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lıtanbul dün Türll milli kur 
tulutunwt onuncu yıldöaümii· 

llİİ CU§it ile tıes'it etti. Kurtu
Iu, hareketi Mayıs 1919 da Ga
zi Anadolu toprağına ayak bas
tığı gün !iatladı -.e T edinlaz 
1923 de Lauaanne'da muahede 
İmza edildiği rün de neticelen
di. Fakat 30 Ağuıtos 1922 ta
rihinden evvelki harekat, bu 
büYÜk gün için hazırlık mahi
Yetinde idi. 30 Ağustostan S°'1· 
ra Lausanne'a kadar teçeıt saf
halar da o günkü büyük zaferin 
tahrik ettiği vukuat ıilsilesin
den ibarettir. Kınhılut günü
lllİ.iz, büyük reisimizin kuman
dası altında 30 Ağuıtoıta bat 
kurnandan muharebesinin kaza 
nddığı gündür. 

Büyük tarihi ~ • 
Z&ıneti aradan zaman mesafesi 
Reçtikçe anlatılır. Bat Ku· 
inandan muharebesi de öyle 
bir hidiıedir. 30 Atuıtoı 1922 
gününü hepimiz yatadık. Onun 
ıııukaddea heyecanını hepimiz 
duyduk. O zaman hepimiz tak· 
dir etmi,tik ki bat ıı
ınıından muharebeainiıa . ka
zanıhnuı, Anadoluda dütman 
iıtiliamm ıonu dem.ek olacaktı. 
Bu, haddi zatında azim bir ha
dise idi. Fakat 30 Ağustoaun. 
kazanılan bir meydan muhare
besinden çok şümullü olduğu 
ancak ondan uzaklattıkça anla
tıldı. 

Harbi umumide mağlup ol
nıuı, Mundroa mütarekesini 
imza etmiştik. Bundan sonra 
biribirinden daha büyük bir fe
laket ıilıileıi başladı: Türk 
ınilleti silahlarından tamamile 
tecrit edildi. İzmir itgııl edildi. 
lıtanb.,la düşman askeri çıka
rıldı. Garbi Anadolu düşmanm 
istilasına uğradı. Fetvalar net
redildi. Bir takım derme çatma 
vatanaızlar toplanarak Anad0-
lu aleyhine aevkedildi. lıtan
bulda ve işral altında bulunan 
nımtakalarda müthit bir tabak 
küm aiyaıeti takip ediliyor. Yu 
nanlılar Trakyadan htanbulu 
itgale hazırlanıyorlardı. Lloyd 
George. Y unanhlarm buna hak 
lan olduğunu Avam Kamara
ımda alenen ifade etti. Kara 
Muıtafa Paıa Viyana önünde 
nıağliip olduiu günd- beri ta
rihin aldığı cereyan artık kat'I 
Ye nihai ıafhuma gİrmit (örü• 

nUyordu. Suılri tarih maniYdi 
ile çevrilir bir çark İmit gibi. 
1922 aenesi .Ağuıtoaunda bir el. 
hidbderia çarkını çeYlrdi. On
lann cereyanına anaızm bafka 
bir •ıtika.,. verdi. au .. GUi
nin eli idi. Buna Türkün makUı 
taliini yenmek te dediler. Düt
tnaııı Aiıadolunun harimi iame
tinde boğmak ta dediler. Onla
rın hepsi d'e olmuttur. Fakat 30 
Ağustos 1922 tarihinin büyük 
fiimulü, yeni Türk milletinin 
doğum günü olııi ımdadır. Ba
•iibadelmevt kabilind- Türk 
llıilleti o gün yeniden dünyaya 
&eldi. Bunun içindir ki 30 Ağuı 
toı en büyük milli bayramlan
IDızdandır. 

Bu mübarek güniiD yıldönü
llıünde onun en büyük nıübdii 
olan B·· .. k G . . uyu azıye mmnet ve 
tükranlarımızı arzederken. 
~iirk milleti yataım diye .e
~ne •evine ölen tehitlerin hitı
~larmı da hürmetle yadetmek 
ır kadirıinaalık borcudur. 

Ahmet ŞUKRO 

Meclis reisimiz 
p Bii:Jiilı Millet Mecliıi Reiai Kizmı 
ı!..;,":- dün alqam Y•lony• ıitmit 

30 Ağustoa Zafer bayramı münasebe le dün lstanhulda yapılan geçit resminden bir kaç inbba . .....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ .. ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, 

lstanbuldünenşevkliveheyecanlıl Gazi Hz. 
1 

günlerinden birini daha yaşadı 
1 

::';;J=:f·:'E.~~5E 
Kahraman askerlerimiz hararetle alkışlanmış, 

tayyarelerimizin u affakıyetli 
uçuşları sevinç :ve iftiharla seyredilmiştir 

30 ağuatoa Zafer ve Tayyare nar aaha .. nda aükiinet bulan çe· 
bayramı dün, bütün memlekette tin bir fırtın&nm •on oğultulannı 
olduğu ıibi, lstanbulda da cotkun dinleyenlerin bir kulağına münhe-
tezahürat ve aonıuz aevinçlerle zim bir ordunun ümitsiz figanı ge-
teait edildi. liyor. Bir kulağına da genç ve mu• 

Daha sabahleyin erkenden zaffer bir ordunun zafer ne,idele 
halk fevç fevç sokaklara dökül- rinin tatlı terennümleri akaediyor 
mÜf, herke• merasime, aeçit res- du. Efendiler; Şimdi o büyÜk za-
~. görmek Üzere tehalükle Da- ferin neticelerini yaııyoruz. Dün-
rülfunun meydanına koıuyordu. yanın devletler rnanzwneainde 

Resmi, huauai bütün müeaaese- hür ve kuvvetli bir devlet bulunu-
ler §llnlı Türk bayraklarile dona- yoruz. Boynumuz dik, alnnnız a· 
tılmııtı. Bütün sokaklar omuz o- çık mea'ut bir millet nlarak yaıı-
muza halkla dolm"ştu. Herkea yoruz. Hiç bir nİm•t ı, mükayeae 
caddelerin yaya kaldırımlanna edilemeyen istiklalimize, bemliği-
iki aıra dizilmiıler, reami geçidi mize aahip yuca bir Cümhuriyet 
bekliyorlardı. Beyazıt ile Taksim halindeyiz. 
arasında iıliyen tramvaylar aaat Bütün bu güzel ıeyleri, onu 
10 dan itibaren tatil edilmİ§, po- yaratan zaferin amili Ulu Gaziye. 
lİ• ve süveri askerler inzibatı te• ve BüyÜk milletinin terefli ordu· 
min ediyorlardı. Küçük mektepli auna borçluyuz. 
ler Tayyare cemiyetinin rozetleri- Harp aan'atmın yiıKaek dahisi, 
ni takıyorlar, havade uçan bir memlelıetimizin Nurlu oevladı Bü-
çok tayyarelerimiz 30 aiuıtos yük Gaziye binlerce ıükran. 
Zafer ve Tayyare bayramına da- Ya ... 91n; Ulu Gazimiz Gazi 
ir Yeeizeleri havi renkli kağltlar Mustafa Kemal 
atıyorlardı. Saat 10 u geçerken Yasaım; Hür YafBYan Türk 

Kararname 
Yarın tatbik 
Ediliyor 

Komisyonlar bugün 
toplanacaklar 

Yeni kontenjan kararnamesinin tat 
!: kine yarından itibaren başlanacak
tır. 

Gümrükler, Ticaret odası ve Ti
caret müdürlüğünde kararnamenin 
temamen tatbilo için İcap eden ter
tibat alınmııtır. Diğer taraftan ya
nndan itibaren faaliyete geçecek o-

caddeler daha kalabalıklaımıfb. Milleti 

Tebrikler Y• .. 11nı 
Yatuın; 

Türkive Cibnlıuriyeti Komisyon a:ıasından Muh
Tiirk Orduau 

sin ve Cemal Beyler Saat 9 da üçüncü Kolordu Ku
mandanı Şükrü Naili Pı. Kolordu 
karargahmda tebrikab kabul et· 
ti. Tebrik merasimi aa•t 10 a ka· 
dar ıürdü. Vali ve Belediye reisi 
Muhittin B. Vilayet, fırka Beledi· 
ye erkanı, tehrimizde bulunan 
meb'ualar, konsoloalar, reami, hu· 
auai birçok müeueıeler mümeuif .. 
leri tebrikatta bulumnuılardır. 
Kolordudaki meraaim bittikten 
aonra Şükrü Naili Pt. aaat 10,30 
da Darülfünun meydanına aelmit
tir. iç meyd&nda toplanmıt olan 
ıukeri lutaab ve mektepleri eftit 
etınittir. 

Begazıtt11 

Teftiı bittikten sonra tetrifata 
dahil sevat Darülfünun dıt kapm 
önünde yapılan huauıi tribüne ge· 
lerek yerlerini i11al etmitlerdir. 
Müt.akiben ordu namına en ki
demaiz zabit Kemal Sait B. nutku 
nu irat etmiıtlr. Konan oparlör 
aayeainde bütün Beyazıt meyda· 
mnda autuk çok Yazıh olarak iti· 
tllmittir. 
Kıdemsiz zabitin nutku 
Kıdemsiz zabiti sürekli allut

larla birçok defalar kesilen bir 
nutuk aöylemittir. Ezcümle demit 
tir ki: 

"Bugün; Türk orduounun fBnlı 
tarihinde aürüp geldiği zaferlerin 
en büyÜğünün yıldönümünii tes'it 
için burada toplandık. 

Bund&n on yıl evvel, yine bir 
30 Ağuato• günü, harp san'abnm 
dünyada eti nadir bir eseri, bir 
zaferi dofınuıtu. Dünya tarihinde 
emaali az bulunan bu eserin aan' • 
atki.n Ulu Gazimiz ve hamuru, 
menoubu olmakla iftihar duydu
ğumuz, Türk ordusudur. 

Bat kumandanından son nefe
ri- kadar biribirini tamamlayan, 
yüksek gayesine, mefkiireaine sa
hip mütecania bir ordudan iıte 
böyle bir eser ve zafer doğardı, 
ve doidu.'' 

Bundan aonra 30 aiuatos zafe
rinin bir hulaaa11nı yaptı. ve dedi 
ki: 

"Bu muazzam hareketin idare
si kolay değildi .. Emaali olmayan 
bir heyecanı doğna iatikametleri· 

Dilnkil merasimde nufuk 
siiglegen en kıdemsiz zabit 

ne teY<:ih eylemek ve onu iatenilen 
'aedefe götürmek ancak bir deha 
eseri idi, bu bat bunu ba§llrdı. Bu 
muazzam cidali ıı:ayeaine doğna 
yüriittü.'' 

Ve nutkunu fÖyle bitirdiı 
30 Aiuatoe akfaJllJ Dsunlupı· 

• 

Şllkril Naifi PBfBnın 
nutku 

Kidemaiz zebitin çok alkıtla· 
nan •utkunu müteakip üçüncü 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili 
Pt- fU autku irat ebf!ittir: 

Arkadatlar: 
Uiurunda pek çoiumuzun can 

la batla çarpıtdıiı lstiklil muha. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

iki yeni tayyaremize 
diin adları kondu 

.Merasimden sonra tayyareler 
lstanbul Üzerinde uçuş yaphlar 

DDn Yeşllkiigde ad konma merasimi gaplfan 
istanbulun geni iki taggareslnden "Bol/azlçl,, 

Dün Y qilköyde lıtanbul filo
ıuna iltihak eden iki yeni tayyare
mize daha isim korunu9tur. 

# isim konma merasimine aaat 
tam 16 da istiklal martıyla bat· 
lanmııtır. 

Daha ıaat 3 te Y eıilköy tayya
re meydanı keaif bir halk lıütleai 
tarafından inal edilınit bulunu
yordu. Yeni tayyarelerimizin Ü· 
zerleri birer bayrakla örtülıniiftü. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lan ihracab teopit komiıyonluı tet
kilatı ikmal edilecelıtir. Ba ilıi komiı 
yonun bupn müıterelı bir içtima 
yaparak meoaiai etnıfmda müzalre. 
ratta lıulunacalrtll'. 

Bu alışama lıadar YllP•lacak si.,...it 
ler ye mukayeJeye rapteclilen malla
rm itbali.tı Eyl61 ayı zarfında yap1-
lacaktır. Ticaret odaaı bu müracaat
tan e.rih ve numara ııruile almaılı
tadır. Bu fddlde itbali.tm temunen 
munzaadan ari ve hakiki ihtiyaçla
ra tekabül ebneoine hüyülı bir ehem 
miy..ı verilmektedir. 

Ticaret odaas heyeti idaresi yann
clan itibaren her gün içtima edecek
tir. Oda mecliıi de ark uk İcap et
tikçe içtimldar yapl'cakttr. Oda ida-

(I)eya- f ıacı sah1tede) 

Muafiyet 
Kalkınca •• 

Mevaddı iptidaiye
den de güm

rük resmi alınıyor 
Fabrikalar ithal ettikleri mevadch 

iptidaiyeye pmrük resmi verıneğe 
batJadılılarmdanberi garip bir vazi
yetle kartılaşmıtlardl1'. Muamele ver 
giai sarihtir: Bu vergi bir teyden bir 
defadan fazla alınamaz. 
Diğer taraftan, mevaddı iptidaiye 

nln muafm ithal edildiği -..doın 
beri teşviki sanayiden istifade eden 
fabrikaları mamulatından muamele 
vergisi imal edilen efya fabrikadan 
çıktığı zaman yüzde on ftlmİ alm
malıtadl1'. Bu böyle devam ediyor
du. Fakat, timdi mevadclı iptidai,... 
ye sümriilı resmi veriliyor. Güm
riik idareai tabii bu esnada ırene yüz 
de on ftlmİ almaktadır. Eder yüzde 
20.-

Sanayidler bu ild taraflı, •eraiye 
itiraz etmektedirler. 

Ankaraya sidecek Sanayi birlifi 
heyeti bu mühim meoele ile de ...... 
ıı:ul olacaldlr. 

Ke İman Ece mera
simle karşılanıyor 

Bugün Hususi vagonla gele. 
cek olan Ece 

resmi devairi ziyaret edecek 
Güzellik Ecemlz Keriman Hanım, 

bugün - 11 de Pariaten tehrimi
ze ıı:elecelıtir. 

Ece için muhteşem bir istikbal 
proiramı bazırlanmıttır. Vilayet,Be-

lecliye ,Hallı F ırkaaı ve HalkıM, Tı
caıet ocluı ve hak- heyeti mümeo
sillerinclen mürekkep bir heyet, Ece
yi lıartdunak üzre düa alqımld 

CDevallJJ. 6 ıncı &Bbilede) 

VonPapen eğer isterse 
meclis· f shed • • r 

Reisic •• r bu • y ti ve. 
ren kararnameyi dün imzaladı 

BERL1N, • 'A. A: - BU iaWo j tim . bhi.e,I • için 
Neudeck'te reisicümbur mantal Hin Reidutaı meclisi tarafmdan oarfedi 
denbourıı: jle batvekil YOD P- ve lecek bütün pyretleri dalua timcli
milli müdafu nazırı .i-'al vo11_ d., abınete ağratmaldııldır. 'Ana 
Scbleicber ve dahiliye DllZl1'1 von hatları, •eça pazar ıı:ünü batnkil 
Geyl araaında vulwbalan mükaleme t.-.fından Müaster'de inb Ye talı
ler reüicümb..,. ile kabiae ..... da rir e<iilcn malıiyette iıaalUl bneti
tam .,. mutlak Wr itilif husulüne ni haiz bir taönn enorumelerle tat 
müncer obnuıtar • bik -..kii- lıonacak ol., il<lidadi 

Neudeck'te nqroiuMD rami teb- ve mali projeJ•, tatn11- reiaicüm-
lii' ile altaliye lıildiriı.ı ba itiliıf, tDevamı 6 ıncı ubil«l.e) 

-

• 
KJJa11 Paıu11ırınd11 geneler (Yuw 2 nci aahifemizde) 
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1 KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazam Eclirae meb'uau llelamet Ş.r.t 

Ve nihayet F qma, tam fel ancak bir BolteYilıı -· 
aefesi; ideoloji•i yapılmıt; ile- zar onun üzerindedir. 
tıaadi pren•İpleri umumf... Rejime imnmayanı ilmlal 
ie yüz tutmuı bir nizam detil- eder, lakin ula terketmez. 
dir.. ı Onu rejime muur olmaya-

Hatti o kadar le: Bütün 1- calı: dairede •do bir kontrol al
talya •• dünya matlıoatmda; bnda tutar. Boltmk rejim. 
bu nizam İçİll yudmlf _._. sade du;ran '-ir ıençlik clefil, 
pek aayılıı ft aıulır Ye batıl 1- duyan •e dütünen ... aoıını: Şu
talya'da lıa ei - ._ · "ta ur ile ifley- bir sençlik yetif
lim edici -* t...;n :rud- tiı elde me,ruldür. Metod 
ın•mıt; F qiat c i:r« lııi..ı. çok sailamdır. 
rında kiitfıph·- lıile Ga:r-in labaklmlm ne ka-

F atiııımı, mutedil bir kralm dar m9fkik. ne kadar müphem 
bimayesile yer bnl ı bir ..Ja... •e ne dereceye kadar mulıak
lıat •i•temidir. MmllOliai'aia kak.. lıte buruı belli deiil
yübelı: •• çalıtka• ......,... dir .• 
de toplan ıta. Faıütler ise bwwıı makü-

Fikıi olmaldaa ait ' ...._ •iıdur: Kili.e em•alini müaa
diT. Hisler üzerinde o:r-mq. deq etaekle lteraber, papazlı. 
hi•leri COfhırmut. ltal;raa YÜt- i• dine lıürmetkirdır. Hattı 
det ve ntanpenaliii ya1- mekteplerde dini tedrisat •ar
Muuoliai'yi tutmaia m clı ar dır. 0-. an'ane per119tlik. 
olmUJlur. B•fka hiç lıir teY de meratip ailsile.i sibi lıer feY 
jil. vardır. 

J talya'nnı Roma tarilainde Bm•Lir .. Mıp•U.. eski Rom.• 
izleri buluaan bazı hareketle- dan kök ararlar ve Roma tarı
re benzeyiti , bu hareketin de h~nin bir istihalesi olduğunu 
tam onun ayni olduğımu i•bat •oylerler. 
etmez. Din derslerini ilk mektep-
' R '- tli .ı· _ __,_ ... _ lerde okuturlar .. Büyüdükçe bu 

omanın ıev1<e uev.-.- d f ı-..s.- kalL--' ""--
k . __ L tör. 1 · ,,ı __ ,_ er• e _.ç,e ucaer. ver-

i ""°' sena enıı Y...-cı< ve 1 . F . 
f • ._. t .-ı:..,, L er ve ııte qızme papazın 
erasa1.aar n ........ .,..._., e. b - ··rüJü F • 

jiyoolann diaiplinleri Ye halk- .im,tıdgı cleto . Y.O~-'~Mt re; 
• L_ lan J e e... reuı •anur. es 

tan t-amile ayn -:r•t uliyet yalaa -a kal'fıdır. Ka-
bunda yoktur. maralara karJı mes'uliyet yok-

Fikri olmadığı içindir ki tur. 
yalnız hiue. kalbe hitap eden Büyük Fqiat mecliai her 
gazeteleri vardır; fikre söyle- salahiyeti haizdir. 
yen kitaplan hemen yok gibi- Bol,eviklik böyle değildir. 
d ir. Orada Moskof tqkilibodan, 

Hatta söz söyleyen, coştu- asilzadegin idaresinden. Rus 
ran h atipleri, şairleri vardır. poplarınrn ruhani otokrasisin-
Kulılpleri doludur .. Bir kitap den eser bıralalmamışbr. 
salonu yoktur.. Bir asri Rusya vardır. Li-

Son zamanlarda buna ehem kin bu asri Rusyanm. asri Av
r.iyet vermek istiyorlar. Bir rupa ile asri milletlerle (fen
Fıı~i·t genç. dimaği ihtiyacını niyat) ıahaamc!an ba~ka ben
oır gazete makalesinden alır zer yeri yok tur. Ötekilerde 
g eçer. İşte Bolşeviklik böyle "devlet., her şeydir. Devlet oto 
değild ir. Onun vatan ile. milli ritesi, he r otoritenin fevkinde
y.! t le, mülkiyetle, tarihin muha dir. 
, ,µ vekayiile ali.kası yoktur. Çok memleketle rde, bir çok 

Onun bugünkü beşer cen:·i- men faatler cevletin yüksek me 
ye ti için yeni bir nizam olduğu- nafii karşısında yok olup gi
nu iddia eden çok kuvvetli i- der ... 
·m leri, müteharrileri, mütefek- Likin bu, Rusya'daki "dev 

kirleri, romancrlan, mulıarrirle let" demek değildir. 
'" ~aırleri, hususile teknisyenle Bir Bolıevik. mazi ile ali.-
ri, mütefenninleri •ardır. kadar her fikir ve kanaatin •· 

Gençliği ula ihmal etmez, ma.ıısız düşınıaıudır. Onun düs 
bir dakika göm önünden ayır- turu, ne milliyet, ne ..... tandır. 
ma.z. Bolşevildiie töyle içinden 

Orad• o kadar tedit •e sek bakmayan. ya fırsat balama
mez bir kontrol ftl'dır ki lıer yan bir çok garp müdekkik mü 
kes yanında onu tetkik eden iki harrirleri: Ora~a bu rejimin 
gözün mevcut olduğuna kani- sırrı. karanlık ve gayri muay
dir. yen bir istikamete doğru git-

y a BolteViktir, ya değildir. tiğini görüp buluyorlar. 
Boltmk ol-yan da yqar. ( DeHmr ""r > 

Kitap panay n dün 
herkese açıldı 

Panayır dört gün sürecek 
latanbal Ha.iken Miixe -re Ser

siler ıaı...i tanıfnulaıo tertip ecli
lea Kitap PaaaJlrl dün oaat ıs 
buçukta Dariilfünua ..,..w.mda 
meruimle lriifat eclilıııııiftir. Mera
simde UIYdar -.an lteyeti tara 
fmdan ça .. •n i.tiklll -rpaı oaii 
tealtip Nakiye Hallllll n -lr 
ııöylemiftlr. Nakiye Haıum ba ... t 
kunda, ezc6mle demiftir ki: 

" - T6rk tarihinde 30 aiuatoa, 
bir tarih bqıdlJ'. Büyük Gazi, •· 
ail, Wlletjeejzi- h.eıede sünet si
bi parladı. latildal-, laiıa ı iywtiae 
kaVUf&D millete •• ıleai .... içilıı 
de yiirüy-Ji yol- ana laatlanm 
çizdi. Büyük uferle millet ....ı 
istiklaliDe lraYllfba .... 8iiy;ik İn· 
kdi.plarla da, loifııMiaj knendı. 
Bu inluJaplarm - müh;...i laarf 
inkıli.bıdır. Bu.,m lourada ıremai 
kiqadmı yapbpnuı Kitap Pana· 
ym, harf inlulabmdan -a yeni 
Türk harflerile baAl•lf kitapla
rın bir ......,,.,dır . .K..a l»ir za. 
manda 2000 den fazla kitap loa
sı lmıJ, 100,000 lerce ~yat ya
pılm'l, milyonlarca Y&taad&f& o
kuyup yazma öintilmiftir. Ba mü 
tevazi panayır, beclbinlere yerin
de, canlı bir ceYaptır." 

Nakiye H. nutkunu, ıerııi he
yeti tertib iyeainin, muharrir ve ta
bilerin hizmetlerini tiilcranla kay
dederek ve hazıruna tetekkür ey
liye...,k bitirmiıtir. Panaymn rea
mi küıadmda Cevdet Kerinı, Vali 
muavini Ali Rıza , Belediye reiai 
munini Hi.mit B ler Ye diğer bir 
çok zeval bulunmuştur. Reami kü-

d .. io ıerel a-ezilmistir. 

Serci, 20 paviyoııdan mürekkep
tir. Beyazrt meydanından itibaren 
Darülfü,... b...._ 4-ino klatı· 
lıklı yapıhaıt ı.-hman bu pa'l'İy
lar alJ'e ile ,....ı.Nıır: 

DariJfiİıhılt Defriyab pa'l'İyonu, 
karı1111nda O..let Matı...- llefrİ· 
yatı, karıılıklı Muallim Halit Kü
tüpan_..., ilri peYİyoau, - ya. 
...-.. sene kartı lraf'flJ'a Kaı.aat 
IC.ütiip•"•jnjn iki paviJODU,. Su .. 
hulet, Remzi, Hilmi, Tefeyyüz, 
Tayyare ve Maarif cemiyetleri 
-riyab, Ciimlauriyet Kütiipaneai 
n Umumi Kütiipane pa'l'İyoolan, 
lrartılarmda Çocuk S..i • Kadro, 
lı.ı.al ve Sadakat, Lalnı&p, Şafak, 
Muhit Defl'İJ'ab •e Gazete Ye mec 
mua aütealıloitliii Hasan Buri 
Efendi paYİyoalan. 

Panayırda tethir edilen Kitap 
larm - 2000 lradardD'. Bun 
dan bu - loatma kadar Kanaat 
Kütiip•-ince 296, lbrabim Hil
mi Kütiipanuince 108, Muallim 
Halit Kütüpa-aince 137, Rea.im
li Ay tarafından 73, Teffeyyüz 
tarafmdan 48, ikbal tarafından 
41, Sühulet tarafından 21 •e Ci
han Kütüs>a-i tarafından 15 ki
tap baubnqtı.. Bu ....., içinde de 
muhtelif tabiler tarafından bir 
çok yeni ~at yapılmııtır. Da
rülfünun Defl'İyatı 50 ~ Devlet 
Matbaan nefrİyab 500 ınütecaviz
dir. Panıı.J'D' 4 sün müddetle her· 
gün saat 16 dan 20 ye kadar aç•k 
bulunacaktır. Bu müddetin bir 
haftaya temdidi için teşebbüste 
bulunulacaktır. Panayırda umu· 
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HARİC İ HAB ERLE R 
Boğuşma 
Devam ediyor 

ltalyada bir 
Memnuiyet 

ispanyada 
Temizlik 

i
stir 

•il DAl(i 
Bursada zafer bagramı 

Boliviya kabinesi "Yaııasın,, nidası 
istifaya lüzum görd6 ancak Musso-

Kraliyet taraftarları 
ordudan çıkanbyor 

BURSA, 30 (Milliyet) - Zafer bayramı şehrimizde par
lak bir surette tes'it edilmittir. Geçit resmini müteakıp askeri 
hrka kumandanı tebrikitı kabul etti. Öğleden sonra da Mudan· 
ya. Buna tayyarelerine merasimle isim kondu. Milli Müdafaı 
Vekili Zekii Bey hamiyetli Bursalılara tetekkür etti. Müteakı· 
ben yeni tayyarelerle uçuılar yapılllllfbr. Meh'us Rüftü. Fırı.. 
reisi Hulmi Beylerle bazı hanımlar Ye köylüler tayyarelerle uç
tular. Aqam belediye tarafından bir ziyafet verildi. 

LA PAZ, 30 A.A. - Bir ka- lininin baklnclır 
loİl>e hohraıu ...ı.u bufmuttur. A-
ralarmda hariciye nazm M. z.ı- ROMA, 3ll (A.A.) - Faıist 
ı.. te llulunan nazll'lar atifa ~ hrkası Umumi kitibi M. Sta
ı.rdir. Ba iatifanm hükümet Gran race. ahiren fırka ıubeleri ki.-

MADRIT 30 (A.A.) -
Madritte müatqirGacetta. Kra 
liyet taraftan fesat hareketin
den müdalıaledar bulıınanlan 
buebile ordu kadro.undan ka
yıtlan terkin edilen büyük rüt
beli ümera hakkında terkin ka
rarnamaiai netrediyor. Bu me 
yanda fent laareketinin rei•i ol 
duğu zannedilen Ye 10 Ağuatos 
tan beri takip eylemif bulunan 
Caıeral Barrera'da w .lır. Har 
biye nazın mumaileyh kendi 
nezdinde iabab vücut eylemek 
İçin .ekiz sün mühlet •ermiıtir. 
Buııclan maada Ancala Herra
res ıarinzonundan ayni mesele 
de müaahaledar olmak tölıı.-.. 
tiyle bir çok zabitler te•kif edil 
mittir. 

Cloao mmtakauna ait meıeleleria · ı·ı.ı · ·· d · ldu" 
laalliai tacil için icbar e-k •• ı tı.p ı eı:ıne ıon ermıt o gu 
bu auretle Paraııuay ile olaa ibb. bır tamımde fırkaya mensup 
lafı daha •alıinı bir hale ifrai et- yüksek t•h.iyetJerin yqa sada 
mek ııaaluadle yapılmq olma•ın· larile aelimlamnalanm menet
dan endite edilmektedir. 

Hallı kabineyi latemiyor 
BUENOS-AlRES, 30 A.A. -

Bhzlya'da Rio Grande de Sul'de 
saleyaıun ııırtnıq oldaiu •• loiitioo 
aiyaai fırkalar liderlerinin mlqtere 
"'- Vara•• hülniınetinia ademi 
lraı..ıa.ü müloeyyia loir beya.nna
- -reta.l.ri neticesinde Sao 
Paalo kıyam erlNlbı lehib de loir 
loanbtia muloaldı:ak olchtfa .Öy
lenilmelrtedir. 

Mlilarelu te/ıllfl 

NEVYORK, 30 A.A. -Vatin
stondan Bolivya-Paraııuay ihtila
fını tetkike mem..,. bal11D&D ko
IDMJ'Oftun bitaraf azuı 1 Eylıil ta· 
rihinden 'haılamalt Üzere 60 sün· 
lük bir mütareke imza edilmesini 
h• iki hasım t&r.! ftan talep etmit 
!erdir. 

Equaleurde boğazlaıma 
GUAYAQUIL, 30 A.A. - So

kakları ceaetlerle dolu olan ve her 
tarafta tiifet. t i edilmekte 
bulunan Quito tehrinde müthit bir 
prültü devam etmektaclir. 

Rahiplerin kumandası altında 
bulu-.a İayaa erlN.bı iltica ey)e.. 
mit bulunduklan lciliaelerin üstün 
den Federal kıta ... ta atet eylemek 
tedir. 

Kıyamc1ların manidane mulı:a· 
•emetler kaqıaında, harbiye na· 
zın vazifedar olnuyan bütün kıta
atm Quito'ya m üteveccihen aevke
d ilmelemi emretmit tir. 

Bir çok gençler bili. gönüllü 
yazılmakta d evam ediyorlar. 

Hali hazırda şekli kanuniyi 
haiz hiç bir hükumet ve idare 
m evcut .. bulunmama ktadrr. 

CUAY A UIL, 30 A.A. - Fede 
ral kıtaat, söfüs göğüse yapılan 
6 aaatlik bir musademeden ~onra 
Quitto tehrini istirda t eylemiştir. 
Birçok telefat vardır. 

Müıelli.h sivillerden mürekkep 
bir sarnizon kıyamcılarla birlikte 
harp ehnittir. Kıyam erbabmm fİ· 
male doiru kaçtıklan aöylenyor. 

Equarteur'de 
GUAYAQUU., 30 A.A. - E

quarteur'de brinci defa olarak tay 
yare lmYYetleri loir ihtililin tenki
li ameliyatına iftiralra daYet edil
mittir- Tayyareler, S piyade taba
ra - 2 lopçu alaylar birlikte Mi
ler tarafından tıı•I edilmekte o
lan Q.it• teJoriıU iatila eyı-itler 
dir. Federal kıtaat, tiddetli bir ma 
harebeden aonra Quitto'nun 7 ki
lometre cenubunda ki.in Mafdele
na kaaal.aauu da almıtlarchr. 

Herriot - Herbert 
Samuel mülAkab 
SA1NT-HELIRR. 30 (A. 

A.) - M. Herriot ik Sir Her
bert Samuel'in müllkatlan çok 
samimi olmuıtur. Her iki nizrr 
kendi tesadüflerine dair olaa 
n~riyata ıülmütl~. Fran
sız ve İngiliz nuırları Victor 
Hugo'nun birçok menfa arb
datlannm metfun balımduis 
mezarlığı ziyaret eylemif ler
dir. Kalabalık bir halk kütlesi 
nazırları alkı!lamııhr. 

Kadın birliğinin 
Gazi Hz. ne 
arzı tazimatı 

Kadın birliğinin Yalova te
nezzühü dolayısile, birlik heye
ti idaresinden Litife Bekir, Li
mia Refik ve Aliye Eaat Hanım 
lar Reiskümhur Hazretlerine 
bil•asrta arzı tazimat etmitler
dir. 

miyetle 3 10 nokaan fiatla kitap 
satqı yapılmakta, abf hasılabn· 

dan '7o 10 u da Halkevi Müze Ye 
Sergiler Şubesine ait bulunmak
tadır. ' 

Dün paviyonlarda satıılar bat
lamqbr. Satılan kitaplann Üstü, 
muharrirleri tarafından İmzalan
maktadır. Dün panayırı ziyaret 
edenler bir kaç bin ki,i talımin 

edilmektedir. C e, panayır müna 
sebetile Oarülfünu:ı meydanında 
Karagöz ve or ta oyunu oynatıl
mıştır. 

mittir. Bu suretle selamlanmak 
bakla yalnız Duce'ye ait bulUll 
maktadır. Bu memnuiyet ııetre 
dileli Ye duvarlar üzerine yazda 
lı bir çok aylar olm119tu. Bu iti 
barla muhabbet ve samimiyet 
alimeti olmak üzere "yaıuın 
Daçe" kelimelerinden bqka ke 
limeler yazmak yeyalıut tabet
mek menedilmiıtir. 

M. Musso?ini tedri
sattan hah.ediyor 

ROMA. 30 (A.A.) - Scuo
la F ascista ismindeki F ist 
mektepliler birliği sazetesi. a
ğustos nüshasında M. Muaaoli 
ninin birliğin vili.yat kitip:eri
ni nezdine kabul ettifi sırada 
söylemİf olduğu aözleri dercet
mektedir. "Mektep her zaman
dan dalıa ziyade F qist olmalı
dır. Tedris tarzına daba ziyade 
F a,ist bir istikamet yerildiğine 
inanılmamaiıdır. Mektep her za 
mandan fazla F 14ist olamaz. fa 
fizır.den bahsedildiği zaman if. 
ratı severim." Duçe, tedrisat 
mümeuillerine bundan evvel 
vermİf ~lduğu teminatı tekrar 
eylemiştir. Müşarünileyh, ıun-

iarı ili.ve etmiştir: "ll!m bir 
memleketin hayatını teşkil e
der. Cografya ile riyaziyenin 
mahiyet it ibarile birer siyaset 

olmadıkları söylenebilir. Bu ih 
tim al, doğrudur. Fakat bunun 

aksi de aoğrudur. Bu iki ilmin 
tedrisi, iyilik te. fenalık ta yapa 
bilir. K ürsüden gelen birkaç 
cüır le. bir ses. bir temlib müder 
ı·ise şüphe getirtmek için kifi
dir. Bununla demek ki siyuet 
yapılabilir. Bundan dolayıdır ki 
Riyaziye hocasının faıiat olma 
11 İcap eden bir •iya .. ti vardır. 

Mollison sisli havaya 
rasgeldi 

LONDRA. 30 (A.A.) 
Reuter ajansr tayyareci Molli

son'un dün ais dol&YJ&ile yeni 
Brunsvik'de Saint Jenn'da kara 
ya inmeğe mecbur kaldıimı bil 
diriyor. Saint Jeao'a vasıl olan 
MoUison. burada benzin alchk
t.an sonra Herbourgrace'e müte 
veccihen lıavalanmrt• haya sisli 
olduğundan seyahate devam e
dememi,·. 

Bir otokar 
bkt-

kaya
ttü 

PONCE. 30 (A.A..) -
(Porto • Rico) - Liberal hr-
ka lmal•aaana iftirak edeı 
murahhaslan nakletmekte olan 
bir otokar, yold-~ yük. 
sek bir uçurumdan dütmüttür. 
18 kiti ölınüt- 38 kiti Jaralaa
mlf br. 

jKomf• memleketler~ 

Şam da 
Mehmetçik 
Abidesi 

istintak hikimi. e:ıcümle an 
larında sabık müstefar Leque
rica ile sabık sefirlerden Matau 
da bulunan diğer ,ahsiyetin 
tahliyelerini emreylemi,tir. Ha 
li luızırda askeri tev · anede 
mevkuf buluar'l!arın mikdan 
18 Ceoeral. 5 yüksek rütbeli za 
bit, 1 O za · l ve 7 ublt Tekili 
olmak üzere 40 kitidea ibaret
tir. 

Spor 

Bebekte 
Kayık yarışları 

Müsabakalar sırf 
gösterit 

mahiyetinde idi 
Dün her sene yapılan 30 ağustos 

kayık yarııları sene Bebekte Galata
saray lokali önünde yapıldı. Ba mii
.. bııkeler haddizatmda Deniz meni 
mi proğramma dahli deiildir Ye •af 
30 afustoa büyiik beyranınruzın da
ha revnaldi "'-sı için yapdmııtD'. 
Bundan dolayidır ki bu musababla 
ra J'&Mt diyemeyiz. Netolıiın oreda 
da bunlann •af pıteriı olaralı: ya
pddıims, külüplerin birbirlerine mü 
sabdı: vonneoUe de teyid edilmİf ol
clu. 

B• meruibııa F-ı.tıçe, Gala
tasaray, Haliç "' Be,.lııız lrillüpleri 
İftİrilı: etnıİflerdir . ..... kürek ,...., ... 
lannın reaniai önümiddelsi cuma 
günü ic:nı edilec:ıelıtir. 

Muaabakalana teknik netieelen 
ıunlardır: 

Tek çifıeı., 
MÜptediler: 1 inci Fenerbahçe; 

2 inci, Altunordu 
Kıdeıuizler! 1. İnci Fenerlııahçe; 

2 inci Altun«du. 
Knndanliln-: 1 inci F enerbahçe 

(rakipliz). 

Hanımlar: 1 inci F e-ı.ahçe; Z 
inci F-'ıelııçe. 

iki !.İfteler: 
Müptediler: 1 inci (Beykoz-Ga&a

lal&rllJ"). 2 iaci (Haliç-Fenerh.ltçe), 
3 inai (F ' • r 8eylr.a), 4 in
cü (Calatasanıy. AltunoN.) . S İa
ci (Altanordu • Haliç). 

c..ia .. mi.bııiım - ' ' ••r kı-
"-ıli a.; .tio 'R lirasında 
idi. Bu müsabakaya Galatasaray ye 
Beylcao: kulüpleri en kunetli iki lrü 
nllçileri ola .S.t\L.od•n ve Ne4ıiııııi 
lroJ"lllU!lıor4r . ._ -ı..ı.a F-
bahçe kulübü • lııendi iki kiirelrçiai 
.... Seyfi - 11.y.ı..la itlink. 

250 metre üerinde yapılan bu ya • 

"' ahali -· ... lıüyilı: bir ... 
Wıa uyandınDlf Ye ._ alib &İttikçe 
mütezayit lıir aımıtte denm etmit-
ıir. Fener taı.- mü .. loak•ya bafLır 
a..ıa-z rekiloini açmq Ye _...t.
nya, lo;iyük lııir farlda, batta olanık 
s-lmittir. A•clette Fener talanu ayllİ 
lriirek adedİllİ .-hafaza ederde " a 
ndaki mesafeyi ııittikçe artırarak 

DMlvuali.t hatbna 100 metre lıa ..... 
önde olarak selıııittir. Bu plebe a
hali tarafından çok alkıtlanmıttır. 

Muhtelif y&rlflarm salı1ıine lrulüp 
Abide için bir yer :-. tarafından madalyalar ...aeceı.. 

satın 1,tlındı Su 11porları muallimi 
HALEP - Türkiye ile F..._ /zmirde 

arasrndaki anlatma mudbince Şam- lSTANBUL, 30. A. A. _ fıtihbe 
da "Errehe'' mevkiinde harbi a- rabmıza nazaran, lzmir mmtalı:uı
mumide ,ehit dü,en Türk askerleri- n.ın ricası Ye Türkiye yiizme birinci
nin namım tezkir içi!' ~ir abide di- liklerine ittirak için ıebrimize gel
kilmeai teluırnır etmıfb. miş olan lzmir nuntalıaaı yüzücüleri 

BugYn aldığım malümata göre bu . nin arzuları üzerine ıu ·~~ mual 
"Mehmedcik" iibidesin dikileceği : limi Herr Tegetauff cleııizcılık fede 
yer tayin ve teıbit edilmit ve arsa- ı ruyonunca oa gün müddetle lzınire 
mn •alrn alma muamel .. i de bitmiş- gönderilmiıtir. Herr Tegetauff bu
lİr .. Derhal abidenin inşasına b;,,la- günkü Seyriıefain poıtaaiyle hare-
nar"it n-uhakkakhr. 1 ket etmiıtir. 

Fevzi Pş. Hz. ne tebrikler 
ANKARA. 30 (A.A.) - Büyük Erkiru Harbiye Reisi Mü

tir F C'f'Zİ Pqa Hazretleri saat 9.30 da Erkanı Harbiyedeki daire
lerinde erkin •e ümerayi ukeriye ile resmi ve hususi müesses.at 
•e tqekküllerin tebrikitmı kabul etmiftir. 

Filo Rizeden lıaraket etti 
RiZE, 30 (A.A.) - Dün zevalden sonra filo etrafında ka

yık yarqlan yaptınlınJ4 •e 19 a kadar zırhlı!<-• binlerce halk ta
rafından ziyaret edilmiftir. Filonun bandosu tarafından belediye 
bahçesinde bir konser •erilmittir. Filo kumandanı ve zabitleri 
terefuıe belediye bir ziyaeft verrıiıtir. Filo bu sabah lircanımız
daıı aynlmıtbr. 

Ankara Halkevinde zafer 
bayramı 

ANKARA, 30 (A.A.) - Büyük zaferin onuncu yılciönümünü 
tes'it için hazırlanan program mucibince saat 16 da HalkeYincle 

ordu ıereiine bir toplanma yapılouıtrr. Bu toplanmada Akar;im. 
düz B. güzel bir hitabe ira etmittir. Şair EoU Behiç 8. sÜYarileıı 
isimli tiirini okumu,~ur. Bunda.n -ra (Mehmetçiğin hitabesi) 
ünvanlı monoloi canlı tablo halinde temsil edilmiftir. 

lzmirde bir fabrika yandı, bir 
itfaiye neferi gara/andı 

IZMlR. 30 (Milliyet) - Bu ak,am saat sekize doğru Ceva 
birci zade Sabri ve Şükrü Beylerin Bakırc:ılardaki büyük kutuluk 

kereste fabrikasından atq çıkmıttır. Yangın sür'atle tevessü et
miş, fabrika ve civarındaki bir kaç dükkan yanmıştır. Zarar ve 
ziyan 30 bin lira kadar tahmin ediliyor. Aleti söndürmeğe çalı

şan itfaiye neferlerinden biri de yaralanmıştır. Yangının makine 

dairesinden çıktığı anlaıılmıştır. Makinist tevkif edildi. Fabrika 
sigortalıdır. 

inhisarlar Vekilinin teftişatı 
IZMIR, 30 (Milliyet) - Bu sabah tetkikat için Çeıme. Ur

la ve Seferihisara giden gümrükler ve inhisarlar vekili Rana Bey 
akşam geç •akıt tehrimize avdet etmittir. 

M. Kafandaris Türk-Yunan 
ticaret muahedesi aleyhinde 

ATINA. 30 (A.A.) - M. Kafanılaria aöylediii intihap nut
kunda M. V enizeloswı Selinikte söylediği nutkuna cenp vererek 

dem.ittir ki: "M. Venizelosun Türkiye ile akdettiği ticaret muahe 
desi Yunaniatana hiç bir tam getirmeksizin Yunanistan menti

si aleyhine olarak Türk hayYanlan ithali.tını artbrmrıtrr. Diğer 
taraftan Türkiye ile akdoluııan deniz mukavelesi de Türkiyenin• 

denizdeki faaliyetini temin eylemektedir." M. Kafandaris nutuk 
hakkında kendisine sorulan bir suale CC'laben Türk· Ywıan itiı
lifnamelerinin bazı teferrüatuu tıeııkit etmekle beraber ulu bir 

Türle - Yunan dostluğunun hararetle taraftarı oldaiunu söyle-
mittir t 

Moskovada harp aleglıinde 
180 bi!I kişilik miting yapıldı 

MOSKOVA. 30 (A.A.) -Tua Ajansı bildiriyor: Amattt
damda toplanan beyoebailel harp aleyhtarlığı konıresi münue

betiyte Mosko•ada harp ale,fıinde 180 bin kitilik muazzam lııir 
mitias akdolwamuıtur. 

Maarif Vekilinin Gaziantep 
gençlerine bir hitabesi 

GAz.lANTEP, 29. A. A.- Ma.-1 hPMıaunda dütiia<liiiii ve çalqtıiı 
ril V mili E...t Beyelenolıi, rekatleri.. sibi buruı için de hatti. yalnız li
deki :zevatla birlikte Oımaniy..ıe. ae defil memleketin ticaret Ye ik
ı-.ıu.tıe Fenİpafe İataay- mu , baadiyatiyle mütenaaip olmak Ü· 
•-1it eCmit •e onda Celıdiberoket zere ticaret ve aan' at mek:teplai 
V aliai Rıa Beyle Gezia;ıatepe ~: ve nüfuau ile mütenuip bir orta 
mek üzere bulııun ~tep valüııi mektep daha açmayı~ .. 
Akif Bey vili.yet ve belediye vlıılıu, ,_L,_ ·· d"'·"-~L 

,. ' • . z•een Te man& ıore ~-· _....,halk fırkuı ......... ualıa 1 • . '-" tatb•ka k ._. ol 
tarafııulaa lıar ılanmıtlardı ennı mev.... ı OJ'ID&••• 

" t Yili .r........ dufuııu aöylemit ve lou ihtiyacın 
V elol ~!· Antep . .~tıolif telafui için çalıtmaktan seri kal· 

clunda bulnimet ıwaıuu, -~acaiuıı il&•e eyla-ö•tir. 
tefelılıiilleri ..mı.; - azalan, amal -· ---. 
!imler ye ~tep pııçlıifi tanı&.dııa Gençler, "CWnhuriyet, millet 
istikbal edilıniflerdir. Gmçleria .U.. ve büyük ~h~rim.iz ulu ~~ 
rinde Antebe bir liae açıl-n t-en ,.., BatYelcilmıız Pata yap nıda· 
niaini sösteren bir büyük leftuı ..,.... larile alkqlAllllflardır. 
dı. Vekil Bey, tezahurat araaında 

Gençlerin, birçok münevver ye
tiıtirmit ve iatildi.I mücadelesinde 
uhdesine clüıen milli ve vatani va
zifeyi hakkiyle yapımı olan An
tebin ilim ve irfana olan rağbet 
ve ihtiyacından bahiı hitabeleri
ne mukabele eden Vekil Bey 
hükumeti cümhuriyenin diğer fC· 
hirlerimizin ihtiyaçlarını temin 

yollarına devam ederek Orta melr 
tebe sitmiJlerdir. Vekil Bey, vila• 
yet, belediye, C.H. Fırkası ve ku· 
mandanlık dairelerini ziyarette br 
lunmut, belediye tarafından vali 
konağında Yerilen öile yemeğini 
müteakip mekteplerin idari ve te~ 
biyevi vaziyetleri hakkındaki tet• 
kik ve teftitine baılamıttır. 



--
Terkos 

Ekonomi 

Tiftiklerimiz bu sene 
ne kadar düştü? 

Hiç bir eşya fiatında bu kadar 
sukut görülmemiştir 

~~~ ihracat 91y•mnılııın olan 
-- piyuaaı oon aenelercle çok §A
:"ı dikkat bir ııeyir takip etmiı
,..; T'lftik fiatincle oon bir sene zar-

da lılad olan ıulrut belki hiç bir 
~Y• ffatlnde ıörülmemlıtir. 

Tieıaret borsa11mn oon nqrettiğ:i 
1_111ıkta bu ihraç maddemizin vaziy~ 
~ hıtlclmıda bir tetkik yapdmııllr 
,ıllıkta tiftiğe tahıis edilen kısım 

l<iyle hiilasa edilebilir: 

1 
1931 aenesinin Kinunusam ayında 

50 lruruıtan satılan Tiftik 1932 k1 
b;;:'._U&anisinde 40 lruruıtan müıteri 

....,,'Yor. Buna bir tenezzül değil 
an..ıc inhidam demek kabildir. 1912 
de altın para hesabiyle 16,25 kuruı 
ol~n Yapak fiatluı arasındaki nisbıet 
~Ye bir ııibi idi. 931 ıeneoinde bu 
lllıbetj akıedilmlı bir halde rördüğü 
Dıüz •ylar olmuıtur. 

1930 ihracatından yüzde 23 nok
~n olan 1931 ihracatı, 1927 ve 1928 
"'"'cat vasatiıinin nııfına tekabül et 
Dıelrtedir. 

.. lluı.cattaki tenaku ve flat düı
kiİnliifii nazarı lb1>ara almdığı tak
dirde, Tiftiklerlmizin ihracat mataı 
olınaı. kabiliyetinden haylr kaybetti 
il görülür. 

Tİftilderimlzln en büyük müıte
riler; lnptere ve Amerikadır. Son 
~ran dolayuiyle, esaalr mÜfterile
rını ka:rbetmit olan bu iki memleket, 
lı.ıırün ,ancak kendi iıtihııalitmı im 
tnen lıleyeblldikleri için artık biz
den m.I ıılmamağa baılamıılardır.1-
.. büyiik m.hrecln kapanma.,, mem 
ltketiınlzde ve diğer yerlerde iılerı
ıneai kabıl olmayan Tiftiklerimizln 
Piyasamızda birikmesini İntaç etmiş 
tir. (1931 ıenesine devredilen stok 
17,000 bıılya olduğu halde, 1932 ıe 
ilesine devredilen ıtok 27,000 bal-

Fena bir 
Şaka 

Evvelki •iln itfaiyemiz çir
lı:i.n ve teessüf edilecek bir tekil 
de aldatılmıttır. 

Evvelki aün öile sularında 
itfaiyenin nö~i telefonu çal
tııı9, teli.f lı bir - : 

- Aman yetitin. yanıyoruz .. 
:Jangm var. diye bağırmıttır. 

Santral memuru sormUf: 
- Nereden telefon ediyorsu

'-ız? 
-T .. pı eczanesinden ... 
Telefon kapanmıt• santral 

tıı-uru yansm zil~ bumıt 
•e yataklarmın üzerine çiunele 
riyle manmıt öğle istirahati ya 
l>an itfaiye neferleri hemen 
llıitferlerini bqlanna geçirip 
)ağlı direkten sıynlarak otomo 
lıillerine binmitler ve yıldırım 
tibi sür' at le 3 dakika sonra T Op 
lı:apıya varmıtlar. Fakat hiç 
lı:imaede de öyle yangına dala
let edecek bir telat görmemiş
ler ve nihayet yangmm nerede 
olduğunu eczaneden sormutlar 
dır, 

yadrr) Vasati bİF hesapla, senevi iı
tihııal mılrtarmın "bette üçüne" mü
savi olan bu muazzam stokun, her 
ııün bir az daha sabf kabiliyetini 
kaybettiği ve her gün bir az daha 
masrafı mucip olduğu düıünülürae, 
umumi tiftik fiatı tenezzülünün esaı 
lr •ebebi anlatılmrı olur. 

Tiftik hayvanları neslinde, büyük 
harbin bırtıkmrt oldu(u botluğun te 
lafi imkirlınr veren sebep, mütareke
yi takip eden senelerde fiatlarrn yük 
selmesi idi. 1923 seneıinde (iki) 
milyon olan Tiftik hayvanı adedinin, 
1926 ve 1927 senelerinde (üç) mil
yonu tecavüz ettiği görülür. Kısa 
bir müddet içinde yüzde elli nis~ 
tinde tezayüt etınit olan bu neslin, 
son zamanlarda, tehlikeli vaziyette 
olduğu söyleniyor. Bir az mubalala 
edildiği takdirde mutava11ıt ücretle
riyle nakliye masraflarına ancak te
kabül eden bu günkü fiatta, müa
tahsile bir hiıse ayırmak imkanr kal 
mamıt gibidir. Köylüye artık kıy
met olarak yalnız etini veren Tiftik 
bugün için maalesef baait bir keaim 
hayvanı vaziyetine girmiıtir. Krizin 
bize bir Tiftik nesline mal olmasın
dan korkulmalıdır. Kap ve Amerika 
ya nazaran teıkilatıız olıın memleke 
timizin bu rünkil ıerait devam etti
ği takcfu-de, bu kıymetli nealin mü
him bir kıımım kaybıetınesi muhte
meldir. 1930 da yirmi bir bin küsur 
Te 1931 de on dört bin küsur adet 
Tiftik keçiıi keoildiğini teabit etınlt 
olan lıtanbul mezbahasmm rakkam 
!arı, filhakika tehrimizde Tiftik ke
siminin tenakus ettiğini göstermek
te•ir. Fakat, taıradan ııelen malu
mata göre, köylerde tiftik keçisi kc
ıiminin akıi iatikametıe inkiıaf et
tiği anlaşılıyor. 

Vapurcular 
Hazırlanıyor 

Posta vapurculuğu 17 Ey
lulde devlet inhisarı altına gire 
cektir. inhisar idaresi için bir 
taraftan Seyriaefain hazırlıkta 
bulunurken, diğer taraftan mil
li vapurcular da bundan sonra 
yapacakları iti timdiden teıbit 
ile meıguldürler. Bunun mubte 
lif tezahürlerine tesadüf edil
mektedir. Maruf iki lcumpanya 
olan Yelkenci zade ve Sacbkza
deler birle,miılerdir. Bu suret
le bir büyük kumapanya ortaya 
çıkmqtır. Şimdilik Karadeniz 
seferlerile uğratan bu kumpan
yanın inhisar batlayınca tilep
çilik yapacafı ve ecnebi liman
lara seferler tertip edeceği söy 
lenmektedir. Alemdar zadeler 
sahayı terketmiıtir. Diğer kum 
panyalarm ne suretle hareket 
edeceği malum değildir. 

Polonezköylülerin 
bayramı 

T opkapı eczanesinin sahibi Lehiatan aefiri ve refikası Mm 
~azim Sadık Bey nazik, kibar, Oloowıki evvelki rün Yeniköyde
~anesinden bir dakika bile ay ki ikametıahlarmda Polonezköy 
'1lınıyan itinin ehli bir zattir. halkını kabul ederek izaz ve ik-

- Yanıım nerede? suali kar- ram ebniılerdir. Polonezköylüler 
ilamda kaJmca evvela taflrmlf• ber aene adet olduiu Üzere, latan 
lıilınediğini söylemi,, sonra: bul'da yerleımelerinin habraaınr 

taziz ederler. Geçen gün sefirin 
- Buradan telefon edildi. de- evinde tertip edilen eğlencede bu 

"ilince de pek haklı bir bayre Jıatıra yadedilmiıtir. Mm Olaowa
te dUtmüttür. Çünkü eczane- ki, miaafirlerini hüanü suretle ka
d,erı böyle bir telefon muhabere bul etmiı, çocuklara muhtelif he-
•ı yapdmamıtbr. diyeler ve oyuncaklar tevzi etmiı 

1 tir. Polonezköy bundan 90 sene 
, tfaiye amiri de aldatıldığı i- evvel 1842 senesinde Leh vatan· 
~ aene haklı olarak Nazim Sa. perverlerinden prenı Adam Czar· 
"lk Bey hakkında muamele yap toryıki tarafından teaiı eclilmittir. 
~~ İa!emiı, fakat civar halkı Prens Czartoryski Paşabahçeden 
:00019 brr haksızlık yapılacağını 14 kilometre uzakta, Fransızlar-
ıtfıaiye amirine anlatmıtlardır. dan 5000 dönüm arazi aatm ala-l rak buraya bazr mültecileri yer-

tİn çirkin olan ciheti pek Jeştirmittir. Polozköy hakikati 
~ ve mi.nasız bir pka ya halde Kının harbinin hitamında 
~ıltıı19 olmasıdır. Bu takada ve 1856 aenesinde teessüs etmiş
"•at N B h k tir. Krnm harbı hitam bulunca 
a b azım eyi te yiç etme • uh Kazaklarından mürekkep frr 
I e llnun için pek fena bir vesi- ka da lağvedilmiftir. Bunun üze
e Uydurulmuttur. rine Sultan Abdülmecit bir fer
it ~tfail'.eyi yormaksa memle- man ile Kazaklara Türk!yede yer 
1 etın dauna imdadına hazır bu- lefmek hakkınr bahtetmrf .ve bun 
Unan bu fedakar insanları asıl- lan h~r türlü vergiden iıtısna et-
•ı:ı y h ı miştir 
Q .• ere ra atsız etmek ayıptır. !!!!!!!!!!ll!. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!! 
P Utün bunlardan başka T opka-
kta eczaneden başka yerde te- maz ve yangına gitmekte isti
P On Yoktur. İtfaiye de Topka- cal etmezse vaziyet ne olur? 
t 

1 
eczanesinden yapılan ihbarla Bu soğuk ve manasız şakayı .::i aıılaız olduğu kanaati tebaa yapan münaaebetaiz acaba ih

lı kiedek· r ve huda nekerde bir de du ettiği tehlikenin büyüklüğü 
la~ 1 Yangın zuhur ederde it- nü idrak edemivecek kadar kut 

'Ye bu karıaatla ihbara inan- beyinli mi? 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 31 ACUSTOS 1932 

ile 
Belediyede 

Terkosla 
Müzakere 

Şirket yeni bazı 
teklifatta bulunuyGr 

T erkoı tesisatının 1932 sene
si nihayetinde hükumet tarafın 
dan satın alınm.aaı tekkarrür et 
tiğini yazmıştık. Bu karar tat
bik eaİlmekle beraber. tesisat 
hükumete intikal ettikten son
ra bunun ne surette işletileceği 
meselesi de tetkik edilmekte
dir. Verilen habere göre. Ter~ 
kos şirketi tesisatın ifletme 
hakkının kendisrne devrini ta -
lep etmiş ve bu hususta şirket
le müzakereye girişilmiştir. Şir 
ket hükiımet veya Belediyeye 
intikal edecek olan tesisatı im
tiyaz müddetinin hitamına ka
dar muayyen bir ücretle işlete
cek ve haailattan belediye aidat 
vermekle beraber şe!ıre mebzul 
su verebilmek için lazım gelen 
tesisatı yapat.aktır. Bu vadide 
şirketle müzakereye devam eciil 
mektedir. 

Şirketin, latanbul'a fazla su 

verebilmek için T erkos gölü ile 

Uzuncaova ve Manglava arasın 
da yapmakta olduğu tesisat bir 
kaç güne kadar hitam bulacak
tır. Bu tesisatın ikmalinden son 
ra şirket tehre günde fazla ola 
rak 4500 metre mikap su verebi 
lecektir. Bu sayede şehrin bazı 
mıntakalarmda geceleri sular 
kesilmiyecektir. Şirketin bun
dan evvel suların tasfiyesi için 
yapmağa başladığı otomatik ja
velisation tesisatı ikmal edilmit 
ve itlemeğe batlamıttır. 

Yeni bir hastahane 
Maruf doktorlarımızdan ba

zıları tarafından Şişlide Şifa 
Yurdu namile tesis edllen hasta 

nenin küşat resmi dün sabah 
saat lo.30 ta icra edilmittir. Kü 
tat resminde tehrimizin tanın
mış bir çok doktorları hazır bu
lunmutlardır. Şitli' de Bomonti 
civarınde havadar bir mahalde 
~sis edilen hastane cidden za· 
rif ve hıffzisaıhha kavaidine mu 
vafık bir tarzda tefrişedilmittir. 
İki ameliyatanesi rontken tesi

satı ve sun'i güneş tedavihane
sini havi olan bu sıhhat müesse 

sesi 20 yataklıdır. Hastane için 
mütehaaaıs üç basta bakıcı hem 

tire tedarik edilıniıtir. 

Resmi evraktan 
kese kağıdı 

Son günlerde bazı resmi ev
rakın bakkal, kasap vesaire gibi 

dükkanlarda kese kağıdı olarak 
kullanıldığı nazarı dikkati cel
betmiştir. Belediye bunu mene
decektir. 

Hapishaneden çı
kan şoförler 

Şoförler içinde evvelce her • 
hangi bir sebepten mahkum o

larak müddetini ikmal etll!if o
lanlar tekrar şoförlık yapıyor • 
!ardı. Bu arad\. sirkat, cinayet, 
dolandırıcılık gasp, tehdit, em
niyeti sui istimal ve sair buna 

benzer fiillerden dolayı mah

kUm olan toförlerin toförlük eh 
liyetnamelerinin istirdat edilme 
si düşünülmüştür. Fakat bunda 
kanuni salahiyet görülmemit-

Yeni Mukaveleler Yapılıyor 
VlllJgefte 

Umumi 
Maaş 

Yarın veriliyor 
lstihzarat bitti 
Eylul umumi maatının ve

rilmesi için lazım aelen istihza 
rat ikmal edilmittir. Maat ya
rın verilecektir. Eytam. eramil, 
mütekaidin maaıları da cumar 
tesi günü tevzie başlanacaktır. 

İhtikarı tetkik 
komisyonu 

Vilayetteki ihtikirı tetkik 
komi:.yonu bugün toplanarak 
petrol kumpanyalıan hakkında
ki ranorunu tanzim edecektir. 

Defterdarlık, terfi 
imtihanı 

Defterdarlık memurin terfi 
imtihanı bugün öğleden sonra 
Darülfünun konferans salonun
da yapılacaktır. 

• 
lzmirdeki 
Rıhtım davası 

Karar maznunlara 
tebliğ edildi 

IZMIR, 29. (Milliyet).- Rrhtım 
suiistimali davaar hakkmda karar 
tefhim edilınittir. Şirke.in murıılıbaı 
azası M. Jurdan, müdür Giffre ev· 
rik imhasından ve sahtekarlıktan ve 
rütvetten birer ıene, üçer ay, dör
der gün, muhaaebeci M. Perret bir 
sene, iki ay, M. Cad F ranco 52 ııüo 
hapse ve şirketin maılahat giizan 
Galip B. in suçu aabit olmadrğrndan 
beraatine karar verilmiş~r. Maznun 
lar temyiz edeceklerdir. 

Kadınlar birliğinin 
tenezzühii 

Kadınlar birliğinin dünkü 

Yalova tenezzühü çok eğlence
li geçmi,tir. Sabahleyin saat 
10 da Köprüden hareket eden 

hususi vapur muhtelif iskelele
re uğrayarak Yalovaya gitmit
tir. Gece Boğaziçinde bir ceve
lan yapıldıktan sonra avdet edil 

mittir. 

bunu temin etmek için fayet 

timdiki kanun müsait değilıe 
toförlük evsafı Te t<>födük ehli
yetnameainin verilmesi ve istir 

dadı hakkında kanuni salahiye
tin tevsii için hükumet nezdin
de teıebbüsatta bulunacaktır. 

Sanatoryoma 
yardım 

Belediye bu sene bir miktar 
tahsisat ile Erenköyündeki sa
natoryoma yardım ettikten son 

ra müessesenin yatak adedi ço
ğalacak ve daha fazla hasta ka
bul etmek imkanı basıl olacak

tır. 

Bütçe tasdik edildi 

Maarifte 

Avrupada 
Tahsil 

imtihanlar yarın 
sabah yapılıyor 1 

Memlekette 

Kırıkhan da 
Bir arbede 

Avrupaya tahsile gidecek 
lise mezunlarının imtihanları 
yarın sabah latanbul erkek ve 
Erenköy kız liselerinde yapıla
caktır. Bu sene imtihanda mu
vaffak olan 50 talebe Avrupa
ya gönderilecektir. Şimdiye ka ı 

dar talip olanların adedi 200 ka 
dardır. 

Bedevilerle mü
sademede 

iki kiti öldü 
KIRIKHAN - Çam köyüne 

tabi kabaklar çifliğinde kanlr bir 
h&dise olmut ve iki kitinin ölümü 
ile neticelenmittir. Vak'a ,öyle ol
muttur: 

Çiflik vekili Hapo Bekir iamin 
deki f&)us çiflikteki danlan kes
tirirken Bedeviler hayvanlariyle 
birlikte çifliğe hücum ederek da
rılan yağmaya baılamrılardır. 
Buna mani olunmak i.ıtenmit iıe 
de Bedeviler ailahlannr çekerek 
ateı etmiılerdir. Bu vaziyet kar
ıısmda çiflik halkr av tüfeklerile 
Bedevilere atq ebnitler ve iki ta
raf araarnda tiddetli bir muaade
me batlamrtllr. 

Müfettişler kongresi 
yarın bitiyor 

İstanbul ilk tedrisat müfet
tişlerinin konııresi yarın akıam 
hitam bulacaktır. Kongrede bü 

tün İstanbul ilk mekteplerinin 
vaziyeti.. muallimler, talebenin 
ruhi ve bedeni kabiliyetleri, gü

zel el yazısı. levazımı dersiye 
ihtiyacı, tecrübe mekteplerinin 

neticeleri, test usulü tatbikatı 
ve saire konuşulmuş, bazı mu
karrerat ittihaz edilmi,tir. Onü 
müzdeki ders senesi içinde ted 
ris ve terbiye hareketlerinin da 

ha salim bir tekilde cereyanı 
için müfettiıler kendi mıntaka
lannda ittihaz edilen mukarre
ratı tatbik ecieceklerdir. Kon
gre kararları Maarif vekaletine 
de bildirilecektir. 

Lise ve orta mek
teplerde 

kayıt muamelesi 
Lise ve orta mekteplere kay

dü kabul yarından itibaren bat 

layacaktır. Bu sene liselere da
ha fazla tehacüm vardır. Bü

tün müracaatların iı'afı için 
Maarif idaresi lazım gelen teda 
biri ittihaz etmittir. 

Yeni muallimlere 
yer bulunamayor 

Bu sene lstanbul Maarif mil 
dürlüğü emrine verilen yeoi 

135 ilk mektep mualliminin ta. 
yini için J stanbul Maarif idare
si hayli mütküllt çekmektedir. 

Yeniden ilkmektep açılmadıiın 
dan münhal muallimlik bulmak 

çok zor olmaktadır. Bir kısmı 

eski ve yatlı hocalar tekaüde 

sevkedilmit• tasfiyeye tlbi tu
tulınuısa da ııene yeni mual
limlere münhal bulunamamak

tadır. Maarif vekili Esat B. bil 
tün maarif müdüriyetlerine mü 
him bir tamim göndererek, her 
ıeyden evvel. mecburi hizmete 
tabi bulunan yeni mezunlarını 
tayin edilmesini bildirmittir. 
Buhran dolayısle Anadolu vila
yetlerinde yeniden ilk mektep 

açılmamakta, batta bazı yerler
de bir kaç ilk mektep kapatıl

maktadır. Bu sene Anadoluda
ki muallim mekteplerinden me 
zun olan muallimlerin tayini 
de kolaylıkla mümkün olma
maktadır. 

Eylül devresi 
imtihanları 

Musademede çiflik kihyaar ile 
Bedevilerden bir kifi ölmüttür .. 

Bir nahiyede 
cinayet 

Malatyadan yazılıyor: - Bu
raya merbut lunetpaf& nahiyeıin
de kanlr bir cinayet iılenmiıtir . 
Tahkikatıma göre mezkur nahiye 
zenginlerinden Abdullah iuninde 
birisi, komşusu bulunan Hacr Ah
medin evine girerek on üç alhn 
haraç iatemİf, bunun üzerine İkİ•İ 
arasmda bir kavga çıkmıfbr. Kav 
ga gittikçe azıttığı için ev aahibi 
Hacr Ahmet ıilihrnr çekerek Ab
dullahı ağır ıurette yaralamıttır. 
Abdullah aldığr yaranın tesirile 
hastanede ölmiit, katil yakalan· 
DUflır. 

Bir şerir daha 
Pütürgeden bildiriliyor: - Bir 

müddetten beri bu havalide türe
yen Alo iaminde bir şerir birçok 
cürümler irtikap etmekte, fakat 
şiddetle takip edilmekte idi. Köy
lülerin de ali.kaaı ile yapılan a.on 
bir takip neticeainde bu azrlı ıerir 
ölü olarak yakalanıruıtır •. 

Şükrü Kaya B. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. -

velki ak§Am Y ııloTAya ııitmiıtir. 

---
Tevfik Rüştü B. 

Hariciye Vekili Tevfik R;;.tü B. 
dün Büyükadaclan tehre İnerek diı
lerinin tedaviıile metırul olmuı ..., 
aaat 15,30 a k•dar Tokatliyan otel.in 
de istirahat ettikten sonra Atina ... 
firi Eniı B. le birlikte Dolmabahçe 
sarayına ııitınittir. V 4*il B. burada 
Fransız tefiri Comte de Chambrun 
ile ltalyan maalahatpzarı M. Cock' 
un ziyaretlerini kabul etmittir. T eT· 

fik Rüttü B. ak§Am üzeri tekrar 
Büyiikadaya avdet ebniıtir. 

Tevfik Rüıtü B. Cemiyeti Akva
mın eylül içtimama iıtirak etmek ii
zere 20 eylulde Cenevrıe'ye lıarelı:et 
edecektir. 

--
Holanda Kraliçesi

nin yıldönümü 
Holancla Kralicesi Hz. nin •eneİ 

devriyeai dolayiaile bugün Holanda 
sefareti konağmda bir reaıni kabul 
yapılacak ve şehrimizdeki Holanda
ltlarrn tebrik.atı kabul edilecektir. 

---·····-····-··---·-.. -·-.. ··-· 
1 KBçiik haberler 1 , __ _ 

Belediye ve idarei hususiye 
bütçeleri şimcliye kadar dahili
ye vekaleti ile belediye arasın
daki bazı noktai nazar farkla. 
rından dolayı muhabereye vesi 
le veriyor ve tasdik edilemiyor- Darülfünun eylul devresi im 
du. Bu muhabere ve tetkikat tihanJan yarın batlayacaktır. 

1 r mtihanlar bir ay devam ede-

l~Ayşenin 
Sevdalıları 

Rekabet yüzünden 
biri ağır 

surette yaralandı 
Tophanede Boıtanbatrda 13 numa 

ralı evde oturan Cafer isminde bir 
ııenç Y enitehirde Sazlrdereye ııit
miı, orada Halil iıminde birisinin 
kahveoinde çıraklık yapan lbrahim 
isminde bir delikanlr ile kavııaya tı• 
tu1111uştur. 

Kavganın sebebi, iki delikanlmm 
Arap ~Yfe iıminde bir kıza k~ 
bededikleri ııönül duyııusudur. İki 
erkek ayrr ayn bu krzr ıeviyormuı. 
Fakat Cafer birkaç defa İbrahim< 
müracaat ederek bu aevdadan vaz. 
geçmeaini Arap Aytenin kendiıinı 
ait olduğunu aöylemiı, fakat ibra. 
him bu aözlere el.ıemmiyet verme. 
mit. Bunun Üzerine aradaki rekabet 
feci şekilde patlak vermiştir. Cafer 
kavganın kızgın bir dakikaarnda bt 
çağınr çekerek lbrahimin üzerine yt 
rümüıtür. Kahveci çırağı bu bücuaı 
dan kendisini kurtaramamış ve bt
çak gö(süne saplanınıttrr. lbrahl. 
ınio yarası çok ağır ve tehlikelidir 
Kendi.si tedavi edilmek Üzere hasta
neye kaldırılmış, Cafer yakalanmıt· 
tır. Tahkikat devam etmektedir. 

Yankesicilik 
Manav Ali efendi, tramvayla Sir

k<'Ciden T oplulprya ııiderken yanJut. 
sici gavur Ali, Ali efendinin cüzcla
nrnı ve saatini çalmak istemiı. clir
mü meıhut haliotl,. yakalanmr~trr. 

Zavallı çocuk 
Boğazkesen'de Nahide iımind4' üt 

yaımda bir kıza toför Hüııeyin efen 
dinin idareaindelü otomobil çarp•· 
rak yaralamrıtır. 

Duvardan düşen 
amele 

Beyoğlu istiklal caddesinde Ma
dam Lüsinin apartrmanında çıılrıan 
duvarcr ustaaı Françe•ko yirmi met
re irtifandaki duvarin üstünden so
kağa düıerek ağırca yaralanmıştır. 

Tabanca ile taarruz 
Oıküdarda Selimi Ali efendi ma

halleainde oturan ıoför Halit efendi 
Ye metrıeai Falına hanımın ikaınet 
etmekte olduğu 10 numaralr eve ka
aap Ali Oaman efendi tabanca ile 
taarruz etmit ve yakaalnmıttır. 

Attan düşerek 
yaralandı 

1 

LUtfi irıminde bir çocuk F.:t ta 
dolaı1~ken batı ı.o. bir beY1ir göl'
müı ve hayvanı yakalayıp üzerine 
binmi~tir. 

Çocuk ü:ıerine biner binmez -hay
van ürkerek ıılabildiğine koımaJiı 
batlıuruıtır. 

Lutfi, hayvanın üıtiinde korkusun 
dan bağırmağa batlamı4 bu arrada 
yoldan geçmekte olan birkaç kiti 
beyğiri durdurmak istemiılerae de 
kabil olmamr4 ve haynn büsbütün 
ürkerek Lutfiyi ta4larrn üıtüne fır
latmrıtrr. 

Çocuk bqından ve muhtelif yer
lerinden tehlikeli surette yaralan· 
mrştır. Yere düıer düşmez beyğir de 
çocuğa bir tekm YUrup kaçmıştır. 

Lutfi if•de vererniyecel< bir hald• 
hastaneye kaldrrrlm•!lır. 

Eğlenceli bir nişan 
• 

gecesı 

Salmatomrukta Şükrü Efendini• 
krzı Edibe Hanım ile Hatiçe Haru
mın oğlunun nişan meraıimi yapıl ... 
maktadır. 

Saat dokuz buçu!i'a kadar nitan 
m~ıimi bitirilerek ı:rramofon çalın 
mrı, oyunlar oynamr,, davetliler da
ğrlmrıtır. 

Şükrü efendi krzrna da hazırlan

masmı aöyliyerelı. yerinden lıalkmıt: 

tir. 
bitmit ve heyeti veki eden çık- cektir. Lise ve orta mektepler 
tığından bütçe milli iradeye ar- 'oakalorea ikmal imtihanları d

Belediye şoförlerin emin in- zedilmittir. Bütçenin bu günler yarın batlayacak ve eyllilün 15 
sanlar olmasını arzu ettiğinden de tebliğ edilmesi bekleniyor. ine kadar laürecektir. 

- Artık lıi:ıe müsaade. kıznrıı:r. 

alarak gidelim. clemiıtir. Hatice Ha· 
nım. ıı;elini olacak kızı veremiyeceği 
ni söylemi,, olurdu, olmazdı şeklin
deki münakal&Jar büyümüı, kızın Ü 

vey anneai Şefika Hanrm ela pek f;a 
la asabileterek Edibeyi kolundan tu 
tarak dı•an çrkuınak istemiştir . 

...................................................................... ~ ............................ . 
Aşkı EJ. tavan bogagor ! 
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Şefika Hanrmın beaberinde gelen 
kom,usu Srdrka Hanrm da ağzını 
açmıf, yeni kaynanaya hücum et ... 

mitlerdir · 
Nişanlr kmn tarafı nihayet hır5la

rmı yenememi,lert Hatice Hanımı, ı 
raya giren Cemile Hanımla Ahmet 
ve Mehmet Efendileri dövmütl•r, 
kızlarım ıılarak evden çrkrp ritmi,. 
!erdir. 

Genç nitanlrlar bu kavıayİ bay• 
retle seyretmiıler, ba4ka bir teY ya
pamam14lardrr. 
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idarehane: Anka,.. cadd.,.i, 

100 No. 

Tels.V adre.i: lıt. MiHiyet 
• Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdllr: 24318 
yazı itleri Mtldürfüiü 24319 

idare ye Matı.. 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy~ için Hariç için 

L K. L K. 
3 aylıfı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 
" 

14 - 28-

Gelen ........ı. geri veril..- -
Müddeti seç- nü.ı..lar 10 ku
ruftur. Gazete ve matı...ya alt 
iıler için miicliriyete müracaat 
edilir. Guetemiz ihlnların me
a'uliyetini kabul ~ez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıillröy ukeri ruat merkezin

den aldrğmuz habere ıröre bupn 
hava açık olacak ve riizııi.r ıimal
den .,.eceı.tir. 30~ tarllainde 
hava tazyiki 761 milim-e. en 
fazla sıcaklık 28 en az 16 aant:ig
"at kaydedilmi,tir. 

1 ya! Kadının en bariz vaıfı o
lan haya?! .... " 

Bu sert yazıyı bi&im otelde 
bir kadına okudum .. Güldö Teı 

- Kimbilir hang; kumat 
veya tuhafiyeciden kaç para 
almııtır! Malum ya! Kadınlar 
hafif giyiadikçe kumq sarfiya 
tı azalıyor! 

Al bundan ela on paralık!. 
Bayıldım bu tevil yoluna! .. La 
kin allah hakkı için, burada tek 
kolsuz fanila ile gezmeme rağ 
men kadınların çorapsız ve in 
cecik bir ropla dolatmaları 
na haset ediyorum, ne derseniz 
d. . . ' 
ıymıa ... 

• • • 
Istanbuldan aldığım, bura 

daki gazetelerde gördüğüm 
malumat bizim dünya güzeli 
nin etrafında bir çok gürültü 
ler, amma hO! gürültüler dön 
düğünü ötretti .... 

Bizim gazetelerin verdiği 
malUnıat hillftna olarak dün 
ya güzelimiz Vichy'ye gelme
di. Gelse idi benim için çok 
iyi olacaktı .•. 

Öğrendiğime göre - bil 
mem doiru mu - Abidin Da 
ver Bey üstadımız bu güzellik 
kraliçesi yüzünden ( Cümhuri 
yet) le bozutmut ve ayrılmış .. 

Bir kraliçenin mevcudiyetı 
velevki güzellik kraliçesi de 
olsa , ( Cümhuriyet) le telif e-

FELEKTEN 1 dilemiyor. 
Seyahat melı:tup&arı.. Abidin Daver Beye gelin ,________________ ce; onun vaziyetini tes 

bit İçin Kraliçeye mi Cümhuri 
yete mi sadık idi ... Orayı bil 
mek lbrm ... Bu malumat ta e
limde yok. .. 

Zorla güzellik 
Olmaz! 

Vichg, 84 aflusto• 9811 

Burada kadın çorabı adeta 
yok pahasına! .. O kadar ucwı 
ve o kadar mebsul ki tarif ede 
mem... Küçük büyük Irulğaaa
ların önünde selpik selpik se
petlere atılmı9 bot çorapların 
güzel bacaklara ıreçti4i zaman 
ki zarafetini dütilndükçe bu 
hallerine acımamak elden ırel
miyor. 

Geçende eyreti bir ahbapla 
bu dükklnlardan birinin önün
den geçerken çorapların bu ka
dar dü9melerine sebep ne ol
duğunu ıordum.. Bana o ura 
önümüzden geçen bir kadının 
a yaklannı ıröa terdi: 

- İtte sebebi!.. Kadınlar 
artık çorap giymiyorlar ... 

- Kıtm? .. 
- Kıta kadar herkes malmı 

elinde saklayamaz •. Yok paha 
sına satar .... 

Filvaki Vichy'de genç ve 
ya9lı kadınların yüzde sekse
ni çorapsız geziyor.. Çorapsız 
gezdiklerine göre bari ayakla
rı güzel olsa ya!... Ne ise ora
yı kanştırmıyalım ... Ve zan da 
etmiyorum ki; bu çıplaklık 
yalnız ayak ve bacaklara inhi
sar et-in ... 

Bir gazetede maruf muhar
rirlerden birisi kadınların bu 
mütemadiyen soyunmalarına i
Iİ!erek: 

" Bu ne kepazelik! Edep ba
yi kalktı mı?.. Moda bıdıane
sile kadınlarımız her gün bi
raz daha açılıyor, biraz daha 
soyunuyorlar .. Sokakta, plajda; 
mesirede yarı çıplak gezen ka
dınlar ekseriyeti te,kil edi
yor. Nereye gidiyoruz? Hani 

latanbuldaki spor mahafl 
!inde genç bir kızımızın dünya 
giizelliif 9ampiyonasını kazan. 
dığı halde sporcuların bir şey 
yapamayı9ları inkisarı mucip 
olduğunu haber aldım .. 

Eğer bu rivayet doğru ise 
bizim sporcular oynatmıtlar 
galiba! 

O şampiyona ile spor şam
piyonaları arasında hiç bir mü
nasebet yok. .. 

MalQm ya! Spor birinciliği 
zorla kazanılır ... Lakin zorla 
güzellik olmaz .. . 

Ne zaman bizim koıucu Be 
sım antrenmanla dünya gü
zeli olursa o zaman güzellik 
müsabakasile spor müsabaka-
11nı mukayese edebiliriz. Yok
sa birisi allah vergisi, öteki 
kul çalıttırmaaı olarak kaldık
ça biribirile ölçüştürmeye im 
kin yoktur. 

FELEK 

Doktor JAK R. AMON 
Avrupa ıeyahatinden avdetle has

talamu kemafİ11abık Galata' da Şiı
hane Karakolunda Yaşmakaıyıran 

Amoo Hanının 3 numaralı muayene.. 
hanesinde her ııün saat 2-5 arasın
da kabule baJlamıfhr. 

ZA YI - Ankara kooperatif tirketin 
den aldığnn 1173 No hi11e ıenedimi 
zayi ettiğimden hükmü olmadığını i 
lan eylerim. Sabık Erzurum meb'uıu 
Raif. 

ZA YI - Un Kapanında 13 numero
lu bi~ki imalathanemizin 1863 ve 
2577 No lu yük arabaları plakaları 

zayi olduğundan hükmü yoktur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 78 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Feı...fi fantMIİqus roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ 
eden bu yakıcı , ıürültülü ne
feslerden, ittiha panltılarile ü
zerine açılan gözlerin aykmm-

- insan sevgilisinden kor
kar mı? 

aı ifadelerinden sıkılıyor, ade- - Yoksa sen beni sevmiyor 
ta korkuyor, bazan titriyor, ve musun? 
hazan da umacıya tutulmut bir - Ben sevmek ne olduğunu 
çocuk gibi ağlıyor, bu genç a- bilmiyorum ki ... 
damla kendisini odada bir li.h- - Sen bebeklerini sevmez 
za yalnız bırakmaınalarınr an- miydin? 
nesinclea, dadısından tica edi- - Evet amma sen bebek 
yordu.. değilsin ki .... 

Kızın bu yalvarmalanna - Sen asıl ikimizin araaın-
rağmen ev hali bu Sakıp Ce- dan gelecek bebeği sevecek
mal bir yalnızlık fırsatı dütüre ain .. Onun sen annesi olacak
bildikçe zavallıcığın kendine sın ben de babası ... 
kar11 olan tevahhutunu munia Kız haz etmediği bu ıozu 
lendirmek için sanemin önünde hiç anlamak istemiyerek aıkın
biıi<aç secdeden sonra soruyor- tılı bir yüzle başını çevirince 
du: Sakip bir iki ayak öpütünden 

- Ruhumun ruhu sen ben sonra: 
dem korkuyor musun? - Niçin öyle dargın gibi yü-

Kn, cılız ve singin bir sesle zünü dönüyorsun? .. 
,,. ___ --..: ... -.....1 ..... ______ --

MiLLiYET 31 ACUSTOS 

1 • 1 Askeri bahlsler 1 • 1 
Zaferden sonra •• 

31 Ağustos 
31 aiustoa sabahı, Baıku-

mandan ve Erkanı Harbiyei U
mumiye reiıi Paıalar, (Ada tepe) 
muharebe meydanını gündüz 
sözile tetkik ettiler. 

Ozaman anlatıldı ki, Türk or
duıunun, Türk milletinin bura
da kazandıfı zafer, çok büyük
tür. Dütmarun uğradığı hezimet 
çok dehıetlidir. Gözün görebil
diği saha içindeki , bütün dere
ler, siperler, hendekler, brrakıl
mıt toplar, otomobiller kamyon
lar, ve M.yıaız malzeme ile dolu .. 
Otların araaında ve etrafında 
yıkılmıt kalmış, düıman ölüleri .. 
Biribirini süngüleyerek kartılıklı 
yatan Türk ve dü9man aakerl~ 
ri.. Sonra geriye aevkedilmekte 
olan aürü aürü eair kafileleri .. 
Bütün bunlar dünkü büyük kı
yametin mahşerini andırıyorlar
dı .• 

• .. . 
Öğle vakti, Ga:U, Fevzi, Ve is

met Patalar, (Çalköy) de idiler .. 
Her üçü bu köyün yanık ve yı
kık bir evinin avlusundaki kırık 
bir kagni arabaaının kimiıl oku
na, kimiai dötemeıiae ilitivennit 
ler .. 

Bundan sonraki vaziyeti cö
rüıüyorlardı: 

- Kazanılan zafer, kat'i idi; 
bütün ıeferi bitirecek mahiyet
te kat'i idi .. 

- (Afyon - Albn laf - Dum 
lupınar) Üç kö§eai içinde, bet 
gün bet gece devam eden muha
rebeler, neticeıinde, düımanm 
8 frrkaaı tamamen ezilmitti: 4, 5, 
9, 12, 13 üncü dü.,..an fırkala
rı yok olmuılardı: 1 ve 7 inci fır 
kalar da daha Afyon cenubunda 
parçalanmıtlar, yalnız döküntü. 
leri kurtulabilmişti. 

Eskitehir mıntaka11nda Seyit 
Gazi civarındaki 15 İnci düt
man fırkası da, Kütahya üzerin
den garba kaçarken, üçüncü 
kolordumuz tarafrndan ( Kütah
ya - Alayunt) arasrnda yaka
lanmış, fena halde hırpalanıp 
dai>;ılmr• ve ancak kurtulabilen 
döküntüleri garba doğru kaçabil 
mi,lerdi.. Üçüncü Kolordumuzun 
birinci frrkaıı da Kütahya'ya gir-

- Nihayet ve mutlak sen be 
ni seveceksin., 

- Sevip sevmeyeceğimi ben 
bilirim .. Onu sen nasıl bilecek
sin? 

- Ben sana sevmeyi öğrete 
ceğim .... 

- Bebeğimi, kedimi sevme
yi bana hiç kimse öğretmedi 
ki ... 

- Sen beni mutlak sevecek
sin .. 

- Ne biliyoraun canım? 
- Çünkü dünyada seni be-

nim kadar sevebilecek kimse 
yoktur .. Ben senin için her fe
dakarlığa hazırım ... 

- Ne gi.bi? 
- Meseli tayyare ile üç bin 

metreye çıktıkan sonra kendi
ni atağıya at desen atarım .. 

- Düşer düşmez ölürsün? 
- O zaman memnun olur 

musun? 
Kız tuhaf bir tebessümle sü

kfıt eder. Bu tasdikklr gülüt 
keskin bir hançer gibi Sakibin 
yüreğini deşer ve kanını içine 
akıtır.. O zaman i91kın peres
tişkar ruhu canavarlaşır .. Kız
cağızı bir müfteris atılışile dia-. . - ~ 

31 Aıau•to~ 
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mitti .. 
- Dünkü Baıkumandan mey

dan muharebesi eınaaında, yal
nız Yunan Baıkumandanı (Ce
neral Trikopiı) ile ikinci Kolor
du kumaf>danı CeneTal (Diyeni•) 
birkaç bölük j(.., 30/ 31 ağuıtos 
gecesi karanlıktan iıtifade ile 
buldukları bir gedikten (Kızrl
taı dweai) boyunca sıvıımağa mu 
vaffak olmuşlardı .. 

Fakat vaziyet öyle idi ki; bun 
!arın artık kaçıp kurtulmaları 
imkansızdı.. Çünkü fimalden V. 
İnci Süvari Kolordumuzun, cenup 
tan, 1. ve il . İnci Kolordularımı
zın çevirmekte oldukları ikinci 
ve daha büyük çenberin içinde 
kalmı,lardı .. 

Ergeç yakayr ele vermeleri 
muhakkaktı .• 

Yalnız, düşmanın en aağ ce
nahındaki 2 ioci frrka11 ile bir 
müstakil alay ve süvari fırkası 
(Afyon - İzmir) iıtikametinde, 
henüz varlığını muhafaza ediyor 
lardı .. 

Eakitehir - Bursa İstikame
tinde de dütmanrn 3, 1 O, ve 11 
inci fırkalarmdan mürekkep ü
çüncü kolorduıu henüz mağlup 
edilmemİJ bulunuyordu .. 

• 
• • 

Bu ııamyeti tetkik eden her 
üç b<If fÖyle diifilndüler: 

"Diltmanm Trakyadan, Yuna
niatandan Te Buraa mrntakaam
dan gerek deniz ve gerek Ban
ıl.nna - lzmir demiryolile kuT
vet ııetirebilir, ve Afyon - fz. 
mir istikametinde çekilen kuvvet 
!erini artbnr, ya mahut Ceneral 
Milen hatbnda, veya daha sarp
ta hiç olmazsa ( lzmir) i müda
faaya kalkıtabilir.. itilaf devlet 
leri de bunu tetvik edebilirler .. 
O halde dütmanrn bu muham
men hareketlerine (zaman) ve 
(imkan) bırakmamak lazımdır.,. 

Bunun için fU kararlar veril
di: 

"l?l.'"raaya doğru çekil mele 
baılayan ili üncü düıman Kol
ordusunu yakalayıp tepelemek 
için icap eden tedbirler alına· 
cak.. Aaıl ordu ile durmadan 
(/zmir) e y6rilnecek . ., 

Bu karara göre lamel Pata 

sevdasını serinletmek ister .. 
Sakıp Cemalin ailesince adı ce 

lalli çocuktur. Çünkü her te)'e 
kızar, her hiddetle üst perdeye 
çıkar. Celallı çocuğun öfkesi ö
nünde ev halkı titrer. Attığı 
attık, vurduğu vurduk, kırdığı 
kırdıktır. Mahalle çaçaronları 
onun te,hisini koymu9lardır. 
"Karıtık çoc..uk". Guya Sakip 
Cemal perilerle münasebette
dir. Onun gözlerine diğer in.san 
lara hafi kalan şeyler görünür. 
Ruhlar onu kah hırpalarlar, 
kah taltif ederler. Fakat her 
halde onların himayesindedir. 
Sakibe satataıı beliıını bulur. 
Onun kerametleri bile vardır. 
Dediği çıkar. Mahallede bir ne
vi aziz payesi kazanmıştır. 

Muhitindeki bu veliyetimsi 
şöhretine rağmen Sakıp sefih
tir. Süfli adamlarla konutur ... 
Meyhanelerde racon keser ... Da 
!atmadan çekinmez, döğü9ten. 
silahtan ürkmez ... 

Müstakbel damatlarının bu 
hallerine sonradan sonraya va
kıf olan kız ailesi telaş içinde
dir. Nişanı bozmak icin her ça
reye baş vurmaktadırlar .. - . . .. 

1932 

HİKAY! 

Adiyo 
- Franaızçadan-

Zabıta vak'alarına bayılı- li idi. Gözleri öyle fena, öyle 
rım. Her gün gazetemi elime korkunçtu ki .. Bana odama gi
alır almu. ilk itim polis ha- rerken, çıkarken fena fena ha
berlerini okumakbr. Amma kardı. Bir kaç defa merdiven
neden diyeceksiniz.. Ben de de ona rast geldiğim zaman, 
bilmem .. Fakat böyle tuhaf bir kemerindeki pıçağı yerleştir-
itiyadım var itte. mekte olduğunu gördüm. 

Geçenlerde yine bermutat Gazeteciler de yememişler. 
gazeteyi açtım . Bir cigara tel- içmemişler bunu gidip benim 
lendirdim. Başladım zabıta sü ağzımdan beyanat olarak ga
tununu okumağa .. Hep mera- zetelerine yazmıtlar. Eh ne
kım tu "Mulen Ruj cinayeti" me lazım dedim. Herif kodes
nin faili bulundu mu. bulunma te ya beis yok.. 
dınıı? Epi uzadı. Kadını altı En atağı on beş sene yiye-
yerinden yaralayarak öldüren cek. 
herif hali yakayı ele vermiye Fakat iş böyle olmadı. Ha
cek mi? Bütün Paris zabıtası kiki katil yakalandı. Maneli 
da bununla meşgul. Gazeteler tahliye ettiler. Dün akşam o
katilin yakalandığını haber dama korka korka girerken bir 
verdiler. Ve şekil ve şemailini de ne göreyim? 
de tarif ettiler. Arabacı Marsel Marsel kapının önünde kol
isminde biri İmİf. Derhal ye- !arını kavutturmuş bir heykel 
rimden fırlamıştım. Siz olsa- gibi durmuyor mu? Az kaldı 
nız fırlamaz mısınız? Tarif o- küçük dilimi yutacaktım. 
lunan tekil ve şemaili ve is- Tam odama gireceğim sıra-
minin arabacı Marsel olmasına da: 
nazaran bu adam kim biliyor - Matmazel, dedi. 
musunuz? Benim odamın kar- Eyvah ölmüştüm! Dön-
şısındaki odanın kiracısı... düm. 

Hakikaten bu arabacı Mar- N - e 
sel esrarengiz bir adamdı. d" 

İstiyorsunuz! de-

Ak 
un. 

şamları geç vakit odama av - Size bir kelimecik söy-
det ederken onun kapısının !emek isterim. Gazetelerde 
önünden geçtiğim zaman, ka- hakkımdaki teveccühkar beya
pını~ aralığından bana fena fe natmızı okudum. Artık bu ev
na bır b~.kışı .v~rdı. Ben b~ a- 1 de kiracı olarak oturmıyaca
damı~ gozlerını z~.ten be~en- ğım. Ben sizi seviyordum ve 
~ezdım. Bazan koyler~ gı~~r, biç bir gün size bunu söyle
bırkaç hafta gelmezdı. Dort meğe muvaffak olamamıttımı. 
günden beri de ortalıkta y~k- Hakkımda fena ıeyler dütün
tu. Demek yak!lyı el~ ver~ı,. düğünüzü tahmin ettiğ;m için 
Val'. canına d~ım. Bır ~atıl ıle buna cesaret edemiyordum. 
ay~ıı evde. aynı katta . ıkamet Nihayet bu düşüne-,:krinisl 
edıyormuşum da habenm yok- ifşa ve gazetelerle 1fan etti
muş. Gazeteyi henüz bitirmiş 

nız. 

düşünceye varmıştım. Aşağı-
dan bir takım ayak sesleri işit
tim .. 

- Matmazel Marfi:'rİt var
mıt. Onu arıyoruz. 

Yüreğim hop etti.. İnanır 
mısııuz az kaldı bayılacaktım. 
Kapımı vurdular. içeri girdi
ler. Gazetecilermit. Komşum 
hakkında benden malumat isti
yorlar. Ben de Marseli pek iyi 
tanımadığımı söyledim. . 

- Gece geç vakit gelirim. 
dedim. Kendim. B. R. M. sirkin 
de çalışıyorum. Odama girer 
çıkarken ona rast gelirim. Bü
tün ittigalim bundan ibarettir. 

Fakat "Bülbülün çektiği dl 
li belasıdır,, derler. Ben de bat 
!adım ötmeğe: 

- Maamafih bu adamın 
böyle bir cinayet itleyeceği bel 

····---··-·-----·-·-·-·--· 

Ben de artık buralarda du
ramıyacağım. Fakat giderken 
hiç değilse size "adiyo,. demek 
isterim. Beni affediniz. Si&i 
rahatsız ettim. Ve benim yü
zümden geçirdiğiniz heyecan
lardan dolayı tekrar tekrar 
affınızı dilerim Matmazel. de
di. 

Ben dona kalmıştım. Tu
haf değil mi? Bu adam bana 
bunları ıöylerken öyle şirin gö 
ründü ki biran onunla evlen, 
mek bile hatırımdan geçti. 

Tek kelime söyliyemedlm. 
Odama girdim. Ertesi sabah 
kalktığım zaman odasını bom 
bot buldum. Şimdi onu arıyo
rum. Bilir misiniz ne için? iti
zar etmek için değil. Evlen
mek için. Tuhaf değil mi? 

Melek ve Elhamra 
Sinemaları 

Senelerden beri dayına en İyi fil 
leri ııöstermekle halkımızın rağbeti 
n~ kazanmrı olan Melek ve Elbamr 
~~nemalan Eylulün ilk haftasında 
ıti~ren yeni mevsime batlryorl~r. 
Hıç fUphe yoktur ki bu iki mükell 
ıinema bize geçen senelerink.inde 
daha mükemmel filmler hazırlamak 
tadırlar. Es.a!len bu müesseseleri 
imti~ları dahilinde olan Avrupa v< 
Amerıkanın en yüksek filın tirketl 
ri UFA •e PARAMOUNT mamul" 
tı kendilerinin bütün rahiplerine t 
fevvuk ettirmektedir. Diğer tarafla 
MELEK v" EJ HAMRA sinemala 
n, büyük fedakarlıklar ve azim ma& 
raflarla lPEKFILM ıtudyolarınd 
çevrilmiş ve çevrilmekte olan büyük 
türkçe filimlerin ge.;eceği yegane si. 
nemalardrr. IPEKFILM bu filmler
den mada yalnrz Melek ve Elh 
sinemalarında göıterilmek üzere seii 
li. sözlü mı:halli havadisleri göıterip 
dınletecektır. Meseli dün çdcilen 30 
ağultos bayramı tezahüratr ile bu 
gün çevrilmetke olan dünya ııüzelli 
kıralıçası Keriman H;Jis Hanrmın 
lstanbula avdeti merasimini ilk prog 
rarnlarında bu iki sinemada ayni za 
manda göıterebileceklerdir. 

Bunlardan mada P ARAMOUNT 
Dünya Havadisleri gazeteıide her 
hafta muntRzaman Melek ve Elhaın 
rantn programlarını tezyin etmekte 
devam edecektir. Bu •inemaların fiat 
lerini de zamana uyarak tenzil etti 
!erini öğrenenler her halde memnu 
olacaklardrr, çünkü bu tenzilat aaye 
sinde bu iki müeııesenin göstermek 
te oldukları ıah eaerleri herkeı ko
laylılda takip edebilecektir. 

Elhamra ~İneması önümüzdeki 5 
Eyliil akıamından itibaren 
yeni mevaime baılıyor. ilk film ola
rak haftalardan beri bütün Paris hal 
kını ıinemaya koşturan F ernand Gra 
vey'in bir çok gü~el ve tik kadın ar 
tistlerle ve büyük bir liyakatle tem
sil ettiği (KADIN BERBERi) ni 
gösterecektir. 

Melek ıinema11na gelince o da y&
ni mevıime 7 EylUI çarşamba ak
ıammdan itibaren baflıyacaktır. Bi
rinci film olarak komedi franıez
den Madeleine Renaud'nun şah ese
ri olan ve Pierre Blanchar ile bera
ber temsil etti~i (iKi YÜZLÜ 
AŞK) ı takdim edecektir. Marcel 
Achar'ın m91hur bir eıeri olan bu 
film tanınmıı bir ıinema yıldızının 
muhteıem v ekarııık hayatını gös
termektedir. 

Güzel film amatörleri her halde 
Melek ve Elhamra sinemalarının 
mevsim başlangıç tarihini iyice hıf 
zederlerse aldanmamıı olurlar 

..... ÇANAKKALE -
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL van!lrile 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, lıtiklal caddeıi Bü· 

yÜk Parmak kapu, Afrika hanı 

na biti,ik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 

ordularına emirlerini verdiler .• 
Ve ayni zamanda, l1111et Pata 
ordularına verdiği emirde dünkü 
büyük meydan muharebesinin 
bizzat Baıkumandan tarafından 
sevk ve idare edilmeıi aayeıin
de bu büyilk zaferle bitirildiği 
ve harbin umumi ııidiıini, milli 
davamızın lehine kat'lyetle dön
dirdüğünü aöylemit. binaen• 
aleyh ordu ve milletimizin ken
dilerine kartı aaraılmaz emniyet 
ve itimatlanna yeni bir delil ol
mak Üzere, bu meydan muhare
beılne, "Batkumandan Meydan 
Muharebeıi,. adının verilmit ol
duğunu tamim eylemiıti. 

ve Otomobil 

Sirgortalacınızı Galatada Ünyon hanında kilin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

A. Rı..a 

zorbalığa rimeden Sakıp yalnız 
Şebametin, istiskalleri önünde 
muvaffakıyetsizliğe uğramıttı • 
Kız tarafının nitanı bozmak te
tebbüıüne kartı bütün tiddeti
le köpürdü. Ve: 

- Bu mümkün değildir. Ben 
ölsem bile Şehametin diğer bir 
erkekle izdivacına imkln yok
tur .. Ruhum rakibimi sağ bırak 
maz. Nerede kaldı ki hali ha
yatımda kızınızı batka birisine 
verebilesiniz. 

Şehamet hotlanmadığı bu 
gençten kurtulmak için gece 
gündüz ağlıyor ve onun çok 
müz'iç ziyaretlerinde evden ne 
reye kaçacağını bilemiyordu. 

Keyfiyet bu merkezde iken 
ansızın zuhura gelen bir vak'a 
mütkülü halleder gibi oldu. 
Sakip Cemal meyhanede adam 
vurdu. Üç sene hapse hüküm 
yedi. Ve tıkıldı .. 

Kız ailesi genit bir nefes 
le ferahladılar.. Artık öyle bir 
mücrime kız veremezlerdi. Ve 
bu mazeretleri alem nazarında 
çok makul görünecek. kimse 
nin bir şey derneğe hakkı ola 
mıyacaktı. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.ınnpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

hapisanede yine evvelki iddia
sını tekrarlayarak ateş püskür
dü. Ve kız evine şu haberi gön 
derdi: 

- Değil hapisane beni eski 
dev masallarındaki gibi yedi 
kat yerin altında zincire vur
salar kürei arzı bombalar, yer 
yüzüne çıkar bir aileyi kana 
bulayarak intikamı.mı alınm.. 

Kız halkı bu tehdide gül
düler .. Üç sene en aletli hırs -
lan soğutacak bir zamandır .. 
Ve sonra hapisanenin sağır taş 
duvarları arka11ndan bu su
retle harice meydan okuyutta 
ancak öyle kaçık çocuğa ya
ratır bir fantaziye idi. 

Bu vak'adan sonra kıza yi
ne bir talip sürüsü hücum gös
terdi. Bu aralık kız babası Ab
düllltif efendi lzmire bir me
muriyet aldı. Orada da Şeha
met yine gençler arasında bir 
(idole) mevkiine yükseltildi. 
Sokağa çıktığı vakit halk onu 
biribirine parmakla gösteri
yor, tiyatrolarda, sinemalarda 
gözler sahneden ziyade onun
la meşgul oluyordu. 

Yine etraftan talepler, talep 

hep reddediliyorlardı. 
Sakıp Cemal müddetini ikmal 

etmezden evvel onun tehdit· 
kar iz' acından kurtulmak için 
kızı bat göz edivermek lüzu
mu da görünüyordu. 

Kızlarının güzelliğinin ifti
harından ziyade derdini çeken 
ana baba boan §ÖYie hubi
hal ediyorlardı: 

Anne - Kam evlenme çağı 
geliyor .• 

Baba - Hapisanedeki mah 
kiim de müddetini dolduru-
yor .. 

- O çıkmazdan evvel kızı 
bir helal süt emmitle birlqtir
meliyiz .. 

- Ana memesinden akan 
sütün helalı haramı nasıl o
lur bilmiyorum. 

- Ah yine Sakip Cemal ıri
bi soysuzun birine düşmeyelim 
de .... 

- Talipler kartımızda bir 
cemmi gafir halinde beğen de 
beğendiğine ver .. Fakat böyle 
zamanda içlerinden iyisini tanı 
yıp ta nasıl seçmeli? Kızı da 
bugünlerde bir düşünceli gö
rüyorum. 



• 

s i N 
Gloria Sıvanson'un 
kocaları ne diyor? 

Birinci ve ikinci kocalarına 
nazaran Gloria Sıvanson 

Bir kadına kocalık etmiş iki ı membalar Yardı. Türiatler bu
trkek. acaba ayni kadın için ne rada kamp kurmuşlardı. iki 
dütünüyorlar? itte Wallace haftayı burada geçirdi. Otomo· 
~erry, bir zamanlar Gloria bilin içinde yatar, konserve yer, 
·.
1
wanson'un kocuı idi.. Hem sıcak membalarda gidip yıka-

1 k kocası .• itte Herbert Som- nırdı. 
born,bir zamanlar Gloria Swan Şimdiki Gloryaya bakınca 
•on'un kocası idi. İkinci kocası. bu söylediklerime inanmazsınız 
~loria o?~a? ı~nra daha bir iki O zamanlar Glorya, suD'i olan 

oca degıttırdı. Geçen aylarda he, şeyden iğrenir ve kaçardı. 
da i~nci çocuğunu doğurdu. Halbuki timdi Glorya Cos-

b 
Şımdi bu iki sabık kocanın tance Benett'i tıklıkta mağlup 

ulunduğu meclisteyiz ve etmek istiyor. Düzinelerle ia
Gloria' dan bahsediliyor. karpini var. Bir süvare elbisesi 

Wallace Berry içini çekerek: ?.Ki ikid. defkada? fazd I~ &:i~,midiy'or. 
. . " ın e senya e ... ,ır ye 

k" - Zannedıyorum kı. çok bir darbı mesel vardır. Doğru 

l 
•m. seler bu kadın için yürüttük · · tmtf. 
erı mütaleada aldanıyorlar. Ki Birinci kocadan sonra, ikin

misi kokettir, diyor. Mesleği- ci koca Herbert Sombom şöyle 
nin icap ettiği yerlerde koket anlattı: 
olabilir. Bazdan mükemmel _Benim zamanımda ok. 
~ir ~f kadınıdır, diyorlar. Hal- rt•ok yoktu. Glorya 0 zaman 
ukı mıet:eliği yoktur. Bazı sah belki daha eade idi. Fakat her 

ne vi.zılan ona meseli "yağ- halde yaptıJı itin sonunu dü
mur" gibi bir dramın baş rolü tünmezdi.. ihtiyatsız, tedbirsiz 
nü veriyorlar. Diğer sahne va- bir kadındı. Para. parmakları
ıılan da Madame Sana Gene mn arasından au gibi akardı. 
gibi hafif komedilerin bat rolü Bu yüzden hazan oldukça ko
nli veriyorlar. Çok kimseler de mik vaziyetlerde kalırdı, bir ıon 
~ört defa evlendiği için bundan baharda kadın arkadatlanndan 

kalpsiz kadın" hükmünü çıka- biriıi ile Meksikaya gitmek iı
rıyorlar. Halbuki hakikatte tedi. Meksikada hangi yere git 
Gloria Swanson'un ruhunda Liler, hatırlamayorum, fakat o
serserilik, maceraperestlik var- ralarda maozaraya doyum ol
dır · Ve bu da hoş bir şeydir. mazmıf. Lüzumundan fazla ora 

Gloria'nın ikinci kocası Her da kalmı9lar. Birgün Glorya 
bert Somborn muhterizane iti- bakmış ki, çantası suyunu çek 
raz etmek istedi. Fakat Wal- mİf. Yanındaki arkadaşı da be 
lace Berry, sözlerinin itiraza nim için: 
uğramasından hoşlanmayan in 
sanlar gibi kaşlarım çattı : - Kocana telgraf çek, para 

göndersin, demif. 
- Hayır, dedi, ben onu sen

den iyi tanıyorum. Benim bildi 
ğim Gloria Swanson hakiki 
Gloria Swanson idi. Daha mu
vaffakıyetleri kendisini o ka
dar ş ımartmamıştı. Açık ve 
taze ruhlu, idi, kendini keyfine 
bırakıyordu. Halkı düşünerek 
değil , nefsini düşünerek yaşa· 
Yorou. Ah, o zamanlar, ne gü
zel zamanlardı .. 

Hatırlarım, bir yaz Gloria 
meşhur Mack Senett ile bera
ber çalışıyordu. Kendisine iki 
hafta istirahat tatili verdiler. 
Bu tatili nasıl geçirdi, dersi
niz? Bir türlü bilemezsiniz. O 
aırada Gloria'nın iter tutar yeri 
kalmamış köhne bir otomobili 
vardı." Bu otomobile "Ok" di
ye de bir isim vermitti, otomo
bilini anlaşılmaz bir muhabbet 
le seviyordu. Fakat sizi temin 
ederim ki Gloria' da öyle bir 
:ıüppelik VP gösteriş merakı 

yoktur. Ayağınaa süvari külo
tu, üstünde buyusakavet ceke
ti.bütün eşya olarak yanına bir 
tarak, bir dis fırçası ve bir sa
bun aldıkta~ sonra otomibiline 
atladı: 

Glorya benim para tutmadı
&ımı bilir. 

- Dünyada ondan para iste 
mem, demit. 

istasyona gelmişler, Glorya 
cebinde ne kadar parası kalmıt 
sa, hepsini sıralamıt ve gişede 
ki memura bu para ile nereye 
kadar gidebileceklerini sormuş. 
Adamcağız, bereket versin, 
Hollivood'dan o kadar uzak ol
mayan bir istasyona kadar üçün 
cii mevki iki bilet kesmiş. Ve 
geceleyin bu istasyona varmış
lar. 

Glorya: 

- Artık bundan ötesini de 
yürürüz, demiş. 

Gece yarısı kapı çalındı. 
Kalktım, açtım. iki yorgun ve 
perişan vücut içeriye girer gir 
mez, kendilerini koltuğa attı

lar. Her ikisi birden: 

- Aman, açlıktan ölüyorum 
dediler. 

Son metelikleri ile yolda bir 
elma satın almışlar, paylaşmış 
la,· ve cnu kemire kemire, kuv 
vet bulmuşlar ve eve kadar gel 
mişlec. 

Şimdi ikinci çocuk anası o
lan Glorya Fransa.da bir film 
çevirmektedir . 

Madeleine Renau<' 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 3'1 AGÜSTOS 
-~··--

: 

E M A 

Lllpe Velez 

1 KADIN r 
Evde stüdyo modası 

Bir hayli uğraştıktan sonra 
otomobilin motörünü işlettik. 
'Ok" un daha yola çıkar çık

maz, tekerleklerinden biri ye
rinden fırladı. Oracıkta ne bu-
lup buluşturdu isek. 0 sayede te Şi.?1~~ e~ler~e stüdyo deııi- j tıklan yığınız. işte bir köşede 
kerleği tekrar yerine taktık. len suslu bır hocre bulundur- mükemmel bir kanape hazır de 

B 
mak moda oldu Stu"'dyolan ge- · iraz d h ·ı "d S t Mo · . · mektır. Duvarlara sour vers'lı" a a ı erı e, an a nı rek mobılyaaı. gerek dekorları . . k . . . 

Co bulvarında kar•ı taraftan ge itı"bar"ıle ·· 1 mele k b" ve sımetrık olmama ıartıle ırı J • sus e zev e ta ı . . . 
en muhteşem bir otomobil yıl bir şeydir. Maamafih bir çok a- lı ufaklı ' bır kaç reaım .. Kübik 
dırım sür'atile geldi, geçti. partımanlarda ve evlerde atüd- tarzda alçak bir masa .. Maaa-
Gloryanın otomobili ıöyle bir yo için fazla oda bulunmaz. Fa ya bir lamba ve kendi elinizle 
~~~lak attı. Bereket versin, ken kat bir çok ev sahipleri günün yaptığınız bir abajör.. Bu ter-
kıaıne bir şey olmadı. Artık bu dörtte üç zamanı boş kalan ye- tipte hoıunuza giden ne varsa 
azanın ona bir ders oldug" unu k d 1 :t•- d me o a arını stüdyoya çevir- bir kaç bibio ve saireyi daha ili 
-ne ersiniz, değil mi? ne ge ıer'> O d mi,lerdir. Yemek zamanları bu ve ettiniz mi ,işte size br stüd-

. • nun ka ar sabit fikirli ııısanlar nadir bulunur. inatçı 1 rada pek ali yemek yendiği gi yo .. insan böyle bir stüdyoda. 
k1ı, İnatçıdır. Bir şey yapmağa L bi, yemek haricinde de pek ala 1 mesela on altıncı Luis ıisliibun 

arar verdi mi, onu mutlaka oturulabilir. Sonra her hangi da ağır döşenmiş ve Çok pahalı 
Yapacaktır. Haydi biz araba- 1 bir odavı stüdyoya cevirmek 0 ya çıkmış bir oc!ada oturmak-

1932 

Pr. iccardsonçıkışında balonunı 
neden beyaza boyamıştı? 

•• 
Uçüncü defa çıkışında da niçin balonunu 

kurşuni renge boyamak istiyor? 
Profesör Piccard da Brükaele 1 

avdet etmek Üzeredir. Şimdi ken
diaile beraber atratoaphere'e çı .. 
kan muavini Coaynı ile beraber 
kozmik §UAatm ölçüsü etrafında 
yapbkları hesaplan karıılathr· 
makta meıgul olacaklardır. Mua
vini Cosyna kendisile ıörüten ga
zetecilere 16, 700 metre irtifada 
yapbkları tetkikat etrafında şu 
malümatı vermiıtir: 

- Yukanya çıkıtımızm pra
tik ehemmiyeti o kadar fazla bir 
teY değildir. Hatta ıimdilik biç e· 
hemmiyeti bile olmamıJbr diyebi
lirim. Yukanya tetkike çıkbğımız 
kozmik ıuaatm ner~en geldiği 
henüz bilinmiyor. Bu f\l:>&tm e
hemmiyeti şimdilik nazaridir. Bu 
ıuaat enerji membaı değildirler. 
Daha doiru zapb gayet küçük 
mahdut bir enerji membaıdır. ln
ıan hayab Üzerinde bir teairi yok 
tur. Daha doğruıu toprakta mev
cut radyumun tesiri kadar tesiri 
vardır. Stratoıphere'den indikten, 
hatta hesaplarımızı kartılatbnp 
neticeyi aldıktan sonra bile, bu 
§uaahn ne olduklarını anlayama
yacağız. Bizim mesaimiz, madde
nin teıekkülü hakkında mevcut 
dört bet fenni nazariyeye yardım 
edecektir. 

- Fakat yukarda müşahede
lerde bulundunuz? 

- Tabii .. on iki saat devam e
den yükaelişimizde, ben on aaat 
bili. inkıta çalıştım . Maamafih şu 
dakika topladığım müıahedelerin 
ne olduğunu dahi bilmiyorum. Fa 
kat herhalde iki yüzden fazladır 
zannediyorum. Elde edilen neti
celer hakkında bir fikir edinmek 
İçin, bir hafta kadar çalıımakh
ğını lazım geliyor. Ondan sonra 
hesaplan biribirile karıılaşbrmak 
tahkik, mükayese ve kontrol et
mek için aylarca uğratmak lazım 
geliyor. Bütün söyleyebileceğim 

§<'Yr ırök yüzünde geçen on saat
tin harikulade olduğudur. Orada 
kendi laburatuvarımdan daha iyi 
çahıtım. Tam bir sükunet .. Kimse 
rahataı zetmiyordu. Ah, yalnız o 
kadar soğuk olmasaydı.. Kabine
nin ortaımda termometre tahtea
sıfır 3 Ü gösteriyordu. Dahili ci
varda iıe - 15 idi. Hele dııanda 
- 50 yahut - 60 şı kadar bul
muıtu. 

- Geçen defaki çıkııta Profe
aör Piccard balor.-:-n içinde hara
retten kavrulmak derecesine gel· 
diğinden ıikayet etmişti. Günııı 

ıuaatmın o irtifada Sahrayı Kebir 
den iki Üç miıli fazla olduğunu 

söylemitti. Bu boğucu sıcakla bab 
settiğiniz mülhit soğuğu nasıl te
lif ediyorsunuz? 

- Gayet basit bir surette .. Ha
va, aünet ıııfı içinden geçtiği za
man 111mnayor. Bunun böyle oldu 
ğu binnazariye çoktan beri ma
liimdu. Fakat ne derece olduğu 
bilinmiyordu. Belki bu nokta hak 
kınd ayapacağınıız hesaplar yeni 
malUınat verecektir. Güneı ıuaatı 
ancak bazı maddelere tesadüf et
tiği zamandır ki, hararetini inki
taf ettirebiliyor. Eğer bu madde 
ıiyahnntırak iae maddeyi mürur 

Balon aşağıda armut şek
linde iken yükseldikçe 

müdevııerleşigor 

ProfesiJrün balondan yorgun argın çıkarken 
alınmış bir enstantanesi 

Prof esiJriln nıuavlnl 
Cosyns 

ta, kimsenin itiraz edem.ey 
tekilde halledildi. Bundan da 
li bir çok neticeler elde edil 
lir. 

- ikinci miifahedeniz? 

- lkinciai de ıu: Bir çok a 
ti hHaiye mütebaaaıalannrn i 
alan hlllfma, yukanda hava 
reyanlarile klll'ftl&ftık. Onlar 
ratoıph~re'de tam bir ıllkıinet 
duğunu zannediyorlardr. Oral 
da riizırarlarda rtrataızlık v 
Balonun albndaki bayrak sad 
dalgalanmlyordu, batıl kl'n"DD 
biribirine vurarak ıaklayordu. 
halde, bazılarının zannettiği, 
ratosphere'de rüzgar yok de 
dir. 

- Üçüncü mütahedeniz 7 

- Bu iiçüncil mütabede bi 
için belki daha mülılmdir. Pro 
sör Piccard birinci yilkaelltten 
dikten sonra, bazı kimseler §ÖJ 

söylemlJlerdi: "Profesör Pic 
ediyor. Eğer beyaz İse mürur et- m bu sefer talii varmıı. Artık 
miyor. Yani nüfuz yahut gayet az c!aba bu tecrübeyi tekrar etm 
nüfuz ediyor. Profesör Piccard Bugün ıu sabit olmuttur ki, P 
birinci defa yükseldiği zaman, ba aörün stratoıphere'e çıkıtı tali 
tonun laburatuvarı hamil küreıi selesine bağlı değildir. Bu irtif 
siyahtı. Binaenaleyh gÜnef nüfuz ra çıkacak elde bir vasıta m 
ediyordıı ve edince de küre ıaını· c~~tur. ~imdi bu vaııtayi tek 
yordu. Bütün hararet bundan ile· ı mul ettınnek lazımdır. Tetki 
ri geliyordu. ikinci defa çıkıtınıız ta devam ediyor. 
da küreyı beyaza boyadık buıaun - Kim bil ir bir ıriin ne ıürp 
için soğuk cektik. Gelec~k defa ı ler karşmnda kalacağız? 
küreyi kur,;,ni renge boyayaca- -. Kim bilir? Makineler · 
ğız, bu suretle müsait bir derecei el dılmt etzk~ken ed~I e!·t~eY~knikkk!' 

. • .. .. an e ı e ı mış ı. u ae 
hararet ıçınde çalıımak mumkün l lardan istifade için de, niçin e 
olacaktır. la Stratosphere'in kanunlan t 

- Allah Allah. Yer yüzünün kik edilmesin? 
meraklı insanları için gökyüzün-
de ba kadarcık az ıey mi var? 

- Pek böyle zannettiğiniz gi
bi değil ••• Birinci elde ettiğimiz ne 
tice ıudur: Bir kere Stratospbere' 
de radyo gayet muntazam i41iyor. 
Biz hareket etmezden evvel şöyle 
demişlerdi: 0Yukarıya telsiz ciha 
zı alıp ta ne yapacaksınız? Çün
kiı hi<; itinize yaramayacak. O it
tifalarda telsiz telgraf işlemez.'' 
Halbuki telsiz mükemmelen iıle
di. En ziyade yükıeldiğimiz 16700 
metrede 4000 metrede bulunduğu 
muz zanıanki gibi iyi itledi. Yuka 
nya doğru çıkarken de, riizgann 
ııevkile ufki suretle giderken de 
ayn,l suretle işledi. Ben böyle ola 
cağma emin idim. Şimdi bu nok-

1 
1 

Balon gilltsellrken 

~~ arkasından ite ite ~ yakın I kadar masrafa da tabi değildir. tan daha çok zevk alıyor. 
dır faraja kadar götürdük. Ora Paramount'un bu bil ;i:. Evinizde kullanmadığınız bot Lamba şişesinin çok tedbirler vardır. Şişeyi sir 1 vuç tuz attıktan sonra alette 
hal emen hemen işe yaramaz artistinin geni çevirdiği 2 b" k 

1 
keye batırmak veya şi,eye bir kaynatınız. iyice kaynadrktan Göz Hekı'mı' 

ı~~k;_ıı~l~n otomobilin kırık dö ır ab?0k~ varsak, somyasınyı he çatlamaması İçin tel asmak gibi .. Ba,ka bir usul sonra suyu soğumağa terkedi-
ll\l ..,rının tam·r·n b 1 d biigiik filmini de hıı sene men ır oşeye oyunuz. ata L" b h . . 1 d h d k. . 1 . ti . Art k . . çatl a 1 QR S o da ı ı e at an ı. /.çfanbulda giJreceg"iz. Bu . • . . . . am a veya avagazı şı!e e a a var ır ı şışe erı ça a- nız. ı tışenın am yaca :s Oleyman Cll\krQ 
y ~ n sonra ayni otomobille ğını da ılave edınız. Üzerıne 1 riıı.in en ufak bir ratıp hava ce Djaktan vikaye eder. ğından emin olabilirsiniz. içine V"' 
~ k çıktı~Bereket versin. baş fi/imler "/ki giizlü aşk,, kalınca bir şey örtünüz. Boş za reyanından çatladıkları malum. . B~r. ~abın içine au koy~rak j çay ~onan a~'. bardaklara da BIWacı a.n~ "'°"9hm• 

. •
1
za •• 1a1dı_. lııİlıllelırmid;emamı;ca;k~-u1e-"1D1e1n•l:ı•lt•r•z•ı;,, _____ ~m;a~n~la;r~ın;;;•z~d~a;.;i;•l;e~y;e;çe;g;"i:n;i;z~y~a;•~;d;u;r~, ~B~u:n~a:.:m:a:n:i~o~lm:a;k~i:ç;in~b~i~r~ş~'"~·ey:ı.•:ç:ın:e~a~t~m~ı=z~ .. ~S=u-;L;3:;-~~!;~-;-a~-=~=te:t:m:ı~l~e=d~i~leb:ı~lı:r·:· __ _:::,_.:_~=(=Ba~all) Ankere ceddeel No.00 
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MlLLlYET ÇARŞAMBA 31 ACUSTOS 1932 

Birinci Sahifeden Geçen Yaz 11 ar 
-- 7 -.- . : '"ı.... ' ,.. .... .;:-:-- # - - ' • ' :· • • ", ~. • • 

stanbul dün en şevkli ve heyecanlı İki yeni tayyaremize 
günlerinden birini daha yaşadı dün adları kondu 

(Başı 1 inci sahifede) ı ~· .Bundan ~ra sivil mektepler, , Müteakiben sdrizinci fırka, Muha- , 
,beai :rüluek zaferinin 10 ncu •ı~I lef~klı:uller ve ea.,af cemiyet- fız alayı ve Jandarma kitaabn.in İt-
i dönümü olan buıünkü bayra- lerı geçıt reamine ittirak ettiler. tirak ettiği büyük bir reami geçit ya 

(Başı 1 inci ~ahi/ede) j le; alnı zafer haleıile parlayan 
Diğer tayyarelerinıizde bu yeni milletin bir daha izmihlale düşme 
tayyarelerimizin yarund~ aıralan-1 m~ai için _durmadan, dinlenmed!n 
mıt bulunuyorlardı. Yeru tayyare- mutemacliyen çalıııyor, her bıri 
lerinıiz Breguet aiıteminde ketif milli, medeni bir ihtiyaca cevap 
ve hafif bombardıman tayyere&İ- veren enıaalsiz inkılip silsileleri 
dir. Her biri UÇUf& batlarken 450 yaratıyor. On sene evvel o gün ar 
kilo benzin ve 450 "kilo da bomba kaaında gidenler, bu gün de izin-

ımı~ı hepinize tebri~ ederim. Geçit resmi bilillce.. pı~ıı ~.e bunu hallı: tqelckülleriyle 
Turk orduaunun, bırçok şanlı mıllı mucadele ııafahahnı temail e-

feri arasında e••İz bir pırlanta Geçit resmi 12 de Bayazıt mey den alayın geçiti takip eylemiştir 
bi parlayan, bu büyük zaferi, danında hitam bulmuttu. Beyazıt Bu temsil menni tqıyan ka: 
dumu:ııun naul kazandığını, meydanından ve Selimiyeden tam dınlarla Gazinin ıeçiıi uzun ve tid
nç arkad .. muz pek ıüzel an- aaat 12 de 21 pare top atıldı. Ge- dedi aJlı:ıt ve takdirlerle karfılaıımıı 
ttı. çit resmine iştirak eden bütün lu- tır. Merıuimin devamı müddetince 

Arlu.datlar; taat ve .~ektepler. Beyazıt meyda bir tayyare filoau saha Üzerinde de
nından ıtıbaren Dıvanyolu, Sultan nmlı uçuılar yapmıştır 

latik111 muharebeai, milletimi- Ahmet, Salkmıııöğüt, Sirkeci, Ka- / · 
n kendi muharebeai&. Onun raköy köprüaü, Şithane yokuıu, zaıirde 
"leliie katlanamıyan efendi ru- Galataaaray, istiklal caddeai ta- IZMIR, 30. A. A. _ 30 Ağu•tos 
ndan, asil heyecanından doğ- rikile Takainı Cümhuriyet meyda Zafer ve Tayyare Bayramı yeni alı

Uf lnırtulut hareketidir. Hiç Pa- nmda ıeldiler ve Cümhuriyet abi- nan tayyarelerimize ad konma ve &'e 
, Sililı, yardım dü9ünmeden sırf desine ordu namına bir çelenk çit reuni yapılmalı: suretiyle fevka
ndine olan emniyet ve Çelik ira kondu. Alay yollarda iki ura di- lide parlak bir bırzda tes'it edilmit
ai aayeainde batardıir bir bü- zilmit onbinlerce balk ta.rafından tir. Sabahleyin erkenden bu mu••-

"k iatir. mütemadi•en alkı,lanm19b. --r , zam günün teref"me tehir battan ba-

l 
Tirlı: milleti, Türk neferi yara- fll bayraklarla donatılmış tramvay 

hştan sakindir. Bu nefezi cephe- Şehirde sevine ve körfez vapurları gibi nakil vası-
giderlr.en aakin ve net'ell ıö- Dün 30 ağustoa Zafer ve Ta•- taları da alay ba-klariyle su""slen-

. ·· • Ba bu-..._ k-cli '--etine ' ,.-
• ...., ~~ &un yare bayramı münasebetile bü""'- mı"ştı" 

anan ia..DJD oüldUıudur. Tuttn- ·- · İatanbul aonsuz bir neşe içinde ça1 Akihiaarlıların ordumuza hediye 

1 

nn, ölsede birakmiyan bir kuv- kandı. Bütün devairin de kapalı ettikleri 2 ve 3 numaralı kara tay
tin tük:Onudur. Fakat döfü§ çık- olmıuı herkeoe bol bol gezmek, yarelerine ad konma merasimi saat 
ını bu sakin Ye güler .,,;;zlü in- '-1 k f bn · d Ö"" , - e., enme ırsa ı verıyor u. 5 - 8 de Gazieır•r tayyare kararga-
n; bir alet parçaaı k""ilir. Sakin leye kadar süren reımi geçitten hında lzmir tayyare cemiyetinin ha-
ehmetcik artık önünde durulma aonra herkea kırlara çıkmıtlar ve ı d • b" d h"J" d · 

acak bir 'fırtına olmn•tur. Fi-n- 71r a ıgı ır program a ı ın e ıcra 
~ r- eğlenceler, müaamereler tertip e- edilmittir. Meraaimde vilayet ve ~ 

ini kullanır, bombaunı atar, aün- dilen fehrin muhtelif semtlerinde tediye erkanı ile bir çok davetliler 
üıile saldırrr. Hiç hiç bir şey bu- toplanmıtlardı. ve matbuat mümessilleriyle Akhi
•mazsa Dişini Tırnağını sili.lı gi- Gece sardan gelen heyet bulunmutlur. 
i kullanır. Düşmanın ezilmekten Ad konma meraaiminden sonra tay-
a'1ra talii, kaçmaktan batka se- Dün gece Radyoda latiklA.I yare pilotlamnıza altın saatler he-
llnetl, amane ıelmekten batka marşı ve Cümhuriyet andı çalın- diye edilmit ve tayyarecilerimiz ye
olu kalmaz. DüJmanm aayıaı ne dı. Batkumandan meydan mubare ni tayyareleriyle uçuılar yaptıktan 
.adar üstün, sili.hı ne kadar çok besi hakkında konferans verildi, '-'- ! • • 1 d" 
lursa olsun Mehmetçiğin gÜcü, milli ,iirler okundu. sonra Aouuaar'a ırıtmJı er ır. 
uvveti her zaman onu alt etmit- Halkevi, bir tarafı vaziyeti har Kara burunlann hediye ettikleri 
l"r •e - ~-ektır" . İtte Tur-k mı"lletı" - b" • 2 numaralı tayyare deniz tayyaresi eo ... "' ıyeyı gösteren ve bir tarafında ld • dan bu d k 
"n mert çocugu" olan Mebmetcı" - b · ı · h · k ı d 0 ugun gÜn a onma mera-azı vecıze en avı art ar ait• · d R d" d H •n rnhu böyle kendini gösterir. d G hrin h l"f siını e eşa ıye e tayyare anıa-
• byor u. ece te mu te ı ma- rinta saat 15 te icra edilecektir. 
:afer, daima onun bu Yılmaz, bu hallerinde fener alaylan, H. Fır-
ıkılmaz iradesinin mükafatıdır. kası klüplerinde tezahürat ve ef-
Arkadaılar; lenceler tertip edildi. 
Türk neferinin bu yüksek yar"" Gece Takainı meydanında, Oa-

lıhşmı iyi kullanan bir zabitin, küdarda Doğancılar meydanında, 
ıir Kumandanm muzaffer olma- Beyazıtta Darülfunun meydanm
naıına inıkan •ar mıdır? da birer bando geç va kite kadar 

istiklal muharebeıinde bu yük icrayı ahenk emn.Ierdir. Belediye, 
e!. Ordunun her zabiti ve her hazırladığı rf'nkli havai fişekleri, 
rumandanı da iıte Mehmetciğe gece, Taksimden Beyazıttan, O akü 
•u ıuurla emir ve kumanda ebne dardan Kadıköyden, Beıiktaştan 
.ini bilıniş, hedefine varqtaki mu- attırmıştır .. 
•affakiyetle dünyayı kendine Dün bütün lsta.nbullular gece 
ıayran bırakmıftır. yanlanna kadar eğlenmiılerdir. 

Çünkü zabiti re kuınandanı da 
~ehnıetciği yetİftİren bu müba
•ek toprafm Öz evlatıdır. Bu yi
rit ordunun heyetini eevıi ile se
imlarmı. Türk milletinin en yük
ıek DalıUi bu epiz Zaferi yara
an ey Ulu Gazi! Her vaziyete 
~Öre yeni bir çare bulan •e böyle 
'ikle bu milleti karanlık bir gün
~en Nur İçine aokan büyük Gazi, 
senin önünde saysı ile eiilirim. 
füluek ideali uğurunda ana top
rah kanile yuğurmuı, sözünü he
defi yolunda ve ona eri,ememek 
ıztırabı içinde kapamıı olan mü
barek tehitlerimizin nıhlarmı hür 
metle anar ve onlara Fatihalar 
ithaf ederim." 

Şükrü Naili P,. nın nutku çok 
o lkulanmı•tır. Bu ıırada 8. M. 
Mecliai reisi Kazım Pı. Hz. de 
merasim mahaDine gelmiı bulunu 
yorlardı. 

Geçit başlıyor 

Halkevinde 
Zaff!r bayramı münasebetile hal

lmnızm büyiik ordumuza karp 
ıükran ve minnetini izhar için dün 
Halkevinde saat 18 de ordu tereli 
ne bir çay ziyafeti verilmiıtir. Zi 
yafette fırka kumandanlarından 
Rüıtü Pata, erkin, ümera ve za· 
bitlerimiz davetli olarak bulunu
yorlardL 

Bu ziyafetten lıatka Vali mu
avini Ali Rıza, fırka vilayet he
yeti idare reisi Cevdet Kerim, be 
lediye mo ... ini H&mit ve belediye 
mecliei azaaından Na.kiye ve Safi 
ye Hibeyin Hanunlar ve daha ba 
:u zeTat bulunuyorlardı. Davetli
ler Halkevinin salonunda toplan-
mıflı. · 

Halkevi reiai Hamit Bey evve 
la bir nutuk söyledi ve ezcümle de 
diki: 

Gaziemir merasiminden sonra saat 
1 O da birinci Kordonda Gazi heyke
linin bulunduğu Gazi meydarunda 
da Zafer bayram merasimi yapıl
mıttır. Merasimde Vali Kiznn, Mus 
tahkem mevki kumandanı Hüseyin 
Hüsnü Pqalarla, bilumum erkanı ve 
üınerayı askeriye ve rüesayı mülki
ye adliye ve belediye reis ve şahir 
mecliai azaları ve tehrimizde bulu
nan Meb'ualar C. H. F. Heyeti ida
re ve &zalan ve bilumum halk teşek 
külleri müme••illeri ve binlerce halk 
hazır bulunmuftur. 

Tam saat 10 da Gazi Heykelinin 
önüne konulan ve dallarla süıılenmit 
topun üstüne erkan müıtahkem mev 
ki kumandanlığının en kıdemsiz za
lıiti topçu mülbım Şerif Bey tara
fından bir nutuk irat edilm4tir. Bu 
nutuktan sonra mevki mustahkem 
kumandanı· Hüseyin Hümii Pata ta 
rafından bir hitabede bulunulmut Ye 

badehu askeri krtaat ve jandarma 
polis ve zabıtai loelediye memurlan 
tarafmdan bir geçit reami yapılmıt
tD'. Gazeteler 30 ağuatoı'u tea'it e
den makalelerle intiıar etmittir. Bil' 
umum devair hiikUmet ve mileue
sat ve bankalar tatil edilmittir. Ba 
ııünün büyük Hal&sk&rlanna tükran 
n minnet hisleri taıyan bütün İz
mir halla neş'e ve aürur içindedir. 
Gece fener alaylan yapılmı,br. 

Viliiyetlerde 
AMASYA, 30 A.A. - Zafer 

bayramı fevkalade merasimle te
sit edilmiştir. 

ve cebhane almaktadırlar. Her 
1 

de gidiyor .. 
tayyarede ikW Üatte, birisi önde Sen; vatanperver ve feda
ve diğeri arkada olmak Üzere 4 kar milletim! Sen de bu kafilenin 
makineli tüfek vardır. Ayrıca dur- içindesin; hiç lakayt olabilir mi
bin, folo&'raf gibi aabit teaisab da sin? On sene evvel o &'Ün donuk 
haiz bulunmaktadırlar. mum feneri ziyaaı arkaaında içi-

EminiJnii namina ne sindirmeğe mecbur ol~uğun 
andmı, heyecanını 30 Agustos 
günleri bütün cihana ilin ediyor, 
aen de o izden gidiyoraun. işte, 
burada duran ve her tarafta ad 
konan tayyareler bunun canlı mi
sallerinden biri değil midir? 

Tayyarelerimize Eminönünü 
namma Hacı Lütfi Bey, Bogaziçi 
namına da Mehmet Ali Bey isim 
koymuılardır. 

isim koyma meraaimini mütea
kip Eminönü halin namına lstan
bul bürosundan sabık lstanbul 
Müddei umamui Esat B. bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

Bu mil]i bayramın mu'ut hava· 
sı içinde muhterem latanbul hal
kını latanbul tehir meclui namma 
ael&mlamakla bahtiyarım. 

Muhterem Tayyare Cemiyeti• 
nin yorulmak bilmez gayreti ve 
fedakir milletimizin sonsuz aema~ 
hali sayesinde, diğer Vilayetleri· 
miz gibi latanbullular da Vatan 
ufuklannı ören Hava Filosuna iki 
çelik kuş da ha hediye ediyorlar. 
Eminönü ve Boğaziçi tayyareleri. 

Tayyarenin ehemmiyetinden 
bahse hiç hacet görmiyorum. Ge
çen sene memlekete otuz yedi tay
yare veren milletim.izin bu sene 
kırk tayyare hediye etmiş olması 
bu İ.•in büyük ehemmiyetini bütün 
ciddi'!'elile kavradığına en canlı 
delildir. 

Boğaziçi namına 

Esat Beyden aonra Boğaziçi 
namına Mehmet Ali Bey de bir 
nutuk söyleyerek demiştir ki: 

Halkımızın kıymetli yardımla
rile sabn alman fU Tayyare Hava. 
Filomuzla birlikte Semanın &'eniı 
ufuklarında yükseldikçe Türk sat 
vetinin nurlannı ne,redecek ... e 
sevgili İata.nbuhm (Boğaziçi) na
mını her zaman faDUferefle uçu
racakbr. 

Hava müd aınm ehemmiye-
tini bihakknı dir eden Hallmm 
zın, bundan sonra dahi ayni heye
canla ve daha'bliyük yardımlarla 
mukaddea Vatannnızm semaamr 
bu gibi birçok Çelik kanatlarla 
tezyin edeceiine fÜphe yoktur." 

Nakiye Hanımın hitabesi 
Esat Beyle Mehmet Ali Beyin 

hitabelerine Tayyare Cemiyeti na
mma Nakiye Hanım ıu hitabe ile 
mukabele etmittir • 

Aziz Vatandatlarun! 
Buıün Türk elinin bir çolı: ye

rinde ad konan tayyareler Önİİll
de bu toplanıt bu tezahürat bü
tün Türklerin bir kalp, bir dimai 
olarak yalnız ... atan ve onun mef 
küreleri için çarptıiını ve diifün
düğünü ıöster miyor mu? 

Asil Türk milleti! 
Şanlı orduya teberrüünüzle alı

nan hediyeler karş11Jndasmız. Si
ze temsil ettiğim Tayyare Cemi
yeti namına ıükranımı arzebnek 
isterken düşünüyor ve küçülüyo. 
rum. Çünkü: 

Geçen gün Aktam gazeteli 
bir makalesinde "dünyanm hiç 
bir \nemleketinde doğrudan doğ
ruya milletin yardımı, vatand .. la 
rm fedakarlığı ile 40 tayyare aa
bn almdığı işidilmemittir. Türk 
milleti bundan dolayı cidden ifti
har edebilir.'' diyor. 

Vatandatlar! 
İftihar ile kaydedilecek rakam 

bunun çok, pek çok fevkindedir. 
Türk Tavvare cemiyeti her se

ne bu&'Ün 40 rakamından hazan 
belki az fakat ekseriya daha çok 
rakamlarla asil huzuruna çıkmış 
ve tayyarelere ad koymafa mu
vaffak olmuştur. 

Aziz hemsehrilerirn, lstanbul 
Eminönü ve Boğaziçi halkı; te
berrüünle alınan bu hava kartal
ları her zaman orduya tükran bor 
cunu ödeyecek. havalarda uçar
ken aziz ,ebitlerin ruhuna da 
minnetlerimizi götürecektir. 

Bugün burada toplanarak de
rin hevecan1arla mnnetimizi izha 
ra vesile verdiğinizden ve İstan
bul hava filoaunun adedini 7 den 
9 a iblağ terefini ihraz ettijiiniz
den sizleri candan tebrik ederim. 

Verdiğinz söz ve aldığımız kuv 
vele istinat ederek yakın bir za
manda lstanbul filosu tam bir ha
le getirmele çalcsacağnnızı vaad 
le cemiyetimiz hakkında teveccüh 
kar sözlerden dolayı da tülrram
m1zı arzeylerm.. 

Tagyarecllerlmlze 
hediyeler 

Hitabrler bittikten aonra V aU 
muavini Ali Rı1:a Bey yeni tana
relerimizin rakipleri Binbatı Ne
ıip, yüzbatı Tahsin Te Nedim Bey-

Keriman 
Ece geliyor 

(Bqı ı iacl sah/fe41J) 
ekspreele Hadnnlolylne ıitmitl
dU. ICralJç.yi hlmll tren dlln öfle 
üzeri Sofyaclan geçmİftlr. Kral;ç.. 
miz, Scılya istuyonanda Tlirtı el~ 
lifi ....... Ye -.Jdı bir halk lıit
lesi tarafmdan lstilı:bel ve tetyİ edll
mittir. 

Von Papen meclisi feshedebiliı 
(Bqı 1 inci sahifede) 1 fırkaoı parlamento gruba. kendi tar· 

1 burun tasvibine iktiran eylemiştir. zı teşekkülünü kararlaştırmak üze-
Bir takım hiriıtiyan sendikaları r~. dü~ yaptığı bir içtimada, şimdi. 

tarafından kendisine telgrafla bildi- ki L:abıneye kartı merhamehizçe mü 
rilen arzuları İs'af etmİf olmak için ~.dele etme~e ~rar vermi,tir. 8 11 

mareıal Hindenbourg, Alman amele yuzden kabınenın. mevkii son derece 
sınıfının ve bütün Alman içtimai si- ~ü~killetecektir. ~yle görünüyor 
yasetinin menafüni daima eözönün- ki von Papen ellennde kuvvetli ı.oa 
de bulundurulmaaı lüzumu üzerinde lar bulunduğu halde maretal Hin-
baıvekil nezdinde israr eylemiştir. denbourg'u ziyaret edecektir. 
Hülasa Reich hülrümeti reisicümhur M. Von Papen'in son nutk• 
dan istediği açık bonoyu istihsal ey- BERLIN 30 AA B ""t"" 
lemiıür. Resmi tebliğde Reichatq buat, L.t 'kil · p.- ~. unM~.at-

li · · f "h __ ,.L, . I . - ve von apen ın uns-
mec smı eSJ MUaruyetı meıe esme ter' d · t tti- · tk di 
ufak bir temasta bile bulunulmama· telsi eeıraylemeekgıt d~u Sou uzulin uza Kye 

• ba kil" k di . r e ır. aya at ve o-
ıı.?a ra~en... • şve ın en. ııne mÜnİ.sl gazeteleri ba ta olmak ·· 
böyle bir salahıyet veren emırname- b .. .. 1 t . !'ze•• 

· hamil 1 ak B ı· , d d ulun so cenah gazetelerı Hıtler' 
yı o ar er ın e av et e e- · b · tih d · ·' •. d hi .. h kt V b cı mat uatın ıç a ına ııtırak ede-
cegın en ç şup e yo ur. e u ek p ,. 

de k d . . .. . .. d"" .. r von apen ın programını takbih 
saye en 1•• munaaıp &'Ot uğu za ve tenkit e lem kt d" 1 

31 . d . . y e e ır er. man, eeçen tem.muzun ın e ınti-
hap ve bugün öğleden aonra saat 
15 te ilk defa olarak ictima edecek 
olan Reichıtag mecliaini kısa hayll
tına nihayet verebilecelı:tir. 

Şurası da muhakkaktır ki, Hitler' 
cilerle Merkezciler bir koalisyon elı:
Serİ)·eti letkili huauaunda uz)a§salar 
bile reisicümhur. bu gayri müteca
nis unsurlardan mütetekkil olan böy 
le bir bloka iktidar mevkiini tevdie 
asla razi olmıyacaktır. Denilebilir ki 
hükümetle parlamento arasındaki 
mücadele - henüz ba§lamamış ol
duğu halde bile - daha timdiden 
hükilmetin galibiyeti ile bitmi' 11d
clolu na bilir. 

Kararnamr imzala11dı 
BERLIN, .lO .A. A , - Reisicüm

hur ,bu sabah İnıperatorluk hükinne 
tini lüzumlu gördüğü ande Reichs
tag'ı feshe sal&hiyettar kılan karar
nameyi imza e1lemiıtir . 

Vaziyet el'an karı!Jık 
BERLIN, 30. - A. A. - Von 

Schlercher, von Papen ve Hitler'in 
birlıkte yemek y ... ken yaptıkları mü 
zakereler tamamen akim kalmıttır. 
Diğer taraftan dönen rivayetlerin hl
lifına olarak Hitlerciler ve Merkez
ciler k\ koalisyon kabinesi teşkili 
hususunda henüz bir itilafa vasıl ol 
mamıı görünüyorlar. Onlar, ancak 
Reichstag meclisi riyasetine Rasist
lerden Stock!u eetirmek noktasında 
uyuşabilmitlerdir Stocke, aabık 
Reichatag meclis.inin ıkinci reiıi i
di. Şurası 111yanı kayittir ki merkez 

lerle makinist Can Beye ,ehir na
mına birer kol saati hediye elınit
tir. Ali Rıza Bey kol saatlerini 
"f'erirken zamanın aür'at vaııtalan 
araımda en mühimminin tayyare
ler olduğunu söylemiı, harp tayya 
recilitinin lüzum ve ehemmiyetin
den bahsebnittlr. 

Hediyelerin teTziinden aonra 
yeni tayyarelerimiz UÇU§ yapmıt
lar, şehrin üzerine konfeti serp
miflerdir. 

Yeni tayyareler 
ANKARA, 30 A.A. - Buıün 

saat Hl da tayyare meydanında 
Ankara · Kızılhamam tayyareleri
nin iıim konma meraıinıi yapılmıt 
br. Erkanı aakeri, vali, Vilayet -
Tayyare Cemiyeti erklnı ve bir 
çok halk mera.imde hazır bulun
muftur. Merasinıe istiklll martı 
ile batlanmıı ve kurdelaler kısa 
bir nutku müteakip vali Nevzat 
Bey tarafından keailmittir. Yeni 
tayyarelerin pilotlanna birer al
bn aaat hediye edilmittir. Tayya
reler müteakiben Ankara ve Kı
zılhamam Üzerinde uçmutlardır. 

Sosyalist Vorvaerts gazeteai ka
nunu esasiyi ayaklar altma a1~11w 
Hindenbourg'a tavsiye etmekle }t. 
von Papen'in hük:Umet ve devlete 
karşı bir cinayet hazırlamakta oldu 
ğunu yl\Zmaktadır. 

Liberal matbuatı binnisbe daha 
mütedildir. Bu gazetelf!r, Von Pa
pen'j siyaai meslefinde birbirine ııt
bi, tRknn noktai nazarlar iltizam et
mekle itti ham eylemektedirler. 

Berliner Tagablatt gazetesi f(jyle 
yazıyor: 

Başvekil Güya hükümet monopolu 
sırf kendi elinde inıit &'ibi hareket • 
diyor. Kendisi bir taraftan Hitler'in 
tarzı hareketini takbih ve ta'yip et• 
mekle beraber diğer taraftan kendi. 
ni fırkaat liderinini siyasetini takip 
ebnek iddiasında bulunmakta ve bcı 
itibarlp mezkür fırka liderliği ünva· 
nmı takmağa kadar varmaktadır.Mil 
tedil Voaaicbe Zeitung'un kanantina 
göre M. von Papen, daha tiındidee 
Mareşal Hindenbourg'un yardımını 
temin eylemi,tir. Batvekil için bun· 
dan sonr11 kanunu esaıi haricine çık 
maktan başka çare kalmıyacakbr. 

Hitler'ci matbuat, baıvekil tara. 
fmdan hazırlanan projelere icrayi lf 
sir etmiı ole nmuzlim irtica zibni
yetinden bahsetmektedir. 

Allgmeine Zeitung, nutkun, Al· 
manyadaki demokrasinin hakiki çeb 
resini gizliyen bir maske olduğunu 
ve yakında eski Pnıayanın istibdat 
zihniyetinin tekrar canlanacağına 
dünyanı" tahit olacağını yazıyor . 

Yeni Zelandada 
feyzanlar 

WELLlNGTON 30 A.A.
(Y eni Zelanda'da) - 480 mil 
murabbalık mahsuldar çayırlar 
Wairapa ve Manawatu bavali
ainde vukua gelen feyezanlar

dan dolayı sular altında kalmıt 
hr. Bir çok kasabalar ve binler 
ce kuzu suların tehdidine maruz 
cfur. Kara ve demir yollafr hasa 
ra uiramıt ve münakalat te
vakkuf etmiıtir. 

DOKTOR 

r,ttlN ŞÜKRÜ 
~ ..4ili hutabklar mütehauıaı 

Her gün öğleden soru11 latanblll 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 • Beı dakika aonra büyük geçit 
resmi başlamışb. Harbiye mekte
binin bando muzikası gelerek tri
bünün önünde durdu ve marş ha
valan çalmağa baıladı. 

İlk geçen Harbiye mektebi ta
lebesi idi. Genç harbiyeliler eert 
adımlarile miğferlerile hakikaten 
nazan dikkati celbediyorlardı. 
Halk mütemadiyen alkıılıyordu. 
Tribünün önünden geçerken se
lam vaziyeti alıyorlar, Kolordu 
Inınıandaru Şükrü Naili Pt. ayak
ta olarak bilmukabele sel&mliyor
du. Harbiye talebesini ihtiyat za
bit mektebi takip ediyordu. Bun
ar da çok güzel yürüyorlardı. Mü 
eakiben askeri Tıp ve Baytar ve 

- Bu mucizeyi hepiniz bilirsi
niz. · Siz tahakkuk eden bu muci
zenin yıldınmlan ve ailahlan idi
niz. M11cize, muhakkak, hepimi
zin, İisil Türk milletinindir. Çün
kü sizler, terefli ordu, ondan bat 
ka bir şey deiHlsiniz." 

Himit Bey, l.tanbul Halkevi na
mına orduya şükran ve minnetlerini 
arzetmi, ve sözünü şöyle bitirmittir: 

" - Varolsun Türk milleti ve şe
refli ordusu . Varolsun Türk milleti
nin bu.,fınkü canlı iradesi! .. 

UŞŞAK, 30 A.A. - Zafer bay 
ramı Uttakta yük11ek tezahuratla 
teıit edilirken ikinci Uff&k tayya
resi, etrafını a1an diğer dört tay
yaremizle birlikte uçutlar yapmlf 
tır. Bugün öğleden aonra ikinci 
u,,ak tayyareaine ad konma me
raaiıni yapılmışbr. 

Bugün, bu mübarek gün 30 A
ğustos Batkumandan meydan 
muharebesi yıldönümüdür. Bet 
gündür konferans ve makalelerle 
yeniden ıuil heyecanınm derinlik
lerine daldığrmız bin bir harika 
ve fedakarlıklarla dolu tarihi ya
pan ve Y•l&Yan sensin... Dünya 
tarihi; senin ceaaret ve büyüklü .. 
ğünü, feragııt ve fedakarlığını 
yad ve kaydederken ben, sana ne 
söyleyebilirinı. 

Buradan Hadmıköyüne ı!den h• 
yet geceyi orada ıeçirecelı: •e bu sa 
bah Hadım.köyüne vasıl olacak tren
le eelen Kraliçe ile birlikte latanba
la dönecektir. Kraliçe için hususi bir 
salonlu vagon tahsis edilmit ve Ha
dmıköyüne gönderilmittir. Keriman 
H .. HadmıköyÜnden itibaren bu va
gonla seyahat edecektir. 

Keriman H. Sirkeci istuyonunda 
trenden iner inmez müaabakayi ter
tip eden refikimizin idarehanesine 
götürülerek bir müddet istirahat et
tikten sonra Belediyeyi, fırka mer
kezini ziyaret edecek ve müteakiben 
Fındıklıdak ievine cidecelrtir. 

,_.,..TÜRKİYE 
Turing ve Otomobil Klöbü 

ec:zacı mektepleri talebesi geçti
er ve çok alkıılandılar. 

Bundan sonra beyaz elbileleri 
e keskin adımlarile deniz harp 
e deniz lisesi talebeleri ıeçtiler. 
eniz talebemiz kendilerine mah

yürüyü9lerile cidden takdir e
iliyordu. Bundan aonra Kuleli ve 
altepe askeri liseleri talebesi 

ok muntazam yürüyüıle ıeçtiler. 
Askeri mektepler bittikten aon 

a askeri kıtaatın geçidi baıladı. 
nde fırka muzikau olduğu ha]-
e bir piyade alayı çok muntazam 
ir ıekilde geçtiler. Kahraman 
emetçiklerimiz mütemadiyen al
ışlanıyordu. Piyade alayını istih
iim bölüğü, muhabere taburu, 
zraklı süvari bölüğü, topçu ta• 

uru takip etti. Her bölük &'et;tik 
e bir alkış kopıyor, halk sururun 
an "yaşa0 diye bağırıyordu. Aa .. 
eri krtaatın geçiıinden sonra bir 
tomobil içine konan zarif bir te• 
ilde süılenmif tayyare tinısali 
eçti. Tayyarenin içindeki mıru 
ini hanım kızJanmız "Tayyare-
emiyetine yardım ediniz" gibi 
ecizeleri havi küçük renkli kağıt 
ar atıyorlardı. 

Bundan sonra &'Üzel bir yürüş
polu taburu geçti. Poliai itfaiye 

""lüğii ve itfaiye otomobilleri ta
• · · erhane 

H&mit Beyin nutku alkıılarla kaır. 
tılanmı,tır. 

Bundan sonra Rüştü Paşa kısa ve 
veciz bir hitabede bulunmus ve ,u 
kadar p:Üzel ve candan sözlerle hi
tabesini bitirnıi9tir: 

- Buıünkü Zafer bayramı müna
ıebetile ordunun, millet tarafından 
gördüğü iltifata kartı çok minnetta
rız. Ordu. milletindir, Millet ordusu 
na bu kadar kıymet verdikçe, ordu 
daha çok zaferler kazanacaktu-. Böy 
le bir milletin ordusu olmakla çolı: 
müftebirjz." 

Rüttü Paşa, Halkevine tCJCkkür
le sözünü bitirmit ve alkıtlanmıştu-. 

Ziyafet çok aaminıi olmutlur. 

Ankarada 
ANKARA, 30. A. A. - Büyük 

Zaferin onuncu yıldönümü bugün 
,ebrimizde çok heyecanlı tezahürat 
ile tes'it edilmistir. Resmi ve hu
susi bütün binalar bayraklarla dona 
tılmış ve halk yapılacak merasime 
ittira.k için çok erkenden sokaklara 
dökülmüttü. Milli mücadeleni.n bü
tün safahatını temsil eden ve binler
ce halkın iştirak ettiği alay saat 9,30 
da Samanpazıırından hareket ederek 
ıkeri merasimin icra edileceği saha
ya eelmittir. Askeri meraaim seki
zinci fırkadan en kıdemıiz bir zabit 
tarafından Ba,kumandanlık muhare 
besi hakkında iray edilen bir nutuk
la başlamıtbr. Bundan sonra sekizin 
ci fırka kumandanı Sıtkı Pata bü
yük zaferin yüksek ehemmiyetindeı 
ve neticelerinclal bahis bir nutuk 
IÖ lemi ve Vedat Nedim Bey Hallr. 

Dumlupınar meraaimine Utşak 
tan bir heyet ve bir tayyare itti
rak etmiştir. 

Zafer bayramı münaaebetile Rei
sicümhur G~z; Mu•tafa Kemal Haz
retlerine tebrik&tlarını arzetmek ü
zer< B. M. Meclisi Reisi K&zmı Pa
ta Hazretleri dün Y alovaya gitmit
tir. 

Gazi Hz. ne l•tanbul halkının teb
rikit vetazimabnı arz İçin Vali ve 
Belediye reisi Muhiddin Bey, Kolor
du Kumandanı Şükrü Naili P...., da 
Y alovaya &'itmitlerdir . 

Karamame 
Yarın tatbik 
Ediliyor 

(Baıı l inci sahifede) 
re heyeti münhasıran Eylül zarfın
da yapılacak bu nevi ithalitla met
gul olacaktır. Oda riyasetinin tevdi 
ettiği bu nevi ithalita ait ""saiki i
dare heyeti üç gün zarfında intaça 
mecbur bulunmaktadır. Evvelki eün 
bu yolda Odaya bir çolı: müracaat 
vaki olmuttur. 

ihracat tespit komisyonları yarın
dan itibaren faaliyete geçecek ve mü 
racaat kabulüne lıatlıyacakbr. 5 nu
maralı kontenjan lıararnamesinde taa 
rih edilen ihraç maddelerimizi ihraç 
edeceklerin talimatnamede zikredi
len 'ekilde valö olacak miiracaatla
nnı tetkik ederek ih~ç müsaadesi ve 

Bu tanlı tarihin sahifelerinden 
birini, 26 Ağustos günün nakil ve 
tasvir eden muhterem Cevdet Ke
rim Beyefendinin müsaadelerile 
makaleainden su luunı alıyorum: 

"Saat üç... İki taraftaki dajları, 
karanlık bir aema parçau çerçe
veleyen esrarengiz bir derenin i~ 
çindeki çizgi halinde yola bir ka
file dizildi. Önünde, bir mum fe
neri tutan balar renkli yaya bir 
neferin bulunduğu bu kafile,,in 
baıında Gazi.. ArkaHnda Fevzi, 
ye ismet Patalar; erkanı harp za
bitleri; amıra ,ifre memurlan, e~ 
mir zabitleri; daha aonra da, bir 
bölük asker... Elindeki fenerden 
hafif ""rımtırak bir ıtık yayan bu 
nefer, kımıldadı. ltık ileriliyordu. 
Kafile yüriimeğe batladı. Hiç kim 
ııede ses yok .•. 

Herkes kalbinde taşıdıiıı heye
canla bir at üstünde iki yolda, gi
bi konu~madan gidiyordu. 0 

Cevdet Kerinı Beyefendinin 
bu canlı taavirinden ilham a
larak şun1an arz ve ilin etmek iı
tiyorum: 

On sene evvel donuk bir mum 
feneri ziyaaile bu çetin cidale ba, 
layan Te başaran rehakar Başku
mandan bugün iatikli.l gÜnP.f'İle 
nurlanan vatanın bir daha inhili.-

--··----··-···---·----
rı kıymetinde ithal müsaadesi veri
lecektir. 

Yanndan itibaren ithal etY••ı bu 
e,ya'?n yarı mukabili olarak takas 

Dün bir muharririmiz Keriman Ha
lis Hanımın amcası Muhlis Sabahad 
din Beyle görütmüıtür. Malılia Sa
bahaddin B. Keriman Hanımm nde 
tinden ev halkının çok memnun ol
duklarını söyledikten sonra demit
tir ki: 

- Bu aksaınki trenle ben ve Ke
rimanm annesi Te kızım Melek üçü
müz gidecektik. Fakat, son dakika
da Kerimanın lıöiyük annesinin isra
rı üzerine yerimi kend.iaine terk et
tim. Ben otomobille Hadımköyüne 
gideceğim. 

K....mıanm lstanbula ndetinde 
Şişlide oturacağına dair çıkardan ta 
yialar doğru değildir. Keriman tim
di oturduğu evde kalacaktır. 

Bu arada aile namına bir noktaya 
temas etmek isterim. Keriman, ya~ 
rın {bugün) resmi :riyaretlerini yap
tıktan sonra, Abidin Daver Beyin 
ziyaretine gidecektir. Bunu, kendi
sine Kerimanm ve bütün ailenin 
şükran borcunu ödemek için lüzum
lu buluyoruz. 

Daver Bey lsWıbuldaki evinde i
se behemehal bu ziyaret yapılacak
tır. Yok, eğer, köyde oturuyorsa Ke 
riman imzaaile kendisine bir letek
kür telıırafı yollayacaktır. 

Abidin Daver Bey Kerimanın mu
vaffak olmaaında lıatlıca İimİI olmut
tur. Kerimanı müsabakaya gİrmeğe 
teşvik eden odur. 

Keriman için evde birçok ziyaret
ler kabul etmek mecburiyetinde ka
lacağımızı tabmin ediyorum.Tabii bü 
tün rorğunluklarımıza rağmen buna 

carofından Akdenizın en latif «rahat mnsimi olın Teşnn ıe \\ ol 
iptidalarında yapılmak üzere İ1 i r sev-sh•t tertip ol ı nmuştur 

0 T .. k .. b d. 1 . y:b::; ur mu a ı erı 
de i'tirak edebileceklerdir. s~yahat 4 Teşrinievvelde 

Limanımızdan baılayarak lzmlr, Kandiye, 
Hanya, Pire umanıarına uğradıktan sonr.ı 
İltanbula avdet olunacak Ye yolcuları tekrar ayni va

purla lımire götürülecektir. On gün devam edecek 

h.~ti ANDROS Vapurile ~:t~:: 
Bütün aeyahat için birinci mevki 

43, ikinci mevki 32, üçüncü mevki 
bileti 18 liradır. 
Yemekler: Sabah ve ikindi kabvaltı11, öğle ve ak,ıım 

yemekleri tarap dahil olduğu halde günde: 

Birinci mevki için 2.SO 
ikinci ,, ,, 2.-
0çüncti yataklı mevki için 1.SO 
yalnız kahvaltı veyahut yalnız yemek alınabilir. 

Paaaport muameleai: nufus tezkeresi, aske
ri veaika ve 6 adet veaika fotografı 

getirenlere meccanen ya1>hrı n. 

iştirak arı usunda bul unanları n biran e\ ' el k:ımar lır ı nı cuıınulJr ı 

tıızta ıatsııtt arzu edenıenn Türkiye Turing ve 
Otomobil Klöbü merkezile Galatı L L <n I> ı IA 

Anagnostopulos ve Siskidis Vapur 
Acentası 'l'tlelun 

katla '"'ız." 

İiılı------------------~~~~~~ 
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Eytaın • m 
Emin&ıü Malmüdürlüğünün 

maaş günleri 

1 

Ve Eramil Maaş 
Kadıköy Malmüdürlüğünün 

maaı günleri 

Günleri 
Üsküdar Malmüdürlüğiinün 

maaş günleri 
Soıltanalomet tediye ,ubeti: Mülııa Be)'11Zlt tediye ıulMii: Miiı.a Kadıköy hal içinde P"'8kap11mdaki dairei mahsusacla 

J);iyana Umumiye ıım-.ı.. :nıt maatlarmcla 
Birinci site ikinci site Birinci ırite 

~/9/NZ C rt.si 
4 
5 
6 
7 

• 
ı• 
11 
12 

.. 
.. .. 

.. .. .. 
Perı-M 
c.-teoi 
p
P•· kai 

Aakeri yetimıleri ll4iiflıiyi yetimleri Aaluwi yetimleri 
Jt91 - U9e 644 - 640 ) - ~ 
1291 - 1390 &il - 740 239 - 466 
1391 - 1490 741 - 840 lfı67 - 704 
~-~ W-~ ~-~ 
1591 - • 941 - ili 943 - ili 

lhaiye" - ._ --tı 

Askeri tebötleri 
Mll-SUl 
5882-8081 
6082-6281 
5282- ila 

Mülkiye t -ıJori 

3338-
JC7 - 3617 
3618- ili 

llmiye t.ebütleri 

AaUri 
5001-5160 
5161 -5320 
5321-5480 
5481 - i. 

1 kinci ı:i,e 
Müllöye yetimleri 

1- 120 
121 - 240 
241 -360 
381-500 

501 - ila 

Birinci ~ışe 

Askeri yetimleri 
JODO -- :roo 
3201 - 3400 
3401 - 3600 
3601 - 3800 
3801 - ili 

ikinci ııit• 
Mülkiye yetiınleri 

1-120 
121 -240 
241 -360 

361 - 480 
481-iliı 

·uderiiab ~· 
--·--...t:.------------------------ - • tebiitiori 

3001- 3080 
3081 - 3200 
3201 - 3320 

3321 - ili 

Aa-i 
5001 - 6200 
5201 5400 
5401 -14iOO 
5601 - ili 

Milkİye tekaütleri 
1500 - 1700 
1701 -1908 
1901 - ili 

ilmiye lılkaütlen 
ve y.eimleri 

Birinci !!İte 
Askeri yetimleri 
2000-2280 
22&1-2560 
2561-2840 

2841 - 3120 
3121 - ili 

Askeri telcaiitleri 
1 -225 

226-449 
450-750 
751 - ili 

lıö.ei site 
Mülkiye yetimleri 

5000 -5120 
5121 - 5240 
5241 - 5360 
SJtl -5489 
5490 - ili 

Mülkiye tekaiitleri 
4000-4100 
4101 -4200 
4201-4309 
4301 - ili 

Beyofhıır-.oı 

c.ı.ta .... y plıı.İ• 
da: 

"•' ı aı• camn 
kelıir Askeri 

yetimleri I 

Betilrtat kazası 
&etil.tatta Aloaretler 

C. H. F. ı.a.11nda 

Fatih tediye maı.lli 
Caialoilu Diôyunu 
Uınumiye lıiaasıncla 

Sa-tya teoiiye 
malıalli S-tya 

M-- bz .. 

EJiip lıediye ınııballi 
o.fteıdwotıa Eyüp 
....Jiye Ş. loiıuuı. 

3 
4 

• 
7 

• 
10 

11 

12 

.. 
" 

.. 

.. 
•• Perwanbe 

.. Cumartesi 

.. 

Pazartesi 

1 

1 

1 

A .. wi ;eliıaleri 
1-210 

211 -420 

421-650 
Müllıiye yetmderi 

2001 -2225 

2226-2450 

Askeri tekaiitleri 
1001-1250 

1201 - 1400 

1401 - 1600 

Mülkiye ve ilmiye 
telcaiift 

3001- 3225 

1 
1 
1 

4091-4200 
4201 - 4360 

4501-

t-289 
:zst-519 

s21 - aa 
·· -ye yetimleri 

3091 -3530 

•tmld1"9~·0miye eytama 

6081 - 8209 

A•bri tekaütleri 
5001 - 5200 

5201-5400 

5401--

ö601 - ili 

1 
l 

ı 

3531 -3890 

---•kert teb 
1601 - 1874 

1875 - 211185 

ZOM-2285 

' 

· l - 209 

201- -

401 - 600 

601 - 800 

801 -1000 

1001 - 1146 

Mülkiye eytam< 

6701-41900 

3181 -319e 
37Gl -3909 

3901 -4100 

4101 -

Mert.ez ~ 
tekaütleri 

5463-5561 

·ye t .... tleri 

8201 - 8400 

t~ --··· j ilmiye 
6901 - 7058 9801 - 9953 

--~--..;.;.;;~~~--...;.;;.;;,;;_--1 

ıt47 - 1350 
llil - 1560 

ıssı -1751 

7?51 -7490 

13 " SaL 1 3226-3450 1 Mülkiye tebüdü 
6201 - - ila 1 

Miilliye hlıoıiitleri 
5001- lll 1 

M~lr:ez mülkiye 

ey lam 

7767-7798 Avans 

1 - Zat rnaaıları sahipl.-i muayyen ı:ünlerde gi,elcre müracaatla ma,.,larrnı almaları lazımdır. 
2 - Sarraflann Ticaret müdürlüğünün mezuniyet vesikasını ibraz etmeleri lizımdır. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin ihzari sınıflannm ikmal imtihanları aıaiı· 

~a yazıl. ıünlerde yapdacaktır: 

1 

Türkçe Edebiyat 17/9/ 932 Cumartesi 
Tarih Coğrafya 18/ 9/932 Pazar 
Tabiiye 19/ 9/ 932 Pazarteai 
Riyaziye 20/ 9/932 Salı 
Fizik - Kimya 21 / 9/932 Çarpmlı.a 
Bütiiıl smdlana tedrisabna da 24 EylUlde başlanacaktır. 

(4470) 

Evkaf müdiriyeti illnları 

Sene'ri 
Kıymeti ID"h-m+M Tt 

Lira 
20 

1 

Küçük Çekmeceye bir saat mesafede Hüsrevpqa nkful... 
dan Çoban çqme ittiaalindd<i meydanlıkta kır t.h..eciliği -
sene müddetle müzayedeye konulmuıtar. 21/Eylal/932 tarihi
ne müsadif çarıamha günii saat on bette ilıalei kat'iyeai icra 
kılınacaitııdan taliplerin yeymi me:zktlrda lstanbul Evkaf Mü
düriyetinde Orman ve Arui kalemine müracaatlan. ( 4417) 

Say--iı arazisi dallilinde bİrİQcİ f09e köprüsü altında
ki tarla dalıilinde on tıin metre mi.k'ap toprak ÜÇ sene müddet
le müza1ıadeye konuhnaıtw. 21/Eyliil/932 tarihine müıa 
çarıamba ıünü ilıalei kat'iy ... i tcra lalmacaimdan taliple · 
yevmi mezkUrda İstanbul Emf Müdüriyetinde Orman Te A-
razi kalemine müracaatlan ilin olunur. (4443) 

Osküdarda Dafhamammda üç dönüm tarla üç a.ıe müd
detle müzayedefe konul11111ttur. 21 / EylUl/932 tarihine mü
sadif çarpmlıe sfuıü ihalei kat'iyesi icra lolmacaimdan talip
lerin yır n:.İ mezkiirda lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman 
•• Arazi kal-u. müracaatlan ilu olunur. ( 4444) 

Van Poıta Telgraf Başmüdürlüğünden: 
Y azm kamyon ve kıtm haJYanla ve yahut yaz, kıt hayvanla 

nakliyat yapmak tartile iki tekil üzerinden münakasaya konulan 
haftada iki seferli ve her seferin mecmuu ,ıkleti 600 kilo olan ve 
650 lira bedeli sabıklr Van - Bitlis postaaı kamyonla bin yüz lira 
Ve hayvanla dokuz yüz lira bedelle pey altma alın1111t ve bedelin 
fahit bulunmasına binaen bir ay müddetle pazarhk suretile tem 
dit edilmiştir. Taliplerin daha ziyade malumat almak istiyerılerin 
Ba,müdiriyetimize müracaatları. (4328) 

Maarif Vekiletinden: 
Bütün resmi Te hu&usi Türk Lise ve Ortamekteplerile mu· 

•ilim mekteplerinde Eylulün 17 inci cumartesi günü tedrisata baş 
lımacaih ili:.n olunur ( 4480) 

DUHA N 
Türk Anonim Şirketinden: 

Oc;üncü ilin 
24 Temmuz 1932 tanninde sureti 1 

fevkalidede içtima eden Duban ı 

Türk A-nim ıirbtinin hiHedanın 1 
heyeti umumiyeıi şirketin inkizayı 

müddetten evvel feshile teıfiyeaine 

karar venniıtir. 
Heyeti umumi,.e: 

Faik Nüzhet Be,.efeecli ile 
Mr. Adriyeo Biliotti'yi 

tasfiye memurları olanık İntihap ey. 

lemiıtir-
Ticaret ••nımenan 445 İnci -.ı. 

desine tevfikan, ashabı -Uubun a

zami bir sene zarfında firbtia -
kezi idaresi olan Galat.ela Nazlı Ha-

- lıirimci ı.aw.ıw dııirey• ..-.. 
c:aat ile alacaklanru tespit ettiıımele
ri lüzumu ilin olunur. 

1 ıbu ilin birer hafta hısdi. ile •e 
bir birini müteakiben iiç defa netro
lunacaktır. Yukarda menuubalıio 

bir; sene mlicMet 3 iiacü • - nqri
le heılayaCalrtır. • 

TWi:rw memurlan 

Bakırköy suJh h.iıkimlifindewı: Ba
larköy Y -unaı..ııe birinci sokak 
30 No.. la k iı mi1ıim iba .. efat 
.... Aad- el #Wa ..n.ı.; meç-

... h' -~ ••-ece te 
•* be..., .. ef"' ·ı Ol tte mii 
tc:u ? · · 11 • dı ·'·=iı olanlaria. 

22 ;effaya Mm a ... 

-del em ne 
. ili...ıa.. i bir 

ay ııaıfıncla ariiıracaatla ~ ve 
... •• i • ,... deft-U.. kattettirme 

!eri ft müddeti ıneıılı:ir :ırarfmcla 

m• et etr >• •h-Md-nn 569 
mcı madde murihô0cıe ne •ett:Myi 
.re ne ele terekeye izafelle takip ecle
iWJ 1 ı.; .... miitft'tffanm variai 
oiap oı-chiı •alaır• chfmdan ka 

111111 ınedenin.in. 534 lllCI ım d •eıi mu 
cilııİlıce tarihi ilandan iti.__ üç ay 
_.fmda .....Ui olanlana bil miinı
caat aıfatlanm hilclirmeleri Ye müd

deti mezklir zarfmda münca t TUku 
bulmadığı takdirde minısm hazineye 
intibl eclecefi n ~yasmm Eylülün 
3 üncü cumartesi günü saat ondan 
itibaren mezkur hanede açık artır

ma suretile satılacağından talip o
laolann orada hazır bulunmalan İ· 

lin olunur. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastablrler 

hod .... ibaaeai - Beyoilu Mulen· 
nıi vanıntla 7,.mhalc ~\calc Nn 41 

Aksi takdirde istihkakları umum tediyahn hitamında verilecektir. 
' 

Ameli Hayat 
Ticaret Lisesi Müdiriyetinden: 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Ana şebeke ile irtibat peyda etınit olan Samsun • Sivas hat
tının Yıldız - Kunduz kısmı henüz muntazam itletmeğe açılma. 
malda beraber halka sülıalet olnıak üzere 31 Aiuatos Çarıamba 
ıününden itibaren haftada üç defa yapılacak irti t katarlarına 
yolcu ve ticari etya kabul edilecektir. işbu irtibat katarları Sam
sun • Zile. Zile • Kunduz. SiYu - Kayseri ve Kayseri - Ankara 
arasrnda iıleyen muhtelit katarlann biribirlerile irtibatım t-in 
edeı:ektir. İrtibat katarı günleri Cuma. Pazar ve Çarıan:.ba olup 
Zile . Kunduz arumda haftada üç defa itleyen muhtelit katar 
ııünleri de Cuma. Pazar ve Çarşambaya tahvil edilnıiıtir. Doğ
ru bilet Teri:mekle beraber Kunduz. Yaldız kısmı muntazam it
letmeğe açılıncaya kadar yolcular bir ııeceyi Zilede geçirecekler· 
dir. rtib t katarlarının Takti arel<et.leri rt'eçbiltidir: 
Zile - Sin.s arasında 1944/ 944 Sms • Zile araamda 943 11943 

Katar Katar 
Cuma. Pazar. Çarıamba ıünleri Cuma. Pazar. Çartamba gİİllleri 

M. H. M. H. 
Zile 7 45 SiTas 6 00 
Boztepe 8 16 8 17 Yrldız 7 °00 7 30 
Silis 8 54 9 03 M tq~ 1 10 8 15 
Ulusulu 9 61 9 54 Y enihan 8 55 9 05 
Kıındnz 10 44 10 47 Subatı 9 50 9 55 
MusaköJ 11 30 12 20 Çamlıbel 10 35 10 40 
Çamlrbel 13 '40 13 45 Musaköy 12 00 13 00 
Subaıı 14 2S 14 30 Kunduz 13 Sl 13 54 
Yenihan IS 15 15 2S Ulusula 14 41 14 45 
Meatqe 16 05 16 ıo Silis ıs 28 15 37 
Yddra 16 50 17 00 Boztepe 16 11 16 12 
Sivas 18 00 Zile 16 43 

Samsun ve Ankaradan Cumartesi Sah ve Perıembe pnleri 
muhtelit katarla, Haydarp&f&dan Cuma. Pa:zrtesi Te Çarpmba 
sünleri Anadolu sür'at katarile hareket eden yolcular Cum• 
Pazar ve Çarıamba günleri irtibat katarlarına aktarma etmek 
auretile yollarına devam ederler. 

-İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Ambalijlık 3000 metre yerli bezi (Memhur nümunesi
ne ııöre) açık krrdınnaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma şartlan ki.ğrdmın tasdikli sutttleri İstanbul 
Gümrükleri Muhafaza Batmüdürlüğünden almacakbr. 

3 - Kırdırma me:zkUr Bqmüdiriyette kurulacak alım sa· 
trm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Krrdırıca 6/9. 932 tarihine raslayan sah günü saat 14 
tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiı bedelin ytizde 7,5 ğu olan 59 lira 
24 kurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza 88.§müdiriyetinde memhur nümune-
yi istekliler 2örebilirler. ____ JAJJ;.~\ 

4Z83 - 4500 
45CII - 47CIO 

47Ul - 49IO 

4901-5074 

Mülkiye tebütleri 

11579 - 8750 

8751 -8966 

1943 - 2160 
2151 -n.to 

Mülkiy• ey-
7391 - 7600 

Ad<eri tekaütl.,.,.i 

5175-5208 

5201 -5326 

&:n1- . 

ROBERT fCOILEC ,~ 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ili 12 ara3 ·ndo. 

kayıt muamelesi yapılır. 

• 
lstanbul Yüksek 

iktisat 
ve 'ncaret Mektebi Müdürlüğünden; 

1 - Kayrt ve kabul muamelesi 1 Eylul 932 de Mflayacak 
ve 2S Eylıll alqamma kadar deYam edecekir. 

2 - Kayst için cumartesi, pazartesi, perşembe cfuıleri sa· 
bahlan saat ondan akıamlan aaat on yediye kadar mektep mü
dürlüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yük.ek lktuat Te Ticaret b-a) 
A - Bakalorya imtihanlarına tibi tam devi-eli lise menn

larile bu derecede old u hükUmetçe musadak Te bakaloryaya 
tabi Ecnebi liselerinden phadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerine ye yüksek mekteplerden 
mezun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Nak
len ıelecdderin eyvelce ııirdilderi saekteplere .... ltalde r e me· 
zunu olarak kaydedilmit olmalan prttır. 

D - Bu lasma muadil ecnebi yiibek ticareet mektepleri 
mezualarile müdavimlerinden nmk•bil de.ıelere naklen almauk 
larm Türkçeden imtihan weıımeleri mqruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lüıeai K1P1111a) bakaloryaya tibi 
orta mektep mezunları alınacaktır. Bu kr-a sirec:eklcria Yatla
" on betten aıair Te yirmi birden yukan olmayacakm-. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret kısmına) ilk mektepler me
zunlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından 
tasdikname ile selecek olanlar. Bunların yqları da on üçt- a
ıait ve on sekizden yukarı olmayacaktır. 

6 - Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öileye kadar· 
dır. 

7 - Kayıt ve kabul için aıaiıdaki Teaaikin müdiriyete hita· 
ben yazılacak bir iatidanameye raptı icap eder. 

Vesaik: 1 - Mektep tahadetoınne Teya tasdiknamesi. 2 -
Sdıhat Te qı raporlan. 3 - Hükiimetçe musaddak hüsnühal va
rakası. 4- Hü-riyet cmdanı. 5-0ç kıt'a fotoııraf. (4214) 

Elaziz Vilayetinden: 
Eliziz Vilayetinin Bali Bey nahiyesine taht Atvan kariye

sinde muhacirin için inşa olunacak otuz çift ikbsadi hane kapa
h zarf usulile 16/ 8 932 tarihinden 5 ı 9 ı 932 tarihine kadar müna 
kasaya konulmuştur. Taliplerin ketifname ve şartnameyi almak 
ve teminatı. teklifnamelerini vermek üzere 5/ 9 / 932 tarihine mü 
sadif Pazartesi günü saat on iiçe kadar Vilayet lakin Müdiriyeti 
na ....... ~••tla1ı0• li;.,.,,.....,,, il•n .,.,,.._,U' { 4"t'!l1 \ 
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Cildinizi ıertlettirmeyiniz. Onu 
ııüzel ve yumu§&k tutmağa 

çalı,ınız. 
Adi nı atındıncı aabuıılar, cildi 
Dizi aertlqtirir ve tabit ifrazabo 

na m&ni olarak kurutur nı 
çirkinlqtirir. 

IOKSSabunu 
Kremli Sabun 

Çok mikdarda kllpürmeei haıe
'le betereeini tatJılatbnr ve 

be.ler ft •JBİ •amanda 
Yamupkhp •• tazeliifal 
ulıafua ye titif çiçek koln.

ıunu r-kzeder. 

B 1 O KS Sabununu 
tecrübe ediniz. 

Mekteplerin açılması Üzerine 
İ•tanbul'da ı Bahçekapı'da 

ETABLİSMAN OROZDI-BA~ 
1 TICARETHANELERI 

1 na 15 Eylül 932 tarihine kadar . . 

Mühim bir kısım eşya 
•~ fevkalade uc fiatla satmaktadırlar 

Saraçhane 

l..eyti Nehari - A 
ıında Mllnir Paşa konağında 

- 1 k - Orta - Lise - Kız - ~rkek 

Hayrıye Liseleri~~~ 
Maarif Ye ileti celilesi.ıin S-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bUtün mekteplere 
tamilll edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmit o 1n m~ktebimizde t ebe kaydına 

--

YELKENCİ V() SADIKZADE 
MÜTTEHİT VAPURLARI 

1 Eyi iden itibaren Karadeniz hattına her hafta 

Pazar, Salı, Perşembe 
ııünlerl olarak ~ posta J'apılacakbr 

1 Eylülden itibaren on bet " 
zarfında hareket edecek vapurlar: 

1 Eylül perıembe 11 Eylül pa 
DUML"UPINAR SAKARYA 
4 Eylul pazar 

ERZURUM 
6 Eylül sah 

ÖNO~ 

13 Eylül salı 

SAMSU 

8 Eylül pertembe 15 Eylül perıe 
V A T A N DUMLUPINA -------

Pazar ve Salı Perşemb 
Postalan Postalan 

RİZE ye 
kadar giderler. 

HOPE 
• 

____ _. Bqoflıo - Tm.oıı.11 - Yenı,.I -----

• 
bqlanmıt..,_· Ecnebi liaaalanna ilk 81Dlflardan itiba~n baflaııır. Nelıari talebe mekt~bin 

_____________ ..;... _ __; ______ ...-.., h111U1I otomobil otobüıılerile nakledilir. Her gtiıı aaat 1 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vuk.uunda posta ile tarifname göııderiıir. Tel 20530 f 

1 -1 
Fu talsi!At ıçin Sirkecide Yel enci Hanıadı Yelkenci va 
•"'rt•lıP;ını Telefon 21515 veya Sirkecide Meymenet banınd• 

Zade ıcenıahtuıa Telefcln HIM milııcaat edilmesi ALMAN LiSESİ Ye Ticaret 
mektebi 

T- cleTreli Liee - Orta Ti~ mekteW - Liaan öğreıımek için ilıZari 
...mı-. Tedrisata 12 E,161 Pazarteai ba§lanacaktır. 

Ka71t ınuameletiı 1 EYLÜLDEN 1TlBARE.N c- ve Pazudan -
da h• ii6ii -t 8 den 12 ye kadar, niifuı tezkereai, qı kifıdı, sıhhat ra
pona, taedilmame ,,.,.. phadetname ile müracaat eclilmeıi. F ula tafailit 
. için wwwkhıp ıımı.!lirl&tüne milı-t ...,.. BeJeilu <tMl-4942 ,... 

-------- telefon edilmni ________ _ 

1 

''İLERİ . '' Dk Mektep Kitaplan 
En yeni esaslara göre yazılmıı 

Alfabeler, kıraatler mükemmel n yeni Yurt Bilgileri, gramerler 
( Celil Nuri ve Rauf Ahmet Beyler ) 

Deposu: G&!ııa'da Mertebınl ıokak Kefeli Hüriyet Hın 

3 üncü kolordu ilanlan 1 

> Nlflllltapncla tramvay ddesbıd 

MaDeyincilik 'ftl Şekayık ıokafanda Halil Rifat Pt- konaklarında ... __ 
~ıfl•n Şişli Terakki Lisesi Fr: :~=~ce 

Te ia t~n1ıiı 53 aene vvel 1819 larihinde SetAntkte 
Kavıt muamelesi: Hergilıa 10 dan 17 ye kadar Halil Ricat Pf. konaiında Y"ı>•1ır. Am 

ayn lıa.alarda kız ve erkek talebeye mahsus leyfl te,lı.illtı mev- •---• 
cuttur. Leyli ve ne!-ari ücretlerinde mühim tenzilit yaoı mışh~ 

TaHmataame gönderilir. Telefo'!I: B. O. 2517 

Milliyet • Matbaa 
HER NEVİ 

1 

Mecmua Duvar Afişleri 
Bordurdaki kıtaat hayvanatı için •tağıda yazılı ar

pa ve kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuttur. İhale tarih-
1 

leri hizalarmda gösterilmittir. Şartnamesi komisyonumuzdadır • 
Taliplerin Bor<Iur ıatın alma komiıyonuna müracaatları. 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

Mikdan 
200285 

Cinai 
Kuru ot 

ihalesi 
6/9/932 

(657) (4019) 
Günü 
Salı 

Saati 
13 

• • • 
alyacUki kıtaat için •t•- Yerli f brikalar amulitm- I 

ğıda cinı ve mİkdan yazılı bir dan 15000 metre haki renkte el 
kalem erzak kapalı arfla mü bi.e · kumq kapalı zarfla lllÜ 
nakaıaya konmuttur. lhldeai nalıaıaya konmuttur. Ihaıeai 17 
5/9/932 pazartesi ıünll aaat Eylül 932 tarihine müsadif cu-
15 tedir. Şartııuneai komiıyoo marteai günü saat lS te yapıla
dadır. Taliplerin Antalya alım caktır. Taliplerin tartname ve 
aatmı komi.ayonuna müracaat- nümuneaini ıörmek üzere her 
lan. (679) (4121) aün Ankara Merkez Satınalına 

Sığır eti 83343 kilo komiıyonuna müracaatları. 
• • • (719) (4353) 

lmrittelı:i kıtaat için kapalı 
sarf uaulü ile 31160 kilo beyu 
peynir ·· ablaya konmut
tur. lhale.i 7/9/932 çarfunba 
ıüuö ıaat 15 tedir. Taliplerin 
nkti muayyeninde ümitte 23 
ncü fırka Htm alma komiıyouu 
aa müracaatları. (688) (4182) 

* * • Kolonla -.e IDÜelHHb kıta 
ab hayvanatı için 412 tıoa arpa 
kapalı urfla münakuaya k~ 
m\lftur. lbaleai 21-~932 çar
tamba ııünü ıaat 10,30 dadır. 
Sartııameyi almak iıteyenlerin 
fier aün taliplerin nkti muay
yeninde Kolordu bD alma ko 
miıycm- müraacatlan. 

(71%) (4314) 
• • • 

1 - Edremit garnizonu için 
1.000.000 kilo odun kapalı nrf 
uaulile münakasaya konullllnt
tvr. ihalesi ıs EylGl 932 tarihi 
ne müaadif perfembe günü ıa
at 10 da yapılacaktır. 

2 - Taliplerin fartnameyi 
ıörmek ve almak üzere her gün 
münakaaaya ittirak etmek iıte 
yenlerin de ayni gün ve aaatte 
Edremitte Aıkeri Satm alma 
komiıyonuna müracaatları. 

(716) (4350) 
• • • 

Polatlıdaki kıtaat hayvanab 
için dört aylık 220,000 kilo ar 
pa kapalı zarfla münakaaaya 
konmuttur. lhalesi14-9-932 çar 
tamba günü saat 16 dadır. Şart 
nameyi görmek İıteyenlerin her 
gün komisyonumuza, taliplerin 
vakti muayyeninde Polatlıda 
Topçu Alayı Satmalma komiı 
.yonuaa müraacatlan. 

• * • 
K. O. ve F. 1. ihtiyacı için 

22050 kilo mangal kömürüne 
.erilen fiyat pahalı görüldüğün 
den bir hafta talile edilmittir. 
Miin•kuaaı 3-~932 cumarteai 
ııünü aaat IS te yap1lacaktır. I 
Şartnamesini almak istev...,le
rin her gün öğleden evvel ko
miıyona müracaatları V<.o müna 
kalaya ittirak edeceklerin te
mi-eh muvakkatelerile birlikte 
vaktinde komiayonda bulunma 
lan. (720) ( 4406) 

••• 
K. O. merkez kıt'aları ihtiya 

CJ için 28 ton ıaman alınacak
tır. fhaleai 31 Ağuıtoı 932 çar 
t•mba günü aaat 14 te yapıla
caktır. Şartnamesini alınak iste 
yenlerin her gün ve pazıirlığa 
ittirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeniade komiıyonumuza mü 
racaatlan. (726) (4439) 

• •• 
Maniıadaki kıt'alar hayvana 

tı için 572,500 kilo ıaman ka
palı zarfla münakasaya konmut 
tur. lbalesi 4-9-932 pazar günü 
ıaat IS tedir. Şartnamesi ko
miıyonumuzdadır. Taliplerin 
Maniaada alım satım komisyo
nuna müracaatları. 

(658) (4020) 
••• 

Maniaadaki kıtaatın ıenelik 
ihtiyacı 18.200 kilo tekere tek
lif edilen fiat gali görüldüğün
den pazarlığa konmuştur. iha
lesi 3 - 9 - 932 Cumarteıi günü 
ıaat 15,30 dadır. Taliplerin 
Maniaadaki ıatın alma komiıyo 
nuna müracaatları. 

T A B E D İ L 1 ·R 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klifeleri Klifehanesinde yapar 

MİLLİYET 
- -----

---- --- - - ------

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

V eki.leli Celileden mevrut emir mucibince mektebimiz tat
bikat kısım binaıile biı:ı•mn aalmd. (Erkek Muallim Mektebi or
ta kllım) ünvanile ıubeleri hayj bir orta mektep teaia Ye küıat 
edilmiftir. Mülaa Çemberlitat orta mektebi talebeaile Vefa ort• 
mektebinin fazla talebesi bu mektebe alınacaktır. Deraaııeler mü
ıait olduğu takdirde hariçten de talebe alınacaktır. Çemberlitaı 
orta mektebinin Eylul bakalorea imtihanları 3 Eyl{i) 932 cumar
tesinden itibaren vaktile mektebi mezkUr müdiriyeti tarafından 
teıbit ve talebeye vuku bulan tebligat dahilinde muayyen gün 
ve saatlerde muallim mektebinde ifa edilecektir. MezlcUr imti
hanlara vaktile davet edilınit olan mümeyyiz beylerle imtihan 
olacak talebenin tam ıaat ıekiz buçukta muallim mektebinde ha 
zır bulunmaları ilin olunur. İmtihana velevki bir dakika olıun 
geç kalanlar kabul edilemezler. (4448) 

Ankara· ismet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektepte bu ıene açılacak leyli pamiyona talebe kayıt 
ve kabulüne batlUllDJflır. 

2 - ilk mektep mezunları birinci ıınıfa diğer orta derece
deki mekteplerden gelecekler ait oldukları ımıflara kabul e
dilirler. 

3 - Bu ıene yalnız 40 leyli talebe alınacak Ye müracaat 11-

raıile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlü inbat için Mektesı Müdürlülüne müracaat 

• (3922) 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zühre.i lıaıtalıklar tedaTilıa
neoi Karakö:r Börekçi ftnıu ııraım
da 34. 

MiLLiYET MATBAASI 

bt. Mr. Kum-daahğı Sabna.&ma kom . ' "' • l-ıl 
Ot. 

9500 
2000 

10000 
2000 

12000 

Aakert Baytar mektebi 
Kuı.ı; Aa. ı iteıi 

ukarıda yazılı mahallere hinlanndaki mikdarlar o v 
•aman pazarlıkla aatm alınacaktır. Pazarlığı 1 Eylul 9 2 per· 
tembe ıünü aat 10 dan 12 ye kadar T opbatıede Merkez uman· 
danlığt ıatın alma komiıyonunda İcra kılınacaktır. T ipleriq 
komiıyona müracaatları. (34) (4436) 

~ ..ı 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 1200 kilo kuru üzüm 1200 
kilo ıabun iki tartnamede aleni 
münakasa ıuretile aatm alına
caktır. Münakasalan 4 Eylul 

i 932 pazar günü ıaat 14 ten 17 

1 

ye kadar Tophanede Merkez 
kumandanlığı satın alma komiı 

1 

yonunda icra kılınacaktır. Ta-
liplerin fartnamelerini görmek 
için komiıyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin
de komiıyonda hazır bulunma 
lan. (149) (3988) 

Kilo 
3528 
5000 
7000 

Kilo 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
BOOO 
5000 
3072 
650 

7600 

7S794 

• • • 
Aı. Tıbbiye Mp •. 
Piyade Atıı Mp. 
Kuleli Llaesi 

Eczacı Mp. 
Maltepe Lı • 
Gülhane Hı. 
lhtiy t Ze. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Aıker konağı 
Aıkeıi Müze 
Merkez kumandanlıfl 
Dikim E'ri 

Yakandaki malaaJlere m.. 
lannclaki milcdar)arda manıal 
kömürü iki prtnamede aleni 
münakua ıuretile aatın alına
caktır. Münakaıaaı 13 Eyltıl 
9~ aah rUnü ıaat 14 l'eilll 
l 7 ,e kadar Tophnede M•
kez K.umandanlıfl ıatm alına 
'komiıyonunda icra kilmecak
br. Taliplerin fartnamesini g6r 
mek için komisyona müracaat
lan .e ittlrak için de muanea 
nktiade komisyonda lumr ha 
luaıaları. (150) (3989) 

• • • 
Renkli lrilkmıe 
Amballj kiğıdi 
Keaelik kitıdı 
ince elvan kiğıdı 

Yukarıda mikdar ve cfnıleri 
yazılan ııhhiye ambalaj malze 
mesi 5-9-932 puarteai aünü ıa 
at 1 S te pazarlığı yapılacaktır. 
Taliplerin evıaf ve ıeraiti anla 
mak üzere her gün ve muayyen 
gününde tea:ıinatlarile birlikte 
Tophanede Merkez K. aatın al 

1 
ma komiıyonuna müracaatları. 

(33) (4435) 1 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müesıesat ihtiyacı için 
30,000 kilo bulgur aleni müna.. 
kaaa suretile ıatın alınacaktır. 
Münakaaaıı 17 Eyini 932 cu
martesi günü ıaat 14 ten 17 ,e 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlıiı ıatınalına komiıyo- 1 

nunda icra kılınacaktır. Taliple 
rİn ıartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve itti
rak için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

(17) (4308) 

• • • Merkez Kumandanlığı mü-
esıeaab ihtiyacı için 2891 ton 
liva maden kömürünün 18 Ey
lul 932 cumarteıi günü ıaat 
14,30 da kapalı zarfla münaka
aası yapılacaktır. Taliplerin 
frtnameıini görmek için her 
gün ve muayyen aaatinden ev
vel teklif mektuplarile komiıyo 
numuza müracaatları. 

(160) (41S9) 

SENJORJ 
Avusturya Mektebi 

Galata Çınar aokak No 2, lngiliz 
koıuoloahaııeai lrartıamda 

Tat B. O. 2095. 

Derıler 10 Eylülde 
bqlayacaktır. 

Ka11t -emelitı, c- ve Pa-

zarda. -· &... ıü• 8 - 12 
ve 13 - 15 anımda ,..pılır. 

Naün Vapur ldareai 
lzmi• sür'at poıtuı 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
"""""" :.'.ita Perşembe 

rüaleri c.Jata nlıbmmdan aaat 
tam 18 de hueketle doiru 

JZMlR'e 
... pazıır sGnJer1 lzmlr'den aaat 
14 1/2 da ı..r.ı.etıe latanlml'a a• 
det ....... Tafailit için C...1-ta 
Gümrük kar111mda Site Franıe:r 
han No.12 :razılıanesine müracaat. 

... _. Tel. B. O. 1041. --· 

Sl::.YlUSEFAIN 
•rJııu --: Galata Köprü 

tı.fı B. "62. Şube A. 8\rlııec! 

'l(Ohllrdanade han l. S740. 

TRABZON POST ASI 
( KARADENıZ ) 31 A

ğustos çarıamba 18 de. 
Oöniifte Tireboluya da uğ
ranılacakbr. Galata rıhtı
mından kalkar. 

1 Eylül Perfembeden 
itibaren Bandırma ve Ka
rabiga postalan lıtanbul
dao nat 18 de kalkacak
lardır. 


