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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

kifayet rejimi 
Ve bir 
lktısat konferansı 

Bir yeni ikbaat konferansı da· 

l , 

Umaaıl Ne,riyat ve Yuı Mü 
ETEM iZZET < 

+ . j 

s 

h. toplanıyor. Makaadı, cari obm 
İl.baadi kifay.t rejimini, yani her 
llııenıleketin kendine klfi bir İkb· 
l&t yapmaamı bozmaktır. Konfe
'llna, bu rejimin yerine daha ae
!lif bir iktıaat rejimi teaia eımek 
!"ti7or. Türk umumi efkannm bu 
lıc.,;feramla alakadar olmaaı ve 
ıı.ı... toplanmadan ba konferan· 
"' -zarlannı tevcih e-i la
tılıwlır. 

lkbaadi kifayet nasıl bir te· 
ı.....wün neticeai idi? 

Harpten evvel dünyada Jnıv. 
"elli bir aermayedarlık vardı. 
I' azla iatihaal yapan memleket· 
ler.ıen OfYa tatar, miUtemlekele
"' akardı. ileri memleketler mut
ta..J latan· zengin kaynaklardı. 
"1 hali uzatmak için müatemle· 
~ ilhak etmek çıim açıldı. 
lt..rpten evvelki devir, battan ba
k, müstemleke ilhak etmekle 
teçti. 

Dünkü Maçın Neticesi:· Ruslar 3- Halkevi · Takımı 2 

l.ikin bir aün geldi, arbk il
~ edecek müstemleke kalına· 
dı. ileri memleketlerin artan ia
lilıaallerini gönderecek yeni mah
reç bulunamadı. O zaman ileri 
lııenıJeketler, biribirlerinin miia
len,tekelerine göz diktiler. Bun
~~n cihan harbi çıktı. Cihan har
•ı, arzm üstünde paylatacak müs 
~leke kalmadığından doğmuf· 
lıır. 
k Ne ~ayda ki, harbin sonunda 
"'lllaenın harpten musaffer çık· 
"'-dıtı hayretle aörillmilttllr. Bir 
diğer tera tarafı da fU olmuıtur 
iti, nıiUtemlekeler aradaki harp 
lleQeıerinde kallunınqlar, lmall· 
'- h.,laınıtlar, hatta bir çok eı· t...,.. ithalinden miiata;nl ola· 
~-kadar iatihsallerini artbrmıt 
!'l'Gır. Yeni mahreç ka:a•nm• 
~diasile harp açan n..; memle
"4'tlerin, mahreç kazanmak, tÖY· 
~ dunun, iiatellk ..ı.ı mlltterile
l'iııl kaybettiklerini sörmeleri 
lı.ylt acıklı olmuftur. 
• Şimdi arbk ileri memleketle

r;., tecrübe aörmilt nazarları, par 
!•k dıt pazarlarmdan müteya:o 
~ Pazarlanna dönmiittür. ileri 
"-leketler l<endi içlerine kapan 
..... lardır. lkbsat, denizaıırı lkb· 
... dı olınaktan çoktan çak. 
~ anavatan il<baaclı ha
~ inkllap etmifdr. M-le
,..tler, ileri hatlardan aeri:re 
~'at etmitler, ilz pa2AJ'larlle b., 
~ yalnız kalmıtlardır. Kuaaı, 
lıa.,, ne için açılınıtb: lktuadı 
teraqıetmek; harp sonunda filf 
~l.ziyet nedir: Jkbaadı daralt-
ıı..ı. .... 

Fakat, bugün ikbaadm daral· 
-- derecesi muayyen hadlere 
t.ıdlkten sonra karşıye ehemmi· 
?~li bir enıel çıkıyor. Arzm sat
""llll öbek öbek ikblat Yihalan
~ daha fazla aynlmauna mani 

Yor. 
ıı.. O enael borçlardır: Siyui ve 
-=:~ borçlar. Kıaaca ı ... ı. ede-

ıı.:L Tahmine ıöre dlinyada 100 
L!J:lll' Türk liraW. a.İyasi borç 
~ .. ; ve 500 milyar Türk lira
~ ticari borç var. Bu borç.lann 
) ehemmiyetli katım verilemi· 
~· Son tabire göre, (donmut 
:;""';) olmuıtur. Borç bir kere 
~~ mu, alacakh, paraıma a
b"">ak için hayh bekleyebilir. 
"" gibi hallerde usulen verilen 
~ap ıu yeknesak üsluptadır: 
~t inkitaf etain, sermaye te
-ü olaun, borç verilecektir. 

• 8u cevap klifeai az manbkh 
~tlldir. Zira ikbaat inki,.f et
_......,, aermaye teralrllm etmez• 
~ borç ta Hrilemez. .lıte yeni 
~ olunan konferam, bu m•Y• 
C" tetkik edecektir. Ne yapma· 
:""it- ki, İl<bsat inkitaf etsin, aer• 
~Y• terakümü olsun, borç veril· 
~ diye ortaya ablan biribirine 
!1-Ilı üç sualin cevabtnı nrmeie 
I\~ olunan konfora.na, tabiati· 

'le, ikbaadı inlri,.f ettirmek 
~i aramaktan batlayacak· 

._ tar.ler çoktur. Fakat bunlar· 
-- biri diferlerinden ehemmi
::.' aörünmektedir: Eıya fiatla· 
.ı., :rübeltmek. Eıya fiatlan 
.;: -.ah cihan ham maddeleri 
~ tları) üçte bire inmi§tir. Deni
~ fiatlar yükaelirae, iktısat 
"-tıa., tan kurtulacakbr. Yüluek 
'lııı , yüksek kir verecek, ki· 
ı. e&zibeaile mületebbis hareke· 
~ek n iatihaal artacakbr. 
11,lb Üyor ki, bugilnlrii eıya 
~ ~928 aeneainin etr,a fiab ae
..,;,~ çıkun. Bu, ahan buh
~ patlaclıfr aeneye tekad-

.. eden ilk normal senedir. 
~eranu tertip edenler, bu 
~ bir çare aöatermekle be
~· bir takım tedbirleri de be
~ !erinde aetlriyorlar. Bu ted
'ı ..._ en ı.u,....etli.i, altm fiab· 
.ıı., .. ~aya nisbet etmek tedbiri
' eri aürülmektedir ki, altı
>ıııı. -..Ola bir kilogramı, muay
~ "°"i ve mikdardaki ham 
~elerin oleferi olsun. N aaıl, 
~ Yahidi kıyasisinin bir nÜ· 
~ etalon olarak mahfuzaa, 
....:::" _fıatı da bir efya etalonuna 
~aun. Böylece etya fiab 

-bet edilebilecek ve bu 

M11rahha11larımı:ıın re/ika/arından bir grup dönüşte 
vapurun güvertesinde •. 

Balkan konferansına 
giden 

hey' etimiz döndü •• 
Konferans, Balkan ittihadı 

yolunda en 
büyük adımını atmış oldu ... 

Bikreıte toplanan 3 üncü Bal· 
kan konfel'UllUHl · İftlrak eden he
yeti marahhaaam.ız, dün. ... t 11 
baçekta Romanya vapuru ile ,.h. 
riıııdae aYdet -İf - Topane nh 
tnnıında karttlanmıttır. Heyeti ma 
rahhaaamız reiai Hasan B. kendi-

aile 8öriİfelı gazetecilere ıunlan 
demittir. 1 

"- Matbuat mümeuillerimiz 
heyetimizle birlikte Bükrqe ai
dip dÜAIDÜf ,,. konferana rueaaİaİ· 
ni takip etmlttlr. Konferanaa alt 

(Devamı 2 inci sahif,,de) 

Romen güreşçileri 
de geldiler 

Romenler ·tam takım halinde 
ve çok kuvvetli bulunuyorlar 

Balkan olimpiyatlannda atletiıım, 
futbol ve tenisin yapdmaama rai· 
men ıüreıin ihmal edilmit oldufunu 
nazarı itibara alan Güreı Federasyo
numuz Balkan aüret birincililderini 
lstanbulda tertip etmeyi dütünmllt
tü. Bu büyük iıi yalnız bafma viicu
de aetittmiyecefilçin federaayonTflr 
iriye Himayeietfal cemiyetiae mti,... 
caat etti. Memleketin adıhat •• hôln
yai üzerinde büyük bft. Unll olan 
muhterem Himayeietfal remiyetl F• 
deraayonun teklifini büylllı: bir all
ka •e nezaketle kabul etti. 3 •• 9 i
kinci te,rin Maksimde yapılacalı o
lan ilk Balkan aüret birindliklerinl, 
Himayeietfalimlzin bu büyük alaka
sına medyunuz. 

Gflret müaabakalarma hallmmıı 
her zaman alüa ıöstft"IDİ!tlr. Bir
kaç ..,eden beri yapılan beynelmi
lel liiret mü-bakaJ.,.mcla Lize çalı 
iyi ılereceler kazandıran l'lireKileri
mizin ba müsabakalarda ela y~ 
ırii aPrtacaldannı ku,,,,.,tle limit e
debiliriz. 

Büyük ihtimamlarla 1ıazırı.-n 
&'Üret milli talmnmuz henüz teabit 
edilmit vaziyette değildir. Takıma si 
ncek ıür~şçt1ft" blribirl.n., her W 
ta mllaabakıı yapmaktaılırlar. Maksat 
bir birincilik, bir Ünvan meaelai de
ğildir. Gaye, memleketi en iyi tem.O 
edebilecek talomı aeçmcıktir. Bu iti
barla hemen hemen biribi.fermln a
yannda olan ıür91çilerimiz içinden 
buaün en iyi nziyette balnnanı ..,.
mek çok zor olayor. 

Müaabwlara iıtirak edecek olan 
Romen aüretçileri dün ıehrimize gel 
mitlerdir. Romenler, tam taknnla, ya 
ni yedi aüreıçi ile iıtirak ediyorlar. 

niabet eıyarun kıymetlendirilme
si lehine olabilecektir . 

İt dünyaaı, beynelmilel il<tı
sat konferansmı iıtiyakla bekle· 
yor, ilmi ve aiyaıi mahiyeti ne o
luraa olaun hiçbir beynelmilel iktı 
sat müzakereaine bigine kalamı· 
yacağı tabii olan memleketimi
zin, bu konferansı çok dikkatle 
takip etmesi iktiza eder. 

Müclerru 
Nwmdtin ALJ 

Dün şehrlmi:ıe gelen 
Romen güreşçileri 

Bu.Jar meyanmda aiır slldetleri de 
vardır. YugoeJay ve Romenlerin a
lır alkletlerile çarpııacak olan l""urk 
aiır sildeti oldukça mühim bir imti
han geçirecektir. 

Romen ıüre,çilerin1n isimleri tun 
lard<r: 

Filizde: Z. Abntdad 
En hafifte: losif Toju 
Hafifte: losif Greavu 
Yan ortada: Dem. Majaı 
Ortada: Fr. Cocoa 

(Devamı 2 inci sahifede) 

-Ruslara 
·Maç 

-·---
Bir çok fırsat_ 
lar kaçırdık 

- .. 
Ruslar 3 - Türkler 2 

1
. ANKARA, 30 (A.A.) - Ruı mil
li takımı ile Halkevi tak.um ara11nda 

' ilunci maç bugtin 1 stildil sabasmda 
yapılmıfbr. Çok "nlabaldı: bir seyirci 
küıleai de bu maçı al&ka ile takip e- • 
diyordu. Saat tam on betıe evvela 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Yeni bir 
Layiha .. 

Sanayi kredi ban
kası kanunu

nun tadili istenecek 
Sanayi kredi bankası hakkın· 

daki kanunun tadili için Meclise 
yeni bir layiha verileceii haber a 
lınmıtbr. Bunun sebebi mezkur 
kanundaki teıviki aa.ıayi kanu· 
nundaki gümrük mu fiyetlerinin 
ilgasına dair olan ii mdür. Bu 
hükümle temin edilecek giunrilk 
varidatı aanayicil~re kredi açılma 
smı teminen Sanayi kr~i banka· 
sına ait olacaktır. 

Teşviki sanayi kanunundaki 
gümrük muafiyetlerinin kaldınl· 
ması sanayicilerin ba.ırı tetebbüa
lerini mucip olmuş bu müracaat
lar lkbsat Vekaletince haldı ııs. 
rüldüğiinden Sanayi kredi Banka 
sı kanununun tadili İçin Meclise 
bir tadil layihau teklifi tenalp •· ı 
dilmiftir. 

Sanayi ve Maadin Bank._ 
baib fabrikaların idareıri için .._ 
teldriil edecek sanayi ofisi de ba 
sene- teaia edllmiyecektir. F ahrika 
ların idaresi için bu Mile Sanayi 
ve Maadin bankasına merbut mu
vakkat bir büro teals oluna4'aktır. 

Yarın 
Milliget'te 

9 3 felaketi ve İgna 
tiyefin hatıralan 

Siyasi, tarihi te/rl 
Jıa ve bir impara
torluğu feMkete 
sürükleyen facia
nın iç ua:ıa 

Y ann Milliyet'te 
okuyunuz. 

•••• 1 Adem••Havva 
Ba da Mllllyet'in 

edebi romanı 

Yaşar Nabi B. in 
11a:ul•ml:ı için ha-
21rladılı bir e&erdl 

Edebi, müheyyiç 
ve çok meraklı, 
içtimai bir yaraya 
dokunan roman 

-Cümhuriyet b~yramı T~rkiyenin 
her tarafında 

m azzam tezahüratla tes'it edildi 
Ankara'daki geçit resmi pek parlak oldu ve 

yüz tayyaremiz merasime iştirak etti
lstanbul'da,.,. Ankara'da ve bütün memlekette geceli 

gündüzlü tezahürat nasıl oldu? 
29 Te1rinievvel Cumhuriyet ı 

ila}ru.!!JI memleketin heı· tarafın .. 
da parlak tezahüratla te.it edildi. 
Daha birkaç hafta evvel §ehrlmiz
de ve bütün vilô.yctlerde hazırlık· 
lar yapılmağa başlanınıftı. Cum· 
huriyet iliınınm o"uncu yıldönü
mü evvelki gün bi.itün memleket .. 
te aonauz bir .. lteyecan ve sevinçle 
tesit edildi. 

lstanbul ba,tan ba~a bayrak,· 
lar, defne dallan ile süslenmft 
ıehrin iki y...-inde büyük takl•T in 
fa edilmiıti. Gece reami, huauıi 
birçok binalar elektrikle tenvir ., 
dilmifti. Mekteplerin, dairelerin 
ve dükkanlann tatil olması halkm 
al<m akın bayrRma ittiraklnl te
min etmiıti. Daha ~rkenden her • 
kes sokaklara dökülmilJtü. Reaml 
geçidin aüzerı&hı olan Beyasıt
tan Taksime kadlU' caddenin iki 
tarafı luncahmç dolmuttu. Her- ı 
kea kahraman askerlerlaıbln ae-
çiJini bekliyordu. Kiiçllk mektep

.._,,. 

İatanbul resmi geçidinde 
bir zırhlı otomobil 

Iiler de Veremle mücadele c-ni
yetinin rozetl<0rini dağıbyorlarclt. 

Reaml kabul 

Vilayette Vali Muhiddin Bey 
tarafından bir ~e$mİ kabul ha:ı:ır· 
lanııutb· Bu kabul reamine dokuz 

• 

Kı:ılarımı:ı gertt re11mlnde 

buçukta b.,Iandr. Vali Bey oc bu 
çufa kadar burada tebrikleri ka· 
bul etti. Reami kabule ittirak e
denler ıunlardır: 

latanbulda bulunan mebus B. 
ler, kolordu kumandanı Şükrü Na 
ili P.,. ve bütün erkô ve iimera, 
Darilfinun emini. inhisarlar mi· 

BOgOlı relılml:ı Oa:d Hıuntlerl geçit reeınlnl 
temaşa buguragorlar 

dürü, miifettitler, müddeiumumi ı bahman -Ut.lif emebi ~let 
- blkimler, Darülfünun heyeti, konaoloalan vlllyetıe ıelenlı YaH 
defterdar ve maliye memurlan. beye tebrilr.ltta bulunmutlardıır. 
VIllyet erklnı, kaza kaymakam- Fı b la. 
lan, nahiye miidürleri, maarif mil rlıada agram-.m• 
dliril Ye muaTinleri ile ilk tedrisat Cumhıırly-et bayramı mC-
mllfettiıleıi, liae ve ortamektep betile C.H. F. Ocak ve nahfy• 
müdürleri nafia mühendisleri, de- merkeslerinde de öiledea .,,,,el 
niz ticaret müdürleri, sıhhiye ve- bayram)._ yapılmqbr. 
klletl müfetlltlcri Evkaf müdürü Öileden l(lnra aaat 16 da Fır· 
ile belediyeye me:..up ileri gelen ka Villyet merkezinde ba;JTaml&f 
zatlar, tehir mecliai azalan, fır· ma meraaimi batlamat ve tehrin 
ka refaleri ve idare heyeti azaaı, her tarafından p:el- tıeflUllbn ka 
ticaret odası ve borsalar ile tir· za, nahiye Ye -t ocakl•n heyet 
ketler müdüı-leri, muhtelif eanaf leri Ye Fırkanın binlerce azası Vi-
cemiyetleri. layet merkeaİııle gelerek bayraın-

Öfleden sonra da latanbulda [Devamı 6 mcı aablfede] 

Yunanistanda ki kabi
ne vaziyeti yeni 

bir safhaya giriyor! 
Bu akşam Reisicümhurun riya_ 
setinde fırka reisleri toplanıyor 

Başvekil M. Çaldaris mi oluyor? 
ATINA, 30 (Milliyet) - Siyasi 1 an .,,,,el teeıaüı etm•I arzu1D ile, 

vaziyetin yarın yeni bir •Ol:he va in- bu sareti halli kabul etmiıtlr. M. Ve 
lritaf aöatermeai beklenilmektedit-. nizelosun beyanına ılır> abrar fırka 
Bütün siyasi fırkalar rüeaaaı bu ak- sr, aelııiz ay kadar yeni kabineye mu· 
ıam aflebi lhtimaJ ıen• Reisicüm- halefet etmeyecek, bu müddet aeçtik 
buran riyascti albncla bir içtima ya- ten aonra ııertıe.tii hareketini iktİHp 
pacaklard<r. Bu içtima neticeaind., eclecektir. 
bt'i vaziyet ve kabine reisi tavu
zub edecektir. M. P- Anaslaa}'1l 
M. V enbeos tarafından nlô olan l· 
dl bir davet üzerine Bilkretten bu-
&'ÜD Alinaya ıelcl. . 

Bütün alyui fı:kııhır rüeaıw, 
caıa aünü de R•aicümlııaran riye
aetlnde büyük bir içtima yapmqlardı 
Ba i~timada ahali fırkaınan tOflrlli 
istenilen milli t-rlcüz kabineaine 
ittiralô temin edilnMie çalqdmıt. fa 
kat M. Çaldaris böyle bi~ kabineye 
cinneti u'ft kabul etmemişti•. Uzun 
bir mlh.akereclen aonra bütün muhe
lelet fırkalannın M. Çaldariain riya
setinde bir kabine t .. kU ebneleri ka
rarlattırılmııbr. M. V enizelo;, mem
lekette aİyui aiikiin va lıazurun b!r 

Radyo 
Sahifesi 

lllrmlelıette 11ünllen rine ia~ 
tal ile taammüm eılen rcul;yo İfl•• 
ri lıalılıınclcr ( M ilUyet) okuJIUC'U" 
lan için 6ulfÜnclen itiba,..n halto
cla bir RADYO aahileai n.,recle· 
cektir. Bu aalıilede en cloiru proı 
rcrmı oe radyoya erit yenilikl .. ri 
bulacalıanıa. 

ilk ..U.üeyi 6ugiin olıuyunus. 

f 
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Balkan konferansına giden 
hey'etimiz döndü 

Ruslarla 
Maç 

Teslihat 
Meselesi 

[Bati ı ind ahlfede] bir hava İfin'le eöyı-- mıtukla-
lııatibalarmıı onlarm ıaaetelerinde nn m'!htn~dan ba~tmeden 

red ki ri tabiidir. Benim ay- ıeçemıyecefım. B!' zıyafette en 
Def ece • . _,_ ktur heyecanlı nutku "ı uıoalav ıırupu-

[Başı 1 inci sahifede] 
Ruı takanı ve onu t•kiben bizlm ta
knn allotl&< araaınd.ı aalıaya çıktılar. 
Ra.Lu- en iyi oyunculan olan mer
kez muavini Selin ve merkez muha
cim Butosof ve kalecileri Bepkin1den 
malınım idiler. Zeki Beyin takımmuz 

nca aöyll:v-k bır tez- J'O .,. aun umumi katibi M. Topalovitz 
Konf er anı tntlbaları eöyledi. Bir halk çocufunun ıade-

Fransız planı hak
kında M. 

Bone oıır'un izahatı 
da yer alacalı beklenirken aabaya çı PARIS, 30 lA.A.) - Hava• a
kddığı nkit Zeki Beyin oynamadığı jı.nımın br muhabiri tarafından so
ırörüldü. Bizim takım ıu ıekilde idi: rulan suallere cevaı• veren M. ~a'!l 

Hli&amettin, Hüınü, Lutfi, (iz- Boncour Franaa planının esaı fıkri-

(He,,.t1mi.ıe birlilıte BIJltr..- lifini n aam.imiyetini muhafaza 
!JiJero arlta;/"f'l"U Mectli SaJret- eden bu aosyaliat Yuııoalav mürah 
ıira Bey de 1 .. ra dönmiiftür. HGMln haaı, sütunlar ve kubbelerle .W.lil 
Bevi't J r b •)onattnda İJ<Ir•t eyle- bllyilk salomm derinliklerinde a
ılill 6İbi, a..ltaJtlfUl'U lıonferan- kisler uyandıran ahenkli sesi ile 
,.,. !>ütdıı muai.ini yalıuaJon la- konferanaın me&aisini fÖy)e İzah 1 n"ın tesliİıatın baldı ve munıifane bir mir) Nazmi (lzrnir), lhaen ( znıir), ber 

Bilal (Ankara) Fikret, Sali.hattin, •urette tahdidini temin etmek ve 
v:;cude ııetirilen misak Vehap (lzmir), Muzaffer, Sait (iz- ri Avrupaclaki muhtelif orduları ta-

4.lo ..ımlfılr. Bültreı içtimamuı etti: 
muhtelli solhalan, mesaiainddıl 

l arp p1'yta ıtlanndan dikte edi· · ) nwmen tedafüi bir tipe İrca eylemek hedsl uc merhaleler, IHllrdıiı ne
ticeler luJılrmda; arlıaJClf'mızın 
rBrüı ue lntibalaruıı ihtll"' eden 
birind ,..._,., Gf'li•Y" dercediyo
nız.MQtealnp •lbtlade diin- ya
.,ıan da ara ile nefTedeceğiıı.). 

Bükr.,.ten ırüzel intibalar!& 
döndük.Romen milletinin Türkiye 
ye ve Türklere kar~• duydu~lan 
aevııl ve hÜİ'metİn her veaılede 
tesabllrüııll görerek, dost P.oman
yarun misaffrseveı-liğinc şahit ola
rak döndlik. . Balkanlann en 
m\Ute na bir ~ebri halini alan 
Bükr&!İn ve Bükre,lilerin zerafet 
Ieı min hayranı olarak döndük .• 

R-.anyarun her tarafında Tilr 
kiyenin ve Türl<lin ismi büyük bir 
tohretln, bir asaletin, bir varhfın 
ifadesi halinde kafalarda ve kalp
lerde yeralmı,lrr. 

lıte bu hakikatin bir tezahürü 
Geçenlerde Romen Pulamento
aunda bir münakaşt! esnasında 
mebuslardan biri küraüd"n hay· 
krrmıt: 

- içinizde Osmanlı ti.bijyetin
de olarak dotmut olma kl • iftilıar 
eden, ııurur biued"n bir arkada· 
tınızım! .• 

• • • 
Üçüncü Balkan konferanu na

ııl bir netice Yerdi?. Bugün için 
merakla iteri ~ürHlen alıftl budur .. 
BuJgarlarm misak projesini İmza 
etmemi, olmalarına ra -;.men iddia 
olunabilir ki, Bükre, konferanaı 
dava yolundi\ e•aah ve kıymetli 
adnnlar atmı' bulunuyor. 

Bulgar murahhasları, ekalli- -
yetler meselesinin hallinde baaaa
siyet göatermeklc beraber misak 
projeainin eaa,1annil taraftar bu· 
h•nduklanru ve bu eaaılan pren· 
ıip itibarile kabul ettiklerini Sina
ra dönlltü trende ve Blikret utaa
yonunda aktedilen iki konaey iç
tlmıunda sarahaten ifade, ve bu 
ifadelerini bir teblif ile neırii ilan 
etmitlerdlr. 

Bulgarlar konferansı terket
miş delillerdir. Ancak ekalliyet
ler meselesinin halli yolunda mü
zakere ve temaolarm ilerlemesine 
lntlzaren mbak projesi ııörilşülür 
ken içtimada bulunmamı~lardır. 
Kuvvetle limit olunuyor kl,ekalll
yetler meselesl 933 senesi Teırinl 
evveline kadar grupl..,. arasmda 
temas ve mibakerelerle bir 1Uretl 
halle raptedilebilecek, ve Bulgar
lar da Belgradda İçtimaı takarrür 
eden dördüncü Balkan konferan
aına misak proje ini imza etmiş o
larak ittlrak edeceklerdir. 

• • • 
Üçüncü Balkan konferan•ının 

tebarüa ettfrilmeite llyık bıuuıl
yetlerinden biri de Romanya Ha
riciye nazm M. Tituleaco'nun kon 
feramın açdına celM&lade irat et
tiii nutukta serdetti~! fikirlerdir. 
Muhtarem nazır konferan• mesa
isine ve bu mesaiden dofan ve 
doğncak olan kararlann tatbikin
de Romanya hülulmetloin yakın 
•e ciddi ali.kasrnı bilhAaaa teba
rüz ettirmiJtir. 

Konferan•m açılma Ye kapan
ma celselerinde öylenen nutuk
lar biribirinden ehemmiyetli oldu
iu kadar, Bükret belediyeai tara
fından askeri mahfilde •ıerilen bir 
ziyafette resmiyetten bir az u
zak ve binaenaleyh daha ııamimf 

mır n:....na eıki Fen·-'--bçeli ve Mu- ve bunu yap&<ken coğrafi vaziyeti ı~n bir mi•· k deP,ildir. Bu millet- ~ru .,,..... 
luin a zu.ıu ,·ıe meyd•"• ııelen L'-- - .. den "~-·ı B • ·c1are. ve her devletin ihtiyaçlann• nazarı 

- oam:ııucun ~ı eyın ı aın d'ılıkate almak oldug"unu söylmıi.ıtir. 
bir Sark 1 n '<amoıudur. Son za- • de bqlandı. ilk hücumu Ruılar yap- 1 
manİarrla r unaniatandaki zelzele blar. Arka arbyl\ devam eden bü- Bu tip, her türlü taarruz imkan arın 
ler ııibi bu anlapnam17., batta Ce- cumlar Hüsnü v> Lutfi müdafaası dan mümkün olduğu kadar mahrum 
ıniyeti >\k•amda saramhlar uyan- tarafından kırılıyordu. Şimdi bizim olmalıdır. Bu plan, beynel",:ilel bir 
dırMak mıhlyettedir. Öyle bir takını mukabil hücuma ııeçmiıti. Sol plan oldufunelan milli kadro • ıerv! 

ıin dnam müddeti ancak umumı cevir v•~ıvoruz ki, birçok müease dan inkitaf eden bu hücumda Fik<et il" 
ıeler yıkılıyor. Harp bütün dava- Vebaba ııayet münit bir vaziyette bh pli.nın derpif edeceği te~z atın 

nctıceal olabilir. Ancak bu plan, ka' • rı ha !etmedi. Büyük hadiseler bir ara paaı verdi. Vehap kaleci ile 'dd · 
arifea;ndeyiz. Hi.diaat büyük dev- kar~ı kar,ıya kaldığı halde muhal<- bul edildiği zama'1 bahservi•

1 
mb~I. cM.tı-

letleri bir harbe, bir kargaıalığa 1kalıcrı"nde~erbdilı.e. cekHu"'cOıu'mr dgaolud"'e""valmeciendii~yo-el ~;.:e:~~=~- Her::.n~:·işa-
sürükliyecektir. ihtilaller olacak- • ·ı klif 1 
trr. Ve nerede duraca~ı belli ol- nız. Muzaffer muavin hattından aldı ret etmit olduğu veçbı e, te. aklo u
mıyan ihtilaller. . il paaı Seli.battine verdi ve Sclabat- nan pli.nın emnü ıcli.met mH . an-

" Y · b• Balka t 'hi tin vİPTnİ metreden kuvvetli bir şüt- nın heyeti m~uası arasına gı.nnek . . . . . em ır n ftrı ,--·· ,. B _ı._ b d A enkaya 
b 1 v ._ 1 k kad le oyunun '-·-inci dakikasında Rus tc.,ır. uruann &tın a m aı ıyor. ~.,at arı ezece ar kal • ""'1an 1 da ~mil olan umumi bir iıtitare mi 
Tunada kudret var. KuYvetlerimi eaınin ağ na taktı. Bu surete ~·· akiben mili ti · eti 
zi dafıtmryahm. Kuvvetlerimiz 1-0 ııalip vaziyete geçtik. Ruılar hu "'!''· bunu t . e er cemıy 
blrleıince azametli dağları, nehir- golden sonra tekrar hücuma geçtiler mı~ ~e Locam? mıaakı bun~n ÇI 
leri ezecek, parçalayacak bir kud Soldan İnen büc11mlarında sol için · kan ıblifl&<; ve bar de daha s~ih <>-

bul ~ '-- bi ""t" H"" tti · · d lan ve yalnn: Avrupa devletlerme a-ı·e( vücut ur.. b"."" tutur su ~I u"t".ıne . runkaldıyenHn .. e İt bulunan ,,. f"karıda tahlil edilen 
Ayni ziyafette Bükret beledi· ır şu ı e ne ıcesaz . u- . sakta 

Ye reiai M. Dobresc<> Biıkre•in Bal cumlar kartıhklı de' •m ediyor Fik- arkeri mi&ak vanlır. Bu son mı n 
· ' tt ald - b" M ff · ıkı miıtekabil muave.,etteu başkaca. or-kanların Cenevre" olmak arzu- re en 1111 •r pası uza er s d elm sak b" L.1 ti" ·ı 1 

L. -t tah ·ı t . . d k 1 . al ulano y e ar ""'" re n mes aunda bulundu:ru.nu zikrederek 1 Ulf ıu e vı e tı ı&e e a. eyı y a . . . . 
1 

. 
B-k . ba t~ db" 1 "tt"ha yarak avuta aitti llu esnada aleyhi ve nnkdarlannın tenkiaı netice erı u reşın 21 e ır er ı ı T:ına . . · . ~ k cakbr 
hazır bulunduğunu ileri sürdü. mı"' verilen bır l..orncrdc aol ıç Pav çı 8 

· • ı iJ 
Dedi ki: lof'un ıılu bir ıühi Hüsamettin elle- Havas aJansına g re 

1 - Belediye Meclisine teklif rinde kaldı. Ruslar hakim vaziyet al PARIS, 30 (A.A.) - Bir kmm 
edecefim. Balkanlı talebelerin mıtlardı. T ~ikel.i daki~ar .. geç~ri- e~nebi ma~~atımn F~anı? .!'lanının 
Bükre,te yaşamalarını teshil icin yorwı. Çcktıklera sıkı bıı· tut dıre- bılhaua, merkezdeki butün kara 
iki milyon lira !eylik tah•iaat isti- ie çarparak muhakkak bir golden kuvvetleri hizmetnin umumiyetle 
yeceğim. kurtulduk. Geçtiğimiz mukabil bil- müddet itibarile tenldıi hıtlıkındaki 

2 - Balkan hül..i\met merkez- cum of&aytla neticd~ndi kaldı. Tek- dün yapılan teıribat11 müteallik ~la
lerinden rica ediyorum. Önümüz- rar hücuma geçtik. Veh~p ortada rnk ıerdetmlt oldukları mütalealar 
deki yazdan itibaren buraya iki çol: bozuk bir oyun oynuyordu. Ge- dclayısile Havaa a!anaının diplomaıl 
yüz talebe ırönder•inler. Onlara ne bir ııol fıraatı kaçırdık Hücum ıııuharriri atideld izahatı toplamış· 
sahillerimizde ''eya da~lanmızda hücum Üatüne devam ediyor. Haki- bı : 
gÜzel bir tatil geçirtelim. miz. Muzaffer ve S.U.hattin kombine Askere ama usulüniin bütün mem 

- Balkan hükUmetlerinden bir oyunla kolaylıkla Ruı kale•ine IE'ketlerde yekwk br hale getirilme 
rica edyorum. Tebalarmıız için iniyorlar. Fakat Vchahm çekinııen ıi suretile bütün Avrup.a ordularının 
mütekabil yardun tetekkülleri vü oyunu bize ııol fı,.atlarını kaçartıyor yeni baştan ten•ikin.1 tıılep eylemeil 
cude getirelim. Rualar t<krar hücunıda. Muzafferin Fransaz planım vücud., ııetirenler, 

4 - Bükre, tehri kendi imar b!r tiitü a~ta gitti. Aleyhimize olan hiç bir zaman hahrl•rına .ııetirınemi~ 
tetkilôtını miitebasaıalıınru malüm~t bır komerı de onlar kaçırdılar. Sol- l<·rdlr. Franıız pllnı, teslıhatın tahdı 
ve Jecrübeıile dite<"Ballı.an tehir d~n inkişaf eden bir büc!'mu'!'uzda d> konferana tara(•n~_aıı kabu cdllmlf 
ı .. ri emrine venneğe dalına hazır· Fıkretten gelen topu Salabatbn fal- Benes raporunun mühem olduıtu Il
dır. •olu bir şiltle hasım kalesine gönder kirerden mülhemdir. Bu raporda ted 

5 - Bi.kreşli mekteplilerin No- eli ve top kale üıtünden dıt"rı çıktı. rlci ve biribirine merbut bir talom 
elde diğer Balkan merkezle R~abu- bu e~na~a bir hllcumla ~!•- itil'!'!ardan n;ıü~ekkcp bir ıerl vUcu,le 
rindeki mektepi arkadaşla- mıze kadar ındıle•:. Pavlof sa~ ıçın- g"tirilmeal iltaz."Un olnnmakı. ldL 
nna hediyeler gönderebilmelerini ılen .ald~ to~u bekleri al'11Rrak 11- 1 zamırun ~lanı ~bul etmelerini temi· 
temin makaadile tebrimiz muay- kı bır ıutle aıılarımız:ı taktı. ve bu 1 F ranaız ııatemı, devletlerin kımu a
yen bir para tahsis edecektir g?,I beraberlip te'!'ln eyled!. ~ ekrar ne medar olmak ü;zer,. hususi ahval 

6 - Bükreain umumi meydan hucuma ııeçbk. Fıkıet ferdı bır akıt _.., şeraiti nazarı dıkkate ahnac.aktır. 
lanndan birine. "Koufederaovon la Ruı kalesi..,. k.&dar İndi ve Rııa 1 Akitlerin ı...ılefiyetlerl, itilaflar da 
IJalkanik, iami verilmeaiui Beledi kelecisi Fikretin aya~na yatarak mu 1 ha hudut inıfi hudutlar dahilinde 
ye Mecfüine teklif edeceğim. ha~kalı b!r i?,le mani oldu Tel.rar tatbik edilccefinden doayı, daha ıa-

7 - 'l:ıba iyi tanıflltak ve teş· •aııdan bir hucum yaptık. Kaleye rib ve mahdut oa-:aktır. Eıaıen bu 
killt yapmak maksadile "Merke- 1 ~nd""!len top~ Rus kaleciai hatab prenı!pler. Fransız pl!nında y'1nıa 
zi Avrupa paytahtlıın birliği., vü- bır ~~·.<'~te e!ınde~ kaçırdı. Top ka aske.n meıelelerln hal ve teavlyetlnl 
cude ııetirilmeıini bütün Balkan lı; Ç>Zl.' 1 •~ uumıde iken. atak muha- tanıya eb_nekte belki ayni zamanda 
merkezlerine teklif ediyorum . ., cimlenmnı olmut golü kaçırdılar. meaeli m~t"";"rızın banal tara! ola-

Bükretln muhterem ve faal Be ~uıları.n h.ı a~cla yaptıkları 5ok se- cağını tarıf, gıbi meıelclerl de ıhtlva 
tediye relıinln, Balkan ittihadını '! . bir .. hucuml~rı Huaam.;t- eylemektedır. 
takviye yolundaki teklifleri de- tının guzel bır plonJonıle Bir nokta? 
Yamh alkıtlara mazhar oldu netice.iz kaldı. Birin•kiler güzel fJ81 PARIS 30 (AA ) F 

· la 1 R k 1 · · · F k , · -- ranıaz Mec. S. k r ~ bouı ka caıne ımbuyor. a at rner planının eaas batlan ve ana tildrlerl 
czın zu oyunu fırsatları be- h · ı· 

Yunan kegetl de qe!dl ba ediyordu. 34 üncü dakikada uzak akkında cuma ııll!"ü '?"c ıst• yapı-
il Y ta bl r 1 ıh l Fikr lan beyanatta mlibım bır nokta nnu-Romanya vapuru e unan mu- n r av . .anın a •ımı et im F • 

h · d tela dd ·v · ek I tu ll§tur. ranıu, gayn muayyen 
rahhas eyeh e avdet etmiştir. 50 n Y •. mm gıaı. Y•~ıer i~ en bir milddet için merkttdeki bütün 
Buııün ayni vapurla Pireye hare· tcı>u aai fUtle kalenın uıt ağına vur kara ku etleri 1- d r k -
k d ki d • y ı y d Fakat t kal · · il · d vv 5osa va e ı as erı et e ece er ır. a ruz unan u op ecının e ~rın e. hizmet üdd tini m·ı~r ii 
heyeti Reiai M. Papa'!aataııyu, ~· Hake'!'. düdiik. çalıyor. Gol. R'.'slar ve bu ~e tenkl::ı;:....tı s':ıa 
Venlzeloatan aldığı bır telgarf u- 1 buna ıtıraz edıyo,. Kale hakeım gol kabul etmektir Bu fartların ·ki l 
ze~e Bİi1<r&4ten ba".a ~arikile Yu ol~ğund:' nnittw~ idi. Bu golle 2 t tunlardır: · 1 1 

nanıstana avdet etmışhr. gahp va7ıyete geçtık. 1 T "L.tı tahd"dı' b' "b' · 
B d .. . - esuna n ı ırı ırıne 

Hasan Heg un an sonr~ d~vre ?'utekabıl bil tabi olmalıdır. 
cuml&<la 2-1 lehinıız~ bıttl. 2 D · az.ı"de ı· 

Hasan B. Perapalaa oteline mi 
safir olmuttur. Bu akıamki tren
le Ankaraya ııldecektlr. 

- enızaıırı ar meıu ıyet ... 
ikinci haflay11ı leri olan milletler, huıusi kuvvetlere 

malik olmak hakkını muhafaza ebne 
lidir. 

Rusya 
Romanya 

iki hükumet ara" 
sında müzake

rat devam ediyor 
BUKREŞ, 30 A. A. - M. 

Titulesco, nazırlar meclisinde, 
Romanya - Sovyet münasebatı 
hakkında izahat vermiştir. 

Mecliı, müttefikan. hariciye 
nazırmın raporunda müııdeı-iç 
noktai nazarı kabul etmiştir. 

Gazetecilerin suallerine ceva 
l·cn '1. Titulesco, doğrudan 
doğruya müzakerat icra11na de 
vam edilmekte olduğunu söyle 
mittir. 

M. Herriot'un 
Bir nutku 

Fransanın harici 
ticaret ve siyaseti 

PARIS, 30 (A. A.) -M. Her
riot, ispanyaya giderken Poit
riera'e uğramıı ve orada radikal
ııosyaliıtlerin bir nümayİfİ esnaaın
da bük\ımetin mali ve iktisadi ıi
yaaetinden bahsetmittir. Mumai
leyh, 1933 senesi bütçe açığını ka
patacak olan mali projelerin ma
kul ve muhik olduğunu sôylemit 
ve meaarifin asker masrafların 
tenkiıi auretinde yapılan tasaı·ruf 
la açığın 12 milyardan 8 milyara 
indiribniş olduğunu beyan etmiı 
ve demiıtir ki: 

"Pllnın ela itpat eylediği veç
bile Franaa bükfuneti, teslibatın 
tahdidi için vasi mikyasta tedbir
ler almmaaına taraftardır. Fakat 
yeni teminatlar vücude cetirilme 
dikçe timdiki emniyetimize dokun 
mıyacağız.,, 

Eylul ayında harici ticarette 
görünen mahau• kalkınma, iktıaa
di vaziyetin aalaha yüztutmuı ol
duiunu ııöıtermekte bulunan Fr
ansa, asil kapalı iktisadiyata ru
cu etmek tasavvurunda delildir. 
Fransa, mübadeleleı-inde bir mü
tekabiliyet aiyaseti vücude ıetir
mek ve dolayıaile yapılan mütea.d 
dit ve sık himaye uaullerlnden ve 
anormal manialardan batka hiç
bir feye kartı müdafaa tedbiri al 
mamak niyetindedir. 

Harlcf siyaset aahaamda Cenev 
re, Lauaanne ve Stresa'da müııbet 
faaliyetlerde bulunmuş olan Fran 
aa, tealibatm tahdidi konferansı
nın hail. hazırdaki nazik vaziyetin 
uzayıp citmuine ve medeniyeti 
tehdit eden yeni bir tealihat yarı
tma mani olmak kayırusundadJr. 
Fransa, plinmm cesur, bütiin ira
delerin irtibat merkezi olmaaıru 
temenni eylemektedir. 

M. Herriot, Fransa - ispanya 
dostluğunun bütün milletleri biri
birine bağhyacak olan doatluklar 
için bir misal te~kil etmeaini iste
mektedir. 

.Ocak kongreleri 
bitti 

Cumhuriyet Halk Fırka11 O
cak koqreleri her tarafta bitmif 
tir. Konıırelerde ocalrlann ihtiyaç 
Ye temennileri birer rapor halinde 
ihzar edilmif olup katalaı·a 'eri
tecektir. Y anndan itibaren Nahi
ye kongreleri bıatlıYıtcak ve bir 
hafta devam edecektir. Nahiye 
koqrelerini kaza konııreleri ta
kip edecektir. 

Manisa istasyonunun küşadı 
MANİSA, 30 (Milliyet} - Maniaanın yeni iataayonunU11 

küşat resmi dün büyük meı·asimle yapıldı. 

Yeni tütünler satılığa çıkarıldı 
İZMIR, 30 (Milliyet) -Yeni tütün mahsulünün ilk piyııta 

sı Kaşadaaı köylerinde 100 lruruştan açılmıttır. Kencae inbl' 

sarla Felemenk kumpıınyuı yüz ondan nııi.ib•yaata batladılar. 

lzmirde üzüm müba~qaası 
İZMİR, 30 (\tilliyet) - lobiaar idare.iıu iki milyon klld 

üzüm mübayaa edilmesi için emir geldi. Bunun yanm milyoo 

kiloıu Manisadan alınacakttr. inhisar bq müdü.- muavini ibra• 

him Bey Mani:a borsasından derhal mübayaata baılamak üz•• 

re Maniaaya gitti. Diğer bir buçuk mil.yon kilosu !2mitden alın• 
caktır. Üzümcüler ıevinç içindedir. 

Filgos - Ereğli hattı 
Safranholuda 

ZONGULDAK, 29 (Milliyet) Gecikmittir. - Filyo5, Ereıl· 
li Demiryolu bugün Safranboluya varmıttır. Safranbolulular il~ 
gün şenlik yapacaklardır. 

Akhisar tütün piyasası 
İZM1R, 30 (Milliyet) - Akhisar tütün pıyasası bugün 150 

ila 180 arasında açılmıştır. 

lzmir şehir meclisi açılıyor 
1ZMIR, 30 (Milliyet) - İzmir şehir meclisi yarın ilk içti· 

maını yapacaktır. 

Fürugi Han bir tayyare filo
muzun uçuşlarında bulundu 
ANKARA, 30 A.A - lran Hariciye Veziri Fürugi Han ıtaı 

retleri bu sabah Milli Müdafaa ve Hariciye Veldllerimizle tay

yare meydanına giderek bir tayyare ftlomuzun uçuşlarını gör· 

mü9lerdir. Mühendis !hlabattin Beyin yaptığı tayyare Furuııl 
Han Haz. !erinin çok nazarı dtkkatiui celpetti. 

Öğleyin B. M. Meclisi Reisi Kazım Pata Hazretlerinin ı.i· 
yafetinde hazır bulundular. Ziyafette Başvekil. Vekiller, Meclis 

ikinci reiıi ve hariciye erki.m hazır bulunmuşlıudır. 
İktısat Vekili Celal Bey Fürugi Han Hz. leri şerefine bu afc· 

9am kendi evinde hususi bir aktara' yemeği vemtişlerdir. 

Şevk" B. geldi 
Bir müddetten beri tedavi i

çin Avrupa1da bulunmakta o
lan Muhtelit Mübadele komis
yon.unıdaki Ba§ murahhaamıız 
Şevki Bey dün öğleden sonra 
Marailya t•rikile şehrimize av
det etmİ.f ve komisyon erkam 
tarafından Galata Rıhtımında 
kartılanoııttır. 

Cemiyeti Akvamda hükfune_ 
tinf temsilen bulunan Muhtelit 
Komisyon bitaraf reiıi M. An
derıoo da, dün sabahki ekspres 
le Cenevre'den avdet etmiştir. 

Şevki B. le M. Anderson'un 
avdetleri üzerine komisyon he
yeti wnumiyesi bugünlerde iç
tiımaa davet edecek ve muh
telif bürolardan çıkan işler gö
riitUlecektir. Komisyon itleri_ 
nin bir an evvel intaç ve laafi
yeaine çalıştlmaktadrr. 

Yeni makineler 
Beykoz kundura fabrlka••na 

illveten vücuda ıretirilen kurutma 
dairesi içm siparlı edilen makine
ler •elmlı ye montajine .,_.lan
mqbr. 

Büyük harpte 
Terkos şirketi 
Şirket iti/Af kuvvetlerini 

gardım mı ettt? 

Tilrkitepoat gazeleainin 8.8.32 
tarihli nüshaaında Terkos tirke!J' 
ne temas eden tayam dikkat b_"."

2 
makale intitar emiştir. UmLll'!' 
harp esnasında ltilü devletferı· 
nin Boğazlan zorlamak te~ebbü•• 
!erine ait huauıattan bahaedefl 
bu tarihi makalede latanbul .,e 
Terkoı ıirketi hakkında bir fıkr• 
vardır. Aynen tercümesi fUdur! <4 

ikinci devrP.d~ takımnnaz ayni 
tekli muhafaza cdiyoı·du ilk bücu
ınu biz yapryoruz. Rus kalesine ka
dar kolaylıkla irıiyoruz. Fakat bu hü 
cum kalecinin müdnhaleıile nelİ<e
ıiz kaldı. HilcuOlla< mÜt•kabil olu
yor. Bu devred• Ruılar -t bir o
yun takibine batladdar Bütün ihtar 
lara rağmen Ruılıınn sol müdafii ha 
talr oyunundan dolayı bak•m IAra
fmdan oyundan çıkanldı. Bundan 

Suriyeparlamentosu 
ŞAM,29 (A.A.)~Suriyeil!!!!!!!!!!ı!!ll .. 111!!!!11 .. !lm .. 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!1!!11!1!1!11! .. 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 

Parlirnentosu açılmıştır. 69 milli
yetçi mebustan 15 i Mecliain aı;ı
lıtmda hazır balunmamı§lır. 

Rusya Hariciy'! nezaretinin df 
kümanları mey anında lstanb.ı 
hakkında da enterealln dôküman· 
lar vardır. Me..,la methur dedi.!<~ 

'du mevzuu olan Terkoa fU tirkel• 
ltili.fçılara aaked hususlarda ta•" 
ıiyelerde bulurunuıtur. Şirket ool 
kase'ye Rualara verilmek iızre bir 
mektup yazmr1 ve KaraJurun ~ ... 
hilindeki au kompasmm \•aziyetı· 
ni tuğladan yapılmış olan bac~~ 
ile gemilere kendi vaziyetler•~ 
tayin ve teabite yarayabileceğin• 
bildirmittir. Terkos tirkcti l•ta"" 
bul suyunu kesmek için pompalı.• 
n tahrip değil bir kaç mühim m11• 
kine kıammı tahrip etmeyi veyş• 
but ıu borulannın bir kaç metre-

1 uzunluğunda bir k ... rum berıar& I 
etmeyi tavıiye etmiıtir. lstanbU 
Ru• sefaıetinin sabık tercüma"' 
olup Um"ml hup ilin ediline•. 
Rua .efareti umunma orada uer.•4 

ret etmek üzre İtalya sefareti"" 
ıreçmif olan Sarafimof harp esna• 
unda Dedeafaç Üzermden Bal• 
kanlardaki Rus iıtihbarat ajanl.r 
nna ukert ve sair bir çok mah'l• 
matı telıırafla bildinnittir . ., 

Romen g8rt11çllt1rl 11apurda 

Eski riyaset Divanı, yeniden 
intihap edilmittir. 

sonra Ruılar oyııın on kiti olarak Hikmet B. i yarala
clevam ettiler. Ruı!ann bir hücumu 
Hüaamettinin ı>lonjonile neticeıiz yan mahkum oldu 
kaldı. Bununla bernber hücumlar te- BANDIRMA, 30 -- Geçen se• 
vali ediyor. Müdafaada Hüsnünün ,.e sabık müatantik Hikmet Beyi 
Ye Hüsamettinin ııüzel oyunu tehli- yaralayan foto'l'rafçı Cevdet Ef. 
k~eri ""•taraf ediv:oı:du. °?uncu da buırün yapılan muhakeme netic:e. 
k!kad~ ~"~ a · k S•ıt'ın yerıne NiY"· ainde 8 ay hapse ve 650 lira taz
~ ııetınldı. 1-1.ısımlarııncz çok favllü 1 minata mahkıim edilmiJtir. 
bir ovun ">ytıuyorlaı·. Rusların tet,li:. _ • • 
lıeli hir bt;cumun.:la Pavlof'un du Hüsnu B. ın tetkıkatı 
bir •ütü uta gitti. Ruslar ttkr&r bü T b ·· ·• · ·· 

l Fazıl Beyin 
konferansı 

Romen güreşçileri de geldiler 
[Batı 1 inci lllhifede] ı M gibi çok u lalr ıramaada beynelmi 

cumda bir hat üzerinde oynayart mü kir rainhz?.ı tu.tdun, ltu~ ".e muı
c!afaamızı lıolayhkl:ı atlattılar. Hü&a at ıaar ı are ennın tev-

m~ttin bi~ pl<>nion yaptı. lo,, elin- bit kadrolarr yarından itibaren Donanmaya ı· ııı·hak 
den kurtuldu. Tam kaleye girerken t..tl.ik edilecektir inhisarlar 
~e,'~f~n L(itfi t;arUmc!,,., kurtanl~ı. umum mUdüni. tİüsnü B. yarın 
/ UCWOft ıeç•yOTUZ. Fakat netıce T b 'd ~ , h ek d be 

1 
e e 

BOKREŞ, 29 (Huıuıi) - Bıal· 
bD konferansına ittirak eden ~ 
yetimiz aaalarmdan müderria . 
rahim Pazd B. Tic•.,..,t Akad""'; 
ııinde Tll::-ldyenln ticaıet siyaaed 
nlrı teklmlllil meYSUu üserio • 
bilyillı allka tevlit eden bir k""'' 
ferana vermlftir. 

bıraltim Fazıl B. konfer....-111 

Osmanlı aaltanatınm ticari ıi1•ar 
tile yerıi rejimin ılyaaeti ar....,d• 
bir mükayeae yaparak Cumhur!• 
yetin Türkiyede sanayii ihdas .,. 
ticari müvaaenenin temini h~"'i. 
sundaki muvaffakıyetlerini 17!• 

etmiftlr. 

Yan aiırda: Auır. Schwirzenhadı lel sahalarda luıadlmlze büyük mu-
Afırdaı Z. Condoroıi vıılffak Yel'tt t•mh edebiliriz. Her 

Romen (Ülretçilerinin derecelm halde fe~rlmfzde yapılacak Balkaa 
hakkında fazla binnalümata aabip de ı.ilre .lttır.!e alınacak muvaffakıye
ğiliz. Ancak hudutlannı ~niıleten tin ıfiret lpOl'Umuza daha fazla fır
Romanya, dünyaca maruf Macar p sat Yerecelr h~yeleri kazandıraca
r~çilerine de bu ıuretle &ahip olmut itnı Ümil •ılttı2 
oluyor. Buraya gelen takımın içinde ---------
2.J kuvvetli Macar gür.,.çiaine te&a f.veç grupı"le ı"tı"laAf 
diif etmemiz kuvvetle muhtemeldir. 
Ronenlere karfı ne yopabileceğiz? 
Bunu ıimdiden kestirmek zordur. Zi 
ra <>menlerle hiç bir temaaımız ol
mamı,tır. Teknik itib.ııilc çok yük
se!miJ ve kıymetli bir antrrnörün 11 

lıı l:t-ntrclü altmda senenin her mev 
aimbde çok ciddi bir şekildQ çalı1an 
mütevazi ruhlu nüresfilcrirnize, di
ğer oporl.•ra bahtolul\!ln hariçle te
mas: imki.nları temin olunursa 2·3 &e 

İıveç grupı.: ile hükUmet a
rasında hazırlanan yeni muka
velenin Devlet Şurasında a~r
deati tetkik bulunduğunu yaz_ 
mıştık. Gnıp mümessilleri M. 
Kampan ve M. Sakrilt cuma 
günü Ankar;ı1dan ,ehrimize eel 
miflerdir 

,alı. Bu eınacla Veba,, müsait bir ra zo~ an ~amıun a ar et e en genç za ıt erımız 
uziyette paı aldı. Attıiı •üt kaleci- edecektır. 
Din elinde kaldı. Ruslann bir hücu- '!!!!!"!!!"-!!!"•_!!...!!...!!...!!...!'!""'!!'~!"""!""''""!!!!"11111 
mu ofsaytla duruyr.r ve bizimkiler nuz artılı yorulnıuttu. Ruslar billıaa 
tekrar hücuma ueçtil~r. Fikret ve Sa aa sağdan kolaylıkla kalemize kadar B b m· . 25 
tahattin ııü~el paahrla Rus kale•ine inıyorlardı. 30 uncu dakikada Ru•la U Sene 8 ıyemız genç 
kadar indiler. Falwt bu hücum da nn sağdan bir hürıımundn çekilen 11 

neticeaiz kaldL Ruslar kalemize ka- kı bir tütlerinde top ağlarımıza la- zabı•t daha kazandı 
da• tehlikeli bir ıurette indiler. On· k•ldı. Şimdi 2-Z ye berabereyiz. Bu Sefirler Ankaradıa 
l.tr da burada bir gol fırsatı kacırdı- vaziyetten ıonra hücumlar k~rşılıkh Deniz Harp mektebinden ı ruz. Sağdan itibaren isimleri k 1 J 
lar. Müdafaadan N;yaziye kada~ ge- oluyor. Oyunu" 30 uncu dakıkasın- bu . . . . unl d a ıyor ar 
kn pası Niyazi l:"Y~t güzel olnrdk d3 Ruıl&<ın tehlkeli bir hücumu .,._ sene 25 denız zabıt vekılı t ar ır: • 
Mı.zaffere verdi. Muzaffer Sl.ri biri- nuında PavloPun çektijii sıkı bir tiit mezun olmuşlardır. Bunlardan Halil, Yaşar, Kemal, Kenan;, CUınhuriyet Bayramı lllerıı, 
nişle Rus kaleıin~ .,kı bir şüt görı- Ruc!ara ııalibiyct ırolü~ü kazandır•- 15 §İ malcine, lO u güverteclir. Mitat. Fuat, Fikri, Rifat; Hi~- si~ind~ bulunmak. üze~e An~ 
dtrc!i. Rus kaleoisi lopu çeldi. •ol- yordu. Ruslar J.:ı galıp. Bu ıureı.le . . . . . met; Şükrü; İzzet; Kemal; Alı, raya gıden ecnebı sefırler, ': 
dan yetişen Fil.o-\'t ııüzel bir sol fÜt Ru• milli takımı ile yaptığımız ılör- Genç bahrıyelılenmızın sınıf K l M ff N · N" M M · k' d - cbetıle 
atı ta "tb" R ı ı ·· d" .. d r.. 1 b" b 

1 
b k B ema ; uza er. urı, ıya- . • nın usa ı munas d ~ 

r, av ıı• . us ar 11ucuma e;cç- uı:cu maç~ a &"'·" .. rr oyun oyn~- yüz aşı arı yüz aşı Va ti ey- zi· Kemal Niya:d· Yusuf· Ne. orad'a kalmı•l~rdır. Sefi.-lt-r ı; .. 
tiler. Çok 11kı~l)"Ol"•J.l, Hakimiyeti maınıza ragmen chmıze ı:ecen bır 1 b" rk k . 1 • . • • • • • T d .,, 
liımamiyle almıl!:U"tlı. Birinci devre- çok fırlt\tları hürnti istimal edemeye I e ır 1 te çı aıı retım erı ıle cati; lhıan, Yahva; Sabahettın I bazılarının hafla sonun a a 
rlo güzel bir oyuu oynayan lıaf hattı rek kaybetmit olduk beraber isimlerini de neırediyo , Beyler. detleri muhtemeldir. 
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Istanbul Ehli Hayvan 
Ekonomi 

kömür günü burada 
da tes'it edilecek mi? 
Zonguldak'ta yapılacak bay. 
tam dolayısile şehrimizde de 
nıerasim yapılması muhtemel 

8 Teşrinisani Zonguldak kö
'>ıiir mıntakasında kömürü ilk defa 
bulup çıkaran uzun Mehmedin günü 
~~edilmittir. \OJ ıene. e~vel bu ö;z 

llrk toprağın altında gızlı kalan 11-

)ltı ıerveti meydana çıkannııtı. Ba
b,ıııı için 8 Tetriniıani salı ırünü bii
tıı,. kömür mıntakaoında büyük me 
'llinılo teo'it edilecektir. Bu merali· 
~ bütün kömür ocakları işçileri it
lİrak ederek uzun Mehmedin lıatıra 
''Ilı tebcil edecek bir ihtifal yapıla
~tır. Şehrimiz kömür tacirlerinden 
'"' luımı o gün iç.in ıehrimi:ııde de 
~n Mehmet günü yapılmasını tek
"' etmektedirler. O ırün Ticaret oda 
1111da böyle bir meraıim yapılma11 
..... bt-eldir. 

Pamuk Zeriyatının 
tahdidi 

d" Dünya pamuk fiatlerinin mütema 
ı' dütüşü pamuk iıtihsal eden mem 
d',keUerde il"riki zeriyat için düıün· 
,~tiicü bir vaziyet arzebnektedir. 
"'•oela · Mısırda bu ıeneki pamuk 
'~kolte;i dört milyon kantardır. Hep 
11

. satıldığı takdirde bu Mısıra 11 
~IYon Mmr lirası getirecektir. Hal 
'"'"I Mısıra hariçten üç sene evY8l 
t"'uk yüzünden 50 milyon Mısır 

••ı girmişti. Aradaki farlı: fiyat 
~l.utunun dereceoini bariz ıurelte 
t•ıternıektedir. Dünya pamuk piy .. 
'laındaki son düıilkilkten pamukları 
lııı,. dahili ıanayün piyaoayı tubnaaı 
ılolayuile çok az müteeuir olmuıtur. 

Dün gelen 
buğdaylar 

l>ün ıehrimize Anadoludan 65 
~~on ve limanlardan 3054 çuval 
~ tday gelmittir. Buğday dün bor

da 7,5 kurut fiyat almıştır. 

liftik ihracatımız 
lıi l"iftik ihracatımızın daha çok in
,.Wına çalışılırken. ağnam reıminin 
tı~lığını ileri ıiirettk tiftik keçileri 
~ı>lcrinden bir kıamınm bu keçile 
~ kesilmekte ve derilerinin yok ba 
~·ıııa. elden çık"'•lmakta olduğu an 
1't ılrnıt ve alakadarlarca bunun önü 

1 lfeçilmesi için hükumet nezdinde 
°'<bbüsntta bulunulmuttur 

Afyon zeı-iyatı 
ha llundan birkaç haft11 evvel Bel
lı,. ita bir afyon kongresi toplanmıı 
~~· ~ongrede afyon fiatlerinin düt
lıı'llluğü ve dünya buhranı hakkında 
dt ~erat cereyan etmiştir. Netic.,_ 
ltıaJ lfyon fiatlerini arttırmt..k ve stok 
!-h ·~· satmak irin afyon ziraatinin 
~didj kabul edilmiştir. Bundan bat 
ı.,; :tiiı-kiye ile yapılan afyoıı itili
dt 111 lıir an. ev~el. tatbikı_na ı:eçilmeıi 
ı., •~zu edılmııtır. Verılen maliıma 

lore Yugoslavya hükUmeti• afyon 
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-~---
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itilifnameoinin tatbiki için, hükiım._ 
timize müracaat edecektir. 

Buğday mubayaatı 
SiVAS - Ziraat bankasının buğ 

olay milbayaaoı köylüyü çok Hvİn
dlrmiıtir. Bu milbayaada köylü iki 
türlil istifade edecektir 

1 - Şimdi buğdayını değer baha 
aı ile u.tacak ve zaruri ihtiyaçlannı 
lemin edec.,klerdir. 

2 - Bu buğdayi ilkbaharda gene 
Ziraat bankasına müracaatla tohum
luk olarak kendisi alacaktır. 

Bu aur\tle de ne tohumıuz, ne de 
parasız kafml'lm•ı olacaktır. Eğer Zi 
raat bankasının bu tedbiri olmaoaydı 
bu sene havalaı kurak gittiği için 
köylü ilkbaharda tohumsuz kalacak
tı. 

Bartında gaz 
var mı? 

BARTIN 28 - Şelıriınizde, Mu
rat Bey oiullannm su ku:ruıundan 
saf petrol akmağa baıladığından be
ri petrol hiç keıilmeluizin mütema
diyen akmakta devam ediyor. Kuyq 
da tetkikat yapmn mühendis Nermi 
Bey raporunu bitirmiı ve vekalete 
vermiştir. Nermi Bey bu raporunda 
petrolüıı topraktan S"ldiiini, ancalı 
a11l membaı bulabilmek için kuyu
nun alt kısımlarmda sondaj yapılma 
n icap ettiğini, eğer gaz oradan da 
htlurD"I& hidiıeain kat'i bir mahiyet 
alacaftnı blldinniıtir. lktıoat vekil• 
ti, bu rapor üzerine, her halde esao
L tetkikat icraoına lilzum ıröneek .,. 
membaı aramak üzere bir fen hey• 
ti sönderecstir • 

Pamuk sanayii 
buhranı 

MANCHESTER 30 A-A. - Lon
caıhire pamuk sanayii buhranı, ye
ni bir tehdide maruz bulunmaktadır. 
2 teırinievvelde ücretlerin 31 teırini 
evvelden itibaren lira batına 18.B 
pens tenzili eıaıına istinaden vücu
de getirilmit olan itilaf, amele mü
messilleri tarahndan akdolunan bir 
içtimada reddedilmittir. Binnetice, 
bu amele, 31 teırinievvclde ücretle
ri tenzil edilmiı olan iplikhanelerde 
tekrar iıe baılamayacaklardır. Bu su 
retle ite ba,lamayacak olan amele 
mikdarırun 150,000 e bl\liğ olacağı 
tahmin edilmektedir. ...... ··---
Bu mesele 
Nedir? 

ihbar var, fakat 
imza ve izah yok 
Dünkü Son Posta gazetesin

de Ticaret müdürlügü ve Tica· 
ret odasına, biı' ecnebi şirketin 
hariçten getirttiği bir madeni 
maddeyi yüzde beş yüz karla 
ve dahilde yapılıyormut gibi 

· sattığı ve bu yüzden milyonlar 
ca liranın haricP. gittiği yolun
da bir ihbar yapıldığı yazılmak 
ta ve bu ihbarın ehemmiyetle 
tetkik edildiği ilive edilmekte 
idi. 

Dün bu hususta ticaret mü
dürü Muhsin B. den malumat 
istedik. Muhsin Bey diyor ki: 

"- Bize garip bir ihbarna
me verildi. Bu ihbarnamede im 
za yok, maznun yok, şikayet e
dilen müessesenin ismi yok, i
zahat yok. Bu .şekilde bir iş bi
zi alakadar etmediği için posta 
ile gelen bu mektubu Emniyet 
müdürlüğüne gönd.,rdim. 

Btıl~dlgedtı 

Şehir mecli•i 
Yarın toplanıyor 

lıtanlıul ..-ıml mecliıi :rarınd.uı 
itibar-. ~timalllnna lıafl,.:racaktır. 
Y ann meclis saat ikide toplanacalr 
..,. ru:uıameyi mtizakere edecektir. 
Y smki ruznamede reiı, reis velrille
ri, di-n riyaıet intilıalı. n :reni ua 
yi takdim vardo-. Meclis lıu h,.fta i
çindeld eliler İçtimalarnıda Dahiliye 
•elcileti tarafından ilıerinde bazı ta

Maarifi~ 

Millet 
Mektepleri 

Bu aktam mera
simle açılıyor 

Millet mektepleri yanndan iti
baren açılarak tedrisata baıhya
caklardır. Bu MJnenin Millet -k 
tepleri tah.isab az oldufunclall 
çok fa•la deralıane açılamıyacak 
mahdut llkmekteplerde açılacak 
Millet mekteplerinde talebe tek· 
ıif edilecektir. EoaM'n bu sene Mil 
let mekteplerine devam etmek 
mecburiyetinde olan talebe adedi 
azdır. Çünkü ıimdi:re kadar bir 
çok vatandatlara Millet mektebi 
fahadetnamesi verilmi§tir. Bu se
ne de A v,,. B olmak iizre iki kura 
Üzerinden tedriJat yapılacaktır. 

Millet mektepleri açılma11 mil
naaebetile yarm aktam her mınt&• 
kadaki dershanede kiiçük bir mil 
samere verilecektir. ilk tedrisat 
müfettitleri yann akflUD Millet 
mekteplerini dolatacaklardır. 

Bu sene Millet mektepleri ade
di lıtanbulun on kaza11ndı. kırk 
dörttür. Yalnız Adalar ve Balur
köy kazaları dahilinde bu sene 
Millet mektebi a~ılmuına ihti:raç 
sörülmemiıtir. Diğer oeklz kaza
da açılan Millet mektebi denha· 
nesi adedi şöyledir: Eminönü 5, 
Fatih 13, Be:roflu 7, Be,iktat 4, 
Sarıyer 5, KadıkiSy 5, Oolı.üdar 8, 
Beykoz 2. 

lstanbul erkek 
lise•inde 

Aldıimuz maliimata söre ls
tanbul Erkek li-i felsefe ve içti
maiyat muallimi Servet Bey Vekl 
let elDl'lne alllllDltbr. Maarif Ve
kiletl umumi mUfettiflerinden 
Bedri Bey bu hususa dair tahki
kat yapmaktadır. 

Avrupaya talebe 
ATI'\lpaya tahalle gldecek elli 

Hae mez-u talebe bugün ıehri· 
mlzden hareket edeceklerdir. Ta· 
!ebeye mektep aıüdürleri ve arka
datlan tarafından parlak bir teş
yi ~aıimi :rapılacakhr. Gidecek 
talebeden on beti A vn.ıpada muh
telif sanayi tubelerinde ihtısaa IÖ 
receklerdir. 

Mekteplerde ders 
batladı 

Cumhuriyet Bayramı münaae
betile pertembe günü akşamı ta
til olan bütün mektepler bugün
den itibaren tedricata batlamıt· 
!ardır. 

Y erletmedik mual
lim kalmadı 

Muallim mekteplerinde bu ..,. 
ne eylül ikmal İmtihanında mu· 
vaffak olarak mezun olan ve ls
tanbul Maarif nıüdürlüğü emrine 
•erilen 45 kadar ilk mektep hoca-
11 da mekteplerdı; açılan yeni şu· 
belere tayin edilmişlerdir. Bu au
retle bu sene lstanbul Maarif mil 
dürliifüne verilmi~ olan bütün mu 
alliınler tayin edilmi~ olmaktadır. 

ilk tedrisat 
müfettişleri 

lıtanbul ilk tedrisat müfettiıle
ri pertembe ,-iinü bir içtima Japa 
rak lıtanhul ilk mekteplerine da
ir bazı meseleleri yörütecekler
dir. Ağustos ayı içinde :rapılan lı
lanbul ilk tedrisat müfettİ•leri 
kongresinden müzake-re edil~e
miş bazı meseleler vardı. Müfet
tişler yakında toplanarak konğre. 
de eksik kalan i•leri de intac ede· 
ceklerdir. . 

Gıdasız çocuklar 
ilk mekteplerdeki gıda.ız ço

cuklara haftada üç &ün Hilaliah· 
mer Cemiyeti tR•atından verilen 
öğle yemeklerin;., haftada diirt, 
beş güne çıkarılahilm.,ıi için tet
kikat yapılmaktadır. Her ~ocuğa 
bir günlük 7.50 kuru~ tahsisat ve
rilmektedir. Ekmek fiatleri aon 
zamanlarda ç?k dü~ük olduiun
dan bu para ıle bir çocuğa iki 
günlük ekmek temini mümkin sö 
rülmektedir. 

Tayin 
Edebiyat F akülteıinden bu ıe

ne mezun olan Madt B. felsefe 
.zümresi aaiıtanllğına tayin edil
mittir. 

Kaçakçılık yap•nlar 
GAZİANTEP -- ICaçakçıLkla ya 

pılmatka olan mileadele her ırün bir 
az claba tidıletlenmektedir. Vali Akif 
Bey buırün manifaturacı dükkanla
nnda bir aratlınna netice9inde bir 
çok kaçak etY• tutmuıtur. E.ıd 
bir duhuiye veoikaoı eline geçirip bu 
veoika ile kaçak eşya ithal ede,. Ne
zipli Abdülkerim 100 top Halep bezi 
ile yakalanmış ve ihtisas mahkeme
Iİne verilmi,tir, ,~ ... 

'ı 11,ıı,, 11.-
lı 1 ... 

.. •ıo· 
ıç .... .., 
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dilit yapılan Witçe müzakere oluna ı ----,·-·-··--···---
., \:ot.) 114,-

1 .. ....,.. 

l ....... 

eaktır. 

Halk hamamları 
Şellirole Mılb mahsus uca:ıı tı. 

-m1ar açılmaaı i,U. belediye tetki
kat yapmaktadır. Bu hamamlar ayni 
zamanda 11hhi n fenni tenıiti haiz 
olaca ..... 

Sergisi Dün Merasimle Açıldı 
Mahkemelerde • 

izcileri 
Tebrik Niçin 

•• 
Oldürdü? 

• 
Yusuf Gafuru na•ıl 

ı öldürmüştü? 

Maarif Vekilinin 
izcilere hitabesi 
ANKARA 30 (A.A.) - Maarif 

vekili Reşit Galip B•y dün geçit reı 
minden sonra Halkevinde toplanan 
izcilere aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Ehli hayvan sergisi 
l Tophanede Gafur iıminde bir gen 

ci öldüren Yuıufun muhakemesine 
Ağırcezada devam edildi. Dünkü c"I 
oede dinlenen şahitler, Yuıufun Ga- "Genç izci arkada,lanm; inkıla

bın 10 büyük b..yramııu cümhuriyet 
merkezinde beraber kutlulamak için 
uzak yakın yerlerden g"ldiniz. Bura 
:ra geleceğinizdo.n beri duygularını:iı 
hareketlerinizi yakmdan takip ettim. 
Büyük ırünümlizün tarihı kıymet ve 
ehemmiyeti hakkındaki derin heye· 
can ve ha'l~asiyetinizi gördüm. An· 
ka"a meydat>la ~...ı.. GRzİ heykeli et
rdf1?1tfa ç .n1'1V1' canlı ve inkılapçı 
tezahürlerinızi gördüm. Sizi v~ ıizin 
ıahsm zda 1 ürk ı;ençliğinin büyiik 
istida• v" kudr•tini sevinçle alk•tla
nm. )·an, ; t,..krar aıralal'ınızdaki yer 
teriniz; lutmü için mekteplf'.rinize 
döıur.Pğc la~layacakımız. Ankarada 
goziinüzle ve ruhanuzla gördükleri
nizi kalbinizle ..e kul...ğmızt.ı duy
duklarınızı irfan yolda41arınıza anla
tırken deyiniz ki: Oradan size Bü
yük Gazi il., biltün çalııma arkada,
lc:..rJnın cıl.11dan ae•aile\"ini ve saadet
leriniz İçin en iyi dileklerini arro.3fan 
setirdik. Türkiyeniu aziz çocukları 
daima hamla:rnuz •• arkadaılarmı
:ııa da tekrar ediniz ki ya '111m büyük 
nzifelerine kahramanca atıllY'ak ve 
sonuna kadar ferefle, muvaffakıyet 
le yüriiyebilmek için çalıfmak dünya 
yİ hayrete düıürecek bir iuat ve ta
hammül ile çalıımak mecburiyetil'de 
siniz. Unutmayınız ki. bütün tazeli
fi, dirilifi ile çalqmalc mecburiptin 
deıiniz. Unutmayınız ki bütün taze 
liğl, clirilifi ve yülueklifi ile u:ra· 
nan TM izzeti nefsi hepimize mP. 
deııl:ret diinyaımda ilml •n'at yol
larında en ilai almak YaZ!f., ve mec 
lıuri,••ini yükletiyor. inkılapçı ruhu 
nuzl11 Tidıs•k ahlü: ve faıdletlerinir
le nqe ve heyecanla ümit •e azimle 
mellruredler ferapt "" fedaı.&rlıfı 

Sergi dün açıldı, birincilik ve 
müki.f at kazanan hayvanlar 

Vilayet Baytar müd'ürlüğün ! tısı Ali Beyin Nazlı ismindeki 
ce her .- tertip edilen ehlr kısrağı ile lamail Hakkı Beyin 
hayv- laergiai Dolınabahçe'de Leyluı birinci, Yalovada Ah
e.ki Haaahırlarda açılm11tır. met Vufi Beyin Gamsızı Üskü 
Bu serp altıncı sergidir, Sergi dar Jandarma bölük kumanda
vali muavini Ali Rıza Beyin nı Hüsnü Beyin Diyarı dıı. ikin
nutku ile açılınıttır. Ali Rıza ci gelmittir. Kıarakların yavru 
Bey demittir ki: ları aygır deposu hayvanatın-

- Vilayetimizin altıncı hay dandır. 
vanı sergi.inin açılma merasimi Taylardan: Süvari müli.zimi 
yapmak üzere toplandığımız fU Saim Beyin haliskan lngiliz 
günde sergilPrin b:r memleket Çankayaaı, Fatihli Niyazi Ef. 
aa.nayii, ziraati için nekadar fay nin (Zoc:I) u. Erkanı harp bin
dalı neticeler verdiğini bir da- batısı Sırrı Beyin Ceylanı, Bay 
ha tekrar eylerim. tar binbaııu muallim Zühtü Be 

1927 de batlayan ilk.serai yin Safinazı birinci. Fikret Be
ile buaünkü sergimiz arasında yin Filizi, llhami ve Cemal Be
küçük bir mükayese yaparak is yin Afacanı. Hamit Ali Beyin 
tıihsal ettiğimiz neticeyi maddi Şirini, süvari zabitlerindenMeb 
bir tekilde ifade etmek isterim. met Beyin Yıldızı. Mehmet Ef. 
1927 de açılan ilk sergiye 181, nin Fermanı ve Fikret Beyin 
1928 dekine 192, 1929 dakine (Onaal)i ikinci ırelmitlerdir. 
.202, 1930 dawne 161; 1931 de ltbu tayların hepsinin ıecel'esi 
kine 183 bu seraiye 185 hay- aygır deposunun mahsulleridir. 
van ittirak ehnittir." Katır yavrulu kısraklardan 

Ali Rıza Bey izahatına de- E<i'imekapılı Suphi Beyin Tan
vamla bu s..,. 74 müklfat ve- gosu birinci ve İhsan Ef. nln 
ı+lecefjm ve 2925 lira tuttuğu- Leyl~ıı ~m::i. .~at~r!ar~an: 
nu söylemiş ve: Suphı Beym Demın bınncı. ge 

ne Suphi Beyin Gümütü ikinci 
gelmitlerclir. Eteklerden: T e,
vikiyeli Bekir Efendinin Kara
oğlam birinci gelmittir. Boğa
lardan: Talimatnamede muaar
rah ırktan bo~a ittirak etmedi
ği İçin Mehmet Ef. nin boğa11 
ikinci olmuflur. 

- "Hayvan yetiştiricilerine 
llİIJvaffakıyetler diler ve sergi
yi açarım" demittir. 

Açılın& merasiminde hazır 
bulunanlar arasında belediye 
meclıia.i azasından Nakiye H. 
üçiincii kolordu ıerbaytarı mi
ralay Mustafa; Baytar müdürü 
Rasim; Baytar mektebi müdü
rü miralay Halil; vilayet zira
at müdürü Retat; Askeri Bay
tar mektebi talebe!oi ve bir çok 
zevat vardır. Sergi salı günü ak 
tamına kadar açık bulunacak
tır ve ayni gün ikramiyeler ve
rilecektir • Miıkilfat ka:ranan 
hayvanlar şunlardır: 

Atlardan Erenköyünde Fah 
ri Beyin (Baratom) namındaki 
atı birinci gelmittir. 

Kıaraklardan: Süvari yüzba-

ineklerden: Sergi talimatna
mesinde mıntakamızrn esas ır
kı boz olduğundan bir çok di
ğer ırklar ittirak etmit ise de 
puvantaj harici addedilmiş ve 
bozlardan Rıfkı Efendinin ine
ği birinci gelmittiı-. 

Öküzlerden: Ihsan Efendi
nin Düğesi ikinci gelıni,tir. 

Koçlardan: 7.iya Beyin sürü 
koçu. 

Koyundan- Ziya Beyin ve 
Sait Efendintn sürü koyunları 
kazamıttır. 

izciler Ankara'da • • 
yemını 

Hakimiyeti milliye maydanında büyük 
merasim yapıldı ve andedildi •. 

• 

izciler Hakimiyeti 1111lllge 111~gdanında ve 
Gazi hegk~li IJnOnde .. 

Cüınhuriyet bayı·amında An
karada yapılanı büyük resmi 
aeçite ittink eden izciler cuma 
aünü Ankarada Hakimiyeti 
Milliye meydanında büyük me
rasim yapm19lardır. 

Ga:zi nealinin, Gazinin dört 
yanında gönüiden kopan etsiz 
ve sonsuz bir saygı ile,benizleri 
heyecanla tunclaşmış, adaleleri 
azimden gerilmiş bir halde 
yaptıkları bu toplantı sonsuz 
bir heyecan içinde cereyan et
mittir. 

Deniz aakerl•ri muzikasınm 
ulcLğı lstikliil maı-şı İzciler ve 

anlan çevreliyip saran büyük 
ve heyecanlı halk kalabalığı ta· 
rafından cotkun ve hürmetli ve 
tam bir seuizlik içinde dinlen 
diktm sonra zafer abidesHıe al 
kıtlar arasında çelenk konınut 
'9e buıldan sonra bizdeki spor 
hareketlerme ve izcilik teıkila
lına ilk defa ön ayak olanlar
dan Maarif Vekilliği Umum 
müfettiti Selim Sırrı Bey, iz. 
cilere "hot geldiniz" diyen JU 
nutku söylemi~tir: 

"Ey Türk Cümhuriyetinin 
kalpleri ümit ve ceaaretle dolu 
yavruları! Kutlu olsun bayraını 

furun Üzerine bıçakla 111ldırdığını ve 
ve onu birkaç yerinden yaraladığını 
ırördüklerine dair yo.min ettiler. Şa
hit Kemal Ef. hi.diıeyi şöyle anlattı: 

- Ben o akşam Tophane kahv&
lerinin önünden geçiyordum. Bu Yu 
•uf, genç bir çocuğun boynunu kol
tuğu altına ııkııtmnı,, bıçaklayor
du. Çocuk, bir iki defa: 

- Ben sana ne yaptım! •• Ne Y•P" 
lım ben sana diye bağırıyordu, Son
ra naııloa Yuıufun elinden kurtuldu, 
duvara doiru bir iki adım atlı. Fa
kat çok geçmeden yere yıkıldı . Pı>
lisler yeti,tikleri zaman ifade vere
cek halde değildi. Haatahaneye kal
dırılırken öldü. 

Suçlu Yuıuf, şahidin bu ifade.ine 
tiddetle itiraz etti: 

- Elendim, bu adam yalancı f&
hididir. Benim dütmanlanmdan pa
ra alıp burada yalan söylüyor dedi. 

ldclia makamı diğer bazı kimoele
rin talılt çağırılmalannr iıtedi. Mah
keme bu İsteği kabul ederek durut
mayı ba§ka güne bıraktı. 

Beraet etti 
Kadıkö:ründ" Caferağa mahftlle

ıinde metrük bir kötkt"n kurşun bo 
ı u•unu çalmakla •uçluBohor v" Y aoe 
fle çalınmış kurıunları bile bile oa
bn almaktan suçlu NoreoıEf.nin ağır 
cezada dün muhakemelerine balnldL 
N.....,. Ef. kurşun hrıalathanesi oalıJ.. 
bi oldufuna, kurşunlann hırsahlı 
malı oldıifuna ihtimal nnnedJtW 
IÖyledi. Mahkeme Nor• Ef. llİn -
çunu oabit görmedifind"n ı......tine 
karar verdi. 

Netriyat müdürlü~ De burüu dersleriniziıı çetinliğine ya 
g.. nn ondan cla1uı çetin hayat çarpıf-

Galata ıulh ha.kimi ,Baha S.,, Ad 
liye vekileti n8friyat müdürlUfüne 
tayin edilmiıti. Baha Beye :reni vui 
fesine tayini dün m6ddelumumilik 
••11taaile t"bliğ .,dihniıtir. 

Adliye İntihap encllmeni, lıu haf
ta içinde Ankarada toplanacaktn-. 
lıtanbul Adliyesinde mü.nlıal olan 
bakimliklorin llıtesi encümene gön
deıilmiıtlr. ________ , ______ _ 
mz! 

mauna ha:ııırlıuuna. MiUet adamı nl
mak isteyenler için en büytik suç bil 
sili olmak çareıi elinde bulundufu 
halde bilgisiz kalmak cemiyet uğu. 
runcla yapabilecefi i' oldutu halde 
?'~~ma~k ve daha iyi yapabileceği 
•ıı ıhmalı vPya iıtolu.izl'i." yüzünden 
fena yapmaktır. Muslaf ı Kem11l ço
euklan; babalarııııuı.ı yani hayatta 
aize takaddtim eden buırünkü neslin 
silahlı •e silahoa: kngalara, uğur
suz fırtmalanna kartı nuıl kayalu 
sibi dayanarak göiii. gerdikleı ini 
ıizlere daha meo'ut Tıi:klüğ~ daha 

Bilirsiniz ki Cümhuriyet Bay liyik t.ir vatan kurobilmd< ~in rr,oc! 
ramıı bayramların en büyüğü- di nıanevi darlıklara vokıulluklnra 
dür. Çünkü bundan dokuz yıl mihnetlere ve meıııkkatler,. nasıl kat 
!'Vvel böyle bir günde millet landıklannı yaımtzt11 ade•eai umumi 
varlığına engel olan maniaları hayat levhalarına yaklaştıkça daha 

açık ve daha iyi göret~r.kıiniz. Buı;ün 
devirdi. Hürriyetine kıvuttu. sizin için çalışanlı~ yarın ai:r:m kcn-

Bu mlalilbı bataran, Cümhu· ılilcrini nasıl muhakeme ed.,ceklcrini 
riyeti kw-an, bize medeniyet yo ve ne hükümler vereceğinizi dü~ün-
1 dınl 8 .. "k G ., mek ı., vazif., '?1du~ için yapmak 
unu ay atan uyu azı - dü~ünc.,.inin yanınn hi• de istikbalin 

nin manevi huzurunda bayramı 1 hükmü kaygusunu katmaktadırlar. 
nızı tebrik ederim ." Siz de ıizden sonra gelmekte olan-

Diye nutkuna başlayan Se- lar tarafından hakkınızda verileC<"k 
lim Srrn Bey tu suı·etle nutku- h~ümlaleri düşünMer~kk. §~did~11 o~a b. . d• gorc ç ışınız. m ur~cı ne&1 erın 

nu ıtır t: en büyük mükifatı kendilerinden 
"izciler! fyi terbiyeli, nazik, oonra geknlenn kendilerinden daha 

sıhhatli dürüst. nizamsever, fe azimle, daha kudretle yetiımekte ol. 
rağat aahibi milliyetçi olmağa duklarını ".e. y_etiıtilderini sörcrek ol 

1 O ·ı mek teselluıdır. H"r nesıl öt.,kine ça 1,ın. zaman vatan ve mı • t k ed k k" "' h · 
1
· 

l . . 1 .f "h d S" d e rar ec" ı cı>m urıye ın yata-
et sızın e ı tı ar e er. ız e yışı için bir son :roktur ve Türklü. 

Türk vatanının kıymetli evladı ğüu :rükseliıi için bir sınır olmava
olursunuz. Türk izcileri hayra- caktır. izciler, aııalarrn<ZB babal~n
mınız kutlu o un!" nıza kardeşlerini:ııe arkadatlarıruza 

Selim Srrrı Beyden aonra An s~le ~e kavu~!"17 Yc~~nuz bu-
k . ·ı . . b" zun ~çın, rnn .çın w butün hayatı 

ara ızcı erı ~mına ır genç 'IUz için 11Çtk ve ayclanlık:' 
de ezcümle şunları söyledi: v.,kil Bey umumi müfettit Se-

"Vatanda!lar; genç Cümhu- lim Sırrı Bey il" birlikt~ İ7cilerin baı 
riyetimiz önüne arslanlar ko- lannda bulunan bed~c t"rbiyeli mu 
tulmut .;e milletin kan ve gö:z •1!Ilni~ ~bul ~ere~ iz_cıl~n reı. 

1 __ ,._ __ ~ . mı geçıtte gooterdilden ıntinmdan 
yaş arlll<l&Jl yugrulmuş bır al- dot.ıyı Gazi Huretlerinin menuıuai-
tın arabadır ki içinde fazilet yellerini tel>liğ etn-it ve iuilerin ı.u 
sevgimiz gibi dimdik durmakta muvaffakıyetle.-inden dolayı çok oe
ve bu arabayı arslanlardan bi- vi119 duydufunu oöyleyerek mu~llim 
ri üzerinde uçar. peı; şeklinde- !eri tebrik etmiıfü" 
ki akıl ve muhakeme sevk ve 
idare etmektedir." 

Bundan sonra söz söyleyen 
bir izcinin: 

"Bugün tunçtan ve Mermer 
den Mustafa Kemal'in önünde 
eğiliyoruz; yarın etten ve ke
milı:ten Mustafa Kemali telim. 
1ıyacatız ve her atin alevden 
ve ate,hn Mustafa Kemali iy
man halinde kalbimizde ta41ya 
cağız." ıddindeki heyeçanlı 
cümlesi uzun ve sürelcli alkıt· 
!arla kartılanmııtır. 

Öğleden sonra Cüm1ıuriyet 
bayramında toplanan aenç izd 
!ere Maarif müfettiılerinden 
Tevfik Bey eski ve yeni Anka
rayı tuvir eden bir hitabe irat 
elmİffu. 

izciler geliyor 
Cumhuriyet Bayramı münase

betile Ankarada yaprlan seçil reo 
mine iftiralc eden lstanbul mek· -
tcpleri İzcileri bugün fehYimi:te 
avdet edeceklerdir. 

Beyoğlu ve Beykoz 
kaymakamları 

Beykoz kaymakamı Retat B. 
birinci sınıf kaymakamlığa ler 
fi elmİJtir. Beyoilu kaymaka
mı Sedat Aziz Beyin de kıdemi 
ne bir .sıe zamnıolunmuttur. 

Bir iifürükçi 
ADANA - Burada İranlı 

Esat ot'u Molla Halil isminde 
bir üfürükçü, üfürük yaparken 
cürmülDrJ!hut halinde yakalan
ımftır. Halilin yanında da bir 
aürü mmkacrlık kitapları bulun 
muttur. 

Bir define bulundu 
EMET 29 - tapı edimekte ola• 

Emet - Kütahya toseai üzerinde tar
la içerisinde çok kıymetli bir deliae
:re tesaıliif edilnıi,tJr. 

• 



1225 Kurut 40 metre mesafe-
ye ilive makine ve tel 

1 

715 Kuruş 40 metre mesafe
ye ili.ve çmgırak 

Istanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

'l.s rın 'Jmdesı cı11ILL11'ET-. tir 

31 T.EVVEL1932 
ı 104 Kurus si2orta 
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fen mühendialeri, değil i' adam 
!arı .. eli yo.yo lu çocuklar bile 
bilirler ki bu şirket makineleri
ni ne kadar ucuz ve kolay ko
yarsa o kadar çok makine alı
nır ve ne kadar çok makine o
lursa o kadar çok mük&leme 
yapılır, ve ne kadar çok müka
leme olursa o kadar çok para a
lınır .. Halbuki bugün o koca 
müesseseyi idaTe eden zihniyet 
bir speculateur zihniyetidir. O 
her ıeyden evvel her fınatta 
haldı haksı!! para koparmak is
ter. Bu zihniyet o koca müeue 
seyi yıkmazsa hayret ederim. 

4450 metre elbiselik boz çuha 1 

1 - 4450 metre elbiselik boz çuha kapalı zarf ile kırdırma- I 
~aı;> ve mütefekl<ir j 
me~hur romanından muktebes 

İdarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Telııral adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

Bu para ilave edilen makıne 
icin her sene kira olarak veri
l~ektir. Yani bu makine A Bey 
den yirmi s .. ne kalırsa kıymeti 
15 Hra tutmayan bu makine i
çin 400 liradan fazla kira alına 

1 cak... Ey İnsaf denilen anka 
kuşu! Hiç olmazsa bu vak'ada 
kendini göster!.. Diyorlar ki 
Telefon şirketi kir etmiyor
muf ... Değil bu buhran zama
nında, dünyanın en bolluk ve 
en zengin devirlerindt' bile 15 
lira kıymetinde bi•· şeyin sene· 
de yirmi lira irat getirdiği gö
rülmüş müdür? .. Ey müneccim 
ler. ey heyet şinaslar, ey koz
moğraflar ve ey bütün gören
ler! Bu gözün., batnı.yor mu?. 
Bu şerait altır. ı' \ l:ıu şirket na
sıl ziyan ediyor? .. 

ya konulmuştur. 
2 ·-Kırdırma şartlan kağıdının tasdikli suretleri Başmüdi- 1 

riyetten alınacaktır. İ 
3 - Kırdırma Başmüdiriyette kurulacak alım satım komis

yonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 8 / 11; 932 tarihine raslıyan salı günü saat 14 

KARAMAZOFF 
KARDEŞLER 

tedir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç içi11 

L. K. L. K. 
Dükkan isimleri 
(Glavani) sokağının ismini 

beğenmeyip Kallavi'ye çeviren 
titiz zihniyeti bazı dükkanların 
önünden geçeTken arayorum .. 
Bilmem dikkat ediyor musu
nuz? Mesela (Zaferi Milli ka
sap ticarethanesi) yahu'- (is
tiklali Milli bir· .hanesi.) 

5 - Her istekli, biçilmi~ bedelin o/o 7,5 ğu olan 734 lira 25 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: İstanbul Gümrük muhafaza başmüdiriyettedir. 
EM DEN KOR~AN 

KRUVAZÖR 8-3 aylığı 4-
6 1 50 14 - istekliler orada görebilirler. (5525) Filmi Pertembe akşammdanbi!:rİ .. 

12 14 - 28 -.. 
Tasfiye halinde bulunan 

M A J t K SİNEMASINDA 
hıncahınç doldurma kt!ldır. salonu her sean3ta 

Gelen enak seri veMlmez -
Müddeti geçen nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me 
>'uliyetini kabul etmez. 

3UGONKO HAVA 
Y eşilköy Askeri rasat merke

zinden ald1ğmıız maliimata naza
ran bugün bava kıımen bulutlu 
ve mütehaYVİI rüzıirlı olacaktır. 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim ~i.rketi ta~fiye nıcmurlarnıdan: 
Tasfiye halinde bulunan Uta!< terakkii Ziraat Türk Anonim Şirketi 

hiısedarların aşağrki rüznamede yazılı itleri gôı·t1,mck ve k.ırar vermek ü
zere gelecek birinci Kanun ayının alttncı Salı günü öğleden sonra saat 1 de 
Şirket merkezi olan Fabrika binasında içtimaa davet olunur-lar, 

- Arcak perşembe günü 
1 Son matineıine kadar 

BRiGlTTE HELM'i 

ZAFER 
Fransızca soz.u muazzam 

filminde 

ARTiSTİK 

-------------~ ŞIK SiNEMADA 
Büyük muvaffakiyet 

Şen Mülazım 
MAURİCE 

CHEVALIER 
Fransızca SÖ'.!LÜ büyük 

oo"" et 

30-10-932 tarihinde tazyiki ne 
simi 762 milimetre, hararet aza 
mi 23, ascari 19 santigrat idi 

Daha var ... Bu meshur kibar. 
tüccar ve latanbulluİarın hay
rinden batka bir şe\' düşünme
yen şirket bu ilave · makineyi 
koymak için dt' ayrıca ve bir 
defaya mahsus olarak 2765 ku
ruş istiyor. Bu para ne parası
dır? .. diye sorunca verilen ce-

Ne kasaplık, n_r- de birahane 
cilik etmek ayıptır. Amma her 
İsmin VP her mefhumun · • :ıdi. 
ne mahsus bir vekarı vardır. 
O vekarı incitecek şeylerden çe 
lcinmek lazımdır. Zaferi Milli 
deni~n şey bu milletin büyük 
ve emsalsiz heyecanlarından 
birinin membaıdır. Onu bir ka
sap dükkanının yağlı kapısının 
üstünde görmek hoşa gitmez ... 
istiklali Milli bu milletin var
lığı bahasına elde edilmit bir 
kıymettir. Onu da İçeride ken
dinden geçenlerin li.übalilikleri 
ne yafta yapamayız ... Diyorum 
ki; eğer içimizde bu mefhum
ların vekannı iclrak edemeyen
ler yahut bu mefhumları ne bi
leyim, bir alış veriş ve müşteri 
tuzağı yapmak isteyenler varsa 
bunları tashih etmeliyiz ... Bil
mem, benim böyle yerlerde, 
böyle isimler pek zıddıma gidi
yor. Vaktfle yeni harflerle dük 
kin ismi yazarken İm'. y~ •. hşı 
yapanlaTdan ceza alınıyordu. 
.; Böylelerine de bir ihtar ya:-ı
lıp nisbetsiz iaimler kaldırılsa 
fena olmaz .• 

Bu içtimada ruznamenin 1 ve ikinci maddeleri hakkında müzakere ve 
ekseriyet nisapları Ticaret kanununun 450 inci maddesi mucibince 366 ıncı 
maddesinde münderiç ve Anonim Şirketlerinin adi surette içtimalarına dair 
olan hükümlere ve 3 Üncü maddesi hakkında müzakere ve ekseriyet nisa
bı ıirketin e5AS ınukavelenamesinin 41 inci maddesinde yazılı hükümlere 
tabidir._ 

Sinemasında görebilecekaini7 A k 
•-··--~~·· ... • ı n ara vap ~udur: 

-Masraf!., 
RUZNAMEIMÜZAKERAT • l ler ak.-m •· lll·.KEI· I· \,. re- t . . . _ 

• ,·üsunün varyete numeıoları f 29 Teşrı_nıevvel Cumhurıyet Bay 

Masraf amma ne masrafı? A
mele ücreti, tt'I parası, makine 
parası mı?.. Hayır!.. Bu telin 
çekilip makinenin konması en 

l - Taıfiye muamelatı ve taıfiyenin bir senede tamamen bitirilmeme
si sebepleri hakkında tasfiye memurları tarafından hissedarlara malümat · 
ve izahat ?erilmesi. 

2 - Halk hisselerinin tamamen ödenmesi huıuaundaki teıebbüslere 
dair hissedarlara ınalümat verilmesi. 

l POl.IA:-ISKY orkesırası )- ramı ıerefıne yapılan muazzam re•· 
.......................................... 1 mi geçit ve merasimi bütün teferr~~ 

atı ile ve Başvekil ismet Pata ve !{a-

l znn Paşa Ha:ıeratı ile Tevfik Rütlt'. 
• 
Istanbul çıbanı çok iki saatlik bir iştir. Henüz 

Türkiyemizde leülhamt saati 
on beı liraya çalışan ameleler 
yoktur .. Tel parası. makine pa· 
rast da olamaz. Ciinkü bunlar 
için A Beyden sc;ede 2044 ku
tuş ki•a irteniyor ... O halde? .. 
O haldesi yok!. Ya A. Bey bu 
parayı veTecek ve ilive makine 
konacak, yahut vermeyecek, 
makine konmayacak.. . Bunun 
bir üçüncü hali olamaz .. 

FELEK 

3 - Şirketin ınÜt•balci alacaklarının ve haklarmın devrile t.asfiye it . 
lerinin bir an evvel neticelendirilmeai. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

46.000 Kilo ekmek: J\~·ık ınünakasası - 22 Tel,.İ..,ısanı 932 salı 
günü saat 1 l de 

170,000 Kilo ekmek: Kapalı zarfla munakasası: 22 Teşrinisani 
932. salı gıinü saat 13,5 ta. 

KUf.ıBARA 

SAHiPLERİ: 
29 teşrinievvel kumbaranızı 

doldurma günüdür 

KUMBARASI 
OLMIY ANLAR: 

Bu hafta için e lt f:ankasın 
dan alacağınız kumbaraya, ilk 
vttıracağınız parayı 29 teırin.i . 

Cvvelde atınız. 

Beyin 1 ran Hariciye nazırı firu~ 

Han ve lran sefiri ile müloikatlru . in
tibaatı lpekfilm gazetesi larafınd•11 

sinemaya alınmıştır. Çarşamba akt"-
1 mından itibaren Melek ve Elbamra 
.! sinemalarında iraesine baılanacaktır. 

ZA Yl - 2709 sicil numerolu ant· 
1 bacılık ehliyetnamemi zayi eylediın 
1 

Yenisini alacağımdan eskisinin hök
ı mü olmadığını i\i.n eylerim. 

Ahmet oğlu Salih 

Doktor 

Bazı memleketlere mahsus 
çıbanlar vardır. Halep çıbanı. 
Diyarıbeki.r çıbanı gibi isim a
lırlar ve orada ya!ayanlarda çı
kar, bir sene kadar işledikten 
sonra kapanır amma koca bir 
yer bırakır. İstanbulluların yü
züne bakanlar, vücutlarında 
böyle bir iz görmeyenler. ls
tanbulda çıban yok sanırlar .. 
Bu büyük bir hatadır. lstanbul 
da da çıbanlar vardır. Bunlar-. 
dan birisi T erkos ismini alır ki 
leülbamt artık işlemeıi bitti. 
akıntısı kesildi .... Ağrısı devam 
ediyor amma yılbaşında büsbü
tün kapanacağ; memul.. 

A. Bey bu paranın ne parası 
olduğunu şirketin memurları
na sorduğu zaman da cevap a
lamamıştır. A. Bey bunu görün 
ce hayrette kalmıf ... Demek ki; 
Telefon tirketi ne mukabili a
lındığını kendi memurlarının 
bile bilip müdafaa edemediği 

Sabhk arsa 
Lileli camii karı11ında gayet ıeref 

\i her türlü binaya elveriıli 400 ~ın 
miktarı arsa acele satılıktır. Taliple
rin Aksaray'da Yenikapı caddesinde 

1 I,196 Ji..ilo süt- Açık münakasası: 22 Tetrinisani 932 sair gü
nü ~•at 15 te. 

-Türkiye İş Bankası -
13,1'10 Kilo Sığır c-ti) Kapalı zarfla münakasaaı: 23 Tetrinisa- ı ••••••••••••• 

2,632 Kito Kuzu eti) ni g32 ça1"9amba günü saat 11 de. Hafız Cemal 

ikinci çıhanın adı telefon
dur .. Bu da kurudur, akmaz, 
daha doğrusu içine akar.. La
kin ağrıaı çoktu.· ... İstanbullu
ların bu çıbandan çektiklerini 
hiç bir yerin çıbanı kendi tehir 
!isine çektirmemittir. Bu ı,;ıban 
bahsini burada kapadıktan son 
ra size bir ufak alış veriş hika
yesi anlatayım ... 

paralar alıyor .. Ve bunu hükfı- Tiryaki Hasan Paşa sokağmda 8 nu· 
metle yaptığı mukavelelere İsti maralı haneye müracaatları. 
nat ettiriyormuş .. Ben inaruna· 
dım., Siz de inanmayın! Bu ol- Geyve Hukuk Muhakemesinden: 
sa olsa o mukaveleleri şirketin Ceyvenin Mahdumlar köyünden 
kendi lehine tefsirinin bir neti- Mustafa ağa ile ayni köyde oğlu Ka
<.eıidir. Bu kadar müdafaa edi- tif aralarında yapılmakta olan tahki 
lemeyen bir mukaveleyi kimse kat sırasında dava edilen Kişife 25-
kabul edemez. Bunu düşünmek 10-932 aah günü için tahkikat ha
çok. amma çok elim olur.. kimliğine gelmesi ilanen tebliğ edil. 

28.125 !Çil~ Sığır eti) Kapafı zarfla münakasası: 23 T eşrinisa-
1,500 Kilo Kuzu eti) ni 932 çartamba ırünü saat 13,5 ta. 

30.000 Kilo Yaş sebze: Açık münakasası- 23 Te,risani 932 çar 
şamba '{Ünü saat 15 te. 

11,000 Kilo Yaş sebze: Açık münakasası: 23 Tesrinisani 932 
çal'§amba günü saat 16 da. -

lstanbul 'e 1 l~ylıelı Deniz müeHeaatınm efı·at ve taL•!.ıı ih
tiyacı olan yukarıda cins ve mikdarı erzakın hizalarındaki gi1n 
ve saatlerde ınünakasaları yapılacağından ,artnamelerini gör. 

mek isteyenleı·in her gün ve vermeğe talip olanların da münaka
sa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mektuplarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazım aatınalma komisyonuna müracaat
ları. ( 5722) 

lst. 5 nci icrasından! Borç için 
malıcuz Carclirup, karyola ııibi ev eı
yası 3-11-932 tarih perıembe ııünü 

saat 12 den 14 de kadar BeyoiJunda 
Yazıcı Dibet Çtkmazı sokafmda 9 

Numaralı hane önünde müzayede i
le satılacaktır. Müıterilerin vaktında 
mahallindeki memuruna müracaatle
ri ilin olunur. 

DahiliYe haıtahklan 
mütehassısı 

Cumadan maada herıün öğleci .. 
sonra saat (2,30 dan s.; kadar ı .. 
tanbulda Divanyolunda 1 Hl ruma· 
ralı hususi dairesinde dahili hasta· 
lıkları ıı.ıuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: İstanbul 22398, 

Harik Hayat ve Otomobil 
A. Beyin köşkünde bir tele

fonu vardır. O adam bu köşkle 
yazm oturur. Kışın şehre İner .. 
Köşkün içinde de kimse yat
maz ... Bahçedeki diğer köşkler 
de bekçileri vardır. Bu sene A. 
Bey kötkün içindeki telefona 
ili.ve olarak bahçedeki ufak 
bir köşke bir makine koydur
ır.ak ister ... Meşhur, kibar. man 
tıklı VI' tüccar Telefon şirketi 
bu iş için ona fU faturayı verir: 

Zaten Telefon şirketi geçen diği halde gelmemiı olduğundan 
!erde de harici telefon görüı- hakkında gıyaben tabkikate baflana
meleri için abonelerinden 200 rak gıyap kararım kezalik ilanen teb 
bin liralık bir para toplamaya likine karar verilerek tahkikatın 15-
teşebbüs etmemiş miydi?.. 11-932 salı günü saat ona talıkı l<a-

Sirgortalanmzı Galatada Unyon hanında kain 
UNYON SİGORTASINA yaptrrmrz. 

Lisan der•lerl irtihal 
Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Her şeyden evvel görüyo- rarkir olduğundan mumaileyh kaşi

rum ki; bu şirketin başında bu· fin işbu ıün ve saatte Geyve asliye 
lunanlar her türlü ticaret fikir· Hukuk tahkikat hakimliği nezdine 
terinden ve yeni zamanın ica;>- gelmesi veya kanuni bir vekil gön
larmda biisbittün gafildirler.. dermesi lüzumu üsulün 141 ve 142 

İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
İtalyanca, hiç bilmiyenler, kursu 

1·11-932 Salı ıünü açdacaktır. De. 
vam edeceklerin salı ı:ünü (17) de 
Halkevi salonunda hazır bulunmala-

Tüccardan lalim zade Ihıan B~y 
irtihali darınaim eylemiıtir. Cenaze
si bugünkü Pazartesi öğleden evvel 
Göztepe istasyon civarmdaki hane

sinden kaldırılarak Karaca Ahmeı-'te 
ailesi makpereıine defnediecektir. 
Cenabı hak rahmet eyleye 

ÜNYON 
Onlar kendilerini hali hani 0 inci maddeleri mücibince tebliğ ma· rı ve kayıtlarını yaptırmıyanların her 
zamanlarda sanıyorlar... Değil j kamına kaim olmak ÜZet'e ilan olu- gün idare Memurluğuna müracaat-
başı takkeli lskoçyalı, değil nur. ları lan olunur. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 30 

ROMAN 
Bizde san.atın her çeşitini, ede

biyatın her türlüsünü esnaflaştı
ran, dütüren. aöndüren şey, dava
sızlıktan batka nedir? Bir cenne
te varmak ve bir cehennemden 
kurtulmak ihtiraslarının, hava
sında fırtınalar gibi boğuştuğu, 
fırtınalar gibi kucaklattığı bir ya. 
pıcılık ve yaratıcılık ülkesinde, 
köıeaine çekilip l<ulağını tıkamıt• 
gözünü kapanııs sanatın ne kadar 
acıklı olduğunu düşününüz. 

ihtilalin güzel sanatlara kartı 
vazife ve mes'uliyetlerini yazar
ken, sanatın ihtilale kar•• vazife 
ve mes'uliyetlerini unutmamaklı
ğımız doğru olur. Yanmıı, yıkıl
mıt cemiyet bütün kibar itlerine 
yan bakıyor. 

lhtilil şiiri rnıırıta hazreti. !': 
kifin güftesini.. ihtilal musık111 
Lange Beyin bestesini, ihtilal res
mi Beyoğlu fotoğrafçısını henüz 
ayakta tutuyor. 

Türk güzel sanatlarının hepsi
nin birden atelyesine gidiniz: Ne
rede Rumeli, nerede büyük harp, 
nerede•• inkıraz, nerede mütareke, 
nerede ihtilal? 

Papaya hizmet .,den İsviçre 
mızraklısı. vatana hizmet eden 
Türk sanatından daha alakalı sa
ılabilir. 

Yazan: Falih Rıfkı 
vulu patlayacak, ya bayram kala
balıklarının peşine düten macun
cu zurnası delinecektir. 

Her şeyinin yerinde, yolunda ol
duğunu söylediğimiz sanatın nesi 
eksiktir, bilir misinis? 

Bir misalle anlatmak isterim: 
Anadoluda bir kasaba balkevi 
«Akın» ı oynamağa karar vermiş
ti. Sanat namına her feyinin 
tamam olduğunu gördüler ve mer
keze şu telgrafı çektiler: «Yalnız 
bize biraz sıı!;a) Vt! makyaj ırön· 
deriniz!» ~ ~ ~ 

ikinci mektubu yazan dostuma 
kısaca şunları söylemek isterim: 
Ne Erenköy hikayesindeki havut 
fıkTaaından, ne de avukat Şakir'in 
lşadam,!ığı hakkındaki tenkitle
rimden kuşkulanmanıza lüzum 
var, ltadamına sıar düıtur ah 

~ , ' . 
lak, heyecan ve aşk olarak çırçıp-
lak kazanç ve cascavlak men
iaat'i vermelcle onu duşürme
yorum; tam yerine oturtuyorum. 
lşadamı kazanç ve menfaat dü. 
şüncesini bir tarafa bıraktığı za
man, faydası da kalmamış olur. 
lşadamı'nın kazanç ve menfaat 
hırsı ile, milli kazanç ve mefaati 
hesaplastırmak, karsılastırmak 
devletin. vazifesidir. U ~ut;.,ayınız 
ki KrPuger beynı"e kurşun sıkn-

• 

işadamr değil, memleketinin de 
en büyük hayır adamı -zannedil
mişti. Yüz binlerce Amerikalı va
tandaşın keselerini soyarak Ati
naya keyif sürmeğe gelen milyar
derler, daha on sene evveline ka
dar. Amerikada al!ahlaıtırılmıştır. 
Ford'un rütbelerinden biri ele, 
Allahın en sevgili kulu idi. Kriz 
sıkışan ve daralan itadamının 
maskesini dütürmüştür. 

lşadamı işte kendini. rejimde, 
nizamda, kanunlarda kendi ka
zancına yardım ettiği kadannı, 
kenJli menfaa.tine uygun olduğu ka 
darını dütünür. ltadamında pey
gamberlik arayıp ikide bir şeytan 
tuzağına düşmektense. onun düstü 
runu tersine çevirerek, yani 
işadamı milli kazanca yardım et
tiği kadar. mim menfaate uygun 
düşündüğu kadar faydalıdır, de
mek, hem onu serbest bırakmak. 
hem ona kartı cemiyeti ve devleti 
serbest bulundurmak daha doğru 
olur. 

Küçükken bize gece gür düz el 
açtırıp ruhlarına rahmet okuttuk
ları vakıf ve hayrat sahiplerinin, 
vakıf ve hayratları iyilikten, fazi
letten değil, ailelerine bırakacak. 
ları mirasları müsadereden, saray 
baskınından kurtarmak için oldu
ğunu daha ilk tarih .Jerslerinde 
öğrenmiştik. Osmanl ı tarihindeki 
en büyük hayrat ve hasenat sahip
lerinir. en riyakar bazirganlar, 
en kurnaz soyguncular olduğunda 
!Üphe ..diyor musunuz? Hepsi 
işadamları idi. Zamanlarında r.asıl 

kazadılar; mallarını nasıl sakın
mak mümkün idi ise öyle sakın. 
dılar. Y almz haznesini düşünen sa
ray devletinin ahlakı ile yalnız 
kesesini düşünen saray itadamları
nın ahlakı biribirine uygundu. 

Biz devletin, milli menfaati 
dütünür, ooa hizmet eder bir mü
essese olmıasını i&tf'diğimiz gün 
den beri, zamanımızm itadamını 
da bu çerçive içinde tutmasını ge
ne ona vazife olarak vermit olu
yoruz. 

ltadammı büyük gören, küçük 
gören, güzel gören, çirkin güren; 
hepsi olabilir: Onlar edebiyatla
rını yapadursunlar, biz itadamını 
tiirsiz, süssüz, olduğu gibi, kir 
ve zarar, fayda ve ziyan hesabı 
içinde tutacağız. · · 

ikinci kaygınıza gelince. tunu 
bilesiniz ki Türkiyenin maddi ma
nevi hacmi yalnız, 

MtLLl'ye 
Elveritli bir hacimdir. 
Hiç bir BEYNELMILEL'e 
Elverişli bir hacim değildir. 
Her beynelmilel, yapma.ğa, ya-

ratmağa, yeti,tirmeğe. erittirme
ğe uğraştığrmız bugünkü Türkiye 
için çok bol' dur. içinde kaynar, 
gider. 

Fakat beyınelmilel yalnız bir 
değil, yalnız Moakovada değildir. 
Liberalizm Beynelmilel'ine karşı. 
yalnız bir tek şey, hani şu dışarı
dan gelecek sermayenin içine ya
rıya yarı yerli sermaye katmak 
sartını kaldırınız, yalnız bu kadar ... 
Size sö:ı:verebil : rim ki kavimler 

lı.umpanyasınıı. hir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

• 
konç bir bacalar hicreti gorursü
nüz. lstnabuldan Erzuruma ka. 
dar her tarafta makine'nin ocağı 
tüter. lstantıul bir kaç sene içinde 
Shanghai'a, fakat lstanhul Türk
lüğü de Eyüpsultan kordonu İçine 
hapsolmuş Çin yerlisine. Hint 
Dokwıulmaz'larına döner. Bu sı
rada Alaman, Amerikan, Fran~ız 
bacalarına yol gösterenler arasın
dan bir düzine kadar Türkün kla
vuzluk parası ile yer yüzünün sa
yılı milyonerleri arasına geçece
ğine de fÜphe etmeyiniz. 

Bizde iktısadl davanın kurta
racağı ferdin adedi bir düzine de
ğil, bir milyon düzineden de iki 
milyon fert kadar fazladır. Bu ik
tısadi dava. ancak devlet gibi yük
sek bir müdahale kuvveti tarafın
dan yürütülebilir. 

Dostum. ıiz bir zaman kadar 
Antina mahallesindebirbakkal dük 
kinı,Pariı cadd .. sinde bir moda ma 
ğazası, Londra sitisinde bir banka 
camekanı. Şikago kapılarında bir 
ateliye iıleterek fertçiliğinizin a
şağı garp, orta garp ve yukarı 
garp fertlerine karşı kuvvetini is
bat etmeğe u~raşmız. Beni. bu ek 
sik cihazlı devletle bile. devletçilik 
gayreti gütmekte serbest bırakınız! 

Ôrneğini bildiğimiz roman de
ğil, hiç bir örneğe uymayan be
nim ROMAN'ım bile .böyle bit-
memeli idi. • 

Bu satırları yazarken Sonbahar 
odamın karşısındaki ağaç-farın 
yapraklarım sararuror; ııfak dal-

bulutlarını, süal işarC'tiııi11 başı 

gibi, kıvıra kıvıra palamut /e.~i k1J· 
kan Halice doğw atıyor. 

Palamut ölüsünden. Balattan. 
açık havaya, serj;1e, yükseğe, sıı· 
ğan11kla güleşe, iırt111a ile yarışa. 
uçsuz bucaksız istcpc, derin arına· 
na, yaylanın donmıı~ gözraşları· 
na benzeyen buz birikintilerine. 
bir kül ve ateş kaosu içinde .vara
dılış esrarlarını arnyan Anadolu· 
ya çıkınız. 

latanbul, Teırmicvvel 1932 
Falih R/FK.• 

Tashih 
Evvelki günkii tefrikada mıP• 1 

teessüf balı Y!l•1hşlıklar olmuşl'" 
Bun1arı tashih ediyoruz: 

Birinci sütunun sekizinci sdı·'· 

fazladır. 
Üçüncü sütunun on ikinci ı.l'c'. 

rında ateşten .. deniyoı·, altında•J '' 
lacak. 

Üçüncü sütunun 15 inci ,,,.t•rl 
rd d• . •'' para o usu ıyor parat crc.u 

olacak. Ayni sütunun 18 inci ,,,.tı 
rında rejiden diyor. Rejimder "''" 
cak. 

Betinci sütunun ücüncü !.:1t·ır• 
dava eriyim, dıyor Dava a(hıfl ~· 

f·v·f yım, olacak. 1 "l unı;ij satırda ı ' 
aramağa, divor. Fikir ~clamı•"11 

1 1 V • - b . . . f (İ o aca c. ıne • ·!lli1Ct ~ulunutı 

ıncı satırında <1rtabileceğint' di·, 1 1' 

Artırabileceğiııe olacak. 
ô •ncı sütunun 20 inci sat 11 ,, .. 

da harici diyor. Ha1 cı olacak· , 1 • 
Sondan üçüncü satırda tcl1 1

• ı 
nı, diyor. Tel~i.ll~ğı olacak'.. aıı· 

Sondan 2 ıncı salırd?. d.:tlYJ 
akl • olacak 
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Allo, Radyo -Istanbul Nakil nedir ve 1

( 

~~~~r~e:~e~e~~!i~:~- ' \. 

Muhtelif Radyo haberleri ) Program lstanbul 
Sada mikrofondan evimize 

nasıl geliyor? 

lstanbul radgoıund• 
. Birçok kimaeler radyo merk•· ı 
tınden iraal edilen programın na· 
j;l ahizemize geldlfini bilmealer. 

Ç!~ınemekte de pek haklıdrrlar. ı 
Uııkü timdiye kadar bizde de 

h~t üçünücü evde bir radyo aleti
ltın bulunmaoı lazungelirdi. Rad
YonUn bugünkü tekemmülü, dün
)~ın her tarafında radyoya bü
)iik bir merak uyandrrmıt ve bu 
'.!_iurda milyonlar aarfedilmittir. 
k letlere gelince AYrupa ve Ameri 
d •da gün ıreçtikçe ucuzladıit hal 
I e aıaaleaef Türkiyede satılan a
•tlerin fiatleri bir türlü ucuzlaya· 
:ı•Yor. Bunun için memleketimiz-

ri ayni zamanda diğer b ir çok 
İata•yonların n a klettikleri vaki
dir. Evvelce bu nevi nakiller di
ger merkezden alelide ahizelerle 
alınıp mikrofona verilme k sureti
le yapılırdı . 

Bu suretle yapılan n a killerde 
musiki ile birlikte telsiL telg raflar 
ve parazitler de gelirdi. 

Yaz mevıiminde para7.İtin faz-
lalıfmdan nakilleı-e hiç imkan 
yoktu. 

Son senelerde muntazaman ic
ra edilen nakiller herkeı tarPli.n
dan memnuniyeti~ dinl t" niJdiğin
den bunların para '.": istsiz olarak 
uzak mahallerden nakledilme•i 1 
huıuıu diifünülmli~tür. 

Evveli Bertin ile KOni~~vuster
hauıen arasında ~ift telli bir kab
lo teıiı edildi. Bcrlin m e rke zinde 
verilen konserler ile diğer ne~ri 
yat bu kablo vasıtasile doğrudan 
dofruya Königsvusterhauıen n1er 
kezi mikrofonuna gidiyor, bura
da da Bertin programı net-redili
yordu. Bittabi tell .. rle telefon sis 
teminde yapılan bu nakil hiç pa
ram:itıiz oldufu için sadalar ikinci 
merkezin mikrofonundan hic de
iitmeden, kuvvetini kaybet~eden 
inal edilmektedir. 

Bu usul az zamanda rağbet 
bulmuı ve bütün Avrupa radyo is 
taoyonları telefon teoiaatına ben· 
zeyen kablolarla örülmüıtür. En 
10D kablo Londra ile merkezi Av 
ru.pa araırnda yapılmııtır. Bu te
aioata Frama ile Ruaya i,tirak et
m-lılerdir. İngiltere ile ltalya 
ve bütün aradaki ATI"Upa mlllet
leri bu kablo tesisatına dahildir
ler. 

M .. bur muaik.i njloör ve bea
teki.rlan tarafından bizzat idare 
edilen muhtelif büyük konserler 
verildlilnde bütün iıtasyonlar 

Norveç rlıdyoları 

Norveçte, hariçten işitilen yal
nız 60 kilovat anten kudretli Os
lo istasyonu vardır. Norveçliler 
müteaddit Avrupa meı·kezleri e
mirlerine amade olduğundan şinı 
diye kadar bu bir merkez ile ik
tifa etmittirler. 

Son günlerde Norveç par limen 
tosunda yeni merkezlel-in imali 
lüzumu müzakere edilmi1 ve aıem 
leketin daba fazla radyo merke
zine ihtiyacı teklifi kabul edilmit 
tir. 

Bu merkezlerin nerelcı·de ima ···-·-········ ...................... ·-·········-
!"blo v•utasile bunları nakleder-
le r . 

Nakillerin ba~lıca sebebi, kü
çük ahize ve uzakları dinleyeme
ye n gale-nli makin~leri olan abo
nelere uzak ıehirlerdcki yiiksek 
mueikiyi dinletmektir. 

Bunda n bıı.şka sehi.· dahilinde 
nakiller yapılır. Meıe13. rırogra
mın birinde "Optı·a binasından 
naklen. . . opera•ı ten1sili,, "Ad
lon otelinden naklen dana musiki
si,, veya her banf{İ bir mı..halden 
bir konserin nakledildiğini görür
sünüz. Bunlar şehir dahilinde ya
pılmış kablolar vasıta.s ile mikro· 
fona ıetirilir. Bu nevi bir kaç te
sisat bizim radyolar1ml1:da da ya
pılmıştrr. Ankara radyosu Büyük 
Millet Meclisi ve Halkevi arasın
da, latanbul radyosu geçen Rama 
zan Aya aofya camiini bu sene de 
Kunıltay müzakeratını bu nevi 
teıisat vaaıtaıile bize dinletmiştir. 

Bunlar iktisadi nokt .. dan pek 
faydalıdır. Radyo atüdyoıuna üc
retle getirilen musiki heyetleri ye 
rine bir musikili kahvenin musiki
sinden ücretsiz İstifade edildifin
den ecnebi merke7.leri dl\ns muıi .. 
kiai ve halk konserlerinin bilyllk 
bir kıamııu böyl., alıyorlar. 

Çocuk programı 

~ ~adyo abonelerinin arbnadılı 
lıbı radyodan iati( ade edilecek 
t.~nm da uzak olduiu 1üphe
j1~dir. Bugün her huauata yarar· 't olan radyo aletleri muhtelif 
~ eplerden dolayı pahab satıl· 
~ktadır. Sebeplerini batka bir 
tun teabit ed-ii:ıı. 

Şiındi. radyo karilerimize her Safiye H. latanbul radgo- ı · 
sunda mikrofon başında 

selen elktrik cereyanı kablo ile 
yanınd11ki kontrol odaaına celir, 
orada bir huauai amplifikatör mik 
rofoa cereyanını kuvvedendlre
rek yirmi kilometrelik bir kablo 
ile Kemerburıraz köyü civannda
dalri Oamaniye irsal merkezine 
ırönderir. 

Çocuk neşriyatı çocuk••r 
tarafından idare olunuyor 

. r 

İ.~tanbu/ radyosu memıır-
larından bazı zevat 

:~lirı ~inledikleri konser, <.1pera, 
t, f'ttıaiJ ve konferanslann radyo ia
ııı'Yonlarından evimize kadar na
b ~eldiğini lstanbul radyosundan 
~ &ederek tarif edeceğiz. 

~- lıtanbul radyo merkezi neşri
~-~ın.ı postahane binasının en üat 
d IDdan iraal eder. Sadayi cezhe
tn ttıikrofondur . ... 

ı, k~ikrofon hava ihtizazını elk· 
b~ı ıhtizazına tahvil eder. lstan-
1~ radyosundaki mikrofonlaı- bü 
'O" A.vrupada kullanılan Alman 
~.:ıı...ı. Reicha {Raylu) mikrofo-

ur. Şeklen mermerden im.al 

Bu gelen cereyan tabaka taba· 
ka iraaliye merkezi tarafından da 
kuYVetlendirilerek merkezin ante 
nine verilen yüksek cereyana ka
pılır ve havaya dağılır. 

fatanbul merkezinin anten kud 
reli 5 kilovattır. Ve müsait hava
larda iki bin kilometrelik mesafe
den iyice dinlenilir. 

Havada deniz dalıca., ~eklinde 
ve her dalganın boyu 1200 metre 
olarak ilerliyen ls lanbul ' neşriyatı 
evimizdeki anten tarafından tutu 
lup;; ahizemizin detektris kıamr
na gelir ; buradan aletimİ7.İn sa da 
yükıeltme aksamı sadayı artıra
rak hoparlöre verir. 

Turgut MITHAT 

{Bandfilter) nedir? 
Dalgalan biribirine yakrn olup 

ka1"'14an merkezleri ayrrn1ağa mah" 
suı alete {Bandfilter) denir. Bu 
alet yeni sistem radyo aletlerinin 
İçerisinde bulunur. Ve otomatik 
merkezleri ayrırır. Eski makinele. 
rin d~1ına ili.ve edilmek Üzre kü. 
çük bir kutu şeklinde (Bandfil
ter) ler de piyaaada vardır. Kul
lamıta ırüçlüğü olma) an bandfil
ter anten ile ahizenin nnten fi~i 
mahalline konu' · ıl". Ba~lıc.a vazi
fesi, bulunulan ~birdeki merkezi 
ayırıp uzak iıtaıyonların alınabil
meaini temin etmektir. Bunların 
fiati Avrupada iki ile 5 lira arasın 
dadır. latanbul piyasasında da bu 
lunur. Fakat kafi derecede it gö
ren bir bandfilter bi-ızat imal edi 
lebilir. Bunu ırelecek hafta karile 
rimize öfreteceiiz. ------ . 
Program 
Neıriyatımız 

Alnıan radyolarında çocuklara mahsus ne6-riyatta 
el lşlt'rl öğretiyorlar 

Her hususta olduğu gibi rad- ı 
yo merkezlerinde ~ocuklar da dü 
ıünülür. 

Çocuk yuvalarında veya şeh
rin her hangi bir mahallinde ço
cukların oynayıfları siıtematik 
bir tarzda değildir. Oyun oyna
yan bir çocuk ayni. zamanda ~ar
kı .aöyler, hopltlr veya oyunun ha 
ricinde bir harekette bulunur. Bu 
nu nazarı dikkate alan pro.ğram 
rejisörleri, çocuklara n1ah1u5 tan 
zim edilen proğramll\rı da böyle 
pazar ,.ünleri öğleden e\.-vel ve 
hafta araıında ak~am Üzerleri 
neırederler. 

Bunların aan'atkirları eliti 
ve çocuk musiki mütehaaaısları
nın. nezareti altında. çocuklardrr. 
• Çocuk proğramlarrna. en ehem 
miyet veren Alman postalarıdır. 

Resimlerde ırörüldüğü Üzere mik 
rofon başında elişleri yapıyorlar, 
naııl yaptıklannı ayni zamanda 
evlerinde maaa bAtınd::ı merakla 
bekliyen küçüklere anl<'tıyorlar. 
Çocuklar radyoda kendilerine 
söyleyen masalları da sevt;, seve 
dinlerler. Her zaman !;OCuklaın 
dinledikleri klasik masallardan 
maada zeki çocukların kendi dü
tündükleri hikayeler de anlattırı
lır. Cocukların fikirlerinin in ki. 
ıafın-a: yardım etmek ıçın ne li
zrm ise yapılıyor. Meıaeli fU mev 
zularda mUsahabeler cereyan 

0

ediyor: "Çocuk mu•İki . aletlerile 
neler çalına bilir", <.;.ilkbaharı şar 
kılarile kar4ılayalım". Şiir ve ço
cuklara beateletilen ~rkılar ile 
çocuk temsilleri radyoda ken,dile 
rine söylenilmektedir. 

li )i.zun geldiğini ve kimlere te .. 
sia ettirileceğini te•bit etmek için 
hükUm.et ıs azadan mütetekkil 
bir heyet tayin edecektir. Bu hu
auata sarfedilmek Üzere 933 t34 
bütçesinden 1,5 milyon Norveç 
kronu tahaia olunmu:ttur. 

Şimdilik bir kuvvetli ve iki ha 
fif merkezin imali dü~Unülmiit
tür. 

Rus istasyonlarında geni 
istirahat işareti 

Her radyo merkezinde kendi
ne mahsus bir iıtirahat itareti var 
dır. Ruı merkezleri .aon g ünlerde 
itaretlerini değittinnişlerdir. Ye· 
ni İ.faret örse vurulan bir çekiç 
&adası vermektedir. 

Yeni Londra Stüdyosunun 
darlığı 

Londrada yeni ~İ5tem gayet 
büyük bir radyo binaaı yapılmıt
tır. Radyo musiki idare hey<"tİ 
stüdyo dairesinin büyüklüğünü 
düşünmiyerek ı 14 ki~iden mürek 
kep bir takımı konser vermek üze
re proğrama dahil etmi4tir. 

Stüdyonun darlığından biribi
rine pek yakın oturan heyetin 
konseri pek karıtık bir halde ~i
tilmi, ve bundan ~onra Londra 
stüdyosunda büyük mÜ&a.mere ve 
rilmiyeceği anlaıdmı§tır. Yapıda 
tadilat için mühendiıler celbedil
mittir. 

.Anıerlkada bir Zenci 
radyosu 

Nevyorluıa zenci mıntaka)a .. 
nnda bir zenci gazet~ıine ait bir 
radyo merkezi imal edilmiştir. 
Bu merkez yalnız zencilere mah 
aua, Amerikalıların tabir ettikle
rine göre "Siyah proğram" neı
retmekle iktifa ediyorlar. Burada 
ki musiki heyetleri ve spikerler
den m-..da memur ve müıtahde .. 
minin bilıa, hakiki zenci olması 
mecburidir. Merkezin bir çok ka 
ça.k radyo kullanan zenciler ta· 
rafından yardım &'Ördüğü riva
yet edilmektedir. 

Uran tayyarede lelelllzgon 

saatine göre 
tanzim edilmiştir 

Pazartesi, 31.11.932 vi muıiki. 21.35 Siliıya fil&rmonik 
KONICSVUSTERHAUZEN: takımı. 23,35: Londraclan nakil 

1635 m.tre. Prr.~embe, 3.11.932 
2ı,2o "Wittenberg" iaminde bir KONIGSVUSTERHAUZEN· 

musikili temsil. 22, ıs: Hildemith'in ı635 m • 
r-.antik ıeıena~ları. ~2 .45: Konfe- 21.0S: Frankfurt'tan: Orkestra 
rana. 23.3S: Hafif musıki. konseri. 22.SO: Avcılığa dair. 24: lt-
VARŞOVA 1411 m. .. faiye menfaatine verilen balodan: 
17,35: Gramofon; ı9,35: Spar- Dana muıikiai. 

tag" (Ta~arruf günü) iıminde akeç. VARŞOVA 1411 m. 
20,;ıs~2,~~- 2_1,ıı;: Halk kon- ı8.05: Gramofon . ı9.0S : Hafif mu 
aeDn. .'ki. n

2
"'
4

"
05

n Devamı 23.20: ıiki . 2ı: Hafif musiki: Micheli . Ke-
anı muıı ıı. · : evamı. ler · Beli, Kockert, Schreiner ve Le. 
BUDAPEŞTE 5f'.O m. . . vin'ın eserlerinden. 22.35: • Son ha-

. 20,20: GJ:amofon ile 4ark musıkı- bar. Monolog. 23.20: Kahvehane 
aı. 21,35: Lıat , Schuman, Brahma, musiki&i. 24.05: Devamı. 
Paganini ".e Albeniz'in ea~lerinden BUDAPEŞTE 
ko?ser. Mut~kiben: !'hndıta . ~- ı8.35: Macar halk şarkıları. ı9.40: 
mı run konaerı. 24: Sıgan muaikiaı_ Oskestra. 20.3S: Peşte operıısrnd•n: 

ViYANA Sı7 m. Pucini'nin • MADAM BUTTER. 
ı.s,ıs: lay Gayger talwm'nın kon- FLY. operası. Müteakiben haberin 

ı~rı. ı9,25: Müıahabe. 21,05: 5 -sli Caz ve Sigan musikisi. 
filı:n'erde!' elanı parçalan. 22,ı5: ViYANA 5ı7 m . 
Pfitzner'ın besteleri. 23,2S: Haber- ı8.ı5: Gramofon ile filarmonik 
ler .. 25,40: R. Hügel takımı'nın kon- konıer. 20.4S: Neş'eti muıiki parça-
serı. lan (operet ve vals porçaları) .22. ıo 

PRAG 488 m. Bcthoven'in eıerlerinden: Piyano 
20,2S : f.enland halk tarkıları. 22: müıameresi. 22.SS: Monolog. 23.35: 

Bethoven ın keman aonatlan. 22,.20: Andre Hummer takımı: Operet ve 
Koro konıeri {piyano refaka~e) ı valı parçaları. 
23,05: Son haberler. 23,25 : Bratıs- PRAG 488 m . 

lava"dan: Karışık gece konseri. 18.25: Çocuk musikisi. ı9.55 ı 
BERN - BAZEL - ZORIH 459 m. Gramofon. 20.40: Mandolin (4 adet' 
20,50: Lyrik muıiki, 22,ıO: ile fantaziler. 21.05: Askeri band~ 

Haydn ıenfoniai (D-dur). 22.45: muzika. 22.05 : Smetana aalonundaır 
Eaki ve yeni danı parçaları. tıalden: Opera parçaları . 23,25: Po-

ROMA 44ı m. puri ve dana parçalan. 
2ı,05: Haberler, Gramofon. BERN - BAZEL - ZORIH 459 m . 

2ı.25: Mütababe. 21,50: Hafif kon- 21.0S: Bu aalon musikiai. 22.4S: 
ıer. 24: Haberler. Eğlenceli musiki. 
BOKR~ 394 ROMA 44ı m. 
ı8.0S: Radyo orkestraaL 19.ıS: 21,50: Keman konseri. 22.35: • Ha 

Keza. 2ı,05: Bethoven. Kartet kon- kiki centlemen • isimli piyeı. 23.0S: 
ıeri. 2ı,50: Solo piyano: Mendel- Konser {gramofon ile) . 
aohn, Chopin, Ravel. 22.20; Karten BOKREŞ 394 m. 
>alon takımı: Borodin'in eıenerin- ıS.05: Karııık musiki 20.45: Gra 
den. mofon. 21.05: Halk musikisi (marJ 

BRESLAU 325 ce Siıran parçaları) . 2ı .50: Konserin 
2ı,20: Skeç. 22. ıS: Mütenevvi mu denmı. 

aiki. 23.35: Poıta kutuıu . 23.45: BRESLAU 325 m. 
Musahabe. 20.35: Gramofon. 2ı.05: Radyo 

Salı, 1 l1 932 orkeıtrası. 22.30: Diyalektli bir tem 
• ' ıil. 23,45: Hubertusa dait- müsahabe 

KONICSVUSTERHAUZEN: Cum • J 11.0.·12 
Sesi nakleden alete radyo ı63S -

dendiği a-ibi, cisimleri nakletme- 21 Om.5 M '- KONIGSVUSTERHAUZEN: , : oaowg. 2~.05 : Hant- ı635 m. 
ie mahaua ve tekemmülü ile üç, bourg'dan: Oskestra. 23,25: Gece ?ı 
dört aeneden beri uğraşılan alete konseri: - .05: Viyana'dan: Karl~ık nc,ri. 
''Televiziyon" denilir; Buna ml\h VARŞOVA ı4ıı m. yat: Musiki ve taı:anni. 23.30 ı- Ha-
sua Avru_pa_Te Amerıkada m_er- 18.05: Keman konseri. ı9,05: Kah herler. Müteakiben : Hamburg'dan 
k 1 b 1 1 1 1 

naklen: Neı 'di mu•iki. ez •r ı e ıma o unm11ş ve pıya ''ehane muıikiıi . 20.25:"Anne kalbi 
sada aletler satılmaktadır. iımindeki muıikili temsil. 22,55: O- V ARŞOVA ı411 m. 

Amerika'da fen o kadar iler- pera'dan naklen: Gounod'nun cFA- ı 9.0S: Dan• mu.iki si. 20; Muhte-
lemiıtir ki, uçan posta tayyarele- UST lif 21.20: Senfonik konser. 23.45: 
ri şirketi seıli filmleri uçuş e•na- B~ti~;-EşTE Haberler. 24.0S : Dans mu · ikisi. 
11nda mütterilerine gösterebilmek ı8 55 K 20 35 B d ! PRAG 488 m. 
için tayyarelere bu alette n tesia ' : onser, ! . . : u apeıte ı8.10 : Kuator konseri. 20.2S: Ope 

operasından : Verd ı nın • REQUI - ı·etlerden parçalıu-. 23.25 : Pi·ano _ 
etıniıtir. 1 EM > operaıL K f · ı · 2 , 

Bir şehre Rari110 ismi ViYANA sı 7 ~·. 1 ~'i~N ~;l~~~ -~~~ı<;;"~~;t;:.n 
ı7.55: Hafif muuki. ı9.35: Muıa· 2ı.05 : Viyara mer!<uinden nakil 

verildi habe. 2ı .05: Senfonık konser . 22 S5: ROMA 441 . 
Sk · m. 

Asnn en m ü him ihtiraı olan ·~·RAG 488 1 20.20: Haberler; g ramofon. 21 50: 
radyo •erefine orta A.merikada 20 05 T. m.2 . . . Thomaı'ın es . der inden «MIGNON • 

y • • •• • " . : ıyatro. 1.05: Fılarmonık operaıı .. 
bu!.~•n. buy.uc<;k bır şeh~e Rad- kon•er. 23.2S: Bando muzika. BOKREŞ 394 m. 
yo ısmı verılmıt ve şehnn merke 1 BERN - BAZEL . ZORIH 459 m ı805 · R ·k· · 

· d k" dd 1 d · · · omen musı '"· 20.45 · G ra 
z~d " eMı cka . e er~ kr'.' yfondun nıu- ı ı7,35: Konıer; müsahabe. 21.0S: mofon 2ı 05· Senfon' k ko•seı· 
cı ı ar onı ve ın ısa ın a yar- Radyo orkestrası. BUDAPEŞTE · 
dnnı olan Hertz, Slabry ve daha 1 ROMA 44ı m. ı!l JS. O k t . "0 rn ı· · 
b . k t . . l . k 1 . . r C• ra .x.11 • )·a •ı"'O 

ır ço zeva ın ı$1m erı onu muş ı8.ıS: Çocuk programı ı8 35· Or- 23 ıs- H b 1 ··t 1 "b • • · · 
1 

· . a e.r er. u eö et ... n Sı r.-.iln 
tur. ' keıtra. 2ı.05: Haberler 2ı 07: As- musikisi ~ 

!r~nomi. 2ı.50: • Fanfan la Tulİp • V i YANA Sl7 m . 
ısımlı operet. Oıvald Kabaıt;:o' nın idaresinde 'ar-

blr merkez BOKREŞ 394 ın. kılı konser. 21 .05: Kar:ş• k nc\riyal: 
. . ıS.05: Kar(ı(k konser.19.15: De- Tagannili musiki ve ncş'eli rc.1f,. Hollandanı~ Gouda ~ehrı ~ıva ' vamı. 20.45 : Gramofon. 21.05: Ta- 23,35: Cazband pa • 

rında bulundugu t'.'hmın edıle.n' ganni (serendlar). 2ı .25: Radyo or- BRESLAU :i?5 m 
ve 230 metle dalga ıle çalıfan bır keatraaı 22 20· Konserin de 20 05 O · 
gizli rad·•o iıtasyonu munlzıza- BRE.SLA. U·3~5 vamı . . . : peret. ve ' cnadla ... 22.15 

•• 1 '· m . 1 Vıyana'dan nakil ?J 115. Ne ·-r 
man neşrıyatta bulunmaktadır. 20.10: Gramofon. 21.05: Trajedik çalar · •· · · · ş · 1 par 

lıtaıyon proframa h~tlayrn- temsil. 23,40: Nq'eli muıiki. · l ~ • • 

ca "Allo, buraıı T. ıJO" dıye ken ı , , , , lumarlt' .~ . ·• 11 !J.12 
dioin·i· tanıtıyor, Spike~in ifadesi- Çar.~anıba, :!.ll.9.l2 KONIGSVUSTERHAUZEN : 
ne gore bu merkez bır bodrum KÖNIGSVUSTERHAUZEN: 2ı.OS: Neş'cli bir saat. 22.0S: O~ 
katında bulunuyormuı ve burası ı635 m . • perdelik komedi : >Dünya mektept. .. 
öyle karanlıkmıt ki, kocaman bir 2ı.~o~: V~yana'~an naklen: ."Yed"r 1 ı·İ• . 23.50: Caz. 
file tesadüf olunsa, fil olduiu an ma? ıaimlı temııl. 22,IS: Trıyo kon V ARŞOV A ı4ı ı m. 
Ia,ılamazmıf. •en. 23~; Lond~dan naklen: Bd- 17.30: Gramofon. ~ı.05: Hafif mu 

Spiker ara, ırra parola ile ta• sazarı muıamereıı. 24.30: Yoost j ~iki. 23.10: Şopet" 'İn eıc:rlerindıen 
rudıklarına selam gitnderiyor. cu takımL . konser. 23.45: Monolog. 24,0S: C.z 

lataayonu aramakta gayret VARŞOVA ı411 m. 1 :SUDAPEŞTE 
ıı:öateren zabıta bir türlü merke- ı9.05: ~~ltra. 2!'·~= Müıaha- 1 ı8.3S: Piyano. l!J.35: Gram0 fo., . 
zin nerede olduğu:ıu k"l!fedeme- iM:. 2ı.OS: Kiliıe muaıkisı 23.0S: Mü ' 20.25: Karıtık neıriyat. 21.50: EM 
mittir. Diğer taraftan amatörler aahabe, gramofon. 

1 
MERICH KARLMAN'ın biz.at i·'ıo-

bu merkezde çalınan ırüzel gra- BUDAPEŞT~ 1 re edeceii kendi eserlerinden murck-
mofon plakları, hikaye ve ıolo ı8.0S: S ate~ ratlyo orkeı.traıı.1 kep konser. 23.50: Sigan musilrisi . 
musiki parçalarından büyük bir ıs.20: Taga!'nılı konser {Gudımel, ViYANA Sı7 m. 
zevk duyuyorlar ye zabıtanın Gumpelhh~er, Brahma ve Mol- 17.45: Mandolin konseri. 18.50 : 
merkezi ke9fetmemeoini temenni 1 nar'ın1 eıerlennden). Hafif musiki. 20.25: Opera parçala. 

Hoianda'da giz.il 

Haftalık radyo programlarını 
karilerimizc takdim edeceğiz. Bu 
kısmı keıip muhafaza etmelerini 
t•v:İye ederiz. Ayni zamanda 
yevmi programlar da bildirilecek
tir. Bazı aıazeteler programı ıöı 
terdiği saatler lstanbul ıaatile uy 
ırun değildir. Biz proırramda ıröa
tereceğimiz saatleri lstanbul saa
tine söre tanzim edeceğiz. Tabii 
üç, bet dakika bir fark olabilir. 
Bazan de prosramda gösterilen 
artiıtler bir mazeretten dolayı ıre 
lemeyip proırram deii,tirilir. Çün 
kü Avrupa programları gününden 
iki hafta evvel tesbit edilir. 

ediyorlar. 1 V YANA 517 m.. rı. ~l.05: Schiller'in «aria Stuarh ;>İ 

' 

ı9.30: Bando muzıka. 2ı.05: «Ye- ycaı. 23.50: Müntehap p;u- la ( 
Cettılyetl Akvam istasyonu ılermann• ismindeki musikili temıil mofon ile) ' ça r gra 

. 22.25: Brahma'ın eserlerinden salon PRAG .488 

/Jerlin merk11zinin 
"<lit . lllilrslle anteni 
"ıiit:::ı ~ört kötedir. lhtizazdan 
>•yt_,. ~ır olmaması için lastik 
-. .. .., ıle Yuvarlak bir çerçeveye 

A. •ıtır. 
1<>n .. ~tler ve hatipler bu mikroq ...... o .. 
• dUr nunde ve muayyen yerler 

>01011., arak vazife görürler. Mik
••y• o~~ulunduğu salona .tüdyo 
•~n ,,.., dıtoryum dı:nir. Zemin, ta
~, "lı:ıı ku:'~rları aksi •atlaya mr. 
~,.,,.._, Üe l<;ın perd~lerle örtülmüş 

e dotd !>erde aruı da >aman 
Urulmuştur. Mikrofondan 

Biz tetkik ederek yalnız en İyi 
i,itilen pro&"ramlan yazacağız. 
Radyo sayfamız pazarteai günle
ri olduğu için, pazar günkü prog 
ramı maalesef bildiremiyeceğiz. 
Bu porgramı pazar nii Jhamızda 
ayrıca bulacaksınız. 

latanbul programı ay başından 
itibaren de~işeceii ic.in bu hafta 
alınantaını~tır. 

Çocuk neşriyatı11ı takip ve b/lfii/ tatbik 
lıiiriih 111eralılılı."1 

eden 

20, 74 metrelık kıaa dalgalı Ce- muaikiai. 
1 

m. 
miyeti akvam radyo iataayonu PRAG 488 8.55: Gramofon. 20.25: Kabare 
26 ifil "h" d · "b 111; numaralan. 22.0S: Askeri musiki. 

ey tan m en ıtı aren neJ- ı8.ıS: Kukla tıyatroau 2025· s 2325 ş k ı ı ı ı · 
riyala batlamı9tır. Bu merkez kaof --•- · · · , a- · : . ar 1 ar ve ıo o a et er tle 

· · · · h kkm on par.,.....rı. 2ı.OS: •Sokrat ın fuıtaziler 
yalnız cemıyetın meaa,.ı a • ölümü• iaimli tüd od t" ı B · O 1 
da Franıız Te lıpanyol liaanlarm 

23 
s Y an ıya ro. ERN • BAZEL • Z R H 459 m 

da haberler vermektedir. .25 : Cazband. 20.50: Keman ile ıonatlar. 22.45: 
BERN - BAZEL - ZORIH 459 m. Kabare numaralan. 

KARILERIMIZ 
Radyoya ait her bilmedikleri 

malUmatı öğrenmek ıçın gaz.efe
mizin radyo muharririne tahriren 
müracaat edebilirler. Müşkülleri 
halledil;r. 

20.20: Edebi muıikili bir temsil. ROMA. 441 m. 
21.05: Koro konaeri . 22.30: Haber- ı8.35: Mütenevvi musiki. 21.50: 
ler. Müteakiben: Gramofon. Senfonik konıer. 
BOKREŞ 394 rn. BOKREŞ 394 m. 

18.05: Radyo orkeıtraıı. 20.45: ı4.0S: Gramofon. 18.05: Mütenc• 
Gramofin. 2ı.05: Keman konıeri. Tİ konaer. ?1.05: Bando muzika. 
2ı.3S: Konferans. 2ı.50: Piyano mü 21.35: Tiyatro. :>3.05: Konser. 
samereai. 22.20: Viyolonsel konser:. BRESLAU 3?.5 m. 

BRESLAU 325 m. ı9.SO : Ap daı;ları halk havalan 
18.05: «Kardinal'in ölümi; • iımin- 2ı.3S: Av müsahabe ve muı;ki.i 

de novel. ı8.45: Adolf Skorranın c - 23.35: H~fif parçalar ve dRn• musi
~erlerinden konser. 2005: Mütenev- 1 kııı. 
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. Cümhuriyet bayramı her tarafts tezahüratla tes'it edildi 1 İ&t. Mr. Kumanda .. ıjı Satına.m .ı kom . \> ı "ı 1 
45000 Kilo Nohut bir şartnamede kapalı zarfla saat 15 ıe. 

1750 Kilo Çay bir şartnamede kapalı zarfla saat 14,30 da 

17000 Kilo Mercimek <ıleni münakasa 14 te. 

• [Ba i 1 inci sahifede] 
l.tmada bulurun\!ftur. Fırka Vi-
layet idare heyeti rei•i Cevdet Ke 
rim Bey ve idare heyeti azalan 
tebrikitı kabul ehniflerdir ve hat 
buhalde bulunnıualardır. 

Gece Fırkanın' ocak nahif• 
merkezleri tenvir ve tezyhı edil· 
mittir. 

Mekteplerde şenlik 
Maarif idareai tarafından ya .. 

pılan programa töre latanbuldald 
bütün ilkmektepler; talebeai tara 
fmdan donatılm,.tır• Tale~ aa· 
bahleyin erke..den mekteplerinde 
toplanarak Cumhuriyet mutı a6y 
lediler. Bundan .onra her mektep 
te muallimler talebeye bil.yllk ıtl· 
nün manaıını anll\ttılar ve eonra 
talebenin merasim~ ittirak edebil· 
meıi için onlan aerb4'sl bıraktılar. 

Lloeler ve Ortamektepler İN 
geçit reamine lttlrak için mektep· 
terinde toplanarak Beyazıda cel· 
mitlerdi. 

Geçit resmi 
Kolordu kumandanlıitı tara· 

lınd tn y .. ,.ıan programa gllre Be 
l •"ıt mey Ja.nında askeri kıtalar 
'9e mektepler toplanmıftı. Kuman 
dan Pata tam aaat onbirde bati•· 
rmclA çelik miiferler olan senç 
zabit namzetleri Harbiyelileri ve 
Kuleli, Maltepe aakeri llııelerile 
aakeri krtalan tefrit etti. Bundan 
aonra KumandAD Pata ve Yiliyet 
erkinı önün.ı. seçil batladı. 

Harbiyeliler büyük bir dikkat 
içinde Kumandan Patayr selamla 
dılar. Arkaaından a•keri tıhbiye· 
iller, baytarlar, eczacılar ıceçti· 
ler. Bundan ,..,nra da bahriyeliler 
ırözüktil. Bahriyeliler halkm alkıt 
lan araımda sert adımlarla geçi· 
yoriardL 

Kuleli ve Maltepe aakeri Ji.e. 
leri talebesi her ..-çit reaminda 
olduiu sibi dünkü yılnl,.Ütte de 
cok alkqlanıyorlardı .. 

Bunlann arlııaaından zırhlı o· 
tomobil bölllı}Ü ıreçti. Halkı bir·. 
denbire heyecanlandıl'an bu mua· 
zzam makineler ilerledlkce etraf. 
tan al kıt topluyord• •· 

A.keri kıtalar, piyad<', aüvari, 
muhabere alaylan d" Türk ordu• 
aunun kahramanlı'.darıru iabat e
• •ek ııeçtiler.Nihayet DOlia kıtau 
itfaiye bölüiü, DarülHlnun talebe 
ıi ile lnz ve erkıek li&eler, ortamek 
tepler ıeçtiler. Li•elerin İz~ilerl 
11.nkaradaki Cumhuriyet Bayramı 
Da i,tirak eWkleri için dünkü ge
çit resminde mekt~plerin İzcileri 
pek çok deiildi. Geçit resminde 
•İvil mektıepler içinde en ziyade 
mUYaffak olanlar Darüşşafaka, 
Erkek muaUim mekiebi, Kad köy 
kız ortamektebi, Feyziati li&eai, 
Cumhuriyet kız ortamektebi idi. 
Geçide iıtirak eden kıtalar Beya• 
zıttan itibaren Dlvanyolu, Sirkecl 
ve Şithane karakolu yolu ile Tak· 
sime Cumhuriyet meydanmR gel· 
diler. Bu yol halk ile dolu idi. Kı· 
talar ilerledikçe müthif bir alkıt 
tufanı yilkıeliyor: 

- Yatasın .• ıHleri akisler ya 
pıyordo. 

Kıtalar Taksim meydanına ge 
lince Cumhuriyet abidesinin elra• 
Emı çepçevre koı,.ttılar. Harbiye 
mızıka., abidenin önüne ıelerek 
l•tiklll martı çaldı. BüyUk bir 
hürmetle dinlenen mar•tan M>nra 
Beyoğlu kaymakamı latanbul b .... 
ledlyeıl namına hazırlanmıf olan 
çelengi abideye koydu. Bundan 
.onra Beyoğlu Türlr Ermeni mü
tevelli heyeti de abideye büyilk 
bir çelenk koydular. Bu suretle 
kıtalarm geçit reıml bitmlt oldu. 

Milli Tlirk tal•be birliği-
nin te:ıahliratı 

Mim Türk Taleb~ Blrllii dün
kü Cumhuriyet Bayramına tezahü 
ratla iftirak etti. Saat 9. 30 da 
Darülfünun konterana salonunda 
toplanan Darülfünunlular büyük 
bayramlannı kutluladılar, '9e he
yecanlı hitabeler aeylediler. Bu 
suretle "Türk iatiklitlini Türk 
Cumhuriyetini ilelebet muhaE11.za 
edeceklerine ve dama~larJndftkİ 
.. il kanla ve büyük C112iden al
dıklan hızla bu uğurdA ölecekle
r;ne ahdettiler.11 

Milli Türk Talebe Birliği bill
hare geçit reamine büyük bir kit· 
leyle i,tirak "tmh, Taksime kadar 
muhtelif yerlerde durularak Cuın 
huriyeti halka anllltmıılar, yollar 
da coıkun tezahürat yapmı~lar
dır. 

Sonra Tak•imd.. C.ımhuriyet 
abidesine bir çeJ.,nk koymuılar 
ve burada da muhtelif fakülte ve 
cemiyet menou:>ları hitabeler ııöy· 
1enıiflerdir. 

Geceki ıenlikler 
Dün ıece .. hir ba,tan başa e

lektnlderle donanmıftı. Biuok 
müeueader ıfıklarla çok te,;lik 
yapıyordu. 

Halk ta yer yer tcplanarak ge. 
ceyaruma kadar bu büyük güni 
eğlence ile l{eçirmi•lerdir. 

Matbuat cemlgt>tlnln 
ledansanı 

Cumhuriyet Bayramı mÜn&Ae
betile Matbuat Cemiyeti de Be
yofhmda Eden lokantaaında an.· 
ya mahsus olmak üzre bir tedan· 
.. D vennittir. Tedanıan aaat b"!· 
te hatlamıt ve çok eglenceli bır 
tekilıle aaat oekize kadar devam 
etm.i,tir~ Salon itina ile tanz.İm e
dilmit ve müzik takviye olunmuf" 
tu. 

Bu süzel oalonda ....,im; bir 

Cliaıh url11et bayramında Matbuat cemiyeti tarafından 
v~rilen çay zlgaf etlndrn bir intiba 

Togo Beyin bir aralık Toıkadan 
ve Mariça' dan süz el parçalar te
ıanni etme•i ve Nalbantotlu Hıf· 
zı Beyin zeybek oyunu toplantı· 
ya batka bir n..,.. vermittir. Saat 
ııekizi ıeçerke" Matbuat C emiye
ti azalan bu samimi aile toplanı· 
pndan l•temiye iatemiye ayrılmıt 
lardır. Tedanaanrn sonunda mÜ· 
:rik lst kli.1 musmı çalrrua ve a· 
yak!a dinlenerek şiddetle alk .. lan 
mıtbr . 

Vali konat'Jında balo 
Evv iki ırece Vali konagında 

Mu' öttin Pey ve refikalan tarafın 
dan büyük bir balo hazırlanmıı· 
b . Baloda lıtanbulun en :ı-ük•ek 
memurlan ile tanınmı1 aimalan 
hazırdı. 

Sabaha kadar de•·am eden ba· 
loda da•etliler Muhittin Bey ve 
refikalan tarafından iz112 eclilmif 
ve çok zevkli bir gee~ geçirilmiş,
tir. 

Halkrırf balosu 
Halkevi I.tanbd şub.,.ı tarafın 

dan Ev merkez;nd~ çok güzel bir 
balo verildi. Baloda Halkevi aza· 
lan ile bütün tanıdılc simalar ha
zır bulunmu1lar ve Cumhuriyet 
Bayramını çok eğlenc.,Ji geçirmiş
lerdir. 

Mne piyesi 
Halkevi 'fiyatro $Ubeıi tara{;n

dan Alaykötlcünde bir müsamere 
verilmit, Yatar Nabi Beyin ya<tdı· 
fı Mete isimli milli ve tarihi pİye
•i çok muvaffakıycle temı il edil
mittir. Tem•ilde Halkevi idare 
heyeti azaları, biı·~ok :zeval ha
zır bulu,ıunu,lardrr. Teınsil muvaf 
fa'tryet kazandığrndan dün gece 
tekrar s.ahn~ye konmu.ştı,r. 

KadıkiJglJnde tes 'idat 
Cumhuriyet Bayramr Kadıköy 

cihetinde de pek parlak bir suret· 
te tebcil edilmi~tir. Günduz umum 
dükkinlar kaµanmı$ ve her taraf 
bayraklarla donanlmıttu. Kadı
köy halkı lstanbuld'l yapılacak 
&eçit reami ve ıenlikleri gormek 
için aabah erkenden o tarafa ,eç· 
mitlerdir. 

Kadıköyünde gÜnduz yapılan 
mera•i:n.ler batka gece dahi bir 
çok yerler elektriklerle donanmış 
ve bilhaHa kaymakamlık daireaİ• 
le Haydarpa; a ııarı nurlara ıar· 
kedilmi9ti. Kadıköy Halk F ırkau 
kaza merkezi bayraklar ve elek!· 
r kltrle teçhiz olunarak bir de İn· 
ceıaz takonı ıetirilmi1 ve birçok 
kadm Ye erkek geç vakitlere ka· 
dar orada linıonata ve sigaralarla 
izaz olunmuşlardır. 

Gintepc ve Kızıltoprakta da 
~enlikler v •Pthnıt ve birçok ahali 
Hal't F•rl .. aaının nahiye ve- ocakla 
• ınd, tnplanarak. Cumhuriyf!lİn 
yıldönümiınü tesit etmitlerdir. 

Ankara da 
Merasim ve geçit 

• 
resmı 

ANK> RA, 29 - Cumhuriyeti 
mizin yıldöniimil burada büyük 
ve coıkun tezahüratla teait cdil
mi~tir. Esaaeo birkaç gündenb.,ri 
Ankarada fevkallide günlrre mah 
aua bir hareket görülüyor, Me<"Iİa 
önünde tribünler kuruluyor, her 
taraf defne dallarr, bayraklaı·la 
aüaleniyordu. 

Bu faaliyet araıındA f.ıanbul· 
dan, Buraadan, lznıirden, Sivaı· 
lan merkezimiz~ gelen genç izci
lerin hususi kıyafetlerile gruplar 
halinde dolaıımaları Aııkara ao· • 
kaklarmın her zamanki manzara
ama bir ba,kahk veriyordu. 

Bugün daha aabahm erken ıa 
etlerinde her taraf bütün bütün 
fevkali.de bir ~kil almıttı. Şehrin 
caddeleri ba\lan başa donatılmıı, 
resmi •e hu1u"'i mÜe•3e~ler evler 
ayni ıuretle bezenmitti. Ot~mobil 
]er, otobüıler, di~er nakil varıta
lan, Cebeci, Keçiören ribi civar 
yerlerden yı<{uı yığın halk taııyor 
bütün mahallelerden binlerce )ı,j. 
ti geliyordu. 

Ve bütün hu kalabalık ıitıik
çe ke•İfleıen bir oel halinde Mec· 
Jiıin önüne inen caddeyi, orada 
kurulan tribünltti kaplıyordu. 

Daha saat onda tribünler lama 
men dolmu,, mebualara, razete
cilere ait y .. rler ~ga] edilmi~ti. 

Buralarda yer hulftmıyanlar 

kan hüyiik apartımanların ve ev· 
terin damlanna çıkanlar bile ıö
rünüyordu. 

Mec/16/e kabul re11mi 
Reiaicümhur Ha:1:retleri tarafın 

dan vukubulacak reaıni kabul on 
üç buçukta batlıyacağı i~in mera 
•İme ittirak edecek mebu•lar, dl. 
ger davetliler oır.at yarımdan itiba 
ren resmi elbi..,Ierile gelmefe bat 
ladıl.r. 

Saat tam birde de Reiaicümhur 
Hazretleri tetrif ettiler, binlerre 
•iızdan kopan ••y af& Cazlu lva
zelerine karııan ıiirekll alkı,lar 
ve mızıkanın lıtlklll marıı teren• 
nümü ar ... mda Meclise ııfrerek 
doğruca Riyaıeticümhur ıalonuna 
çıktılar. . Müt-kiben tebrik .,.,. 
raaimi batlıodı. 

Reiıicürnhur Hazretleri bura· 
da B. M.M. reisi Ki.zım, Batvekil 
lamel ve Büyilk Erkinıharbiye 
reisi Mütür Fevzi Patalar Hazret 
lerile Vekiller heyetinin, .ıebuela 
rın, mülki ve askeri ümera ve er
kin ile aziz miaafirimiz İran Ha
riciye Nazrrı Furugİ Han ,.e mai· 
yetinin, sefirlerin tebriklerini ka· 
bul buyurdulıı.r. 

Bügllk geçit resmi 
Gazi Hazreıleri Mecliste teb

rikleri kabulden aor.ra Meclisin ll 
nünde Riyaaelic.ümhur İçin hazır· 
lanınıt olan tribünü tetrif ettiler. 
Batvekil ismet Paıa Hz., Büyük 
Erkanıharbiye rei•i. B. M. M. reiıi 
Ki.zım Pa, alar da yanlannJa bu
lunuyorlardı . Tribünlerde ahu 
m evki ettik ten .onra önde {anlı 
a skerlerimiz olduğu halde geçit 
resmine ba41andı. 

Evveli piyade livaaı zabitanı 
büyük üniformayı libia oldukları 
halde geçtiler . Bu arada her lata 
kendine mah•u• bando tarafından 
geçit havaıı çalınırken resmita2i ... 
mi ifa ederek ilerliyor, kıtalardl\· 
ki intizam büyük takdirleri celbe 
diyordu. Piyade v<.: aüvari kara 
kuvve~erinden sonra bir bahriye 
müfrezesi geçti . Bunu Ankua 
merkez jandarma taburu takip et 
ti. 

Tayyareler 
Bu sırada merasiıne ittirak e

den yüz kadar la:t yaremiz çok a· 
§Rğıdan uçarak halka tebrikler •· 
tıyor, halk ta Türkün ce11ur hava 
kutlannı f&pkalanru, menda!erl· 
ni sallıyarak sellmlıyordo. 

izciler 
Askeri geçit resmini takiben 

izciler geçmeğe betladı. Muhtelif 
renklerde yerli kumaştaıı elbise· 
leri, (bereleri) ...., diğer teçhizat
larile çok oevimli bir tesir ifade e
den bu 11100 mektepli gencin Ri
yllselİGümhur h'ibünü önünden ı• 
çerken adımlanndaki oertlik, yüx 
)erindeki ciddiyet iftihar ve Unıit 
uyandınyordu. 

izcilerden lstanbul liııe•İ oyma 
ğı, Buru., lzmir gruplan fazla dik 
kati celbetti. 

Merasim saat dortte bitti. Rei· 
sicfunhur Huretlerı halkın ayni 
aürekli alkışl.trı rı:ra3ında otoma.. 
billerine binerek ko,klerine avdet 
ettiler. 

Ge<·e şen! k 'eri 
Geçit re minden 30nra yavas 

ynat dağılan halk büyük bay· 
ramını gece de teait için tekrar ao 
kalı.tara döküldü. 

Elektrik nurları içinde yüzen 
bütün tehirde muhtelif maha Her· 
den hareket eden fener alayları 
dolatmakta, mrzrkalar çalmakta 
idi. 

Cümhuriyet Halk Fırkaoının 
Bayram münaoehetile Ankara Pa· 
laata verdiği baloyu Gazi Hazret· 
leri ....,flendirdiler .. Bütün bü
yüklerimiz, kıymetli miaafirimiz 
Iran Hariciye Nazm Funıgf Han 
ve sefirler, mebuslar baloda haıor 
bulunmakta idiler. 
Hariciye vekilinin ziyafrtl 

ANKARA, 29 (A.A.) - Hari
ciye Vekili Tevfik Riittü Bey,Cum 
huriyet Bayramı müruuebetile ... 
firlere büyük bir aktam y"meii 
vennjttir. Misafirimi~ lran Hari
ciye Nazın Funıgi Han HJ. ile 
maiyetleri erki.nı da ziyafette ha
zır bulunmuılardır. 

Sorıyt>flerln lt>briklrrl 
ANKARA 29 (A. A.) - Cum 

\Hı±etile Sovyet Batvekili M.Mo 
lotof ile Hariciye komi•eri muaTİ 
ni M. Karahan tara{ındar. Başve· 
kil ı-et Paıa Hazretlerile Hari· 
ojy9 Vekili Tevfik Riittü Beye teb 
rik telsraflan gelmiştir. 

Diğer 
Vilayetlerde 

Çanakkalede 
ÇANAKKALE, 29 ( Milliyet) • 

Cumhuriyet Bayramı coşkun me
raıimle kutlulandı. Cumhuriyet 
Halk Fırkaaı Bayram terefine ıe· 
ce büyiik bir balo verdi. 

Malatya, Taraus, Silifke, Si· 
nop, Lip.eki, Çankm u,şa1ı: Gi
reaon, Amuy.ı 7.•nguldak parlak 
bir aurette teıit edilmiştir. 

Edlrnede 
EDiRNE, 30 ( A. A. ) - Cuın 

huriyet Bayramı parlak bir aurel· 
te kutlulanmışt1r. 1-'rogram ,·eçhi· 
le, merasjm ve geçit resimleri ya .. 
pılmıı, bütün memcleket baştan 
bata donanmıftll'. 

lzmirde 
IZMIR, 29 ( A. A. ) - Buırün 

Cumhuriyet Bayıamı olmak müna 
sebetile bilümum kara ve deniz 
nakil vaaıtaları bayraklarla •Üa- • 
lenmiftir. HükUmet konairnda •a 
bahleyin aaat 9 dan itibaren ka· 
bul reımi batlanu, ve aaat 12.25 
geçeye kadar devam ebn~tir. 

Buıünün terefine olarak Bah· 
ribabadaki halkevinde C. H. F. ta 
rafından bir çay ziyafeti tertip e
dildiii gibi hal kiçln yer yer eğlen 
meler tertip olunmuqur. Gece ay 
nca muazzam fır-ner alaylan ya .. 
pılmıftır. 

T11rsu.~ta 
TARSUS, 29 (Milliyet) 

Cwnhuriyet Bayramı burada bin· 
terce hallan toplanınuUe,pek par 
lak olarak teolt edildi. Hülı:Gm"t 
konaiında, fırkada kabul resmi 
yapıldı. Gece feneralayı yapıldL 

Zonguldakta 
ZONGULDAK, 29 Milliyet) 

Cumhuriyet Bayrarru fimdiye ka· 
dar sörülmamit bir coşkunlukla 
teait edilmektedir. Bütün memle· 
ket bayraklarımızla, defnelerle 
donatılmıttır. Yeni hükiımet lro
nağı meydanında yapdao meraaİ· 
me binlerce halk, bütiın mektep
ler ve maden İşçileri kafileleri İt· 
tirak etmiflerdir. Vali Halil U.,yin 
çok samimi blT nutku ile ayni za .. 
manda yeni hakümet konağının 
açılma rea i yapılmııtır. Fırka 
reiai Mltlıat Akif Beyİb ateşli hi· 
tabeaUe halkm heye<:an ve ıriızya• 
tı zaptolunamas bir hale gelmit
tir. Belediye reial halkın ~ükran 
ve tazim duyplarını hükıimetimi 
ze ve Ulu reiaimi7.e bildirihne.i
ni dilemİf, müteakiben amele ve 
mektep çocuklen bu günün kudıl 
yetini anlatan nutuklar ve !Ürler 
aöylemltlerdir. Halkevi bandosu 
milli baTalar terennüm etmiılir. 
Geçit reami çok polrlak olmuıhıl'. 
Köylü kadın ye çocuk timaallerile 
kağnı arabalan zafer ve Cuınhu· 
rlyet perileri arabaları çok !atkın 
alkıtlarla ka,..ılanmıttır. Bütü. 
ıemiler ve fabrikl\lar düdükler 
çalllllfbr. Toplar atılmıttır. Ame
le Birllii tarafından yüzbet fakir 
çocuk .ılnnet ettinlmiftir. Bu ço
cuklar ve ortamektep yatı evi ta
lebeai fırka namına ziyaret edil. 
mit. hediyeler verllmi2tir. Şehir 
battan bata nurlar içinde çalkan· 
maktadır. Denizde bütün gemiler 
donanmıttır. Hıı.lkevinin alafran· 
ga ve alaturka ince saz heyetleri-

le yırmi kitiden mürekkep bando
su tarafından tehrin muhtelif yer 
!erinde halka ve ameleye kon•er· 
ler verilmekte ve halk bunları şük 
ranla dinlemektedir. Cumhuriyet 
,erefine yeni hükUmet kona~rnm 
büyük salonlan nda fırka tal'afın· 
dan tertip edilen büyük balo veril 
mittir. 

lznıilte 
IZMIT, 29 (Milliyet) - Cum· 

huriyet Bayramı pek parlak tekil 
de kutlularuruştır. Kabul reamin· 
den .onra Ulu C.azi ilkmektebinin 
açıbna merasımi yapılm1§tır. Gece 
Ulu Cazi mektebinde Halk Fırka· 
aı ve Halkevi taratmdan büyilk 
bir balo verilmiştir. 

Bursada 

BURSA, 29 (Milliyet) 
Cumhuriyet Bayramı enı .. !aiz te
zahüratla kutlulanmıftır. Sabah· 
tan itibaren hükUınet meydanını 
binlerce mektepli ve halk doldur· 
mu9tur. Muallim R"fal Bey inla
lip ve Cumhuriyet hakkmdA gÜ· 
zel bir nutuk söylemiştir. Bundan 
sonra Halkevi ve Fırka erkftnı, ku 
mandan Paşa ile :.<abitler ve bütün 
memurlann öaünde ıe'J--İt resmi 
yapıldı. Buna kız muallim melde· 
bi, kız liıeıi, enstitıi, i,tirak eıttiler 
ve takdir kazandı1ar. Bundan 1ıon 
ra Vilayette tebrikit yapıldı. Ce· 
ce feneralayı tertip edildi ve ba· 
lo verildi. 

Tazim telgrafları 
Cumhuriyet Bayramı münaoe· 

betile, Cumhuriyet Halk Fırkuı 
ve Halkevi lıtanhul teıkilatı tara 
fından yüksek makamlara •f&i•· 
daki tebriktelgraflan çeldJmjttirı 

Rciıricümhur Gazi Muı;tal• 
Kemal Ha:rır.tlerine: 

DuygulÜ bir cotkunluk içinde 
büyük bayramı kutlulayan C
huriyet Halk Fırkaaı "' Halken 
fstanbul teşkifibna menııup arka· 
daılann tebrik ve tazimlerini ar
zeylerim efendim. 

C. H. F. l•tanbul teıkilitı 
R.Ui 

Cecıd•t Kaim 
C. H. F. Umum Rei• cıekili "" 

Bafcıelıil l•met Paşa Haz.rtttl,,rin• 
C. H. F . "• Halkevi latanbol 

teıkilatı etrafında toplanan ve b6 
yük bayramı duygulu bir coşkun· 
luk içinde kutlulayan bütün arka· 
datların tebrik ve saygılarını su
nanın efendim. 

C. H. F. l•tanhul t"fkilcftı reisi 
Cecıdet Kerim 

Türkiye B. M. M. yüka11k R"ioi 
KIVu.m P- Hazretl•rine 

C. H. F. Te Hıı.lkevi l•tanbul 
teıkilitı etrafmda toplanan bütün 
arkadqlann tebrik ve tazimlerini 
arzeylerim efendim. 

C. H. F. latanbul teıkilatı r.ı.i 
Ceodet Kerim 

C. H. F. Katibi umumiliitine 
C. H. F. ır:• HalkeTİ teşkili.ima 

mensup bütlin arkadatlarm teb· • 
rik ve tazimlerini arzeylerim efen 
dlm. 

C. H. F. l•tanhul leıkilcilı relai 
Cecıdet Kerim 

Romanya elçiliği
mizde kabul re•ml 

BOK.REŞ, 29 (Hoaıui) Cam
lıari;yet Bayrarru müncuel>etile El· 
çllilrfe bir lra6ul re•mi yapıblo. 
Konlercuuuı idiralı eden heyet a
zaları tla E.lrilJle 11elere/ı m"rcul 
me iftiralı etti. 

Romen matbuatı bayram cıui
luite T ar1r1,,. lelılnd• aamlmt ,,. 
dootaft• n•ff'lyat yapmakta' sa. 
yük Gazinin emaalai:ır; eserlerini 
takdirle yadetmekt•tlir. 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdür lüğündena 

1 - ( 2670 Metre utarlık 

( 8910 ,. çam-.ırlık bez 
kapalı zarf ile kırdırmaya konulmu9tur. 

2 - Kırdırma ,artları kiğıdmıu taadikli suretleri BatmUcH

riyetten alınacaktır. 
3 - Kırdırma Batmüdiriyette kurulacak alım satım komle 

yonu tarafmdan yapılacaktır. 
4 - Kırdıran 8 1l ı 932 tarihine raslıyan salı günü saat 11 

dedir. 

5 - Her istekli, biçilmiJ bedelin O/o 7,5 iu olan 286 lira 69 
kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten evvel 

komisyona gelmeleri. 

C - Örnek: İstanbul Gümrük Muhafaza Batmüdiriyettedir. 

istekliler orada görebilirler. (55Z4) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundana 

644 metre kıtlık tayak kum 

47000 kilo Zeytin • 

f· pazarlıkla mübayauı: 1 le,rİnİH· 
ni 932 Sah ıünü saat 14 de. 

: pazarlıkla mübayaaaı: 1 t .. rinİM· 
ui 932 Salı sünli aaat 15 de. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olMı ıayak kumatla, 

17-10·932 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakuaıııııda teklif 

edilen fiatleri Ü11ü Bahri Kumandanlıimca ıali ııörül• zeytİ· 
nin pazarlıkla mübayaaları bizalarmdaki ıün ve saatlerde yapıla 

cağından talip olacakların muvakkat teminatlarile birlikte Kasım 

pata' da Deoiz Leva:zım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

(5710) 

Merkez kumandanlığına merbut müessesat ihtiyacı için yu· 

karıda yazılı (;rzaldar 3 11 932 perşembe günü lı iza l arındakİ 
saatlerde Tophanede Merkez kumandanlığı satınalma komisyo

nunda icra kılınacaktı!'. Taliplerin şartnamelerini görmek içirı 
her gün ve münakasaya iştirak için de şartnameleri veçhile ha· 

zırlayacakları teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vak· 

tinden evvel komisyon riyasetine vermeleri. (147) (5396) 

• * * 
· 14800 Kilo Kesme makarna ) 

14800 Kilo Çubuk makama ) Bir tartnamede 

Hal 14.30 da 10000 Kilo Arpa şehriye ) 

3500 Kilo Tel şehriye ) 

19500 Kilo Kuru üzüm saat 15 le. 

Merkez kumandanlığına merbut müeasesat ihtiyacı içİJl 
yukarıda yuılı kuru üzüm ve makarna tebriye iki ıartnamed• 
kapalı zarf suretile 3/ 11 932 pertembe günü hizalarındaki saat· 

lerde Tophanede Merkez kumandanlığı aatınahna komisyonun· 

d:ı icra kılınacaktır.Taliplerin ıartnamelerini görmek için hergün 

ve münakasaya iştirak için de prtnameai veçhile hazırlayacak· 
lan teklif mektuplarını ihale gününün muayyen vaktinden evvel 

komisyon riyasetine vermeleri. · 148) ( 5397) 

• * • 
150 Kilo yerli pamuk ipliği) 
260 Kilo yerli ara ipliği ) 

Bir ıartnamede saat 15 te 

120 Kilo mukavva ) 
460 Metre Gaytan ) 

3078 Metre beya:z terit ) 
Bir ıartnamede saat 14 ~ 

90000 Adet Kemik düğme ) 

5600 Metre seteoı yerine yerli boyalı bez saat 11 de 

Levazım Dikim Evi ihtiyacı için yukarıda yazılı malzemelet" 

üç ,artnamede aleni münakaaa auretile aatın almacaktır. Mün•· 

kasaları 16-11.932 çarşamba ıünü hizalanndaki aaatlerde Top· 

hanede Merkez Kumandanlığı satınahna komiıyonunda icra kı· 

lınacaktır. Taliplerin ıartname ve nümuneleriui görmek için bet" 

gün ve münakasalanna istirak için de muayven vaktinde komi.

yonda hazır buiunmaları. (186) (5614) 

Salıpa:zarında Yollama Mü· 
dürlüğüne ait 42 numualı mo. 
tör pa:zarlıkla tamir ettirilecek 
tir. Pa:zarlığı 6 T etriniaani 932 
pazar günü aaat 11 de Tophane 
de Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin izahat almak 
için her gün ve pazarlıja i!tİ· 
rak için de muayyen vaktinde 
komiıyonda hazır bulunmaları. 

(213) (5737) 
.. • * 

Ordu İhtiyacı için 600 adet 
like karyola kapalı :zarf sureti· 
le aabn alınacaktır. Münakaıa 
ıı 8/11/ 932 aah günü ıaat 11 
ele Tophanede Merkez Kuman 
danlığı aatmalma komiıyonun· 
da İcra kılmacaktrr. Talipler~n 
,artnameaini ıörmek için her 
ııün ve münakaaaya ittirak için 
de f&rlnamesi veçhile huırlıya
cakları teklif mektuplarını iha· 
le gününün muayyen vaktinden 
evvel komisyon riyaıetine ver· 
meleri. (160) (5481) 

• • • 
Maltepe Liıeai ihtiyacı için 

4035 çeki odun kapalı zarf su. 
retile 1atın almacakt.ır. Müna
kuaıı 17·11 ·932 pertembe ıii
nü aaat 11 de Merkez kuma• 
danlığı aatmalma komiayonun. 
da icra kılmacaktır. Taliplerin 
,artnamesini aörınek için her 
tün ve münakaaaya ittirak iQıı 
cl'e ıartıııameai veçhile hazırla· 
yacakları teklif mektuplannı i
hale ıününün muayyen vaktin 
den evvel komiıyon riyasetine 
vermeleri. (182) (5597) 

,,. . "" 
Levazım Dikim Evi ihtiya

cı için 140,000 çift küçük kop
ça alent münakasa ıuretile aa· 
tuı almacaktır. Münakaıuı 
l!S.11-932 salı ıünü ıaat 14 te 
icra kılınacaktır. Taliplerin 
prtnameainl eörmek için her 
ıün ve münakaaaya ittirak için 
de muayyen vaktinde komİı· 
yonda hazır bulunmala1"f. 

(185) (5613) 
• • * 

lataıııbul Gedikli Küçük z.. 
bit mektebi binaıı k99fi muci. 
bince pazarlıkla tamir ettirile • 
cektir. Pazarlıfı 31-10.932 pa· 
zartesi aünü ıaat 10 da Topha
nede Merkez kumandanlıtı sa-• 
trnalına komiayonunda icra kı
lınacaktır. Taliplerin kqfiDİ 
ıörmek için her gün v• pazar
lığa iftirak için de muayy
vaktinde komisyonda hazır lıu. 
lunm•lan (200) (5674) 

• • • 
22813 kilo Benin 

1297 kı1o Gaz yalı 
280 kilo Gırtıs yağı 

, 

364,5 lrilo Yaz ve kı, için 
vakom Ylli• 

Merkez kumandanlıiı\\A mer 

• 
but müesaeaat ihtiyacı için yu· 
kanda yazılı mahrukat kapalı 
zarf auretile satın almacaktır
Mürıakasaaı 26-11-932 cumar· 
tesi günü saat 11 de Tophane• 
de Merkez Kumandanlığı Sa· 
tınalma komisyonunda icra kılı 
nacaktır. Taliplerin ıartnıımesl 
ni görmek için her gün ve mü· 
nakaaaya itlirak için de tartna 
mesi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplanru ihale günü· 
nün muayyen vaktinden evvel 
komiayon riyaaetine vermeleri· 

(208) (5706) 

1000 kilo Makama 
500 " Sabun 

2000 " Kuru üzüm 
2000 " Pirinç • 

Harbiye mektebi ihtiyacı ı· 
çin yukarda yazılı erzaklar aY', 
rı ayn pazarlıkla satın alınacak 
tır. Pazarlıklan 30-10.932 pa· 
zar günü saat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satınal• 
ma komiıyonunda icra kılına· 
cakbr. Taliplerin i:zabat alm•~ 
için her ırün ve pazarlığa iştı· 
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hıu:ır bulunmaları. 

(214) (5738) 

• 
1000 Kilo Nohut 
400 Kilo Tel ve arpa şehriye 
500 Kilo kuru üzüm 
300 Kilo Mercimek kırmızı 

Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 
çin yukarıda yazılı erzaklar a'/· 
rı ayn pazarlıkla aatın alın•· 
caktır. Pazarlıkları 5-11·932 
cumartesi günü saat 10 da ToP 
hanede Merkez kumandanlıfı 
aatmalma komisyonunda icr• 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her ı::ün vr: pazarlı• 
ğa ittirak için de muayyen valı 
tinde komisyonda hazır buluıt)· 
malan. (212) (5736 

• " 4 

Merke:z emrindeki müesse&•t 
ihtiyacı için 2813 kilo benıiıt 
pazarlıkla aatın alınacaktır. r~ 
zarlığı 30-10-932 pazar güıtU 
saat 10 da Tophanede Merk~ 
kumandanlığı 1atmalma korıı•• 
yonunda icra kılınacaktır. T•·, 
!iplerin izhaat almak için }ıe 
IÜD ve pazarlığa ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyoıtd• 
hazrr bulumnaları. (210) 

4
) 

(573 
• • • 

Ordu Sıbhiyeai icin 100,(J(Jll 
adet bot ampul p.;arlıkla 'O. 
tın alınacaktır. Pazarlığı 3de 
10.932 pazar günü saat 1 l d 0 T opbanede Merkez kumaP .,d. 
lığı ıabnalma komiryonU rt 
icra kılınacaktır. Taliplerin ı~. 11 
namesini görmek için her gıı ı• 
ve pazarlığa i,tirak için de ı:
ayy- vaktinde komisyond•

76
) 

zır bolunmaları. (202) (56 



Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyon un danı 

11,000 kilo aade yaf kapah zarfla münakasasu 7 T eşrinisanl 
932 Pazartesi ııünü saat 13 de 

2.500 kilo beyaz peynir: açık münakuası: 7 Tetrinisani 
932 Pazartesi günll saat 16 de 

Marmara O .. u Bahrf ve Kocaeli müstahkem mevki kuman
danbfı ihtiyaa olan yukarda cim ve mikdan yazılı enakm hiza· 
ımdald tarihte münakaaa11 icra labnecatından ,artnameıinl ııilr 
mek iıteyenlerin hergün ve vermek iaterealerin mtlnakasa gün ve 
saatinde muvakkat teminatlarile birlikte Kemnpa,a'da Deni• 
Levazım Satmalma Komiıyonuna mürac:aatlan. (5459) 

Beşiktaş Malmüdürlüğündenı 
Befiktq Çırafan caddeai 82 No. h iki lmım ana. 
Ballda adresi yazılı iki loum ana 24 A.f-toa 932 tarihinde 

icra kılınan müzayede ve pazarlık neticeainde verilen bedel had
di llyak ıilrülmiyerek komisyonca yenidaı 20 gün müddetle mü
zayedeye vazedilmittir. Taliplerin yevmi ihale olan 5 T. nnl 932 
tarihine müaadlf cumartesi günü zevali aaat 14 te 8etikt&f mal
müdürlüğünde mütetekkil ntıt komiay- mürac:aatlan. 

(5468) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

(3000) metre ambalijhk benzin münakua11dır. 
1 - Gümrük ve inhisarlar Vek&leti levazım amban ihtiyaca 

için (3000) metre amballjhk bez açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartlan kağıdının tudikli suretleri Ba9müdi 

yetimiz alım aatmı komisyonundan alınacaktır. 
3 - Kırdırma Batmüdiriyetimizde kurulacak alım aatım 

komiıyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 30 110/ 932 tarihine rulayan pazar günü aaat 
14 tedlr. 

5 - Her istekli. biçilmit bedelin yüzde yedi buçuğu olan 67 
lira 50 kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli ~aat· I 
ten evvel komisyona gelmeleri. 

1 
8 - Örnek: İstanbul Gümrük Muhafaza Batmüdürlüfünde 

dir. lıtekliler orada görebilirler. (5352) 

lstanbul İnhisarlar 
Başmüdüriyetindenı 

idare matlObatının temini istifası zımnında Büyükadada Se
!erot{u basında Petro Mavridiye ait olup tahtı hacze alman 

7000 kUıur kilo tarap airkeal 30 tetrinlevvel 932 tarihinden itiba 
ren 20 gün müddetle açık müzayedeye konulmuttur. 

lhalei ovveliyeıi 19 te9riniıani 932 tarihine müıadif Cumar
tesi gUnU icra kılınacaktır. 

Talip olanların mevcut nümımeleri ıömıek ve teraiti müza. 
vedeyi anlamak üzere Kabatatta inhisarlar Batmudiriyetine mü 
racaat eylemeleri ilin olunur, (5715) 

Adana Ziraat 
Bankasından: 

Muhammen 
Bede il 

Lira 

Muhammen 
senelik 
icarı 

Müdevver 
kıymeti 

Lira Cinıi Mevkii NumaraH Lira 

S"li 
16000 1 700 (Bir otel ve altın-) ı. 2, 3. 4, 5 O 

(da dört dükkan ) 88,83.85,87.60 
1-Yukarda tafsilatı yazılı ııayrimübadillere ait bir otel ve 

dört dükkan 24- 10.932 pazarteıi gününden itibaren bir ay müd
d"tle ve pazaı-lık usulile Hhlığa çıkarılmııtır. 

2 - Satıt bedeli petin para ile ödenebileceği gibi Gayrimü· 
lıadil bonoları da para yerine verilebilir. 

3 - lıtiyenlerin Adana Ziraat Baııkaıma müracaatlan. 
(5654) 

Fatih Malmftdürlüğündenı 
T opkapıda Beyazıtata mah.U..inde Abaray cacldeliade 

'~ik ve cedh 21 No. lı dükkimn hazineye ait mülkün nıad hi11e
•1nin yetmit iki 111•hım ılıbaıile 17 sehmi bilmü:raJede ıatılacak. 
tır. Mliz.ı.yeJr. miiddcti Hı birinci tqrin 932 tarhind~n 12 ikinci 
teşrini 932 tarihine kadar yirmi bet gündür. 

Talipl.,rin 12 ;kinci letrin 932 tarihine müıadif c:umartesi 
'•at onda Fatih ma:ıniıdlirlüğünde ıatıt kon.İiY·Jıl'Jı.t.ı. müra• 
Caıtlan. (5519) 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu kefidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiftir. 
Fırsab kaçırmayımz 

İştirak ediniz.. 

-(\'EF A BOZASI Çıkb) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN a 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kriStal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atiifeld fiatlerle her isteyene 

bin kilodan.eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381 l 2 kuruş 

Sandıkta küp, kilosu391
/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi pefİn ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir .. Depodan itibaren bilcümle masarif ve 
mesuliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

Adres: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, 
Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
No. Cinai 

B~ykoz Kııvakde~ 23 Hane 

" .. 41/49 Hane mu bahçe 

" .. T7 H..._ 

" Çmaralb • 39/1 Hane ve clükkln 
.. Y alıkay bahariye 9 Hane maa bahçe .. H Meld"D 1,6 mü- Ana 

k ........ .. Kavakd- 112 Hane 

.. 118 Ana 

~metnı.k 
olcluiu 

Kirkor ve mah
dumu Agop Ef. 
Agop 'H Zenop 

Firari Artlndea 
Davittea 

" .. 

w... 
miktarı 

Tamamı 

192 hi •tıe iti 
hrile 101,1/ 2 H, 

Üçte lıiri 
Tmnaau 
140 hisseden 60 hUM .. ... 

Mübadil 8- Tarıwma 
Haralamboı ve 

zevçeoi Fotini 
ve 1-..dan 

metruk 
lft •>•dil Nikoliclan 110 metre '--ı 

metnok 

Kıymeti 

mubanıme.ncıi 

SOO lira 

370lira 

200" 
1200 .. 
728 .. 

21 .. 

1200 .. 

-.. 
Cİ• ,,. neafı ,.karda yaz* -vali metrük• mülkiyetleri satılmak üaere 25-10-832 taribhdeu itı'bareo 

20 ~ müddetle müzayedeye çdıanlmqbr, Yevmi ihılle lS..11-932 18h giiaii oaat 13 tedlr. T.ı.lplerin" 7~ 
tmnınat akçelwile :J"lll ,,. taall mezkUrlca Beykoz malmüdürlüiiine müracaatlar. (5837) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

.f Oncil Vakıf Han 1.tanbal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 

Türkiye İt Bankaa tarafından teıkll olunmuftar. idare meellu ve 
müdürler heyeti ve memurları kAmllen Tflrlderden mürekkep yeghe 
Türk Siııorta Şirketidir. Ttirklyeniıa her tarafında (200) G ııeçen 
acentalanam bep91 TGrktür. TGrldyenba en milblm müesseaelerinba ,,. 

baakalaruun .ıııortalarıaı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
m,ortalanm •• iJi teraitle yapar. Huar vakuunda zanufan ıllr' at ve kolaylıkla leler. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi 8aftababetinden: 

Merkezimiz için inta t>Uirilecek bir motör tt>knesi kapalı 
zarf usulile münkasaya vazedilmittir. Münakasa 16 Teşrinisani 
932 tarihine müaadif çartamba günü aaat on dörtte İcra edile. 
cektir. Taliplerin ıt•rtnamesini almak üzere hergün Galatada · 
Kara Mu•tafapaf8 caddesiude Sahil Sıblıiye Merkezi Levazım -

ımm• Dr. Operat6r -• 

Hasan Hüsnü 
O- beyde Rmneli c:ad<l-i• 
de Pelleırrini aplU'tnnanına nak. 
J.tm•ttir Muayene 2-ô. Tel.43925 

Dr. A. KUTIEL 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Kolordu ve birinci fırka kıta 

1 

atı ihtiyacı olup pazarlıkla mü 
nakuaya konulan 63.000 kilo 

Naim Vapur ldarelİ 
İzmir sür'at poatuı 

(20 Saat) , 
Lükı 

ADNAN , ..... ,. 
pıraaa. 25.000 kilo lahana. Her p be 
37.800 kilo ııpanak için talip hafta erşem 

' zuhur etmediğinden tekrar pa-
zarlığa konulmuttur. Ve ihale- giinleri .Galata nhbmınd&111 aaaı 
si S...11-932 cumartesi giinii sa· tam 17 de hareketi~ doino 

at lS te yapılacaktır. Taliple- 1 Z M 1 R ' e 
· akit d ... pazar sünleri lzmir'dea ... ı 

1 nn muayyen v ve ıaatin en 
eı '---' 1 14 1/2 dıı Uıebtle lılanbul'a.,. 

1 
_,, ........ ıyona münıcaat an. 

• (S96) (5731 ) det eder. Tahil1t için Galata. 
• • • Gihnrük kartısmcla Site F....., 

: 111. Muhabere alayı için ih- ı.... Ne.ti ,.azıı.a.-ine mü~. j 
tiyaç olan Sl kalem muhabere ·-- Tel: 4. 1041 1 
tamirhaneleri ile telaiz cihazla- !•---•••••••• 
rmı temizleme malsemesi pa- Al--..1-- z M-L 

1 zarlıkla ••tın almacal.'trr. Talip CIDWU' • ıı::aımet 
!erin her gün cinı ve miktarla- Vapuru 

' rmı öğrenmek üzere K. o. Sa. eu·· LENT 
Al komiıyonuna müracaatla. 
n. lhaleıi 8-11-932 salı günü 1 

saat 15 te yapılacaktır. 
(894) (5695) 

" . . 
1 K. O. kıtaat merbutası için 

VAPURU 1 Tqrinisa.ni sü 
giinü Zoagulclak, lneholu, A,.... 
cik, Samsun, Ordu, GU.-, 
Trabzon, Rize ve Mapavriye azi 
met ve avdette ayni iskelelerle 
Miırmene, Görele ..., O nye,ye ui · 
ra,...ı. avdet edecektir. 

Acentesi: Alaiye Han No. 1. 

268 ton saman kapalı zarfla 
münakasaya konınu9tur. 9.111/ 
932 çarfamba günü saat 10 da 
ihalesi yapılacaktır. Sartname
ıini görmek iatiye~lerin her Telefon 21037 .._. 
gün ihaleye ittirak edeceklerin , •-• 

vakti muayyenden evvel Ko. ı•----------müracaatlan. (887) (5496) Sadıkzade Biraderler 
.. " Vapurları 

( atalca Mıt. Mv. kıtaıarınm f aradeniz Postası 

ihtiyacı için ·8400 kilo nohut INo·· Nu·· 
aleni münakasaya konulmut· 
tur. ihalesi 9.11-932 çarşamba 
günü aaat 10,30 da yapılacak· 
tır. Şartnamesini görmek iste
yenlerin her gün ve ihaleye İf-

ı tirak etmek arzu edenlerin mu 
ayyen vakit ve aaatinden evvel 

' komisyona müraca!\llıı.n. 
(885) (5478) . . .. 

j Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı j . 
ç.i.n 5800 kilo kırmızı mercimek 
aleni münakasaya konmuttur. 
9/ / 11/ 932 çarşamba gii.nü aa· 
at 10.30 da ihaleai yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyen· 
ler her gün ve ihaleye i9tlrak 
etmek arzu edenler vakti muay 
yeninden evvel komisyona mü
racaatları. (884) (5477) 

• • * 
K. O. ve l. ci F. kıt'ah için 

senelik 31,250 kilo nohut açık 
münakasaya konmuttur. 5-11-
932 cumartesi günil saat 10.30 
da ihaleai yapılacaktır. Şartna
mesini görmek iıteyenlerin her 
gün ihaleye i9tirlk edecekle
rin vakti muayyenden evvel 1 
Ko. muracaatları. (882) 

(5450) .. . . 
K. O. ve l. F. kıt'atmm bir 

senelik ihtiyacı olan lS.000 ki
lo kırmızı mercimek açık mü
nakaaaya konmuttur. 5-11-932 
cumartesi günü saat 11,30 i
haleai yapılacaktıL Şartname
yi görmek iıteyenlerin her giln 
ihaleye ittirlk ecleceklerin vak 
ti muayyenden evvel Ko. mü
racaatlan. (881) (5449) . .. . 

932 ıenesi ikinci tetrin ayı· 
nın birinci günü açılacak olan 
mezunJar kursuna i'tirak et
mek iateyen Darülfünun ve bu
na muadil yüksek mektepler 
mezunları ile liae muadili me
zunlarının kayıtları icra kılma· 
cağından girmeğe iStekli olan· 
lar ellerinde bulunan -unİ· 
yet diplomalan ile 1 ikinci tef 
rin 932 gününe kadar Beyazıt· 
ta fakülte talim tabura lmmuı.· 
danltğma müracaatlan. 

(866) (5324) 
* • • 

Vapurn 1 Teırlni•ani 

SALI 
gÜnÜ alqam saat 18 de Sirkeci 
rıhtnnından hareketle(Zonguldak 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Gire
soa, Traı.o.. ...., Rize) )'e azimet 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat içia Sirkeci Mey
menet hanı albnda acentalığma 
miiracaaL Tele. 22134. 

~.t-.. Y Kl:)l:..i' A l N 
~rku ecenta: Galata ~6pril 

O.., B. U62. iube A. Strıı.ci 
\ltllıördanıade ı.- 2. 1740. 

1ZMİR. PİRE - ISKENDE-
RIYE POST ASI 

(l.ZMI.R) 1 ikinci· 
teırin salı 

11 de. 

TRABZON POST ASI 

(GÜLCEMAL} 
2- ikinci teşrin çarıa mba 
18 de. 

IZMfR • MERSiN POST AS, 

ANAFARTA 
2 ikinci tetrin çartamba 
10 da Galata rıhbmından 
kalkarlar. 

BÜFE 
Nefsi Kadıköy iakelesi 

içindeki blife 17-11-932 
tarihinden 31-5-935 niba· 
yetine kadar müıı:ayede ile 
kiraya verilecektir. ihalesi 
3-11-932 c'epozöto % lStir. 

lstanhul Üçüncü icra Dair..;. . 
den : Bir boc'cun temini için mallcuz 
ve paraya çevirilmesi o u.karrer ebl.z 
adet beyaz çam lata b•as 1-11-932 
tarilaiade IUlt 12 den l l e kadar 
Aha kapıda marangoz Ye <'oğra_,ı 
fabrikasında birinci açık artt -rma ile 
aatılacaii ..... talepten. mah \llillde 

111. K. O. namına pazarlık mm-...,.m• miiftcytL,n ilan olu,..r 
au.retile dört il& yedi yatlarında binek ve kotum hayvanatı aa- ... _________ _ 

tm alm•cal.tır. Komisyon Dol· Askeri fabrika-
mababçede hayvan revirinden lar ilinları 
9-932 tan1ıinden itibaren vazi· 
feye bqlayacaktır. Taliplerim 
evaafı almak ve hayvanatmı 
göatermek üzere her haftannt 
pazar ve aa.lı ıru.leri aaat 9.30 
dan 12 ye kadar komiıyonumu 
ııa mtiracaatlan. (749) (4579) 

••• 
Haydarpaıa haatahaneainin 

kalorifer kazan\an tamir edil• 
cektir. lbelesi 5-11-932 ca
martea.i günü saat 15,30 dadır. 
Keıif ve tartnameaini görmek 

• üzere iter ııön ve ihaleye itti-

ı 
rak için o ııün ve vaktinden ev
vel komıiayona müracaat edil
meai. (901) (5759) 

Bakırköy barut fabrikaları 
mubafu efradmuı Mayıs 932 
ıa,.me kadar iqeleri için ili
- ı&iilaı (13800) kilo ek
mıl'a 24 - Ttıtriaievvel - 932 
tM'' ıle yapdaa münakaıap 
bip ç•• ılrtmdan münaim.a 
tc-mun 17 inci maddeı• 
tevfikan bir baftaclaa acıma tıek 
rar münakasaya vazedilm~. 
Taliplerm tartnameyi görmek 
ve 82 liradan ibaret muvakbt 
teminatım Beyoğlu mal ı...h
fına yatırarak alacağı maklıuz 
la 3 T.,..· 'aanl 93Z perı 1 e 
glinii aaat 14 le Tophane salı 
pazarında Askeri fabrikalar yol 
lamuında satm alma komiayo 
nuna müracaat eylemeleri. 

(5742) 

Memucluliuna müracaatları. (5547) Karaköy Börd.çi fmm tD'asında 34. 

lstanbul 5 nci icra Memurluğun
dan : Mahcuz ka..,.oı., koltuk <re taİ· 
re 5-11-932 tarihinde saat 9 elan İtİ· 
haren Feriköy'ünde Bilecik sokak 17 
No. lu hanenin önünde oatılacaiı i
lin olunur MlLLIYET MATBAASI 
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SICAK bir KIŞ 
geçirmek isterseniz 

Feshane Fabrikası 
mamulatından 

Bir BA JT ANİYE ahnız 
Satıı yerlı laıanbul, Beyojlu, Ankara, Sam•-

Yerli. Mallar Pazarı 

ralıatmııcma allmettir. Talıif 

lıazmi temin ft iuJı:ibazdu mdtc

•ellit a•arızdan aizl Yibye 
~ olaıı Eao'a Ü Fnıit Salt" 
mcıstı.lızanm almalı: içiıı mthlil: 
Ulltm hadUDDD bdüemeyiııiz. 

&bsh "" skpm bit bardak N 
derunuf'Kfa bir kahve lcQıtJı 

mıkdsn .hlfi<IİI'. u I T S f. ~·· ııt ~,,. • 
. '#>+O -· 

- '! a '5fiye dolayasile 

Akıllara hayret veren 

UCUZLUK SERGİSİNE 
KOŞUNUZ. 

Sultanhamamı'nda 

BALCILAR 
MAGAZASINDA AÇILDI 

'ell cocuklar 

Biiytlk devletlerin beynelmilel sergilerinde 
Daima fevkalide altı 

c p M· A 
Meıİıleketimizin medarı iftiharı çocuk ve dahili hastalıkları mütehassıslarının 

(BEBELERE) _ (HASTA ve ZAYIFLARA ) 
MUTLAKA KABUL ETTiKLERi 

ÇA.PAMARKA 
FABRiKASI MÜSTAHZARATI 

Pirinç - Mercimek- Bezelya -
Patates - Yulaf 

vesair hububat unlarıdıre 
17 sene durmadan devam eden fabrikacılık hayatınm verdiği tecrübe ve teklmülden 
aziz yurdumuzda, senelerce firmalarını yaşatan, ecnebi miistahzaratile vaki rekabet 

mik:adelesinden sonra, mümtaz bir haaılai ıan'at olarak azimklr firmaaile 
Türkiye piy asasını bezeyen 

ÖZ TÜRK ESERi SAN'ATI 

r 
PIR NÇ UNU MÜSTAHZARATI FABRiKASI EMSALSiZ 

TEMiNATLI, FAYDALI YEGANE GIDADIR. 
HER YERDE BULURSUNUZ 

Merkez adresi: Beşiktaş, Kılıc ~li ÇAPAM RK A 

PHILIPS 
l3iıpere düktans 

... -•DOKTOR HORHORUN1 __ .. 
Mektep sokağındaki muayen.ebaneai Eminönünde Valide kn-aatbane· 
ıi yanma nakletmi~ VP sabahtan akıama kadar haataJannı kabul eder. 

GRIPE TUTULMA YINIZ 
Her aabah bir kaıe 

NEOKALMİNA 

Yüksek Mektepler Mübayaat 1 

Komisyonu Riyasetinden: 
Üsküdar Kız San'at mektebinde keşifnameai mucibince ya

pılacak tamirat ile kalorifer teaiıatınm kapalı zarf uıulile 15-11-
932 tarihinde münakasaya konulmuttur. 

~irinci Tesr · 
Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün saat ondan 12 

ye kadar mektep idaresine Ye ihaleye ittir<lk edeceklerin o gün. 
de teminatı kat'iyelerini havi olan tddif varakalan ile beuber 
saat 15 te Fındıklı'da Yüksek mektepler muhasebeciliği komiı
yoııuna müracaatları il&n olunur. (5621) 

nd 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

1c.ra~~~=ı 
Beşikla§ 

Dikiş Yurdu 
Tahıili en yükaek biçki mekte
bidir. A:z zamanda biçki dikit, 
nakıt, f&pkacdık ve boya ile re
ıim öfretilir. Müaaddak diplo
ma verilir. Kayıt devam ediyor. 
Gayrı miiılimler de alımr. 

--Akaretler 64 No _ _. 

DAMGA MODIRIYETINDEN: 
Mikdar c;nıi · Tarihi 

Beynelmilel Tasarruf Günüdür 
hafta bütün medeni memleketlerde 

tasarruf hesaplan artar. 

Türkiyenin bu savaşta geri kalmamasını 
istiyorsan, sen de kendine ZJRAA T 
BANKASl'nda Bir Tasarruf 
Hesabı Açtır. 

Eğer bir tasarruf hesabın varsa, ona bir miktar 
daha para yatır. 

Çünkü onun kumbarası yok! · 
SO Ton Yerli kok 

lrômiir6 15-11-932 
4000 KJlo Zamkı arabi 17-11-932 
1000 Kilo Mü'*11t tut-

Damlaya, damlaya göl olur. 
Ak akça, kara gün içindir. 

29 teşrinievvelde bjr Kumbara 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Tflrkiye'de Ctlmhurlyetia kurulutu güntl, biltGa 
dünyanın ( Tasarruf günil ) dür. Kiiçilk, büyük, 

kadın, erkek herke• o gün para 
biriktlrmeğe baılar. 

Bu hafta içinde lı bankasından 
alacağınız Kumbaraya para 

atmıya baılayınız. 

Gelecek sene bu tarihte bir çok paranız olur 

[TÜRKİYE İŞ BANKASI 1 . 

kalı 19-11-832 
2000 KJlo AntİlllODIUZ 

çubalı kurt•• 21-11-932 
100 Tap Torba imali i-

çiıı lmputhk bez 23-11-832 

Yukanki 8f7& Jııialanııda ıö•• 
rileıı tvilılerde kapalı -.rf uıulii ile 
almacakbr. Matbuda mevcut tahmi 
nen otuz bin kilo lurpmlı kifptlar da 

l 26-ll-9ll2 tarihinde aleni mizayede 
ile aatılacaktır. ~ n alam· 

1 neler her g{in ı:.at 14 : 17 zarfında 
j ıöriilebllir. T.ıiplerlııa ihale ııüıııle-

rlnde yüzde Y" r. buçuk mlkcı.rmda 
pey akçelerlle D-rphane dahilindeki 
Damı• matbeaoında mlltetelıldl mi· 
bayaa komiıyomına müracaatluı i-

115 n .,...,__ (18158) 
. 

ZAYl-020 ~ ak ..... 
plüamı •yİ ettim- y eniolnl .ı-
lımdaıı hWa.I ,.,.... 

KAtlf otlu O-

Atalarımızın bu güzel sözlerine layık Vatandaşlar 
oldutumuzu gösterelim. 

-

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü

• • · örülen Fosfatlı Sark Malt Hulasası 

le 
di 

lıi 
ba 
ih 
lır 

iy 

Ilı 
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le ,. 


