Gazi Hz. de baloyu te~rif bu· 
yurarak sabah 7 ye kadar kalm•11lar· 
d1r. Baloda lsmet ve Kaz1m Pf. Ha
zeratile biiyuk miaafirimiz M. Lit • 
vinof Cenaplar1 da haz1r bulunmut· 
lardtr. 

Arnavut genvlerinin te~riki 
lat~~~'cla~ ~na'!llt aen!rleri 

Cazi Hz. ne Cumhuriyet bayram1 
hlUnasebetile fU telgraf1 c;ekmitler -
dir: 
Reiaicamhur Gazi Mutd.ala Kemal 

H azretlerine 
Istanbul Arnavut gen!fliii Cum • 

huriyet bayramtnlzt en samimi his· 
lerile klJtlular ve zata devletinizi ta
:&im ile yadeder. 

Arnavut g~Zi(tt nam&1UI 
Hasan Hildaverdf 

Ta§rada 
fzmlr 29 (A.A.) - Cumhuriyet 

bayraml bugun muazzam meraaimle 
t~'it edilmi§tir. 

Aydm'da 
Aydtn 29 (Hususi) - Cumburi

~etin ytldonumu, emsalaiz tezabu • 
ratla tea'it ve yeni yap1lan hiikumet 
ko~tai'• dahilinde rekzolunan Gazi 
heykelinin kiitat resmi icra edildi. 

Eski§ehir'de 
Eaki§ehir 29 ( Hususi) - Cumhu

riyet bayram•, Eskitehir'de timdiy• 
kadar gorUimemit tezahiiratla tes'it 
edildi. 

Zafranbolu'da 
Zafranbolu 29 (Husuai) -Cum· 

huriyet bayram1, Zafranbolu'da bu • 
yuk tezahurat ile tea'it edilmi§tir. 

Zonguldak'ta 
Zonguldak 29 (Hususi) - Zon

guldak Cumhuriyet bayram1n1 pa • 
YallsJZ bir ne§'e ve tetaretle tes'it et· 
mittir. 

isparta'da 
lsparta 30 (Husuai) - Cumhurl· 

Yet bayram1 vilayetimizde hararetle 
tea'it edildi. 

Mehmet Ali 

Anvers konsoloshanesinde 
merasim 

Anvers 30 (Kablo ile hususi) 
Cumhuriyet bayram• buradaki Turk'. 
lerin ve bazt Bel!;ika'hlarm ittirakile 
konaolosanemizde tes'it edilmi~, Bu
yijk Muncimize afiyetler temenni o • 
lunmuftur. 

Cumhuriyet bayrammm tes'idi 
munasebetile gelen telgraflar 

Ankara 30 (A.A.) - Memleketin 
her taraf•ndan gelen telgrafname -
lerde aziz Cumhuriyetimizin 9 uncu 
yddoniimunun koylere var•ncaya ka· 
dar butiin memleket dahilinde gun -
duz emsalsiz tezahiiratla, gece de 
fener alaylara yap1lmak auretile can· 
dan tes'it edildigi bildirilmektedir. 
Her tarafta gem;lik namma irat o· 
lunan nutuklarda buyiik reiaimiz Ca· 
zi Hazretlerinin Turk gen~ligine ema. 
net ettigi Cumhuriyetin muhafazaa1 
ve onu ebediyen yafalmak i!;in ya • 
pdan ahitler tekrar edilmi1,1tir. 

Pe1te'de Cumhuriyet bayram1 
munasebetile yap1lftn meras!m 

YuTtanto... 4~ OlfUnil takt1' ecferlerlten, 1Jf4/11da Yunan tlmmt tahatiCJ ~i 24• 
man oyuncula.r ellerinde Tflrk bayraklarff.s gorllndiller 

CBfrlnct Sahffed611 mabaft) lerdir. Misafirlerimizin tak1m1 fU §e-

tn"biin ve balkon istikametine yiizlerl· kilde tertip edilmitti 1 

ni c;evirmitler ve ellerinde aardt o- Camalis • Hrisanfakopuloa, Mal· 
Ian kii~iik Turk bayraklar1m ac;m•t- yo • Lefoa, Baltazis, tpofandis • Miya-
lar ve kollar1n1 havaya kald1rarak bu kia, Dinu, Simonidia, Ciraldia, Fra • 
ay yddJzb bayrakla halkt selamla • kakus. 
mJ,Iardtr. Misafirlerimizin bu hare. Yalmz ikinci devrede Vasili ve 
keti umumi bir muhabbet ve hurmet Kroneos isminde iki oyuncu oyuna 
celbetmit, stad1 dolduran dokuz bin girmittir. 
kiti, Yunau futbolcularJnt fiddetle Calatasaray • Fener muhteliti de 
alk•tlamJtlard•r. fU tekilde idi: 

Misafirlerimizi takiben Calata • Avni • Burhr-. Vahi • Retat, Ni • 
saray • Fener mubteliti de aahaya hat, Mithat • Niyazi, Kemal Faruki, 
gelmittir. Mutat olan merasim ya • Zeki, Fikret, Rebii. 
plld1ktan sonra oyuncular dizilmi~ • 0~ kuliip aras1nda bir para mes'e-

lesinden dolaya !;tkan ihtilaf son da· 
kikaya kadar balledilememif, bu su· 
retle Be~,~ikta§'tan tak1ma girmesi el
zem olan oyuncular girememitti. Be
tiklaf kuliibu, oyunculann1 heyeti 
tertibiyenin emrine verdigi ve Gala • 
tasaray kuliibiine kadar gonderdigi 
halde bu oyuncular tak1ma ahnma • 
Mlflardlr. 

parlak bir reami kabul tertip etmit· 
tir. 

Bulgar Krahnm ve Yunan 
Reisicumhurunun telgraflan 

Ankara 30 (A.A.) - Cumhuriyeti· 
mizin yd. doniimii miinasebetile Bul -
gar Krah taraflndan Reisicumhur Hz. 
ne atideki telgraf gonderilmi,tir: 

«Zatl devletlerinin sahsi saadetleri 
ve necip Tiirk millelinin saadet ve re • 
fah1 hakktnda besledigim en bar te -
menniyab iblag hususunda Tiirk mil • 
11 bayramt senei devriyesi vesilesile is· 
tifadeye musaraat eyler, ayni zamanda 

zab devletlerinin beni pek ziyade mii • 
tehassis etmi~ olan telgraflarmcbn do • 
laya tesekkiirabml takdim ve pek sami· 
mi do~tluk hissiyatuna itimat buyur • 
man1za rica ederim. 

Boris 
Ankara 30 (A.A.) - lkinci Balkan 

konferansm1n Ankara'da aktettigi i!r • 
tima munasebetile Reisicumhur Gazi 
Hz. tarafmdaa !tekilen telgrafa ceva
ben Yunan Reisicumhuru M. Zaimis a
tideki telgrafnameyi gondermiftir: 

Oyuna ba§lamrken ... 
Macar hakem M. ~esler dun sabah 

§ehrimize gelmitti; miisabakay1 ida· 
re ediyordu. Kur'ayt Yunan'hlar ka· 
zand1g1ndan kaleyi onlar intihap et
mi,Ierdir. Oyuna ba~lanacagt s1rada 
gune' a~mlf, saba da kurumaga yuz 
tutmuttu. 

, 
Pette 30 (A.A.)- TU.rkiye Cum- I 

. huriyet bayramt vesilesile Turan 
cemiyeti parlamento salonlar1nda I 
merasim tertip etmi~tir. Merasime 
media bariciye komisyonu reisi M. 1 

Julateku riyaset etmittir. Turkiye 
sefareti miiste~ar• Cevat Bey mera· 
simde haz1r bulunmul}tur. 

Ge!<en sene Balkan konferansmtn 
Atina'da toplandJgl zaman ayni mem
nuniyeti hissetmi,tim. Oyle zannediyo· 
rum ki bu konferans Balkan milletle • 
rinin miitekabilen anla,malanna ve ken· 
di saadetleri emrinde takarriiplerine 
yardtm edecektir. Bu vesile ab devlet
lerinin ve as1l Tiirk milletinin saadetine 
matuf temenniyah ifade ederken biitiiD 
Y unan milletinin bu husustaki hissiya • 
bna tercuman olduiuma itirnat buyur
mamza rica ederim. 

Oyuna, uc;u yirmi bet ge~e mu • 
haci~lerimizin !arr taraftan inki,af 
eden ytldmm gibi bir aktnile bat? an· 
m•;sbr . Merkezden topu kapan Ke • 
mal Faruki, sag a~•ga giizel bir paa 
gondennif, Niyazi, kuvvetli bir vu -
ru§la bunu one atm•fbr. Hemen bu 
akabinde hucum hatbmJZm istikame
ti sol tarafa tevcih etmi,, Fikret'in 
kale online kadar getirdigi topu, mi
aafirlerimiz kornere atmt§lardJr. Fik
ret tehlikeli bir korner atm•;s, Yu • 
nan muhtelit inin kaptam ve ayni za
manda kaledsi olan Yamali bunu 
kurtarmJtbr. Muhacimlerimiz iki da· 
kikanm i~inde miaafir tak1mm ka -
leaini a1k1 bir trember albna almt~ • 
lardtr. Hiicumlartmtz hilhasfa sol ta
raftan b "!Mas•la deva m ediyor, Yu. 
nan mudafaast buyiik mii~kiilatla to
pu kornere abyor. Kornelerden isti
fade edemiyoruz. Hiicum hatt1mtzm 
sol k1sm1 miitemadiyen Yunan kalesi 
oniinde dolasayor. Yunan kalec:iai bu 1 

Viyana 30 (A.A.) - Tiirkiye Cum· 
huriyeti ytldoniimu miinasebetile se• 
firimiz Hamdi ~ey 1efarethaneed Zaimia (Lfltten sahifeyi ~evtrlnia). ( 
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eden miiessir vaziyete benzemiyor. ~·v i(~ a· . ~--------------·-.. dakikalarda muhakkak iki gol kur· 

tard1. 
BeJ!inci dakikada Yunan miidafa

asmdan uzun bir vurusla kurtulan 
top sai ae<1klar1 tarafmdan kalemize 
kadar gi:itiiriildii. Avni, t!lkl bir su • 
rette ablan J!Ulu yakalad1, topu mu
harimlerimize gonderdi. 

Bunun sebebi de miidafaa ve mua- LI;r U 'U A~• y G 
vinlerimizin, muhacimleri Iay•kile ~ H -I ~ eni iin 

la:;~~!~~~;~~~~~~~:·~r~.P~~.: Koska' da kanb Renkli ilanlar 

r Devlet Demirvollari ilanlan 
Haydarpa,a vapur iskelesi kurbindeki diikkan ile l'aJ 

lokanta ve mii{ltemilab ayrt ayrt hirer sene miiddetle ve , 
suretile kiraya verilecektir. 

Yunan kalesi e<ok mii,.kiil vaziyet· 
lere dii~iiyor. Fikret, Rebii miitema· 
diyen ileri atJbvorlar, fakat Yunan 
miidafaas1 bi;tiin ~ayretini sarfede • 
rek ~ol vaoJlmasma mani oluyor. 
Maamafih bizimkiler de Yunan ka
lesi oniinde cok Slklstk oynuyor)ar, 
to"u daima ileri ahyorlar. 

kezden ald·t· topu ferdi bir akmla Bir hadise . . . b 
Yunan kaleaipe kadar gotiirdii. Ka· as1y0r Miizayede 9 lefrinisani 1931 pazarteai giinii saat 14,30 d 

i~letme Miifetti~liginde icra edilecektir. Taliplerin Hayd 
yon miidiriyetinden tedarik edecekleri tartnamelere 15 l leci ~iit ahlacagm• iimit etmiyordu. -·-·-··· 

Fakat Zeki'nin sol ko,eye havale et· Bir ki,i oldii, dort 
tigi piasa bir ,ut Yunan kaleaine gir· 
di. Yunan muhtelitinin kaptam bile ki,i de yaralandt 
buna hayret etmitti. 

Sekizinci ~akikada Yunan kalecisi 
muhakkak bir go) daha kurtar1yor, 
tO""" srene kornere abyor. · 

Onuncu dakikadan sonra hiicum
lar•mJz iki cepheli olarak devam et· 
mete ba,ladl. $imdi sag cenah1m1z da 
isTtvor, miitemadiyen merkeze pas 
v.ot:vor. Merkez, ~ok SJkunk oldugun
cr ..... l!Ut ahlamtyor. At;lklarda, ~IUt 

.~ .. ~ .. ~t,.r• yerde inad1na pas veri • 
yo,.l~r. Yunan kalecisi gi;>:el bir kur· 
t;or•~tan sonra topu gene kornere a • 
hvor. Fikret'in tutu d1\lar1 kac1yor. 
Bit· tlakika sonra Rebii, l!:i;zel bir a· 
kmla iniyor, Yunan miidafaas1 topu 
,. ...... e kornere abyor. Bu miiddet zar
ftn-ia kornerlerden bir tiirlii istifade 
ed-miyoruz. On ikinci dakikada ilk 
golii yap1yorduk. Top Yunan kalesine I 
bile girmisti. Fakat ufak bir ofsayt 
buna mini oldu. On iiciincii ve on 
dordiincii dal.-'kala-rda bu seri akm
lanmtzla geciyor. Gol olmuyor. On 
besinci dakikada top gene Yunan 
miidafaasmdan kurtularak kalemize 
kadar geldi ve bize korner oldu. Mii
daf'aamlz taca att1. 

Muhacimlerimiz gene hiicumla • 
r1na devam ediyorlar. Daima s1k1~Jk 
Yaziyette kale oniine indik)erinden 
ve miitemadiyen merkeze pas verdik
lerinden bir tiirlii say1 yapam1yor ve 
cok giizel f1rsatlar kac;:1yor, bu mii
kemmel ovun m~:.ddi bir kazanc; te • 
.-- ------tnln eaemtyor. 

18 inci dakikadan sonra 
Devrenin 18 inci dakik!lsmdan son

ra hiicumlarlmlzln siir'ati azald1, 
muhacimler arasmdaki irtibat bo
zuldu ve oyunun h1z1 get;:ti. 20 inci 
dakikadan sonra misafirlerimiz de 
sag cenahlartndan hiicuma gectiler. 
Avni, vere kapanarak hir gol kur • 
tard1. Biraz sonra muhacimlerimiz 
tekr~tr Yunan kalesine indiler. Zeki 
gtizel bir tut ~ekti, fakat d•t•r• kat;· 
b. 25 inci dakikada bize verilen favul 
cezastnJ kernere athk. Korneri de 
atlathk. Sonra giizel bir akm esna • 
s1nda muhakkl\.k bir goliimiiz daha 
karh. "",... 

Ovun arhk miitevazin bir ,ekle 
girmisti. Yunan'hlar hep sag ac;:1k • 
lar1ndan oynuyorlar. Avni, giizel 
kurtartflar yap1yor, Miidafaa hath
rnlz, bu ak1nlar iizerine aksamaga 
batladl. Bilhassa Vahi, miieasir ola· 
m1yordu. Mithat ta muavin hatbnda 
iyi degildi. Mithat'tan kurtulan top 
V ahi'ye geliyor ve miitkiil vaziyet· 
ler hasd oluyordu. 

Yaln1z miidafaam1z ivi bir sistem 
tathik etmege baslad1. Misafir tak•
mtn acJklar•n• miitemadiven ofsayda 
diisiiriiyordu. Bu tazyik, nisbeten 
mil<f.,.fl.latnJZID kusurunu i:irtiivordu. 

Misafirlerimiz gollerini nas11 
yapi1lar 7 

34 iincii dakikada bize sag taraftan 
korner oldu. Top, giizel bir vurusla 
kornerden merkez muhacimlerine 
geldi, o da kafa ile sol a~1ga pas ver
di. Solac;:•k, hie;: durmadan ve miisait 
bir vaziyette topa kafa ile vurarak 
kalemize soktu ve bize go) oldu. Mu
hacimlerimiz tam on sekiz dakika 
bilafasda Yunan kalesini abluka et
tikleri ve miiteaddit kornerler yap • 
brdaklan halde gol yapamamtflardl. 
Misafirlerimiz bir kornerden istifade 
ecf.,rek aayt yaptdar. 

Bu gol, miaafirlerimizi daha ziyade 
canland1rd1. $imdi sol cenahlarile de 
hiicum ediyorlar. Biraz sonra hiicum
lar iki tarafh bir tekil ald1. 42 inci 
dakikada misafirlerimize gene kor . 
ner oldu. Taca attdar. Bunun aka • 
binde kalemize kadar inen bir hii • 
cumu, Avni hiiyiik fedakarhkla kur
tardl. Ve devre 1 • 0 aleyhimize ola
rak bitti. 

ikinci devre. 

Beraberligi temin eden gol bu defa 
bizimkilere daha biiyiik bir cevva • 
liyet verdi. Arka arkaya bir kac;: akm 
yapbk. Fakat ikinci devrenin batm· 
danberi biitiin hiicumlar1m1Z sag ta
raftan yap1hyor, ilk devrede iyi if· 
liyen sol cenah1m1z ihmal ediliyor· 
du. Sag taraf•m•z iyice yorulmuf ol
duiundan bu akmlar gol olam1yor. 
Yunan kalecisi gene miikemmel bir 
kac;: kurtar•t yaparak k1ymetli bir o· 
yuncu oldugunu isbat etti. Bu s1rada 
Kemal Faruki de du~ar1 c;:•kh, bet da
kika sonra avdet etti. 

Muhacimlerimiz, galibiyet golii • 
nii yapmak i!;in son gayretlerini sarfe
derek hiicum ediyorlar. Gene kuvvetli 
bir hakimiyet tesis ettik. Maamafih 
gol atam1yoruz. 

Bu strada misafirle;:oimi~in miite
addit akmlar1n1 gi:iriiyoruz. Onlar da 
ga)ibiyet goliinii yapmak ic;:in uiratJ· 
yorlar. Kaleci Avni fedakarane bir 
iki kurtarlf yap1yor. Avni, muhak • 
kak bir golii kurtar1rken yaraland• 
ve dlfarl !;lkh. Yerine Rtza girdi. 

Oyunun nihayetine kadar iki ta· 
raf1n da ak1nlar1 neticeyi deiittire • 
medi ve oyun boylece bitti. 

Oyun nas1l oynand1? 
Bu miisabaka, her \leyden evvel c;:ok 

samimi bir dostluk ve adeta kardet
lik havas1 i!rinde oynanm•thr. lki ta
ra£ ta yekdiierini incitmemege ug • 
rat•Yor, batta falsolu bir vuruf yii • 
ziinden yere dii,enleri diier taraf1n 
oyuncusu kald•r•yor, af talep ediyor
du. Oyunun en bariz vasf1 bu idi. 
Sonra muhtelit taklmltnlzln muha • 
cim hath canh oynamakla beraber 
miiessir olamadJ. Bilhasaa ilk 18 da
kika devam eden kuvvetli tazyiktmlz 
esnasmda muhakkak iki iic;: gol ata • 
bilirdik. Bunu yapamam1zm sebebi, 
biitiin paslar1n merkezde toplanmas1 
ve merkez mubacimin de iki ii!; o • 
yuncu tarafmdan marke edilmit ol • 
mas1d1r. Sonra her ak1n eanasmda 
biitiin hiicum ve muavin hathm1z ~ok 
Slklflk vaziyette Yunan kalesi oniine 
iniyor, bu vaziyette de tiit atmata 
imkin bulunam1yordu. lkinci dev • 
rede muavin batt1m1z ilk devredeki 

faaliy~ti gosteremez oldu. Nihat ~k 
iyi idi, fakat sol muavin mevkiinde 
oymyan oyuncu ~ok ~ahm yap1yor, 
sonra da miidafi gibi oyn1yordu. 

Yunan tak1mmda en muvaffak o. 
yuncu sol miidafi Malyo idi. Bu oyun· 
cu bir ~ok ak•nlar1m1zm akamete ug
ramasmda batb bat•na &mil olmu,. 
tur. Tak1m1n kaptan1 olan kaleci de 

c;:ok giizel oynam•fhr. Yunan muh. 
teliti, bilhassa muavinlerle, muha • 
cimleri hem ahenk olarak oynamlf • 
lard1r. lki taraf1n da oynad•i• oyuna 

gore ahnan netice tabii degildir, ka
zanmak hizim muhtelitin hakk1 idi. 

Miisabakay1 Macar hakem M. $is
ler, diiriist ve kuvvetli ve k1ymetli bir 
hakem oldugunu isbat etmiatir. Bu di
rayetli hakem, iki tarafm da en ufak 

bir hatasm1 kat;Jrmatnlf, miidebbi • 
rane kararlarile oyuna tam bir dii • 
riistii ve ahenk temin etmiftir. Ken. 
di,.ine teaekkiir ederiz. 

Kaleci Avni oyunun hitam1na alh 
dakika kala bir c;:•k•, esnasmda ba • 

'1ndan yaralanmlfhr. Oyundan sonra 
hastaneye nakledilmittir. 

A. I. 

Dlyarbekir'de ma~lar 
Diyarbekir 29 ( Hususi) - Bugiin 

yap1lan nihai ma~larda Urfa, Siirt ta
klmmJ 1 • 5 yenerek Umumi Miifettislik 
kupas1n1 kazand1. Ibrahim Tali Bey 
atletizm miisabakalannda birinci ve j. 

kincilivi kazananlara madalyalar verdi. 

Masor Danyal Bey 
Haber ald•~•m•za gore Galatasaray 

kuliibiimiiziin k1ymetli ve muktedir rna· 
sorii Danyal Bey pek yakmda Beyog· 
lu'nda Beker magazasmm yamnda No. 
310 lst~kingpalas'ta bir masaj salonu 
a~acaktJr. Danyal Bey bilhassa sisman· 
l1ktan miisteki bulunan hamm ~~ bey
Jeri Z&YJflatmaga c;:ah,acaglDJ soyle -
mektedir. Senelerdenheri anzaya ui • 
nyan bir t;ok soorculan muvaffakiyetle 
iyi eden Danyal Beyin tedavisinden, 
hastalann memnun kalacaklan fUphe
sizdir. Gent; ve sporeu masaje1m1za 
~imdiden zafer temenni ederiz. 

Olimpiyat ~rktr 

ikinci devreye ~•kdd1g1 zaman Re. 
tad'na~yerine Cevat girmi11ti. Biz gii • 
:ael bir akmla Yunan kalesine indik, 
bir gol daha ka~t1. Maamafih misa • 
firlerimiz, sol taraftan korkulu hii
cumlar yapmaga bafladdar. Miida • 
f~~lZ saklflk bir vaziyete diifiiyor. 
Bazun tak1mda, ilk devredeki ahenk 
bo:aulmu~tu. Miidafaa ile muhacimler 1 

•.rasJ~d~ki rab1ta gevtemi~ti. Misa • 1 
f1rler•mtz sol taraftan hiicum ya • 
parken biz de sag cenah1m1zdan a
kan yapmak istiyoruz. Fikret bir ara· 
hk datar• <;•kh, tekrar geldi. Onuncu 
dakikada Yunan kalesini gene tehli- I 
keli surette ••k•sbrd1k. Fakat l!'ene bir 
tey yok. Oyun, iki taraf1n da hakimi
yetine i,aret etrneden mukabil .hii • 
cumlarla deva mediyor. 

Yirminci dalrikadan sonra haki
miyetimiz tebelliir etmege bal'lladJ. 
Yunan n1s1f sahastnda oynuyoruz. 
Fakat bu vaziyet ilk devrenin ilk on 
eekizind dalr:kaslft& kadar devam 

Olimpiyat spor mecmuaa1 bugiin 
t;tkan niishasmda dUn yap1lan mii • 
sabakaDJn biitiin tafsilat ve resimle
rinden bafka bu rna~ hakk1nda t•h· 
rimize gelen Yunan gazetecileriltin 
tenkitleri, hakemin beyanah ve Sof
ya'daki Yunan • Bulgar milli ma~1 
hakkmda Yunan gazetecilerinin u • 
zun tenkitleri vard1r. Tavsiye ederi:a. 

Evvelki gece Koska'da feci bir dna· 
yet olmUf, bef kipi muhtelif yerlerinden 
yaralanm.,lar, bunlardan birisi olmU,. 
tiir. 

Ald•ilm~z malumata nazaran vak'a 
poyle cereyan etmi,tir: 

Koska'da tramvay caddeaincle tii 
tiincii Hasan Efendi evvelki gece aaat 
23,30 da diikkanda oturmakta iken 
Orhan, Edip, Aziz ve Mehtnet Ali i· 
simlerinde dort ki'i diikkana giderek 
sigara istemi,Jerdir. 

Hasan bunlara sigara vermemis, bir 
giiri.iltii ba\llam•tbr. Bu s~rada bunlar
dan birisi diikkanm i!;indeki elektrigi 
birdenbire .Ondiirmiip ve dort arkadllf 
bu;aklann1 c;:ekerek Hasan'm ib:erine 
atdm•slar, diikkamn it;inde bef ki•i bir 
miiddet bogaz bogaza boiUftnUflar • 
d1r. Hasan bu esnada bep yerinden ya
ralanm~pbr. 

Bunun iizerine Hasan da tabancaa1m 
c;:ekerek miitearr1zlar iizerine atep etmif 
ve bunlardan Aziz ile Orhan aiJr, E. 
dip te hafif surette yaralanm1plardw. 

Giiriiltiiye yetisen Beyaz•l polis mer
kezi memurlannd~ polis Ismail Hakk1 
Efendi kavgacdan aytrmak isterken e
linden yaralanml!lltr• 

Y arahlar hastaneye kaldmlmtpbr. 
Orhan'm yaras1 ap olduiundan yolda 
olmiistiir. 

Miiddeiumumi muavini Nurettin ve 
polis mE>rkezi tahkikata vaziyet etmi,tir. 

Kanh bir 11ekilde neticelenen bu kav· 
gan1n hakiki sebebi anlas•lmarnakla be· 
raber vak'anm tiitiincii Hasan'a kar,1 
beslenen bir kinden Deri geldigi san • 
n,.l,mmaktadlr. 

iki amelenin denizde 
ayaklan kesildi 

Evvelki giin ogleden sonra bahkc;:• 
Sile'li Ali ve Rize'li Hasan isimlerinde 
iki kisi kopriiniin Haydarpafa iskeleain· 
de ~ndal ile beklerlerken koprliden 
hareket eden Kalamlf vapurunun per. 
vanesi sandala ~prmf, sandal bu 
sadme ile parc;:alanM!f, pervane denize 
dii11en Ali'nin iki bacagzru, Hasan'•n da 
bir bacagm1 klrm1shr. Mecruhlar has • 
t:>n•ve ~~:«\tlirii1miislerdir. 

Denizda bir cesat bulundu 
Dun Be.iklaf sahillerinde bir er• 

kek cesedi bulunmuflur. Ceset, u • 
zun miiddet denizde kald1g1 it;in hii· 
viyetini anlamak kabil ohnamlftlr. 
Zah1ta tabibi tarafmdan Yapdan 
muayeneden sonra ceset morga nalJ.· 
ledilmi~tir. 

Mecliste ve Ftrkada 
Haztrhklar 

Ankara 30 (Telefonla) - Millet 
Meclisi pazar giinii saat 2 de Gazi 
Hz. nin senelik nutkile at;llacakhr. Mec· 
liste dahili hazJrl1klar yap1hnaktadr. 
F1rka grupu yann toplanarak divan ri
yaset ve enciimenler intihabahnl rorii
~ecektir. 

Devlet Bankast kiil~e 

halinde albn alacak 
Ankara 30 ( Telefonla) - Cumhu· 

riyet Merkez Bankas1 3 milyon dolarhk 
altm .;ubuk sahn almaga karar ver • 
miftir. Bu karardan bankan•n alhn e
sasrm kabul etmekte olduiu anlllfl) • 
makt•tftr. 

ismat t;. Hz.nrn Roma 
seyahab 

Ankara 30 (A.A.) - Resmi maha
filden istihbarabm1za gore ltalYan 

Ba,vekili M. Mosolini Hz.nin ltalyanm 
Ankara biiyiik elc;:isi vas1tasile Bafvekil 
lsmet f· Hz. nin Roma'YJ ziyareti hak. 
k1nda vukubulan daveti hakiki bir mem
nuniyetle kabul edilmiflir. Bu seya. 
hatin ne vakil vuku bulacail yakln· 
da tayin edilecektir. 

5 1aki oldOrUidD 
Adana 30 - Kozan ve Saimheyli 

kazalannda pekavet yapan ~olak Mus. 
tafa 4 aveneSJ1e Kayaeri'nin Pmar.,. 
koyiinde olii olarak elde edilmiptir. 

M. Brandi, Roma'ya dDndD 
Roma 29 (A.A.) - Berlin'den av. 

del eden M. Grandi saat 8,15 te Ro· 
ma'ya gelmittir. 

Fransa'ya gelan altm 
Cherbourg 29 (A.A.) - Paria 

bankalar1na ait olmak iizere Arne -
rika'dan 600 milyon frankhk altln 
gelmi,tir. 

Zayi - Darii,.fakadan 338 sene
sinde ald1iJm tasdiknameyi zayi et • 
tim. Y enisini alacagtmdan hiikmu ol
mad.S• ilan olunur. 

Akpehir Orta mektebi muallimi 
Salibattia 

-
Y eni Giin'iin ka~ giindenberi 

baallgt ii~ dort renkli tablo gi
bi ilanlar, memleketimizde yev
mi gazetelerde ilk defa gorii • 

len bir yeniliktir. Gazetelere 

ili.n verenler Y eni Giin'iin renk· 
li ilanlanndan iatifade etme· 
lidir. 

Bu renkli ili.nlarm fiah ,im-

dilik adi ilanlartn bir mia -
lidir. Bir misli fiab pahah zan-

netmiyiniz. Ciinkii kli,esini, 
hatta icap ederae reamini bile 
Yeni Giin kendi haztrhyor. Bu 
auretle reasam ve kliae iicret • 
leri de vermiyorsun~z. Bu iti-

barla Y eni Giin'iin renkli ilan
Iart fevkalade ucuzdur. 

Tacirler, fabrikactlar! 
Y eni Giin'iin renkli ilanlarm

dan iatifade ediniz. Sonra, bu 
fiatt bulamazstmz. 

BEKLENMiYEN BiR 
SURPRiZ!!! 

p~l y~pt~ttrarak imza e~tkiten sonr~ her. iki mahal i~in ayJ 
yuz bra muvakkat temmat ak~elertle hddirilen giin ve aa 
Miifettti,Iigi kalemine miiracaatleri ilan olunur. 

:{. . ~ 
Font boru ve teferruabntn kapah zarfla miinakasaai tC 

nun 1931 per~embe giinii saat 15 te Ankara'da idare bin~ 
lacakttr. 

T afsilat Ankara ve Haydarpafa veznelerinde be,er lira~ 
ta olan 'artnmelerde yazthdtr. 

Haydarpa~a magazasmda mevcut takriben 1500 adet v 
hacmi istiabisindeki eski sa~ bidonlarla miistamel vagon 
amdan hasal olan takriben 1500 Kg, yelkenhezi bilmiizay 
ca~tJr. Miizayede 3 te~rinisani 931 tarihine miis~dif sah gi 
te 1cra kthnacakbr. Talip olanlarm mallart her giin gorebiJ, 
yevmi miizayede de maga zaya miiracaatleri ilan olunur. · 

Miihendis l!ektebi Mubayaat 

Komisyonu 
Ml."k teb in mayi:; g ayesine kad~r ihtiyact olan ya, sebze ale· 

aaya vazedilmi,tir. Miinakasast 2 tetrinisani 931 pazarteai"" 

14 te icra edileceginden taliplerin bu baptaki feraiti oireJ 

mektebe miiracaatleri ilan olunur. (3118) l 

T ahlisiye Umum Miidiirliigu: 
Giizel makasile manlf Beyoglu, Gala -

tasaray karljllmda kiln tiiccar terzi Mosyo 
D. PANAYOTiDt, bal)byan yent mevsim 
miinasebetile ve biitiin mii,terllerlni mem
nun etmek emelile flatlarmda biiyiik ten-
zlllt lcra eyledlginl muhterem ahaliye Kumafl dairede mahfuz ve memhur niimunesine tevfikan \. 
arzeyler. Fiatlar l)unlardw: k f b 1 · hd ce a rikadan ahnmak iizere dare musta emini i"in 2 

Kostumler 60 • '70 T. L., Pardesiiler 60 , • • ,. • 
T. L., Paltolar '70 T. L. 1 taktm kt~hk elbtse ile ayni miktarda . kasket tmah aleni auret 

Bu elbiseler bermutat Fischer, Aug, Der- kasaya konulmuflur. 5 lef rinisani 931 tarihine miisadif per,P 
meuD, Lang et Mainz, Lowe, Donald, Grin- 14 "h 1 • • k 1 v d }' } • b b f 
rer, Smith, ve aair ingtliz fabrlkalar• ku· 1 •~.at t~ t a est tcra 1 macagm an ta. tp er~n u aptaki , 
tna§lanndan tmal edllmektedir. gormek uzere Galata' da RthtJm caddesmdekt ldarei merke:in 

SlpariiJier verilmeden evvel Tiiccar terzi racaatleri. 
Panayotidls atOiyesinl ziyaret etmek her· ---------------------.;,• _____ _ 
kesin menfaatl icab1d1r. 

Ooktor 
Osman Serafettin 

Emrazt tmtanlye mUtehasstsJ 
igalotlu Nurlosmaniye caddesi 1 f 

Telefon: 893 
Muavene :zamant cuma'dan 

maada otleden sonra 
(Gureba bastabanesi) dahilf,sarf 

Hastahklar mDtebass•s• 

HE~ NEVY 

W~KIM+L+D 
UMU~ 

,.II!I.YII 
Tllll_.,~~. 

• 
··--Ismail 

ISTAiie.UL 

Ankara c&:ld. •~ 
TELEFON, ~~-·~ 

WECC.II 
IIIII.DI: 

Istanbul Orman Ba,miidiirlii • 
giinden: 

H A B i P E D i P Beyin yeni C1kan eseJ 

I I - ALMANYA'DA SiYASi FIRKALARIN PROGRAMLi!" 
I • 

I 2- AVRUPA'DA TUTUN iNHiSAIUAb 
YE TiRKiYE~DE TiTuN iNHiSAR iDARESi I. Tevzi merkezi: lkbal Kiitiipanesidir . ________ ._;;,!l 

ilspir o r e w. 
ip 

k 
omtsyonun~e Sat • • • 

I 
lapirto ve t~kiler lnhiaartnm Kabata~ ambarlannda bulun~ 

kiisur kilo eski sandak ~emberi ile Pa,abah<;e fabrikaamda me 
adet bolf sand1k ve alb bin par~a kullantlmtf iiziim ~uvab v 
yiiz kilo fife agz• mantarlart ve muhtelif hactmlarda seksen 

bo, tite ve Doy~ markah bir otomobil miiza yede suretile sat1 
Talip olanlarm yevmi iha le tayin olu nan 21 tetriniaani 931• 

miisadif cumartesi ~iinii saat on dortten evvel miizayedeye ist! 
Kabata,'ta lnhisar ldaresinde miitesekkil aab' komisyonuna 'u' 

1 eylemeleri ilan olunur. ' e 
1-----

SEYRiSEFAiN 
Merzek acenta: Galata Kopriiba~• B. 2362 

~ul>e A. Sirkeci Miih iirda r zad P. H . 2. 2740 
I k 

. er.1 
fiir bcaret ve s~a 

Bankast ·_ 

TuRK ANONIM ~II\ 
PiRE · iSKEN D ERiYE P. 
(ANKARA) 3 telllr inisani sah 

10 da Galata rthbmmdan kal· 

kar. 

TRABZON POST ASI 

(INEBOLU) vapuru 3 lefri • 

niaani aah 17 de Sirked rthb • 
mmdan hareketle Zonguldak, 

lnebolu, Ayancak, Samsun, On
ye, Fatsa, Ordu, Gireaun, Trab· 
zon, Rize, Mapavri'ye gidecek· 

tir. Donii~te Zonguldak yok • 
tur. Of, Siirmene, Tirebolu'ya 

da ugnyacaktu. 

Sermaves1 tamamen tediye « 
T. L. 1,000,000 Turk lir/C 

Merkezi idaresi ' 
lst3nbul • Bah~ekap1 Anadolu ta 

-- •et BiiOmumBanka muamel• 
Tasarruf sandttt :b 

ve musait seraitle bususller 
bara mt•amel&ta 

7a 

makamhg1ndan~Y 
1ra 

· 1/11/931 pazar gijnii tedtf• 

Bahkesir iatasyonuna 14 saat 
mesafede Dursun Bey kazasmda 

1 
Ala~am ormammn Sokuldak k1t' • 1 

asmdan 3734,161 metro mik'ap I 
devrik !;&m et~armm beher met ' 
ro mik' abt 300 kuru,tan iki buc;uk 1 

aenede katedilmek ve 9/11/931 I 
tarihinde ihale olunmak iizere 20 1 

giin miiddet ve kapah zarf usulile ; 

miizayedeye ~tkanlmtfbr. tlan te· l
1 

raitini anlamak istiyenlerin Anka· 
ra'da Orman miidiriyeti umumi- I 
yeaile Istanbul ve Bahkesir Or· ~ ·--IZ_M_IR--5-0_R_'..:..A_T_P_O_S_T_A_SI--• 
man miidiriyetlerine miiracaat • (GOLCEMAL) 1 te•rinisani 

bathyacak olan Millet mekt 

rine kayll i~in a,agtda yaztl{ 
teplere miiracaat olunmast!n leri ili.n olunur. 

1 

pazar 14,30 da Galat~ rthb • 
. . . ~ ~. . . .. 

<; :1 KO·L .AT .· 
. . ~ . . 

C -E MIL 
$EKERCI . 

HAFiZ MUSTAFA 
· VE MAHTUMU 

Balu;ekap1 Hamidiye caddesi 90 

Piyango Miidiirlt\inden: 
Niimuneleri vec;:hile 220,000 adet 

evlenme evrak1 tabettirileceginden 
tab'a talip olacaklar1n pey akc;:elerile 
birlikte 31/10/931 cumartesi giinii 
aaat 15 te Piyango Miidiirliigiinde mii 
tetekkil Tayy,ue Cemiyeti mubayaat 
komisyonuna tniiracaatleri. 

Zayi - ( 2245) No. lu arabaCJ eh 
liyetnamemi zayi ettim. Yenisini alaca-
i•mdan eskisinin hiikmii yoktur. I 

Uakapam Ayazma'da Divrik'li Haun 
oilu Mebmet Sait 

mmdan. 

BOZCAADA POSTASI 

(EREGLt) 1 te~rinisani pa· 
zar 17 de tdare rthtJmmdan 

kalkarlar. 

1 te~rinisaniden itibaren Ban
dtrma ve Karabiga postalar1 

saat 17 de kalkacaklardtr. 
1 teljrinisaniden itibaren A • 

dalar ve Y alova hatb tarifeai 
degi,·mi,, yeni tarife iskelelere 

talik olunmu~jtur. 

Dr. iHSA 
Avrupa'dan avdet ederek Beyog· 

lu'nda M1s1r aparhmam birinci ka· 
tina naklettigi muayenehanesinde 

hastalartnl kabule batlamttllr. 

Akaretler' de 38 inci m\:1 

Koyi~in'de 18 • 

Pata mahalle

sinde 

Nitantatm' da 

Arnavutkoy' • 

iinde 

Behek'te 

19 
15 

25 
26 
39 

• 
» 

• 
» 
» 
» 

Oiinyantn en nefis ve uk~'£ wod m dt 
~ocuk yiyeeegt ir. Eczanele 

ar•yJJllZ• ~ t 



30dH 
a yd.
IS I 

19 2 
T ayyare ytlbafl piyangosu 

Lira ---
tkramiye 1,000,000 

IT okathyan otelinin bir kismi
int te~kil eden pastac1 diikkam 

ve fevkindeki odalar ve I 
ll ay1 
e sa 

in~ 

!• l 
nal!> 

[) 

0 
·tvao 

)) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
)) 

Miikafat 
» 
)) 

» 

(1,000) 
( » )' 
'( » ) 

» 

400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 

mii~temilatt 
istanbul E vkal ]ludnrluDfinden: 
1 -- Beyoglu'nda Hiiseyinaga mahallesinde lstiklal caddesinde kain 

Tokathyan otelinin (168 ve 188) cedit ve atik numarah takriben (448) 
zira arsm murabbat saha dahilinde mebni bulunan pastac1 diikkanile 
bodru~u ve bu diikkanm fevkini tetkil eden odalar ve mii,temilatt •a
iresi (21 te~rinievvel 931) tarihinden (21 te,rinievvel 932) tarihine 
kadar kiraya verilecektir. Mecuru mezkiirun ahara ihalesi halinde To

on 5 
ayt5 

II gi6 
ebi1.5 

;o 
)0 
100 

lkramiye ,. 
» 

( )' 
(10,000) 

(8,000) 
(5,000) 

50,000 
40,000 
30,000 

! kathyan oteli ile olan irtibab fennen refedilecektir. Bu baptaki miiza-
1 yede kapah zarf usulile tetrinievvelin on dokuzuncu giiniinden tetrini· 
saninin onuncu sah giinii saat on befe kadardar. 

» (3,000) 45,000 
» (2,000) 120,000 
» (1 ~ ~ 200,000 

Amorti < 100) 500,000 

ale~tisat v el{aletinden: 
esi 

'ret~-nisani 931 tarihinde ihalesi iera ktlmacak olan traktor mu
ta ait f&rlnamede evsaft fenniyesi zikredilen ve traktorlerle 

--...tubayaa edilecek olan ii!r kulakh Universal pullugunun muba
•• n sarft nazar edilmittir. 

U.naleyh yaptl~cak teklif (Y ALNIZ TRAKTORVE PULL UK • 
\. YRt TRAKTORE AIT BULUNAN MOTEMMIM AKSAMA 

8~0LACAKTIR.) 
iyetin olsuretle nazari dakkate ahnmast ve muhammen bede -

re ·· d t · t rftOOO) liraya indirilmit bulund1~~udnu ve ana g
1
Aore 

1
e ek~~na 1 

i t_atenin (3450) lira olacagl a aKa aranca ma um o ma uzere 

etnu_r_·---------------------------------------=-----

,yvahk Belediyesinden: 
erl - . b 1 • d d. d"l !li miinasafaten 1931 ve 1932 senelen iit~e ertn en te tyee 1-

LJre 30,118 lira bedeli ketifli Ayvabk'ta Belediyeee intea edilecek 
iskelesi 19 T. evvel931 tarihinden 19 T. sani tarihine miisadif 

Abe giinii saat 15 e kadar bir ay miiddetle miizayede miinakasa 
at kanununa tevfikan kapah zarf usulile miinakasaya konulmut-

1akasaya ittirak edecekler ya bizzat miihendis olacak veya bir 
disle istirakini resmi vesikasile isbat ve bu gibi itleri muvaffa .. 

e yapbima dair resmi vesaiki ibraz edecektir. 
ipler: lnta edilecek rthtlm iskelesinin Vekalet~e musaddak pro
ke,ifnameleri ve tartnamelerini yirmi bet lira bedel mukabilin -
#ediyeden tedarik ederek tekliflerini itbu tarlname altma vaz ve 
i mezkiirda saat 15 e kadar makbuz mukabilinde zarflarm1 Be-

0~ye tevdi etmeleri ilan olunur. 
ev·~-------------------------------------------------

veAskeri F abrikalar U. Md. Sigorta Sand18t 
11 Rs. den i&tt 
1. Fabrikalar sigorta sand•i• i!rin mubayaa edilecek eczan1n 10 tet-

• at.Vvel cumartesi giinii yaptlan miinakasasmda taliplerin hepsinin 
l 'n• viieut edememesinden dolayt miinakasa tehir edilmif ve muba

edilecek eczaya bir cetvel daha ilave edilerek yevmi miinakasa 
.srinisani 931 cumartesi giiniine talik edilmittir. Miinakasa tart • 
esi Ankara'da Askeri Fabrikalar Sigorta aandtgmdan istenecek

afaliplerin (668) lirahk teminat mektuplar1 ile yevmi mezkiirda 
:ara'da Askeri Fabrikalar Sigorta sandtgma miiracaatleri. 

f(OC li Vilayeti Daimi encnmeninden: 
~,jcaeli S1hhat dairesi i~in 300 lirahk kinin ile ayrtca 500 lirahk Ne

rarsan ve bizmejenol aleni miinakasa suretile mubayaa edilecegin
talip olanlarm ihale tarihi olan 11 tetrinisani ~rtamba giinii saat 
•ette yiizde yedi bu!ruk nisbetinde teminat mektubu veya banka 

11b "I K 1" D • • E ·· . t • • .. k . t• : uzu 1 e ocae 1 atmt ncumenme ve tar namestm gorme ts 1 -
lerin Kocaeli S1hhat miidiriyetine miirac:aatleri. 

tf Par alar Miidiirliigiinden 
'adeleri hitamtnda bor~ odenmemesinden veya yenilenmesinden 
e.y1 sabhga !r•kanlan gayrimenkul emval bor~lulanna kat'i ihaleden 

bir haftahk son bir ihbarname teblig olunmakta ve bu miiddet
yiizde on zam i~in miitteriler tarafmdan wku bulan miiracaat-

kabul edilmekte idi. Eski icra kanunundan ahnan bu usuliin halen 
tatbikine mahal goriilmediginden badema bu kabil miiracaat

kabul edilmiyeceii ve bor~lularm kat'i ihale karan ~ekilmezdeh 
bor~larim odemit veya usulii dairesinde yenilemit bulunmalar1 
geldigi ilan olunur. -

Tiitiin inhisari Umumi 
~iidiirliij-iinden: 
Arap harflerile yazth JDUhtelif cins (515,000) adet teneke sigara 

utulan iizerine yapt,tmlmast matlup ve niimuneleri mevcut etiketleri 
errnege talip olanlaran niimunelerimizi gormek i~in her giin ve fiat 

i~in de (16/ll/31) pazartesi giinii saat 10 !- ta (300) ii~ yiiz 
teminat ak!relerini hamilen Galata'da Mubayaat komisyonuna mii

acaatleri. 

stanbul Evkaf Miidiirliigiinden: 
tyiip camii tamirab i~in yapllan pazarhkta verilen bedel haddi la

goriilmediginden 31/10/931 tarihinde ihale edilmek iizere bir haf
llliiddetle temdit olunmuttur. Taliplerin her giin intaat idoa.resine 

\~ tarihi mezkurda ~~t on d~tj~ jd~re e~c:jime~ine miirac:a~th:ri. 

2- Talipler miizayede ve miinakasa ve ihalat kanununun onuncu 
maddesi mucibince teklifnamelerini bir zarf deruniine vaz ve temhir 
ve iizerlerine isimlerile sohretlerini tahrir ederek mezkiir memhur zar
ft (540) lira miktarmda'ki teminall muvakkate makbuz ilmiihaberi ve
ya ayni miktan nallk bank kefaletnamesile d!ger miihiirlii bir zarf de
runiine vazedilec:ek ve mazrufun iizerine teklifnamenin bu mahallin 
talep ve isticarma ait oldugu i,aret olunacakllr. 

3 - Miizayededen akdem teminata muvakkate suretinde ve ikinci 
madde mucibince ita olunacak miktar badelihale on giin zarfmda 
miiddeti icara ait miktart ihale iizerinden teminatJ kat'iyeye iblag 
olunacakttr. 
4- Talipler miizayedenin yevmi saat icrasmdan mukaddem itbu 

zarft bir makbuz mukabilinde Enciimeni ldare Riye.setine tevdi ede
ceklerdir. 

5 - Talipler Varidat Miidiirliigii Akarlar kalemine miiracaatle u
mumi ,artnamenin bir suretini alacaklardu. Dahili miizayede olanlar 
tarafmdan isbu sartname ahkamt miindericesi tamamen kabul ve ziri 
imza kahnar~k balada birinci m'addede muharrer teklifname ile bir
likte memhur zarf deruniinde mezkiir tartnamenin de itas1 lazamdtr. 

Ankara VilAyetinden: 
1 - Atagtda isimleri yazth 40 nevi erzak kapah zarfla miinakasaya 

konulmul}tur. 
2 - Bedeli muhammenin % 7,5 u olan 778 lira 20 kuru, teminah 

muvakkate i!rin ya muteber bir banka kefaletnamesi ve yahut muha -
sebei hususiye veznesine teslimi nahk Ziraat Bankast makbuz senedi . 
veya milli esham ve tahvilatm muhasebeye teslimini nabk muhasebei 
hususiye miidiriyetinin makbuz varakas1 teklif m~tubuna leffedilecek
tir. 
3- lhale giinii olan 9/11/931 pazartesi giinii saat 15 ten evvel tari

fatt kanuniye ve ,artname dairesinde ha:ttrlanacak kapah zarflar Encii
meni Vilayete tevdi edilmi~ olac:akbr. 

Nev'i Azami Asgari 
Kilo 
1500 Kuru F asulya 

Beypazar Pirin~ 
Makarna 
Y efil Mercimek 
Karm1z1 Mercimek 
Yerli Nohut 
Barbunya Fasulya 
Patates 
Sadeyag 
Bayaz peynir 
Ka,ar 
Zeytin yagt 
Zeytin tanesi 
Sirke 
Sogan 
~eker 

Tuz 
Soda 
Sa bun 
'Amasya bamva 
Ftsbk 

Kilo 
2500 
3000 
1500 
300 
300 
750 
400 

3000 
2500 
800 
400 
600 
300 
300 

2000 
2500 
500 
600 

2000 
1000 
200 
200 
500 
250 

2500 
1700 
500 
250 
400 
200 
200 

1500 
2000 

400 
500 

1500 1000 
40 25 
15 10 

Cevizi!ri 40 20 
Sal!ra • 400 300 
Pekmez 150 100 
Thhln 1~ 100 
tq ~ 15 
Sartmsak 40 30 
Erik kurusu 150 100 
tekirdeksiz Ozum 300 250 
tncir 300 200 
Limon 2500 adet 2000 
y aprak 100 kilo 50 
Un 2000 1500 
trmik kahn 100 70 
lrmik ince 100 70 
Tel ~ehriye 100 700 
Arpa 'ehriye 200 150 

Pirin~ unu i~ :g 
Kttrmtzt biber 20 kutu 
Bahar 30 

Kara biber 10 5 

Salep~------=-=----1_o _____ s ___ _ 

-Tahlisiye Urn urn 
Miidiirliigiinden: 

Sisli liava!at·da sefainin selameti seyriiseferlerini temin i!rin Fenerbah
~e, K1zkulesi, Ahxrkapt'da vaz ve tesisi miitasavver sis diidiikleri ka~a~I 
zarf usulile ve iki ay miiddetle miinakasaya konulmu!jtur. 30 tetrma
sani 931 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 14 te ihalesi icra kahna
cagmdan taliplerin 'eraiti anlamak ve bu bap~~\ fenni ve idari 'lart-

meyi almak iizere her giin ve miinakasaya tljht·~'k edecek olanlartn 
~= ihale giinii Galata'da :Maritim hantnda Tahlisi}'\:l Mildiriyeti Umu
milesi Muba)'_~~ komis)'_onuna miir~~aatleri ilan olunu.t, 

~Oeu{iunuzu, 
siz de sevin iriniz!. 

KombarayJ ~oeugunuz i~in 
bir eglence vas1tas• haline 
getirmekle, ona istikbalini 
kazand•rm•' olursynuz ! . 

TURKiYE i~ BANKASil 
~------------~------------~ 

;' 

Antalya dalga kiraninin tatniri 
Antalya Valiliginden: 

1 -Antalya limam dalga karantn tamiri 18/10/931 tarihinden 
20/12/931 tarihine miisadif pazar giinii saat 15 e kadar kapah zarf 
usulile miinakasaya vazedilmittir. 

2 - Bedeli ke~jif (20430) lira {17) kuru~jtur. Miinakasaya itlirak 
etmek istiyenler bedeli ke~fin yiizde yedi bu~ugunu hiikumet~e mute
her bir bankaya tevdi ederek makbuzunu veya usuliinde yazalm•• bir 
banka mektubunu teklifnamelerine rapta mecburdurlar. 
3- Taahhiidiin eylul932 gayesine kadar ikmali f&rl ittihaz edil

miljtir. 
4 - Miinakasa teklifnameleri 661 numarab miizayede, miinakasa 

ve ihalat kanununun kapah zarf usulile miizayede ve miinakasa hu -
susundaki ahkiimtna tevfik edilmelidir. 

5 - Bu husustaki fenni ,artname, ke,ifname ve planlar Antalya 
Enciimeni Vilayet kalemindedir. 
6- Taliplerin Antaly~ Valiligine miircaaatleri laztmdar. (3460) 

Burdur Vilayeti Naf1a 
Basmu endisliuinden: 

' 
Burdur- Baladtz yolunun (17305) lira bedeli ketifli merkezden itiba

ren 14 + 660. 18 + 300 kilometrolart arasmdaki (2439) kilometroluk 
ktsmmm tamiratl esasiyesi 15/10/931 tarihinden itibaren yirmi giin 
miiddetle 4/11/931 tarihinde !rar,amba giinii saat on albda lhale edil -
-mek iizere kapah zarf usulile miinakasaya konumluttur. 

Talip olanlar: 
1 - Ketif bedelinin yiizde yedi bu!ruiu nisbetinde muvakkat teminat 

akcesi veva ayni miktarda banka mektubu itasm1. 
2 - l~saat ve ameliyattn devam1 miiddetince miiteahhidin bir fen 

memuru bulunacak ve is hususunda miiteahhit derecesinde mes'ul olaca
gmdan mukavelename~e miiteahhidin kendisile birlikte imza eyliye .. 
cegini. 

3 - Ehliyet vesikast almak ve kaydettirmek ic;in miinakasa teraiti u
mumiyesinin birinci ve ikinci maddelerinde yazth vesaikin miinakasa 
giiniinden laakal sekiz giin evvel Vilayet Ba,muhendisligine tevdiini. 

4 -- lnsaat ihale tarihinden itibaren alb ayda hitama erdirilecek ve 
fakat bed~li 932 senesi haziranmda verilen istihkak raporlan tarihlerine 
gore faizi resmisile birlikte tediye olunacagmt. 

5 - Miinakasaya iftirak eyliyeceklerin miinakasa ve ihale kanunu 
ile sartnameler ve teferruab dairesinde haztrhyacaklan teklif mektupla
rtn~ 5/11/931 tarihinde saat on albdan evvel Vilayet Enciimeni riyase
tine ver;l~ce;;·.,..,;_ 

6 - lnsaat ve teferruab hakktnda fazla maliimat almak istiyenlerin 
evrak1 ke;fiye, ~jeraiti fenniye sureti musaddakalara be' lira mukabilinde 
Vilayet Nafta Ba,miihendisliginden ahnabilecegini. 

7- Miinakasadan miitevellit bilumum ilanat, tellaliye ve sair tekali • 
fin ·miiteahhidine ait olacagmt kabul eyliyecekleri ilan olunur. 

S1vas Erkek Lisesi 
Miidiirliigiinden : 

Adet 
12 
18 
10 
80 

180 
Talom 

Numara Boy 
235 95 
233 85 
Aga~ saph kiirek 
Dirsek 

Geni~jlik 
28 Kule marka dokme soba 

» )) » » 

Dirsekler arasma nikel !<ember 

30 (Kanca, ma,a, kiirek) olarak .. 
Yukanda adlart ve miktar1 yazdt kokkomiirii yakmtya mahsus rlok

me soba ve teferruab 13/10/931 den itibaren 21 giin miiddetle aleni 
suretle miinakasaya konuldu. 4/11/931 tarihine miisadif !rarljamba 
giinii S1vas "Maarif ldaresinde saat 14 ihalesi yaptlacaktu. % 7,5 te· 
minab (56) Iirad1r. Talip olanlarm mezkiir giinde hazar bulunmalart· 
mn ilant. 



E T i B HAY I M U H ERE ME Y E: 
Avrupa'nm terkibi me~hul ve bayat miistahzaratma her ci

het~e faik bir nefaset ve miikemmeliyette her giin taze ola • 
rak istihzar olunan Hasan Gluten mamulatmdan Gluten ek • 
meklerinde yiizde altmu; Ch ten ile yiizde yirmi mevad1 nilja
iye mevcut olup yiizde (4) ten fazla idrat do karbonu havi 
olmadJgl miiteaddit me~hur kimyagerlerin raporlarile sabit 
olup kemali emniyetle hastalar1mza tavsiye edebilirsiniz. 
~eker hastahklarma•musap olanlara teb~ir • Biiyiik tenzilat 

Hasan Gluten ekmekleri Paketi 30 kurus 
» Bademli Gluten ekme kleri » 50 » 
» Gluten gevrekleri » 50 » 
» » makarnas1 » 50 » 
» » §ehriyeleri » 50 » 

~ikolatas1 20 

Hantalzade Tayyar vapurlar1 
HAFT ALIK MUNT AZAM 

Ayvahk postas1 
'layyar 1 

vapuru her hafta 

PAZAR 
gunleri saat 18 de Sirkeci'den ha· 
reketle (Gelibolu, ~anakkale, Ku
<;iikkuyu, Altmoluk, Edremit, Bur
haniye iskelelerine ugrtyarak Ay-
vahg'a gidecek ve sab gunii saat 
12 de Ayvahk'tan hareketle ayni 
iskelelere ugrtyarak per11embe 
sabaht istanbul'a gelecek • 
tJr. Dikkat: Ayvahk yolcularml 
bir gecede ~tkartr. Eminonii, Re
;;adiye caddesi, Rthhm hanmdaki 
idarehanesine miiracaat. Tel. ist. 
1977. is tan but giim riikl e ri Yo lou Mleti .~••""'• da .~m,. 

h f M .. d.. 1....... .. d I BARTl ~ SUarAT POSTASI mu a aza u ur ugun en: ; BURS A vapuru 

- istanbul Giimriikleri Muhafaza Miidiirliigtiniin buharla miite- I 31 T. evvel 
harrik gemileri i~in ihtiyacl olan 1200 ton lavamarin madenk~miirii I Cuma rtee!, I. gi.ini.i saat 
kapah zarfla kudumaga konulmu,tur. " 17 de 

2 - Ktrdlrma fartlan kag1dmm tastikli suretlen Ankara'da Giim- Sirkeci nbttmmdan hareketle Eregli, 
t Zonguldak, Bat1m, Amasra, Inebolu, 

riikler Umum Miidiirliigii Levaz1m Miidiirliigii kaleminden, stanbul'da I 
I Cide, l<:vrenye, lli~e ve A ban a' ya 

Giimriikler Muhafaza Miidiirliigiinden ahnacaktu. 1 azimet ve avdet edecektir. 
3 - K1rduma istanbul Giimriikleri Muhafaza Mudiirliigiinde kuru-

1

1· Yiik ve yolcu i~;in t:.alata'da Kiiliiik 
lacak ahm satlm komisyonu tarafmdan yap1lacakbr. R1httm Hanmda 4-5 numaraya miiracaat 

4- K1rd1rma 8/11/931 tarihine rashyan pazar giinii saat on dort -l Telefon : Beyo~lu 913 

tedir. 

5 - T eklif mektuplan kanundaki hiikiimlere gore giin ve saatinden 
evvel fstanbul Muhafaza Miidiirliigii komisyonuna verilecektir. 

6 - Kudum1ya girecekler miinakasa kanununda zil<redilen bilciim- I 
le hakkmda vesika gi:istereceklerdir. 

7- Her istekli, bi~ilmi~ bedelin% 7,5 olan 1530 lira muvakkat gii
venmelerile, «teminat» belli saatten evvel komisyona gelmeleri. 

8 - Ornegi llartnamesindedir. istektiler orada gorebilirler. 
9 - Belli olan saatte tutulmas1 adet olan zab1t kag1d1 doldurulduk

tan sonra hi~ bir teklif kabul edilmiyecektir. 

MOBiLYANIZI 
mubayaa veya sipari~ etmezden evvel her hal e 

A N T 0 N S 0 F Y A N 0 S 
:\ lobilya me~her ini ziyan:t edimz. 

Beyoglu, Asmahmesliit No. 15, Telefon: Beyo~lu 1293 Bevoglu, fstiklAI cad
deci No. 402 " Ttinel ba~mda,. Btiyiik elektrik fabrikas1: Taksim ( Stadyum 
arkasmda) Telefon: Beyog,u 1801. Biitiin mobilyalanm1z nazik bir zevkm 
mahsulii. sa~lam ve garantidir. 

Fiatlanmrz da rekltbet kabul etmez derecede mutedildir. 

S P 0 R 
Hayatta11 aenalmak Yil! dabDa ... 
teU,slhuth YC faa) buhlllmak Aaab1 
kanetten dllfOrmemelde miiJIIInbl" 
dtlr. Sihhatinlal muhafaq • alnir
lerillbl talrriye faallycU. _.. 
nh:i tuyit i~ln ldl~ldu 
n bOyllklcr tarafuwlu 
mobmmel blr kanet 

.tlAca O~l'llk taatlq 

A sen .... ·rratos 
kull•niDII. 

Hcrec:a•nrdc balunur. 

"ERTHA, Her nevi hahri ve su i§leri 
tesebhiisatt Anonim §ir'··eti 

Tamamen tediye edilmit sermaye 
lhtiyat ak~esi 

Merkezi idaresi: Atina No. 5 Korai sokaga 
a:Ertha» • Telefon: 75- 15 

46,500 ingiliz lirasa 
23,500 » )) 

No. 5 • T elgraf adresi 

K1ymeti her ne olursa olsun bihimum timan i~lerinin icra ve tetkiki, 
limanlar tesisata ile bunlarm hafriyat ameliyatlna muhtelif makineler 
• dalgak1ran, r1htam duvarlan ve ta~ y1gmlart inta&J - yol, timendifer 
ve au kanalizasyonu ameliyab. 

' 

G•lna"da F-~~u':~~!~~~~~.~~ .. ~:.~~:~!a deniz kenarmda 
200-300 metroluk bir bina miisait ~eraitle kiraiJktrr Fazla maltlmat almak i~;in 
Galata'da Per~emhe paz1r'mda Arslan Hanmda 3 iincii katta Mosyo Rigaudiasa 

• miiracaat. 

i~tihasazhk ve kuvvetsizlik halabnda biiyiik 
faide ve tesiri goriilen 

FOSFATLI 

~ARKAMALT 
HULASASI 

100 kuru' yiizii ile kuftiiyii yastJk 
latanbul'da ~kmak~llar, :~andalyacdarda Ku,tiiyli fr.brikaaJ yiizile tilte 

12, ~zile yorgan 15, yaihboya yaatJk 5 liraya, kuttiiJiiniin kiloau 100 ku· 
.!JIIt;aD Ja..,J ... ~Uf~ ~uJDaf)ana hr reqi yardq:. Yc:uz aatd~ . ."!eL ~.3~ 

TAVIL ZADE VAPURLARI 

lZM!R POSTASI 

SAADET 
vapuru her pazar 
tesi al, ~ami I 7 dt: 
Sirkeci'den hareketle 

Gelibolu , <;anakkale ve lzmir'e 
azimet ve <;anakkale'ye ug;nyarak 
a vdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verltir. 
Adres: Yemi~te Tavilzade blraderler 
Telefon: Istanbul 2210 

POS'f '\ 1 

SA SUN vapuru 
2 T. sani 

PAZARTESi 
giinti ak~am1 ( Zonguldak, lneboiu, 
Sam sun, Onye, Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize ve Hope) ye azimet ve 
a vdet edecektir. 

VA TAN 
4 v~_u:ni ~ar~amba 

gi.inli a~am1 Sirkeci'den hare. 
ketle ( Zonguldak, lnebolu, Sam. 
sun, Ordu , Giresun, Trabzon , 
Si.irmene ve Rize) ye gidecektir. 

Fazla tafsilAt i9in Sirkeci Yel. 
kenci bamndaki acentalt~wa mii. 
racaat Tel. 2 I 515 

-- Ttp Fakiiltesi -
cerrahl bevlt seririyat• muallimi 

Urolog- - Operator 

Dr. BEHCET SABiT 
Muayenehanesini Beyo~lu Taksim 

bah~esi kar~1smda lnkilap apart1mamna 
nekletmi~tir. 
Muayene cumadan maada her gun 

15 ten 18 e kadar Telefon : 

- Beyoglu 3874 -

Emraz1 cildiye ve ziihreviye 
miitebaSSISl 

Dr. izzet Kamil 
Saat ikiden aln boliuga kadar Bah~;e -

kap1 Hac1 Bekir diikkAm kar~1smdaki 
a~.- art! manda 

Dr. T A~~IY AN 
Ztihrevl hastahklar muayenehanesl 

Eminonii Mlnasyan ecza.nesl kar -
§lSindakl sokak No. 4 

Dr. lhsan Sami 
ISAFILOKOK A~ISI 

stafilokoklardan miitevellit ( er
genlik, kan ~1ban1, koltuk alb 
~1ban1, arpac1k) ve biitiin cilt haa-

1 itklarma karfl pek teairli bir Bfl• 
- d1r. Divanyolu No. 189 -

Dr. A. KUTiEL 
Ci}t ve ziihrevi hastahklar teda • 

vihanesi. Karakoyt !?_iiy.~ ~a~aH~ " 
~H 7anmda 3,i. 

6RIPPOSAN 
Gr,pp san, Viyana"Jr Dr. Bes:1ro • 

vi9'in formi.ili.i dairesinde istihzar 
olunan bir burun pomadasrdtr. Her 

n~ vi nezle, grip ve umumiyetle a
grzdan ve ek~ rrya burund rn uzvi

dahil olan mikroplardan miitevellit sari hastahklaa kar~1 mii· 

vc 1stimali basit bir tedbiri ~afi iir. 

GRiPPOSAN, kat'iyyen tahrif yapm1yan bir tatlthkta olup 

kii~iik ~ocuklar bile hi~ bir mahzuru olmak51zm tedavi edile

bilirler. 

Sabahlar1 ~ocuklart mektebe gonde,..mezclen evvel veya si • 

nemadan ve kalabahk yerlerden ~1karken burnuna Gripposan 

pomadasmdan bir par~a tatbik etmelidir. 

Her eczanede satzlzr-Fiatz20 kuru~tur. -
tedavihanesi. Her g[n sabahtan ak~ama kadar. 

"66 Kara Timsah 
"Crocodile, penbe 

yanak yapar 
- - ---

;ieEK MERAKlllAhi.•A MUJDE 

KARO 

Her nevi Z0NB0L LALEK ve saire SO -
GANLARIMIZ HER SENEKi gibi bu 
dahi magazamaza gelmilltir. 

Galata Tiinel caddesi No. 72 
TiirKiYE TOHUM MAOAZASI 

(Sab1k lng,fiz tobum majl;azasr ) 
ARGlRlADlS ve MAHDUMU 

KATALOG meccanen derilir. 

A man kitaphatiesi 
Beyoglu Tiinel meydanmda 523 

SATILIKDiZELMOTORLERi VE TEFERRUATI 
USKUDAR • KADIKOY ve HA VALiSi HALl TRAMVAYLARI 

TURK ANONiM 'iRKETiNDEN: 
Tesisatlmtzm tevsii hasebile kullamlmastna liizum kalmtyan beberi ii.; yiiz 

beygirlik iki ve elli beygirlik bir adet M. A. N. markah Dizel motorlerile 
dinaml)lart ve biitiin teferruab ve taktm larile yedek par.;alar1 ve on tonluk 
cerri eskal 410 unsurlu bir akiimiilator bataryesile teferruata miinasip peraitle 
sablacakbr. 

T optan veya perakende suretile sabn almak istiyenlerin fenni vaslflar ve 
mali f&rtlar bakktnda malumat ve izahat i!<in ~irketin Oskiidar'da lskele mey -
danmdaki umumi idaresine tabriren ve Jifaben miiracaat etmeleri li.zlmd1r .• 

Kocaeli Vilayeti Daimi encumeninden: 

Y eni ilan tari: 
1 T etrinievvel 931 

itibaren ilan fiyetleri 
tesbit olunmu,tur: 

Alb sahile giinleri Sekb 

~--S&hife Santitnl !IahUe 
Kuru, I 

2 
3 
4 
5 
6 

'ZSO 
200 
100 
60 
30 

-2 
3 
4 

5,6 
7,8 

UROLOG • OPER 

Or. FUAT HJ 
idrar yoU~ 

Hast a hklan miitE 
Tiirbe, Babaali caddes 

T e!efon: 226t~ 

Dif? tabibi I 

PERTEV J 
Hadema hastalarmt o~leden 
kubul eder. Te~)eb ·· ~· 73 Tt 

Dr. CiPRU 
CiL T, SA<; ve ZOH 

hastahklan mi.itehassiSl 
Asm<tl•mes~Yit, Atlas llan 

u.- Tel. B. 0. 335 

He 
yavru 1 ann1: 
besliyiniz. 

Gih biiz, kuvv 
olur. 

<;abuk yiirii 
N e~' eli biiyti 

Deposu: Bahcek• 
SALiH NEC 1 

lzmit'te tesis edilecek kimya laboratuvar1 i~in ahnacak tahminen Pari& Tap FakUiteai me 
Cllt v• zilhrevt hastahklar milt 

1469 lirahk alat ve edevat ile eczayi kimyeviye tartnamesi mucidince D B h · ~ 
tetrinisaninin 11 inci ~rtamba giinii saat on be~te ihale edilmek iizere r. a attJn "'/e 

Bab1all caddesl Meserret 
alenen miinakasaya konulmuflUr. Talip olanlarm mezkur tarihte yiiz- lr:artlstnda Avnl Hey apar 1m1 

i~~~~~aD~a~h~ta~n~a~k~,a~m~a~k~ad~u de yedi bu~uk niabetinde teminat makbuzu veya banka mektubu ile 

Kocaeli Vili.yeti Daimi Enciimenine ve tartnamesini ve efya ve ecza 

listesini gormek istiyenlerin Kocaeli Sahhat miidiriyetine miiracaatleri. 

Haydarpa,a Emraz1 istilaiye Hastanesi 

Ba~tabipliginden : 
Miieasesemiz i~in liizumu olan on bet tak1m maakasket elbise hak • 

kmda 26 tetrinievvel931 tarihinde icra edi~en aleni miinakasa netice
sinde en son olarak teklif edilen fiat komisyonumuzca gali goriildii • 
giinden miinakasanm bir hafta tehirle 2 te,rinisani 931 tarihine mii • 

sadif pazartesi giinii tekrar miinakasa icrasma karar verilmit oldugun· 
dan taliplerin mezkiir elbiselere ait ifartnameyi gi:irmek iizere Hastane 

ldare memurlvi!una ve miinak~t""' ,.;inii saat 14 tP- Gl' hta'da J( ""rnni•Js• 

tafapafa sokagmda kain istanbul Limam Sahil S1hhiye merkezinde 
miitetekkil komisyona miiracaatleri ilan olunur. 

----------------------------------------------------------
Haydarpa,a Emraz1 istilaiye Hastanesi 

Ba,tabipliginden: 
Miiessesemiz i~in aleni miinaka5a suretile 300 adet ~am agac1 sann 

ahnacakhr. 

Taliplerin mezkiir aga~lara ait tartnameyi gi:irmek ve almak iizere 

her giin hastane idare memurluguna ve miinakasaya ittirak etmek 

i~in miinakaaa giinii olarak tesbit edilen 16 tetrinisani 931 pazartesi 

giinii saat on dortte Galata'da Karamustafa Pata sokagmda kain 

Istanbul Limaru Sahil Sahhiye merkezinde miitetekkil komisyona gel· 

meleri ilan olunur. 

ist:P. T. ToBa~miidiirliigiinden: 
Tahminen 10000 kilo miktartnda evraln atika bilmiizayede satda • 

cakttr. Talip olanlnn% 7,5 nisbetinde teminab muvakkateyi hamilen 

tetrinisaninin 14 iincii cumartesi giinii saat on be,te Ba,miidiriyette 
miitetekkil komisyona 'ft ablacak nrala atika71 .Ormek ipa -a. 

• &:iin Ba~~ lahrir~t bJemige ptiir_ac:aat ~ylemelc.d.· 

Ademi iktlda1 
bel g v,eklij 
kar~1 en muessir deva SERVO 
lanrur. Deposu, lstanbul'da ~ 
Ali Rtz• Merkez eczanesidir. 
150 kuru~ posta ile gtsnderllir. 
Jrgat pazanndaki, Trabzon'da Yel 
cczanelerinde bulunur. 

AL'ETOIIJ 
Hovagimyan Blrader 

Beyo~lu lstikiAl caddesi ~ 
Biitiin diinya en 
me~hor marka olan 

'-'LAVERIE 
oE PARIS 

in icatkerdesi 
tvJayo kemerleri 

IIJIIXTE korselerini 
anytmz. 

$ak, Rahat ve 
S1hhi en son 
model hazar ve 
1smarlama korseler. 
Korseler i~in zengin 
JevazJmat ~e~itlen • · 
damar ~i~kinlig-i i~ C L A V E 
vc OCUL T A marka e!Astiki -.c 

Taklitlerinden sakmuu:z:. 

Pendik'te Js~ele ba91nda 50 
REK.4J3ET KASABI 

Hmer Efendinin diikkan111 

KQYVN ETt, 30 KURt 
ve SJ(';IR ETt 20 KUR 

utnu71ll ne,riuata fdare eden Y<~m 

mild1lrll: Kemal Sal~ 
I .... I 

• ,, •• ,.,. • ~~ ....... firJJ Ill 
,.,~_,.,. __ 


