
Dün Beyoğlunda bir hasta
hane, bir mektep, Beyoğlu 
Halkevi ve bir de çocuk yuva
sı açıldı. Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Filistinde yeniden karı
şıklık başladı. Polisler arap
larla çarpıştılar. Ölenler ve 
yaralananlar var. 

F!A Ti 5 KURUŞTIJR 

Gaı.inin nutku 
-o-

ANKA.AA, 30 (Telefonla) 
Büyük Gazi tarnlından söylenen 
nutukl .. rın bi:;:ce husu.iyetlerin • 
~en bıri vedz o.maluıdır. Bu ba
b nıdan g"çit rt:&rni müna ,ebeti~e 
.aYramm birİJJcı günü Bi.yük Şe • 

fın söyledit;i nutuk yeni bir şahe • 
Rr· t.elakki ec-.ilebilir. Filhakika, 
.eıaıcü.nlıur Hauetlerı, söylenme 

11 or.. beş dakika sü: en l.ısa, fakat 
Veciz nult.ıklarile Türk milleti için 
gelecek seneler zt.rfınd;ı hedef -it
t~haz edile(.ek bir m.:sai programı 
S•zınit buiunuyorlar. 
I Bu itibarla Gazi tarafından söy~ 
enen bu nutkun hususi bir ehem· 
ırıiy~ti vardır •• 

Büyük tefin sözlerinden anlııo· 
~z ki mesaimizin en ehemmiyet· 
1 hedefi ltültür sahası olacaktır. 

Milli kültürümüzü muasır medeni
~~~ seviyesinin üstüne çıkaracağız. 
~rk milleti, elinde ve kafasında 

ınua.bet ilim metaleai tutarak me • 
::ı_ııyet yolunda Gazinin işaret et 
. gı bu hedefe doğru yürüyecek • 

lır, Büyük Şef, Cümhuriyetimizin 
0nuncıı yıldönümünü kutluladığı
ınu bugünde bize hangi hedefi gös
terebilirdi. 

İstiklalini kazandırciıktan, ma
nevi birliğini temin ettikten , kuv
"elli bir devlet tefkilatı kurduktan 
k::a .. Türk milletine yeni bir ta • 
t'? futuhat yolları mı göıterecek-
1 • Öyle bir hedef, ancak geçmit 

:••rlann istilacı, maddi kuvvete 
b ay~nır zihniyetine uyabilirdi, Hal 
ııkı Gazi Türkiyesi, bütün geçmit 

~aırların üstünden aşarak gelece • 
:e doğru kotan bir milletin yurdu-
.ur, Gazi, bize böyle Napolyon va;1 fütuhat hedefleri değil, kafa • 
a•ın içini ve gönüllerin duygusu· 

nü fethedecek bir yükselme ve hu 
zura erme hedefi gösteriyor. 

Böyle bir hedefin günümüzün 
•üphesiz en büyük askeri ağzın • 
dan milletine gösterilmesi Büyük 
tfimi2in devlet reisliği vasfını ne 
b ad:'r geniş ve yüksek bir yolda 
enıınsediğini gfoterir, 

b" ~aha yirmi sene evveline kadar 
b~tun ,~ünya. ile ~~raber, hatta biz 
;le T urk mılletının yalnız aske • 
tıde· · l k eerı o duğu zannını ortaya 
ti 0Yınaktan geri durmazdık • .Mille-

n ruhuna nüfuz --'-- onda fe
~al-i.rlık, kahramanlık, zahmete 
ta haınmül, çalıtkanlık gibi evsaf. 
• 
1 
n batka zeka, ve müsbet 

1 ~e hürmet, güzel sanatlere sevgi 
f1bi tam manasile medeni bir mil
ete yakıtır en yüksek vasıfların 
Varlığını keşfeden gene Gazi ol • 
ınu9tur. 

Şimdi, bize milli birer sır gibi 
lnilletinin kalbinden kendi kalbi • 
~ aksettirdiği bu hakikatleri birer 
ı~er açıyor, önümüzdeki yeni me

&aı seneleri için bize me9ale ola
~ ilci ~~yük vasıta gösteriyor: 
f uıbet ılım, güzel sanat. Biri ka
d arruzı, öteki ruhuım ... u gıda lan • 
ıracak, böylece dünyanın en eski 

lnedeniyet kaynağına sahip olan 
~ medeniyeti, her tarafa yayan, fa 
h ~t sonra kendi medeniyet tari • 
ı~de duraklamalara uğrayn Türk 

!4ılleti,' "d .1 . yem en en taze, en ı erı ve 
~n kuvvetli bir medeniyetin kayna 
&ı ola.cakt ır. 

t' itte Büyük Şefin, büyük mille-
ıne " . • . . fk Jenı açtıgı gem' mesaı u u .• 

o 
Ahmet ŞUKRU 

Fffistin 
I<arışıklığı 
'l eniden boğuşma oldu, 

Yaralı ve ölüler var 
•ın:UDOS, 30 (A.A.) - Renter ajan
<a an: Evlerinin damlanna çıkını§ A • 
le Pb:ad.~n~.annın keski haykırışmaları j. 
lık •hüt".n galeyana gelen bir kalaba
lıi;/ahu~ı mahallesi civrmd•, eski te· 
kı e polıılerin silahlarını almağa kal • 

\tnışlardır, 

ın:olis ateş açma!; zaruretinde kalarak 
dar!aarnzlardan ikiaini öldürmüş, 15 ka 

k~ı ~a .. yaralamıttır. 
dil . dusun ana caddesinde polis yahu
~- erın dükkanlarile bir lngilizin mağa 
-•ını ka • b • 1 da ... t pamaga mcc ur cıo.en Arap arı 
tir gıF~!ft!r· Bir dükkan tahrip edilmiş 
~·ı. 1 .ı.st!nde Hayfadan rnaada her ta· 

•ukunet vardır. 

8 lad M•• No. 2775 · SALI 51 TEŞRiNiEVVEL ttJJ T eJ : { Müdür: 24318. Yezı itl.ri mOdDıeı 24311. 
idare ,,. Matbaa: 24310, 

Soldan itibaren: G.azi Hazretleri •eli rlere hitabesini irat ederken, Rua Harbi ve komiaeri geçit rumi eınMında Gazi Hz. ile tribünde, Gazi Jfazret!eri mille te hitabelerini irat buyururlarken ... 
(Ankarada huauaı fotografçrmı% Cemal Beyin resimlerinden) , 

Memleketin uzak yakın her köşesinden Gazi 
Hazretlerine dün birer avuç toprak gönderildi 
Beyazıt meydanını; ismi dünden iöba-

1 

ren ''Cümhuriyet meydanı,, oldu 
Dün şehrin bir çok yerlerinde küşat resimleri yapıldı 

Bayram neşe içinde devam ediyor 

l rln en canl1&1 ve heyecanl1&1 to!'rak al
ma merasimi olmuttur. Meraıım saat 
-lt· de Beyazıt meydanında yapıldı. 

1 Sabahın saat dokuzundan itibaren 

Büyük Şef ve Milli Reis Mustafa Kem al Hz geçit re•mini takip buyururlarken 
(Ankarada Foto Etem B. tara(ından l'&zetemiz İçin alınan resimlerden) 

.. Bii;Y~ . C~u!'i?'et ~ayramımızın Jer, binalar, ~er y~r evvelki günden 
dun ıkıncı gunu ıdı. Dun de hayra• daha çok tezyın edılmitti. Herkea evi-
mımız bütün hızı ve heyecanı ile de- ne bir bayrak fazla, bir ampul fazla 
vam etti. Sabahtan itibaren · bütün ilave ediyordu. 
halk sokaklara dökülmüttü. Cadde· Dün latanbulda yapılan merasimle, 

~. 

Halk fırkası azası bayraklarile beraber geçit resminde, altta merasime iştirak 
eden Yunan hP.•'• r~ nerali ue Bulgar miaalirler 

rıeydan, her taraftan akın akın gelen 
halkla dolmağa bşlmıştı. Saat 11 oldu. 
Şehiryatı mektebi ve izcileri, tehir ban 
doıu meydana geldi. ltar~ edilen 
yerde hazır durdular. Merasıme baş
lanırken Belediye Reiı muavini Ha
mit Fırka Reioi Cevdet Kerim, Oni
ver;ite Emini Dr. Neşet Ömer, Halke· 
vi Reisi Hamit Beyler belediye azalan 
kaYJN'kaml r, gazeteciler ve daha bir 
çc.k zevat v rdı. t,quıbul kutlulama 
komitesi uları komiteye merbut fa
aliyet komiteleri "azalan da tribünde 
yer almıılardı. Davet edilenler meya· 
nında şehrimizde misafir bulunan Rua 
tayyarecileri de vardı. 

Hamit B. in nutku 
Merasime aaat 11.30 da ıehir ban· 

doaunun çaldığı istiklal marşile batlan 
dı. Marş Ayakta dinlendi. Bundan son 
ra Belediye R~, muavini ve Kutlula• 
ma Komiteai reiai Himit Bey kürıüye 
gelerek ıu nutku irat etti: 

"Vatanda~lar, 
"Dünden beri milli bahtiyarlığınn· 

zın ve saadetimizin büyilk ve aziz hi .. 
tıraıını eşi görülmemi~ neş.e ve heye .. 
can içinde kutluluyoruz. Vatanın her 
tarafında yapılan bin bir tezahürat a· 
r":amda yurt bağımızı ve büyük ~fi
mıze olan sandmaz hürmet ve tazim 
irtibatımızı göıtennek için bir de top• 
rak al~a merasimi yapılmaktadır. Bu 
meraaım, memleketin her vili.yet ve 
kazasında Cümburiyet Bayramımızın 
kutlulant.ığı bütün meydanlarda ya· 
pılacaktır. Toprak mahallin en büyük 
amiri, fırka reisi, halkevi reiıi, muha
rebe mey~anlannda vatan için maIUI 
kalmış hır zat, en yüksek mektepten 
en yüksek amıfta bir kız ve bir erkek 
ve bir §ehit evladı tarafından alınacak 
tır. Alınacak topraklar bir kutuya ko· 
nacak ve Ankaraya gönderilecektir. 
Bu toprak milletin Gazi ülküsü yolun· 
da birletmit bulunduğu ve Türk vata· 
nının birliğini gösterecek IJir yerde 
toplanıp saklanacaktır. Hedefimiz 
maIUmdur. Medeniyet ileminin en ön 
ıafına geçmek istiyoruz. Bunun için 
yegane rol bir olmak, toplu bulun• 
mak, Ulu Gazimize layık olmağa ça
lıımaktan ·ibarettir. Binaenaleyh ile· 
ri, daima ileri, durmadan dinlenme• 
den ileri. .• ' 

"Yaşasın büyijk Gazimiz!,, 
Ceudet Kerim B. in nutku 

Himit Beyden sonra Fırka reisi Cev 
det Kerim Bey kiiroüye gelerek ıiddet
le alkıtlanan bir nutuk söyledi. Cev• 
det Kerim Beyin nutku ıudur: 

"Vatandaşlar, 

"Tü~k ~stikli.1 ve inkılap tarihinin 
on beşmcı yılındayız. Büyük Türk 
Cümhuriyetinin onuncu yılını kutlula
ma bahtiyarlığı içindeyiz. Bu büyük 
günü haklı bir gunır ve iftiharla ve 
çok değerli sevinçle teait ederken he· 
pimiz içinde bulunduğumuz Türk is• 
tiki&! ve i?kılap hareketinin on bet 
aene evvelıne elbet fikrimizi ruhumu-.. .. .. .. .. ' 
zu, gozumuzu, gonlümüzü çevirmiı bu 
lunuyoruz. 

"Dün akşam sekiz buçuktan itiba
rt"n Türk Cümhuriyetinin on birinci 
yılını yafamnğa ba~larken önümüzde-

' ki on yılda da geçmiş on yıl gibi hızla, 
muvaffakıyetle yürüyebilmek için da
ima Türk istiklal ve inkılap tarihinin 
on beş yıl önündeki hadisatı gözönün
dc tutmak gerektir. 

Ancak o suretle bu on yılda aldığı
mız hızı yeni girdiğimiz ve önümüze 
l<nttığımız on yılda da elde ve önde tu 
ta biliriz. 

"Aziz •atanda~lar, bugün merasimi .. 
( Devanu S inci sahifede} 

- :=-

-

.. 

Yukarıdan aıai•Yfl!' ~nkar~dalıi geçit reımine iıtirak eden tayyarelerimu 
topçularımız, kız ızcıler, pıyade kıtaa h Gazi H z. nin önünden gererken ' 

. ' d ' I' R · • • ge· çıt reamın e mııa ır us rıcali, bir piyade lııt' aJının geçifi 

• Dün karıılaıan takımlar bir arada .... 
(Tafsilatı sper aütunlanmızdadır.) 

• 
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Bayramımız hariçte de kutlulandı 
Atinada nutuklar söylendi, Viyana Peştede onuncu 

yıl marşı çalındı, Berlinde tezahurat yapılmıştır 
r 

ATINA, 30.A.A. - Hüki\met ve mec· 
l iı rciıleri ve hariciye nazırı, Türkiye 
Reisi Cümhuru ile ismet Paıa ve Tev· 
fik Rüttü Beye samimi tebrik telgrafları 
çekmişlerdir. 

Saat 11 de Türk-Yunan dostluğu bir· ı 
liği idare heyeti Türkiye sefiri Enis Beyi 
ziyaret etmiıtir. Birlik reiıi M. Ceorge 
Merkuris, ıefire hitaben bir nutuk söyle 
mit ve samimi tebriklerile temennileri· 
ni kabul etmeıini rica eylemittir. 

M. Merkuriı, Türk-Yunan doıtluiu 
birliğinin iki millet arasında yakmlık fik 
rini yaymak maksadile birkaç oene enel 
k"rulmut olduğunu söyleyerek demiftir 
ki : 

" Hiç bir vakit bir birlik bizimki ka· 
dar mesut olmuı değildir. ' ' 

M. Merkuriı, böyle l>ir birliğin Tür· 
kiye de yapılmıf olduğunu söyleyerek 
ıözlerine ıu ıuretle nihayet yermiflir: 

' Bugünkü bayramnuzı, biz, ayni Zil• 

manda bizim de bayramımız telikki edi· 
yoruz. Nerede kaldı ki bu bayram büyük 
komıu devletin" yeniden doğuıunun tim 
uiidir ve b11 komıu terakki ve relahm1 
devlet reiıiniz büyük ilhamcı Gazi Muı· 
t fa Kemale borçludur. Ve mademki bu· 
giin bir ıulh Ye içtimai adale ülküsü uğ. 
runda elele yürüyoruz bu bayramm bi· 
zim memleketimiz için de meo'ut akisle-
ri olacaktır. a 

Türkiye sefiri verdiği cevapta Tür· 
kiyenin Yunaniıtana kartı samimi doıt· 
luk hislerini teyit elmİf izhar edilen te
mennilere teıekkür edenlı: bunlan biz. 
zat Gazi Hazretlerine bildirecağini vakit 
ve istikbalde Türk-Yunan aamimi doatlu.
ğunun daha kuvvetlenmesi temennisini 
izhar etmiıtir. 

S-t 11,15 te Enis Bey, ıefaret..., kon . 
~oloıluk erkinile birlikte ticaret Ye oa· 
nayi odasına gitmİftİr. Orada Pire ve A· 
t inarun yüksek ımıfına mensup kimseler
i~ bütün ticaret ve oanayi tubelerine men 
sup '8hsiyetler, muharrir ve edipler, si· 
yaai zatlar toplanmıtlardL 

Oda reisi M. Çambiras, bütün yunan 
miiıtahıillcrinin kartı Cümhuriyetin yd 
dônümünü sevinçle kutlulaclıldarıru sÖy· 
ley erek ıefiri selimlamıı ve uy aıaım 
Gazi, yqaaın türk Cümhuriyeti" temen· 
nisile ..özlerine nihayet vermiıtir. 

Sefir Enis Bey, cevaben güzel bir nu· 
tuk söyleyerek bilhassa Türkiyede Cüm
huriyet rejiminin tesisinin yeniden doğ· 
mut ve gençleımiı Türkiyenin mukadde
ratını idare eden büyük tefin eseri oldu
ğunu teabit etmiı ve bu eserin siyaıi ve 
içtimai tesirleri itibarile hudutsuz bir e
hemmiyet olduğunu ıöylemijtir. Mazinin 
batıl itikatlerile alikaımı keomit olan 
Ciimhuriyet rejimi Türk milletine bin se 
nelik tarihinin dünya milletleri arasmda 
kendine ayırdığı yeri alnuuı için illan 
olan tek yola girmeıini temin etmit ve ö
teden beri medeniyetlerin hayat verici 
aytlmlıldannı bütün kıtalara verebilmek 
için biribirlerini tarnaml•m.ıı, inkitaf et· 
timıit ve karıdaşDUf olduldan. bu bii:fük 
caddenin üzerinde bulunduğu dünya par 
çaıında ıulb için çabıarak bir terakki ve 
medeniyet unıuru olmuına müsaade et· 
mi,tir. Cümhuriye rejiminin, teflerinin 
aydınlatıcı hız vermelerile elde ettiği en 
bi,iyük muvaffakiyetlerden biri biç ıüp
heıiz Türk· Yunan dostluğudur. 

Ticaret odaıı reisine teıekkür ettikten 
aonra sefir, uzito Ellas, zito ellino tour .. "iki filia'' deye haykırarak sözlerini bi
tirmiıtir • 

Çok hararetle alkıılanan Enis Bey, 
bundan sonra türk ticaret ala§eıi Halil 
Mithat Beye ıöz vermiıtir. 

Halil Mitbat Bey pek çok alkıılanan 
nutkunu rumca ıöylemit Ye bu çok eyi 
hir tesir yapmııtır. Miimaileyh, büyük 
Reisin Cümburiyeti kurduğu zaman Os
manlı İmperatorluğunun içinde bulun· 
duğu vaziyeti ve Cümhuriyetin bütün sa• 
balarda elde ettiği neticeleri anlatnuttır. 
Milli ordudan bahsederken ordunun bü
yük harpten aldığı tecriibeleri benimse
diğini Türkiyenin 17, Y unaniatannı 7 
milyon nufusu olduiunu söylemİftir. 

Bu ıuretle ıülhu kat'i ıurette temin 
etmek e1a1ma dayanan Türk-Yunan mi· 
sakından sonra hayatiyet ''e mücadele 
kab;Jiyetleri malum olan iki rrullet Bal. 
kanlarca yalnız batlarma ıulhu kabul el· 
tirebilmeğe kadır olacaldar ve böylece Av 
rupa muvazenesinin bozulmama•ma yar• 
dım etmi! bulunacaklardır. 

Mithat Bey de çok alluılanan bu nut• 
lcunu "YatHm Türk-Yunan dostluğu" 
deye haykırarak bİlmİftİr. 

Aktam üzeri Atina radyo merkezi Tür
kiye halonda birçolı: nutuklar ve türk 
musikisi nf!!retmittir. 

Türk ıefaretinde yapılan kabul resmi 
çok parlak olmuı ve çolı: aam.imi bir ha 
vıa içinde pçmiftir. Bu meraıimde baı· 
vekil, bütün nazırı., siyasi ıaJuiyetler, 
ecnebi lefirler ve yük.ek ımıfa menıup 
zevat hazır bulunmuıtur. 

Viyanada 
VIY ANA, 30. A. A. - Türkiyede 

Cümhuriyetin ilinının onuncu yıl dönü· 
mü münasebetile, Türkiye aefaretinde 
bir reami kabul yapıbmı ve sefir Ham. 
di Bey , Viyanadaki Türk kolonisini ka· 
'bul etmiıtir. Sefir, irat ettiği nutukta Ca 
zınin muazzam eserini batırlatmııtır. 
Öğleden ıonra, Viyana rady;;ıu bir 

Türk proırraıru neıremittir. 

Yunan g1zetesinin dostça 
yaziları 

ATINA, 30 .A. A. - Yunanist"" 
Tü iyede Cümhuriye ilanın.ı.n onuncu 
yıidönümünün anılmas•na gayet samiınİ 
\"e hararetli bir surette i ~ irak etmi~tir. 

Bütün gazeteler bundan bahsetmekte, 
Gazi ite arkadaşlarını ve kardeş Cümhu-

riyette 10 sene içinde yapılan terakkileri 
göserir resimler neıreylemektedirler. 

Menager d' Atheneı gazetesi hemen 
bütün sahifelerini bu yd dönümüne tah· 
ıiı etmiıtir. 
Tanmmıı muharrir M. Moscopuloı, 

yazdığı baımakalede Türkiyede bilhassa 
nazarı dikkate alınmaaı lizım gelen ıeyin 
iktisadi iılahat olduğunu ıöyleyor. Çün• 
kil bunlar bugünkü Türkiyenin kUYYeti
ni ve istikbal için en eyi zimanı tetkiJ 
etmektedirler. Bu suretle kenclinl bula· 
rıd< iktisadi ve mali iıti.klilini temin eden 
T iirkiye birçok terakkiler elde edebilmit 
tir. Ve Ankara tcbri buna parlak bir nü 
muneclir 

Proia gazetesi yeni Türlriyede yapdan 
iılabattan ve büyük Ankara hükômet 
merkezinin vücuda getirilmesinden, ikin 
ci bir makalede de Ankaradaki harikula
de terakkilerden bahıemektec'.ir. Ayni 
gazete, Y unanistarun bugünkü yıldönü· 
münü dost Cümhuriyetle beraber ve bil· 
hassa kutlulamakta olduiunu, zira Gazi 
Ye arkadaşlannın verdikleri hız ile, Cüm 
huriJ'et rejim.in ıağlam Türk· Yunan 
doıtluğu esaalarını koyacak kadar in.ki· 
pf etti(ini yazıyor. 

Katimeriai gazeten, 10 sene içinde ya 
pılan itleri hütaaa ediyor ve Türkiyenin 
ATrUpada ıulhu istemekle beraber bir 
Anupa ihtilifı olduğu tıd<dirde herhalde 
bitaraf kalmak istediğini kaydediyor. Bu 
neticeye varabilmek için bir memleketin 
berıeyden evvel kuvvetli olma11 .lazım
cbr. Ve itte Türkiye Cümhuriyetini idare 
edenler bugün onuncu yıbnı kutluladı
ğnnız cümburiyet kurulallıdan beri bu 
neticeye varmak iıtemiıler ve muvaffak 
ta olnnqlardn-. 

"Elefteron Vima " ilanı, biitiin dünya 
nm karımnda gözleri kamaıırut bir hal 
de kaldığı tarilıi bir hadise olan Cümhu 
riyetin ilk senelerine ait bir makale yaz 
maktadn. 

•
1 Patris.,, Gazi ile arkadaılarmın ye

ni hayat verici mesailerine ve yapılan 
harikulade itlere uzun bir makale, tahıiı 
etmiıtir. 

u lmeriısion Kirix0
, Türk-Yunan bağ

larının çok eski olduğunu ve esasen kuv 
vetli olan Türk-Yunan dostluk ağacırun 
dikilmeaile neticelendiğini ıöyleyor ve 
"kardet Cümhuriyetle ayni zamanda ve 
içimizden geldiği gibi samimi bir surette 
bu yd donümünü kutlulayalım. 

" Elefteroa Antropos" Atinadaki 
Türk ıefareti ticaret ataıeıi Halil Mit
hat Beyin bir makalesini yazmaktadır. 

Bu makalede on senede elde edilen te
rakkilerle birçokları avukatlık eden Türk 
kadınmın intihap hakkından bahsedilmek 
tedir. 

"Dlos Kosmos" gazetesi eski Türki
yeain halifesinin kollannda ölüp gitmek 
te olduğunu yazıyor " ona gözyaıı dök· 
mele için herhangi bir Pierre Loti bulu· 
aabilirdi, fakat Türkiye ölmedi can çe· 
kİfen hastanın yatağından, gençlik, ateı 
ve kuvvet dolu milli bir mevcudiyet doğ-. 
ruldu. 

Can çekiıen hastanın harharalan yeri 
ne dünyanm hayran kulaklan bir zafer 
obnuıu duydu ve terakkiye doğru bir yü 
rüyiiı gördü" deyor. Gazete Türkiyenin 
elde ettiği ve artık hiçbir maniin önüne 
çıkamayacağı terakkileri sayıyor, 

•·Foni Hau" ve "Akropolis" gazeteleri 
baımakalelerinde kardet Cümhuriyeti se
lamlamakta, on Cümhuriyet yılmm se
merelerinden, büyük slahatçı Gazi le ar· 
kadatlarırun eserinden bahsetmektedir· 
ler. 

'Vradini" 1'Estia,', o:Eıterini• ve 
"Etnos" gazeteleri de bu yolda makale
ler neırederek aynı temennilerde bulun
maktadırlar. 

Pragda 
PRACUE, 30 .A. A - Ceteka A· 

jamından : • 
Çekoslovak matbuatı, Türk Cümhur• 

yetinin onuncu yd dönümünü hararetle 
teıit etmektedir. 

Prager Presse gazeteıi, uzun bir ma· 
kalede, büyük devlet adamı ve Türkiye 
nin modern hale getirilmesine matuf l>ir 
çok iılahatın amili olan Gazi Mustafa 
Kemal'in yüluek meziyetlerini 1ayma.k. 
tadır. ..~ 

Gazete, G.ziyi, modern siyHette en 
fayaru dikkat tahıiyetlerden biri olarak 
telikki etmektedir. 

Peşte de 
BUDAPEŞTE, 30. A. A. - Dün, 

Türk Cümhuriyetinin onuncu yıl dönü
mü münasebetile Türkiyenin Budapeıte 
aefaretinde bir resmi kabul tertip edil· 
mit ve merasime, macar mümtaz tahıi· 
yellerinden batka• Türk kolonisi ve Tu
ran cemiyetinin bir heyeti ittirak etmit· 
tir. 

Turan cemiyeti namına M. Moriez 
Türkiyeye bir nutuk irat etmİftir. ' 

Orkestra "Türkiye Cümburiyeti onun 
cu yıl martını" çalmııtır. 

Macar gazetelerinin dostça yazıları 

BODAPEŞTE , 30. A. A. - Türkiye 
Cümburiyetinin ilinınrn onuncu yıldönü 
müne .mak..teler tahıiı eden ouete.1er 
yeni ve mühim bir devlet teşkiline mu
vaffak olan Gazinin büyük ıahıiyetini ta 
zimle kaydetmektedirler. 

Budapeıti Hirlap gazetesi, batmakale
ıinde diyor ki: 

Macaristan, kardeı milletle b.-.rab~r 
bayram yapıyor ve ona Gazi Mustafa 
Kemal'in idaresinde takip ettiği parlak 
muvaffakiyet yolunun edebiyen devam 
mesini temenni ediyor. 

Ayni gazete, Gazi'nin harı eserine tah 
ıi• <ttiği diğer bir makalesinJe, bu bü
) U 1 , . resmi bavat :n..,, ai t muhtelif 

aa b 1 rı izah etmektedir. 
l\:!ac-yar Hrrlap gazeteıi, bir zamanlar 

"ha.ata adam" iııni v~rilen ve ancak bü-

yük devletlerin lutfu ile yaşıyan Tür· 
kiye'nin timdi bizzat kendisinin lütfü 
büyük devletler tarafından aranılan kuv 
vetli ve müstakil büyük bir devlet gaze-
tesi yazıyor : ~ 

Bütün dünyanın hayranlık ıözleri bu 
giin Mustafa Kemal'a onun tarihi eseri .. 
ne ve kendisine büyük ıefi tarafından 
çizilen yolu heyecanh bir ıevinç ve ener 
ji ile takip eden uıl Türk milletine çev· 
riJmittir. • 

Macaristan, dünya milletler araaıncla 
çok hususi bir teveccüh ve muabbetle 
Türk Cümburiyetinlıı büyük bayramına 
ittirıd< etmektedir. 

Bu bayram, Macariıtan'a asırlık bir 
doıtlulda bağlı olan bir milletin modern 
tarihinin en mühim zaferine ait\" ·. 

Macar milleti, Türkyeye lı::ı . ~ ;çe hay 
ranhk ve muhabbet hislerini izha.· etmek 
le bahtiyar bulunmaktacbr. 

Pesli Naplo gazetesi diyor ki : 
Caz inin dehası ve çelik idaresi, Tür

kiyey zafere ve büyüklüğe götürmek i
çin mümün olan biricik yolu bulma11nı 

bilmittir. 
F ueggetlenıeg gazeteoi : 
" Kahremanlığı, bütün engellere ga• 

lehe eden Türk aıkernin önünde baJımı-
21 egelim.0 djyor. 

Herlinde 
BERLlN, 30. A. A. - Volff ajansın 

dan : 
Türk Cümhuriyetinin onuncu yd dö

nümü münasebetıle dün Hitler milis kı· 
taabna mensup bir müfreze, Türkiye ıe· 
fareli önünde mevki alını!tır. 

Öğleye doğru, milliyetperver ıoıyalist 
hücum kıtaatı erkinıharbiye reisi M. 
Rochın, refakatinde Hitler milis kıtaa· 
tırun kumandanları olduğu halde, sefare
te gelerek sefire eski muhariplerin ve 
hücum kıtaatının tebriklerini bildirmİ§ 
ve Kemalettin Sami Paşanın zevcesi ha· 
nımefendiye, üzerine kırmızı av ve mi]}j .. 
yetpet"Ver sosyalistlerin remzi bulunan sa 
)ip işlenmiş bir kordele içerinsinde bir 
buket vermiıtir. 

Bu sırada sefarethane önüne bayrak 
ve muzika ile bir hücum kıtuı müfreze 
ıi gelmiı ve ıefu, refakatinde Türk ata• 
şemiliteri Cevat Beyle M. Rochm oldu
ğu halde, müfrezeyi tefti§ etmiştir. 

Müteakiben Landvehr lokantasında 
Türk talebe şerefine büyük ziyafet veril
mi,tir • 

Saat 19 da, sefaret Türk kolonisine 
çey vemıiı •e akıam bir kabul resmi yap 
mıttır. 

BERLlN, 30 .A. A. - Ni:aamettin A
li Bey, dün akf'UD radyoda Türkiyede 
milli hükumetin on sene zarfındaki icraat 
ve faaliyeti hakkında bir konferans ver- · 
miştir. 

Pariste 
PARIS, 30. A. A. - Türkiye sefirini, 

Pariıt'eki Türk koloaiıini kabul etmiı ve 
muvaffakiyetle tertipe edilen ıenlikler 
)"Dpılmıttır. •') 

Sefir, irat ettiği nutukta, Cümhuriye
tin teessüsündenberi katedilen merhale
le•·i, ve Gazi ile ismet Pasa'nin idare .. 
!erinde elde edilen muvaffakiyetleri izah 
ederek, Türk-Eransız dostluğu üzerinde 
israr v~ iki demokrasinin tam bir suret
te teşriki mesaisinin yakın ıarkta ve bü
tün dünyada sulhun takviyeıine hizmet 
ed~reğini bilhassa kayıt ve işaret etmiı· 
tir. 

Aksam, genç bir türk talebesi, inkili 
bm taf silath bir tarihçesini yapmış ve mü 

1 teakjbon talebeler bir piyes temsil. va
tan rarlcılan terennüm ve türk oyunları 
oynamışlardır. 

Moskovada 
MOSKOV A, 30 .A. A. - Bütün ga· 

zeteler, baı makalelerni Türkiye Cümbu· 
riyetinin onuncu yıl dönümüne tahsis et 
me.ktedirler. Economitcheıkaia zizn gaze 

1 
tesi diyor ki : 

u Türkiye hükıimetinin milli iktisadi
yatı te•iı etmek çin takip etmiı olduğu 
ıebatkiirane ıiyaset, Türkiye'ye ikti .. t 
sahaımda mühim muvaffakiyetler elde et 
mesine müsaade babıolmuttur. 

Tiirkiyenio iktisadi inkişafa mazhar 
olnuuı imkanlan ve onun iktisadi istik· 
!ili isin ııiriımiı olduğu cidal, Sovyetler· 
le teoriki mesainin istikbalde daha ziya· 
de inkitaf etmesine müsati tartlar vücu 
de retirmektedir • ., 

P ravda gazetesi, bu büyük yıl dönÜ· 
müne lam hir lalıife tahsis etmiştir. Bu 
sahifenin baılığı ~udur: 

" Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl 
dönümü". 

Krasnaie Zvezda gazetesi de Türkiye 
Cürnhuriyetinin onuncu yıl dönümüne 
tam bir sahife tahsis etmiıtir. Bu oahife· 
nin baıbkları ıunlarclır : 

"1923-1933", Türkiye'de on ıene cüm
huriyet", "Yaşasın Sovyet Rusya ve Tür
kiye inilletlerinin doıtluğu". 

Za lnduatrializ.acin !"&Zeteıi, müsta
kil Türkiye'nin on senelik faaliyelinin bir 
blanocsunu yapmakta, sinai sahada ve de 
miryolları İn~ası husuıunda elde edilmit 
olan muvaffakiyetleri ve Türk hüki\meti 
tarafından ziraat meseJe ... ine atfedilen e
hemmiyeti kaydetmektedir. 

Kraınaia Zvezda, diyor ki : 
u Ecnebi kapitalizmi, Mustafa Ke

ınal Türkiyesinin faaliyet ve gayretleri
ne kartı manialar ibdaı etmiıtir. Kapi
talizm, iktisadi Tazyiklerle siyaıi ziya .. 
ları telafi etme kıtemistir. Fakat cümhu· 
riyet Türkiyesi, bütün-cü muvaffa .. 
kiyetle karıı koymuıtur. " 

Sof yada 
SOFYA, 30. A. A. - Tür!:-Bulgar 

cemiyeti., Türk Cümhuriyetinin t.'nuncu 
yıldönümünü, Türk sefiri ve davetliler-

den mürekkep bir içtimada parlak bir 
surette teıit ebniıtir. . 

Cemiyetin reiıi Pro. Stoyanof, mevcu 
diyetinin ilk on senesi zarfında tekmil 
sahalarda muazzam bir faaliyet göster· 
meğe ve milli teıekkülü için sağlam te
meller atmağa muvaffak oln genç Türk 
devleti tarafından viicude getirir eseri, 
izah ve bilha ... maliyenin iılahında elde 
edilen ınuYaffakiyeti sena ve methede-
rek demittir ki : ) 

" Türkiye Cümhuriyeti, büt~i müte
vazin nadir memleketler meyanmda sa· 
yılmaktadır. ,, 

Pr. Tekmil milletlerin hürmetini kaza. 
nan yeni devlet adamlannın milletin mu 
kadderabnı umumiyetle tanıtmıı bir ıa· 
lalıiyet ve otorite ile idare etiklerini mü 
ıahede ve tesbit etmiıtir. 

Türkiye ıefiri, içtimaa haza hulun• 
mak için kendisine yapılan davetten do
layi tefekkür ettikten sonra, dahi ıefin, 
milleti, ıultanlarm aevkettiği uçurumdan 
nasıl kurtararak yeni bir idare ile techiz 
ettiğini hatırlatarak Cümhuriyet reii· 
mi altında maddi Ye IHlhasoa fikri saha 
larda kazanılan fCyleri saymıt ve Türk 
ırkının eski zamanlardaki ~refini temin 
eden müıellah futuhat kadar muslihane 
futuhata da müstait olduğunu göstennİf 
tir. 

Hatip, nihayet cemiyetin qebbüıün
den ve Bulgar matbuatının Cümhuriyetin 
hakikaten müsalemetperverane olan eıe· 
rini tanıtmak için yaptığı nqriyattan 
dolayi minnettarhğml izhar etmiı ve de
miıtir ki : 

" Türkiye, ıulh ve tekmil milletlerin 
dostluğunu istiyor. Bulgar ıiyıueti de ay 
ni gayeyi istihdaf ettiği için cemiyet 
menıuplannm mülhem oldukları gaye
lerin t!hakkuk edeceğinde ıüphem yok· 
tur. 

Sefirin sözleri hararetle alkıtlallDJı§tır. 
Cemiyetin birinci reiıiaaniıi Mehmet 

Clilof, milliyetperver Türkiye'nin seli
met ve istiklili için mücadele ettiği en 
mütkil anlannda tezabüt eden Türk· 
Bulgar dostluğundan bahsetmiıtir, 

ikinci reiıisani olan Bulgar koopera• 
tif Merkez bankası müdürü M. Pan· 
doff, Türkiye'de ve Bulgarist.an'da koo
peratiflerin rayeleri arasındaki müta
bebtelıeti izah eylemiıtir. 

Reisin teklifi üzerine, Gaziye bir ta-
7im ve Ankaradaki Türk-Bulgar cemiye• 
ti reisine bir tebrig telgrafı çekilmesine 
karar verilmiıtir. 

Müteakiben, sefarette yapılan reımi 
kabulde, dahiliye na%tt'I M. Gorciloff ve 
bir gün evvel hareket eden M. Moucha· 
nofPun gaybubetine binaen hariciye ka· 
tibi umumisi M. Radef ve protokol mÜ· 
dürü M. Stoilof, hükômetin tebriklerini 
ıefire bildrmişlerdir, Sefir, keza, sefirler 
heyetinin, Türk-Bulgar cemiyetinin ve 
Türk kolonisinin tebriklerini kabul et
miıtir. 

M. Kemal Paşada tahliye 
edilenler 

M. KEMALPAŞA, 29 (Milliyet) -
Af kanunu dolayıaile burada mahkliıo 
ve mevkuf 36 kiıi tahİi'ye edildi. 

iş Bankası Üsküdar şu
beşi dün açıldı 

Günden güne faaliyetini çoğalta • 
rak memlekete çok faideli i§ler ya • 
pan iş BankaS1n1n Üsküdar ıubesinin 
resmi küşadı dün yapılmııtır .. Resmi 
kiiıatta lstanbul ıube3İ müdürü Yusuf 
Ziya Bey, banka erkanı, mahalli hü
kUınet erkanı ve hal kbulunmuıtur. 
Osküda rıubesi, Kadıköy şubesi gibi 
tasarruf iılerile mt'11ul olacaktır. Şu
be iskeleba§mda ve çok :zariftir. Mü
dürliiğeğ lstanbul şubesi bavale şefi il 
hami Bey tayin edilmiıtir. lı Bankası 
yeni 9ubesi, Osküdarlılarm çok sevin· 
dinniıtir •• 

Rıhtım şirketinin müba-. . . 
yaası ışı 

Rıhtım ıirketi mevcut tahsisatının 
müsait ıartlarla hükumet tarafmdan mü 
bayaası için bir müracaatta bulunmuı· 
tu. Şirkete, ileri sürdüğü tartlar altında 
mübayaa iıinin yapdamıyacağı resmen 
bildirilmiıtir. 

Sofya Sefareti müsteşarlığı 
Sofya sefaretimizde bu sefer yeniden 

ihdas olunan müıtqarlığa Hariciye Ve
k.ieti birinci ıube m.üdürliiğünde bulu· 
nan Süleynan Saip Bey tayin eclilmiıti. 
Süleyman Saip Bey dün Sofyaya gİlmİf 
tir. 

Y eşilovada şehit düşenler 
YEŞiLOVA, 29 (A.A.) - latilı:lil 

mücadelesinde dahili isyanlar esna11ntla 
tehit düşen Maden kaymakaım Tahir, 
ıube reisi Ahmet, yüzbaıı Vasfi, ihti • 
yat zabitelrinden Salim Beylerle jandar 
ma çavutlan Ahmet ve Düz~li Mebmet 
çavuıların kemikleri Y ozgatt ayapılan 
abideye defnedllmek Üzere götürecek 
heyete merasimle teılim edilmiştir. 

İspanyol faşitlari 
MAD~IT, 30 (A.A.) - Fqist mi

tingi hiç bir hadise olmadan cereyan et 
mittir. Üzerlerinde silih olan altı fÜp • 
beli ıahıs tevkif edilmiştir. Bir adam 
(Yaıasm fatizm) diye bağırarak bazı 
ehemmiyetsiz hadiselere sebep olmut • 
tur. 
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kemal paşada bügük bir gangın 
IZMIR, 30. A. A. - Kemalpaşa kazasında çıkan ve iki saatten be 

ri devam eden yangının söndürülememesinden dolayi daha fazla teves 
süne meydan verilmemek için lzmirden bir etlaiye grupunun gönderil 
mesi talep edilmiştir. 

lzmir belediyesi bu talep üzerine derhal bir etfaiye grupu sevket· 
miştir. 

Kubilay abidesinin temeli atıldı 
MENEMEN, 30. A. A. - Menemen irtica hadisesinde inkillıp için 

sevgili canım veren Cümhuriyet fehidi muallim Kublay ile kahraman 
arkadapları bekçi HaMın ve Şükrü kasabamrzda "YJdıztepe" de diki
lecek a'bidenİlı temel atma merasimi bugün yapılmıştır. , 

Bu merasim için lzmirden C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi Hacı 
Muhittin Beyle a.ı:alan ve lzmir Halkevi idare heyeti 25 kifilik bir 
muallim grupu otomobil ve otobüslerle saat 16 da gelmiflerdir. 

Abidenin yapılacağı " Yıldıztepe" ye gidilmİftİr. Abidenin temeli 
olarak kazılan bir çukurun bıqınJa toplanan binlerce halk huzurunda 
Menemenliler namına eczacı Kenan Bey söylediği nutukta, dikilen 
yalnız Kublay ile bekçi Hasarı Şevki için dikilmediğini , bu abidenin 
ayni zamanda Mene101en inkiliip ve Cümhuriyet uğrunda ölmeğe her· 
han amade ve haz1r olduğunun birnişaneısi bulunduğunu söylemiptir. 

Bu nutku müteakip C. H. F. Vilayet idare heyeti reisi Hacı Mu
hittin Bey dahi bir nutuk söylemif ve nutkunda, Kublay ile bekçi Ha. 
san ve Şevki için dikilen bu abidenin gelecek nesillere Menemende 
bastırdan İrtica hadisesini yalnız nakletmekle kalmıyacak, Menemen 
gençliği ile bütün Türk gençliğinin kanile, panile inkiliibı kurmaia 
c.-!:dettiğinin söylemİf ve temele f,elediye reisi ile Kublayın annesi ve 
hempresi taralından birer t(Jf ltonmUffur. 

Bu merasimden sonra Kublayın meurnna bir çelenk konmıqtur. 
Meurr bCtfında Menemen H. F. reiıi tarahndan söylenilen bir nutukta 
felıitlerin fedakarlıkları yat ve tezkar olunmak ıruretile ruhları taziz e· 
dilmiftir. Bundan sonra Kubfayın ve arkada,Iannın pehir düftüğü mey 
dana gelinerek burada binlerce 1ıalk tarafından Cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü marfı söynlemif ve böylce merasime nihayet verilerek l:unir 
den gelen heyette avdet etmiptir. 

M aari/ vekaletinin sergisi açıldı 
ANKARA, 30. A. A. - Maarif vekiileti tarafından cümhuriyeti

mizin onuncu yıl dönümü bayramı münasebetile bugün saat 12 de ismet 
Ptıfa /uz enstitüsünde büyük bir maarif sergisi, umuma açılm.,tır. 
ikinci tefrİnin ikinci gününe kadar açık olan bu sergi, ilk, orta, yüksek 
ve mesleki tedrisat ile güzel sınıflar kısmına ayrJm.,tır. 

Tedrisat kısımlarında cümhuryetten evvel ve cümhuriyetten evvel 
ve Cümhuriyet devrinde takip edilen gayeler, bütün telerrüatile göster· 
rilmekte ve güzel sanatlar kısmında da talebenin yaptığı resimler, gra
fikler ve bu sanatın mimari ve tezyinat fUbelerinin mesaisi teşhir edif. 
miıtir. 

Ankarada on gıl iktısat sergisi 
ANKARA, 30. A. A. - Cümhuriyetimizin onuncu yıldönümü bay

ramı münasebetile milli iktisat ve tasarruf cemiyetinin hazırladığı 
on yıl iktisat aergisi bugün saat 15,30 da Ankara ticaret lisesinde U· 

muma açdmııtır. 
Memleketimizin Cümhuriyet devrinde ticaret, iktisat ve ziraat sa

halarındaki varlığını gösteren bu sergide, ayni zamanda maarif veka. 
letinin kitap panayirine de yer ayrılmııtır. 

T aggarecilerimiz Edirnede 
EDiRNE, 30 (Telefonla) - Yüzbaşı Ekrem Beyin idaresi altın

da fehrimize on tayyaremU: kelmif tir. Şehrimiz üzerinde UÇUflar yap • 
mı,Iardır. Fırka taralrndarı tayya recüerimU: fere/ine 110 kifilik bir 
ziya/et verilmiştir. Ziyalette VaUSalim ôzdemir Beyle garp hudut ku 
manJanı Miralay Enis, adliye erkanı, jandarma zabitleri, fukanın 
merkez ve nahiye ocakları reisleri hazır bulunmuşlardır. Fırka reisi ta
rafından Gazi Hazretlerini seliiml ayan bir nutuk söylenmiştir. Yüzba
fl Ekrem Bey bu nutka heyecanlı bir cevap vermiftir. iZyafeti müte
akıp belediyede bir balo verilmiş ·fİr. 
..................... 1 ...................... . 

Ankarada halk kürsüle
rinde söylenen nutuklar 

ANKARA, 30 (Milliyet) - Bu sa· 
babtan itibaren batlayarak ;ehrin ü; 
yerine konan Cümhuriyet Halk fırkall 
halk kürıülerinden ço9kun nutuklar 
söylenmiştir. Kürıülerde sô7lenen ~u· 
tuk:lar halkın heyecanını bealemit. bay 
raının minaıım artbrmışbr. 

Halk kürsülerinin söyleyenleri, din 
leyicileri bayramın ikinci gününü en 
m&nah §ekilde geçirenler otmu,lardır. 

Ak§ama kadar bu kürsülerin dört ya
nmı saymz halk bilhassa ıonsuz heye· 
can içinde ıon bir telkine hazır köy • 
lülerin manah kalabalığı sarmıt bulu· 
nmaktadır. Hakinıiycti Milliye mey • 
danında kürsüde ilk sözü imalatı Har· 
biye ustalarından Ali B. almıtbr· Türk 
inlnli.bm1n kendine göreliğini Türk it 
çilerinin Türk inkıli.bıaa karıı duyduk 
lan derin milliyetçi saygıyı hallan dİ· 
li, halkın aelim zevki ve halkın İsa • 
betli oeziıiyle anlanuftır. ikinci ola· 
rak Hariciye Vekaleti memurların • 
dan Feridun Bey almııtır .• 

iffet Halim H. manzum bir hitabe 
ile bugün i.~ söz alan kadın hatip ol
muttur. 

Hamit Şe•ket Bey milletin Büyük 
ıefin ıonsuz hasletlerinden bahaetmiı 
ve Türklüğün yaratıcı enerjisine te -
mu etmiıtir. 

Mecdi Sadrettin Bey yeni Türki • 
yedelci kadınlık harekrilerinden ~h
ıetmit. kadının kazandığı yeni hak • 
!ardan kanunlara dayanan guzel izah 
!ar yapmışbr. Gazi Mustafa Kemali 
doğuran ananın bir Türk kadını ol
duğunu tebarüz ettirerek Cümhuri • 
yetin feyzini ve onun yaratıcısını kut· 
!ulamıştır. Dr. Sabit Bey Türk inkıla
bının haliki olan Mustafa Kemali ve 
yapağı büyük işleri kısaca anlatmış
tır. 

izzet Efendi meydanlarda ve sa • 
)onlarda kalabalığa ka1"1ı ~imdiye ka· 

Köylü ve şehirlilerimiz 

dar konıqmaktan bugün ıev! ı • duy
duiunu çünkü ilk defa cümbu~iyet i -
çin kalabalık önünde dilediğini söyle
mittir. 

H..ıkuk fakülteıindcn Ahmet Hik -
met Bey bütün Türk milletinin timdi 
zafer abidesini kısmen ve maddeten 
ve ekseriya m-.nen çevrelemit oldu -
ğunu ihsas ederek milli birlik üzerin
de durmuıtur, 

Samanpazannda Halk künüaünde 
köylü ve tehirlilerimiz genç köylü ve 
§ehİrli çok kalabalık bir halk kütle· 
oi karşısında konuımutardır. Konut • 
malardan evvel davul zurna ile milli 
havalar çalınmıt ve ondan ıonra ko • 
nuımalara başlanmıştır. A•ukat Ha -
lim Bey onuncu Cümhuriyet bayramın 
dan Cümhuriyete kavuşan bu dava bli 
ana kadar geçen hadiselerle Cümhuri 
yelten aonra memleketin terakki ye 

refahından bahsederek bütün halka 
bayramı kutlulamak ve büyilk kurta
rıcıya karşı halkm sönmez Ye tüken • 
mez saygı ve sevgilerine tercüman ol· 
muıtur. Maarif müdürlerinden Ahme( 
Bey de konu§makta cümhuiryet maa
rifinden bahletmiıtir. Cümhuriyet ma 
arifinin on cümhu;iyet senesinde ıöa
terdiği inkitafın asrrlarca mukayese 
edilecek kadar büyük olduğunu can • 
landınruıtır. Köylülerimizden lçilikli 
İsmail Efendi irticalen konuşmuıtur. 
Konuşmasına eski dertlerle Cümhuri· 
yet devrinin mü!cayeaesile başlamrf v • 
istikbal mucadelesine baılamıızdan e• 
velki vaziyeti an1amı$ltr. O zama" 
içimizdeki hainler Padişah bizi man· 
da ve bende yapmak istediler, faka! 
yüce Türk milleti sinesinden çık rdığı 
Gaziıinin 1 lametinin yol göstericiliği J .. 
ie ne manda ne de bende oldu. 

Bundan ıonra Karasar köyün~er 
Mebjat oı?lu Hasan Efendi Je konuı 
muştur. 



( 

' 

DÜ~ şehirde yapılan 
küşat resimleri 

Bir hastane, bir mektep, Beyoğlu 
Halkevi, çocuk yurdu açıldı 

Beyoğlu ffa1hevinin 
Dün Beyoğlu Erkek haataban.,sine 

Yeni ilave edilen paviyonun küıat res
ın.i saat 15 te vali Mubittin Bey tara
fından yapılmıttır. Meraaimde Cüm· 
hurıyet Halk fırkası idare heyeti re
loi Cevdet Kerim, Halkevi Reiıi Ha -
"1İt, Belediye muavinlerinden Hamit, 
Sıhhat müdürü Ali Rıza, Beyoğlu k .ıy 
tn.:ıL.n.mı Sedat, ve şehir meclisi a·La
ları bulunmutlardır •. Vali Muhittiu B. 
l>a"İYonun önündeki kordelayı keser
ken krs:ı bir nutuk aöylemittir. 
. l"aviyon ıezildikten aonra davet • 

IUe,. bahçede istirahat etmişler ve bu 
•ırıı.da hastahane bat hekimi Fikret B. 
hastahanenin tarihçesinden bi.his bir 
n~tuk ıöylemittir. Fikret Beyin ver· 
dıği ızahata ıöre B~yoğlunda ilk has· 
lah,,ne 1281 senesinde kolera salgını 
eınaaında açılmıştır. Bu hastahane 
lDuhtelif istihaleler geçirmit ve ;. 909 
da Lelediyeye intikal etmiıtir. Ha• • 
tahane mütareke eınaıında Farn1Hz -
lar. tarafından İ§gal ve bilahara İl\de 
edılıniıtir. 
B Yeni yapılan paviyon elli yataklıdır. 

'-'nunla hastahanede yatak adedi !!O 
ne ç.ıkarılrnııtır. .,· ... ~ ... ·,..- 1 .'!.,W) 

29 uncu ilh mehtebin hüfat rea.ni 

Davetliler hastahaneden çıktık:cn 
IOnı a Beyoğlunda Telgraf soka~nı • 
da y~ni aahn alınan 29 uncu ilk mt~k
lebe gibnişlerdir. Vali Bey ve d'i.::r 
zevat burada Maarif müdürü Hay .. 
dar Beyle muallimler tarafından kar· 
?jı~anmış1ardır •• 

Muhittin Bey mektebin kapısın• gİ
riJeıı kordelayı keserken bir mı•uk 
•oylenıi~ ve demi,tir ki: 

- Memleketin 14 senelik Maı\ril 

'-
Beyoğlu 29 uncu ilh mehtebin 

küıat resmi 

faa:iyeti ve lstanbulun on se.ıelik 
nıaarif hamleai, gururun inaanlüra j .. 

=<afe ettiği kötülükten korkmayarak, 
C~r\.<rla iddia edebiliriz ki iftihwr~a 
Yliz?ıni.iLü ağartacak kadar gerıi~. kuv 
VetJı ve güzeldir.'' 
t Vali llny cümhuriyet devrinde mclr 
teplerde la~ebe adedinin arttığı~ı, m<•k 
l~p a~.ed;r>in de bu niobette çog:.ltıldı· 

1 
nı soy)emit ve en son hizmet olarak 

ı1, bu bina satın alınarak mektep it-
1 az edilmiftir. 
~.;:;aaı pemıip mektep olaral' irışA 
h 1 miı olan binaları, mektep itti· 
daz etnıemek bu prensibe daima sa -
n 1~ kalmak a:unindeyiz. Şifliden Tii • 

e e kadar milli bir mektebin mevcut 
~adağı bu muhitte böyle bir mekte• 
c! olan ihtiyaç afiki.r bulunduğun • 

0
'!-nb.ve bu ciyarda bir arsa alarak ye-
' ır bina yaptınnak timdilik çok 
~lı olacağından bu bina münasip 
"'0V'lmüıtür.'' 

sr ~DdRDI 

l·ıi:ıat re•mi .. 
nün en bahtiyar milleti haline gel • 
dik. Gerek İstiklal zaferini, gerek ~i
yaaet zaferini vücude getiren bu mıl
let yeni prensipli, yeni idealli yeni e: 
aaılı bir millettir. Binaenaleyh kendı 
kuvvetlerile muvaffak olduğu bu aake 
ri ve siyasi mevkii vücude getiren i
dealini fikir ve kültür sahasında da 
yapmaİa mecburdur. Ve bu, öte}<iler
den sonra en mühim ve esaslı hır va
zife halinde milletin gözüönünde can 
landı. Hepimiz buna çok ehemmiyet 
vermek mecburiyetindeyiz. Bilhassa 
mütemadiyen milli bünyeyi bes.Jiye -
cek, kuvvetlendirecek olan yeni nesli,. 
inkılabın esaslarına göre yetiıtirmek 

Beyoğlu hastahane.sinin küft.ıt resn1t 

lazımdır. Buna varmak için Cümhu • 
riyet idaerai iki yoldan yürümüıtür. 
Bunların biri Maarif vaaıtasıdır. Ma
arif haricindeki faaliyetlerden birini 
de HalkP~leri teıkil eder.'' 

Cevdet Kerim Bey bundan aonra 
Halkevlerinin faaliyetinde, gayeain -
den bahsetmİ§, .§imdiye kadar 55 Hal
kevi açıldığını söylemiştir .• 

Cevdet Kerim Beyden sonra mual
lim Servet Bey de Cümhuriyet rejimi 
Ye inkılibın minuasr mevzulu bir kon 
ferans vermitıir. Müteakıben Darül -
bedayi artiatleri tarafından eski dev
rin adli kapitülasyonlarını tezli! e -
den "latiklal" piyesi tema.il edilmit, 
Nabi Bey ve arkadaıları tarafından 
bir konaer verilmiş ve jimnastik ha -
reketleri yapılmııtır. 

Çocuh hurtarma yurdu açıldı 

Galatada, O•manlı Bankaaıkar kar 
şııındaki sokak içinde teaia edilen 
0 Çocuk kurtarma yurdu" nun resmi 
kütadı saat 17,30 da gene Vali Bey 
tarafından yapılmııtır. 

V aij Bey bi~ münasebetle bir nutuk 
irat ederek ötede beride dolatan ser -
ıeri kimsesiz çocukların feci ha1ini 
tasvir etmit , yurdun hiç bir günahı ol 
mayan vatan çocuklarının cemiyete 
faideli birer uzuv olmaları için kurul
mu§ bir müesaese olduğunu aöylemiı -
tir. Bundan ıonra müeuese müdürü Ki. 
zım Bey müeueaenin vaziyetini .İzah 
eden bir nutuk söylemittir. Vali Bey 
Kazım Beyden sonra evvelki nutkuna 
ilaveten demiıtir ki: 

- Bu eseri meydana getirmek için 
Önümüzde emıal olmadığını nazarı 
dikkate alarak bu i,le metıul olan ba 
zı zevat, memleketin hayri namına be 
nimle beraber çalıttılar ve müeuese -
nin euı nizamnameaini teabit ettiler. 
Bu zevatın isimlerini burada anmağı 
bir vazife bilirim. 

ıın ali Bey bundan sonra: "Çocukları· 
Y ı:ka ha.yırlı olsun" diyerek kordela-
2 \ ~"!''f ve mütealcıben mektep ıe· 

1 lDıttır.. , , . ..ti! 

Dr. Fahrettin Kerim, muallim Ser
vet, Hüanü, Haydar, Maarif müfetti
ai Hilmi, Dr .. lbrabim Zati, Avni, Tev· 
fik beyler, bu ezvata bu veaile ile te· 
tekkür ederim. Ayni zamanda bu bina 
nın satın alınması için 50 - 60 bin li
ranın, ve bundan başka teaia masrafı 
olarak 30 - 40 bin liralık bir paranın 
~arfına mezuniyet veren fehir mecliai 
azalarına bi rdefa daha arzı ıükran 
ederim.'' 

Beyoğlu Halhevi açıldı 

•l Y. M. C. A. cemiyeti tarafından 
" ınan Beyoğlunda Perapalaa oteli ci
ll al'lndaki binada teıia edilen Halkevi 
-~~oğlu fub:ıinin açılma meraaimi sa 
:ıu .6

1 
da gene vali Muhittin Beyin hu· 

rı ~ Yapılmıttır. 
Yet~~~uriyet Halk fırkası idare he
n 1 reıaı Cevdet Kerim Bey bu mü • 
aıeheııe · · - · b. uk d n,. • ırat ettıgı ır nut ta e-
11!ır ki: 

aa ı;: Biliyorsunuz ki bu millet çok kı· 
k tt ır zaman evvel, büyülf bir fela -
..,~ . en kendi azmile, milli bünyesinde 
ku' ~ut ol"n kuvvetlerile kendisini 
<:ek ardı, Bütün dünyaya hayret vere-
10 askeri bir zafer kazandı. Ondan 

nra aiy •. k 1. b Jıt.rd a11 ın ı aplar yaptık ve un-
a da muvaffak olarak yer yüzü • 

Bundan ıonra müesacsede bulunan 
çocuklar tarafından serseri çocukların 
halini taavir eden bir perdelik piyes 
temsil ediJmit ve müteakıben tiirler 
ve Cümhdriyet marşı okunmuş, jim • 
nastik hareket]eri yapılmıştır. 

Dilai:z., sağır r.ıe körleri himaye cemiyeti 
Cümhuriyct b.,,.yarmı münasebetile 

dilsiz, sağır ve ltörleri himaye cemi • 
}'elinin resmi kü~t merasimi dün saat 
15 te cemiyetin merkezi olan Şebza -
debatındaki Letafet apartımanın<' 
icra cdilmittir. 

Merasimde Cümhuriyet Halk fırka 

MiLLiYET SALI 31 TEŞRiNiEVVEL 1933 3 

Mühendis 
Mektebinde 

Ellinci yıldönümü dün 
tesit edildi 

Dün mühendis mektebinin kuruluıu· 
nun ellinci yd dönümü mektepte sami .. 
mi tezahüratla tesit edilmiştir. Bu sami
mi aile toplantısında Üniversite Emini 
Neşet Ömer Beyle Üniversite profe
sörlerinden bir çok zevat, mektep mezu .. 
nu olan eski mühendisler ve mektep mu 
a11imleri hazır bulunmuşlardır. 

Merasime gençlerin teşkil ettiği bir 
viyolonsel ve bet kem:ın ve Vecihe Hanı 
mın piyanoda refakatıyle çalınan lstık-
181 marşı ile baılnamıştır. Buı_ıda~ _sonra 
ayni heyet ve mektep ef~nddennın te .. 
nnnüm ettikleri Cümhurıyet martı ça-
lınmıştır. . . 

Rektör Fikri Bey davetlılere ıcabet· 
)erinden dolayı teşekkür etmiı ve mu· 
allim Yusuf Razi Bey sahneye çıkarak 
kısa bir nutuk irat etmiştir. Yuıuf Ra
zi Bey eski bir hoca ~~~tiyl.e mektebin 
fen sahasında ifa ettıgı hızmetlerden 
bahsetmiı ve eski devirde yokaıız!uk ve 
vesaitsizlik içinde çalııan mektebın son 
seneler zarfında veaaiti ikmal edildiğini 
söylemi§ ve sözüı_ıü . ~~di tabiri g~bi 
veçhile cbir bülbiıl gıbı ot~n~ Muallim 
Salih Murat Beye terketmııtır. 

Alkıtlar arasında hitabet mevküne 
gelen Salih Murat· Bey: 

_ Bülbül teşbihini pek beğendim, 
çünkü bülbül hür bir mahlüktur, a~la 
kafese girmez, sonra baharda ıevk ıle 
öter ben de Cümhuriyetin bahannda 
söz 'söylemek fırsatını elde etmit bulu
nuyorum". 

Mukaddimesiyle sözüne başlamıı ve 
bir saat kadar nükteli sözleriyle istifa
deli bir konferans vermiştir, 

Salilı Murat Bey Demokrat idarede 
terbiye ve on senede Cümhuriyet idare
sinin iktıs.at ve sanayi, maarif ıahaıın
da temin ettiği istifadelerden bahıetmiı 
tir. Sanayi kabiliyetimizi, on senedenbe 
ri Türkiyede aanayiin gösterdiği terak· 
kiyab izah ec!er~en ıö~erin~ ra~:' 
istinat ettirmıttır. Harıçten ıthal ettıgı
miz bir çok maddelerin, sanayiin inkiıa 
na baılamaaı hasebiyle,. son. ıe~e~ zar
fında tenezzüle başladıgını "tatıstıklere 
istinadet tebarüz ettirmiştir. 

Salih Murat Bey maariften bahseder 
ken bu gün mekteplerimizde tahsil gör
mekte olan talebenin 600 bine baliğ ol
duğunu, eskiden bu miktann .. 3~ .~in. ~l 
duğunu söyledikten sonra ıozunu bıtı
rirken hazır bulunanları muazzen §ebit 
eri nhatırasına hürmeten bir dakika sü
küte davet etmiştir. 

Bundan sonra Konservatuvar talebe 
sinden Vecibe Hanım, Şimayi ve Sezai 
Beyler pyano, keman ve viyolonsel ile 
bir konıer venniılerdir. 

Programda mektebin eski mezunla
nndan ifan Beyin bir hitabesi vardı. ir
fan Bey rahatsızlığı hasebiyle özür dile
diğinden, programın bu kısmı hazfedil
mİ§, talebeden bir efendi, arkadaşlan 
namına, lrfan Beyin elini öpmüıtür. 

Eski mühendislerden ve mektebin 
en eski mezunlarından Osman Vehbi 
Bey de mektebin irfan hayatındaki hiz
metlerinden bahseden bir nutuk söyle
mittir. 

Bundan sonra, piyano, keman, ve vi 
yolonsel ile müteaddit parçalar çalına
rak, bu aile toplantısına nihayet veril
mittir. 

Davetliler, mektebin laboratuvar ve 
sair aksamını gezmitler ve büfede izaz 
ve ikram edilmiılerdir. 

ı-eııet• 

Rakıdan sonra 
Kumkapı Hiaardibi caddesinde 101 

numaralı evde oturan 19 yaılannda ~ar 
nik ile Kirkor oğlu Serup aralarında bir 
rakı meaeleainden kavğa çıkmıı Erme
ni Patrikhanesi caddesinde Karniğin sol 
böğründen Serupu ağırca yaralamıştır. 

Tramvay çarpması 
Beh<k ile Eminönü hattı arasında 

iıliyen Vatman Habip Efendinin idare
sindeki tramvay arası Ortaköyde Di
mitri ismindeki çocuğa çarparak başın· 
dan yaralanuıtır. 

Meyhane arkadaşı 
Divanyolunda oturan Bekir Efendi 

ile Gemlik orman memuru Fehmi E· 
fendi meyhanede tanıttığı Cafer Sadık 
namındaki f&h11la Londra birahanesine 
giderek bira içmiıler ve oradan 46 li· 
raaını çalan Sadık zabıtaca yalıalannut
tır. 

Arabalarda 
Kuruçeımede oturan Kahveci Ah

met Efendi poliıe müracaat ederek Or
man sokağında oturan lıtepanın idare
ıindeki fayton arabasının 3 buçuk ya
ıındaki Fuat iunindeki çocuğa çarparak 
kolunu kırdığından ıikayette bulunmuı 
tur. Arabacı lstepa nyakalannuıtır. 

Deniz Lisesinde diploma 
tevzii 

Deniz Liıeıi 1933 senesi 
na bu gün öğleden sonra 
diplomalan verilecektir. 

mezunlan• 
merasmile 

aı Fatih kaza reiai Dr. Hikmet Bey, 
Sıtkı, avukat Nail Ceı;ııil Beylerle bir 
çok davetliler bulunmuştur. 

Cemiyetin muakkibi olan Gani B. 
kürsüye çıkmış, Cemiyet reiai Süley .. 
man Sırrı Beyin ıinninin müaait olma· 
dığından bahiale Süleyman Sırrı Bey 
namına küşat nutkunu söylemitşir. 

Bu sözlerden sonra Cümhuriyct 
Halk Fırkası kaza reiıi Dr. Hikmet 
Bey tarafından dilsizlere hayatta mu
vaffakı~etler dile.yerek kordelayı ke•· 
miştir. BiIBhara gene Süleyman Sırrı 
Bey namına Gani Bey geler k bir n -
tuk söylemiıtir. 

Davetlilere çay ,.e pasta verilerek 
küşat merasimine nihayet verı ml§tir. 

Vilayetlerde bayram 
Memleketin her tarafı dünden beri 

sevinç içinde çalkanıyor 

OUml'Ukleı-de 

\Muhafaza 
Teşkilatı 

TURGUTLU, 29 (Milliyet) - On 
beı bin kiti emsaline tesadüf edilme
mi, tekilde büyük bayramı kutluladı. 
Gündüzkü merasimden sonra gece fe
ner alayı yapıldı. ismet Pata .. mekte· 
bindeki Gençlik Yurdunda musnmcre 
verildi. 

SAMSUN, 29 (Milliyet) - Bayram 
en içlen gelen duygularla k~tlul~nıyor 
30 binden fazla bir halk kutleaı bay· 
ramın coşkun şenliklerı içindedir. Ho 
parJörler nutukları ta uzaklara kadar 
aksettirdi. Vilayette konaolosların teb· 
rikleri kabul edildi. Vali Bey, yanında 
Fırka Kumandanı olduğu halde halkın 
ve mekteplilerin içinde. herke~iı_ı ~ay
ramını tebrik etti. Geçıt resmı ıkı sa
at aÜl"dÜ. Köylü kafileleri ellerindı; 
basak mı•ır tütün ve diğer maha!Jı 
mS:hsullerlt' geçit resmine i§tİrak etmİf 
!erdi. Gazi heykeline çelenkler l.on· 
du. Şehrin her evi, en izbe sol<ai!ı bay
raklar ve defne dallarile aüılüdiır. 

ÇANAKKALE, 29 (Milliyet) -
Hemen her ev diğer büyük taklardan 
baıka, önünd~ küç~k t~ olsa bir tak 
yaptı. Şehir emsalıız bır bayram ya· 
pıyor. Tezahürat ıafakla baıladı: 
Onda baılıyan asıl merasimde hep hır 
ağızdan söylenen lstikli.l ve Onuncu 
yıl marıları tehri çınlattı. Radyoda 
halk Ankara ve İstanbulu dinledi. 

ADNA 29 (Milliyet) - Altmıt bi· 
ni mütec~viz halkın eısiz CO§kunluiu 
içinde büyük bayramı kutluladık. Yük· 
sek iamine izafe edilen meydanda 
halk yeni rejime en temiz kalp. d}'ile 
tebrik eyledi. Halk ~ırkaaı Vılay~t 
Reiai ve Aksaray meb uou Ahmet Su
reyya Bey heyecanla alkıtlanan bir 
nutuk söyledi. 

Tekirdağ, 29 (Milliy~t) - Cü~h~· 
riyet meydanında Gazı Hazretlerının 
heykelleri önünde bütün Tekirdağlı· 
lar büyilk günü candan. ~utlula~~la~: 
Geçit resmi yapıldı. Ve ıkı saat surdu. 

NiZiP, 29 (Milliyet) - Köyümüz 
davul ve zurnalarla çın çın çınlıyor. 
Her ağızda Onuncu yıl martı, her gÖ· 
ğüste heyecanın verdiği kabanklık .. 
Çarıı meydanındaki liürsüd': hal.klan 
çok kimseler bu heyecanı dılle ıfade 
ettiler. 

URFA, 29 (Milliyet) - Üç günlii!< 
büyük bayram için hazırlanan otuz •· 
ki maddelik geni§ program daha ge· 
nit bir halde tatbik edildi. Herkes hc
y~canla onuncu yılı tesit etti. Vi;8.yt!t, 
Muallimler Birliği ve fırka tarafuu:lan 
üç balo verilecek. Ayrıca temsil!er 
veriliyor. ikinci gün mektepiilo,r bü
tün ıehirde bir gezit yapacaklar. Ü· 
çüncü gün spor eğlenceleri var. Urfa, 
kurtulut harbinde şehit diqenhrin ka
birleirne çelenkler koydu. Yeni mel<
teplerin kiqat resimleri yapıldı. 

GERZE, 29 (Milliyet) - Gerze da
ha sabahtan gelin gibi ıüalü. . Güze 1 
güne göziinü erkenden açan Geı·ze1İ
ler emsalsiz tezahüratla bayramı kut
luladılar. Bütün halk Cümhuriyet 
meydanında onuncu yıl mar,mı hep 
bir ağızdan söyledi. 

ORHANELi, 29 (Milliyet) - Oı·
haneli bayarmı akıllara durgunluk 
verecek bir coıkunlukla kut!uladı. Da 
ha gün doğmadı:Lı civar köylerden ka
sabaya akın akın insan kafileleri ge
liyordu. Kasabamız görülmemit bir 
hey~can ve manzara içindedir. Cüm
hunyet meydanı inaan almıyordu. Her 
taraf bayraklarla, taklarla aüalü •• 
Onda ha§lıyan merasimin neşeai için· 
de Gazini-;. radyoda dinlenen nutku 
halkı c~f ve buru§ içinde bıraktı. Söy
lenen bıl' çok nutuklar içinde hilkü
met namına kr,-,.akam Rıdvan Bey
den sonra halk namına Ki.mil Ağar.ın 

Fırka önünde yapılan tezahüratı 
söylediği nutuk ta tiddetle alkıılandı 
m~teakıp mektep yolunun küıat rea
mı yapıldı. Herkea biribfrini tebrik e
diyor. 

.. G.~YVE, 29 (MiUiyet) - Bu büyük 
g?n~ hatır8:~I anıltrken, bugünü ebe
dılettırmek uzere Geyvede Cümhuri
yet me~danınm küpt reami de yapıl
dı. Abıde etrafında muntazam dizil
mi şaaker, mektepliler, binlerce kadın 
erkek halk tek bir kalp halinde bay
r!'mı teait ettiler. Geçit reamine yüz el
lıye yakın halk aüvariai de ittirak et
miı_ıi •. Saat 14.30 da toprak alma me
rası~ı yapıldı ve Geyvelilerin tazimatı 
Gazı Hazretlerine telyazısı ile arzedil
di. 

MUDURNU, 29 (Milliyet) - Öğ
l~den evvel kasaba, ell'aftan ıelen köy 
lulerl~ beraber malıferi bir manzara 
ar~e~ıyorda. Herkeı onuncu yıldönü
munu kutlulamıya ge!mifti. Kayma
kam ~y inkıl&p mevzuu etrafında gü
zel hır nutuk IÖyledi, pddetle alkq
landı. Bundan sonra ıeçit resmi yapıl
dı. 

ARAPKİR, 29 (Milliyet) - Bay
ram burada sevüaçle kutlulanmf!tır. 
Her tarafta gÖ1'\ilen tak, bayrak, def
~e, !'er taraft11 ifitilen Gazinin bü:rük 
ıamı ve onuncu yıl mlll'fL • Sevinç hu
dutsuzdur. 

BODRUM, 29 (Milliyet) _ Bod
~ ~yraın içinde. . Üç ıün, üç ıece 
ıçın gunlerden beri yapılan hazırlık 
canlı neticesini verdi. Büyük gün me
habetle teait edildi. 
; BOL~, 29 _(Milliyet) - Yetil Bo
l':'nun Cumhunyet meydanı bugün ye
rınden _oynadı. Saat dokuzda batla
yan tesıt meraıinıi görülmemiı bir can .. 
!ılık, ve neıe içinde yapıldı. Köyler
d~n yaya gelenlerden maada bin bet 
yuz kadar atlı da merasimde bulundu. 

BEYPAZARI, 29 (Milliyet) - Her 
yerde yüce milletimizin ruh, iman, dü 
§Ünce birliğini yaratan Başbuğumuzun 
gÖaterdiği ülküye milli bir şuurla ka
tılmayı kurtuluş bilen yurttaşlar dal· 
galana dalgalana yiikselen bir dağ ıi
bi yürüyerek mil!i kaynağın candan 
co,kunluğu içinde Cüınhuriyet mcyda· 
nrnda yurt armağanı olan toprağı se
vinç ve saygı i:e sunulacak pake te 
kovdular. 

SU GURLU, 29 (Milliyet) - Her 

taraf bayraklar ve Gazinin resimJerile 
ıüslü. . Onuncu yıl kalpten gelen öl
çüsüz bir sevinçle kutlulandı. 

GÖNEN, 29 (Milliyet) - Bugün 
Cümhuriyet meydanında cidden göriil
meğe değeri olan bayram yapıldı. Sa
at ona kadar bütün gözler ortadaki 
radyoya dikilmiıti. Gazinin •esi yük· 
ıelince herkes vect İçinde kaldı. Nutuk 
tan sonra merasinı Programının tatbi
kine geçildi. Emıalsiz bir gün yaşadık. 

ÇANKIR, 30 (Milliyet) - Bayra
mın ikinci günü toprak alma merasimi 
yapıldı. Mekteplerin ıergiai gezildi. 
Müsamereler ve donanma devam edi
yor. 
SULTANİYE, 29 (Milliyet) - Bay

ram coşkun tezahürat içinde tesit edil
di. Köylerden yüzü mütecaviz araba 
ve atlılar gelmitti. Nutuklar söylendi, 
asker, mektepler, esnaf, halk herkes 
onuncu yıl martını aöylediler. Geçit res 
mi yapıldı. Kurbanlar kesildi. Gaziye 
kut!ulama telyazısı çekildi. 

HAYMANA, 29 (Milliyet) - Cüm
buriyetin onuncu yıldönümü Hayma
nada cotkun tezahüratla teıit edildi. 
Resmi ve huauai binalar bayraklar ve 
taklarla donanmıştı. Binlerce halk 
Cümhurlyet meydanında toplandı. Me
rasime istiklal marıile batlandı. Bat
ta Kaymakam Bey olduğu halde bir 
çok hatipkr nutuklar söyledi. Onuncu 
yıl m.artından aonra muazzam bir ge
çit resmi yapıldı. 

DEVREK, 29 (Milliyet) - Köyler
den akın akın gelen köylülerle bera· 
her, büyk bayramımızı candan kutlu· 
ladık. Aaker, jandarma, memurlar, 
gençler, halk, elli köyün ahaliai bay
ramda hazıl'dı. Hükümet konağı ö
nünde büyük bir ıeçit resmi yapıldı. 
Cümhuriyet meydanında şehit çocuk· 
ları old•.•ğu halde toprak alma merasi
mi yapıldı. Fırka köylüye ziyafet ver
di. 

GERMENCiK, 29 (Milliyet) - Bin 
lerce iıuan kalabalık halk kütlesi CO§· 
kun bir sevinç içinde bayram yapıyor. 
Herkeı bel bağladığı cümhuriyetin 
başbuğu Gazi Hazretlerini saygı ve 
sevgi ile anıyor. 
MANİSA, 29 (A. A.) - Cümhuri

yetin onuncu yıldönümü pek &enıikl i 
bir surette geçirilmektedir. Sabah er
kenden tehir halkı ve köylerden gelen 
30 bin kişilik bir kalabalık Cümhurİ· 
yet meydanında toplandı. Tam saat 
onda vali halkın ve mekteplerin toplu 
bulunduklan yerlere gideerk bayramı 
tebrik etti. Tebriklerin hitamından 
sonra evvelce lstikli.I martı ve mütea
kıben de bütün halkın iştirakile top· 
]anbya en büyiik ihtişam ve azameti 
veren Cümhuriyet marşı söylendi. Ge· 
çit resmi fasılasız üç saat sürdü. Ma
nisa kuruluşundan beri belki ilk defa 
böyle bi rbayram ııünü yafıyor. 

ALPULLUDA. 
EDiRNE, 30 (A. A.) - Alpullu te

ker fabrikan bay.::amı buırün büyükte 
zahüratla kutlulamı,tır. Etraftaki köy 
ve kazalardan gelen binden fazla Halk 
Fırkaıının amele ve ustalarile birlikte 
Gazinin nutkunu radyo ile dinledikten 
sonra tenlilderini yapmağa baılamıı
lardır. 

Fabrika Müdürü Ali Şefik Bey, 
teker sanayiinin on sene içjndeki inki
taf ve terakkisi hakkında bir nutuk 
söylemi§ ve bunu bir kaç nutuk takip 
ebnİştir. 

Nutuklardan sonra bütün halkın 
iıtirakile geçit resmi yapılmış ve Al
pullunun her taarfı donatılmıştır. Ge
çişe kadın. erkek bütün halk, mektep
liler iıtirak etmit ve bir ağızdan Cüm
huriyet martını söylemiılel'dir. 

Şehir donanma ziyaları içindedir. 
idman ft!Dlikleri yapılmıttır .. Halk bü
yÜk heyecanla milli bayramı kutlula· 
maktadır. 

UZUNKÖPRÜ, 29 (Milliyet) -
Bet binden fazla kadınlı, erkekli halk, 
hudut taburu, jandarma, bine yakın 
mektepli memur, esnaf, Malülgazi
lerden mürekkep azim bir kafile bayramı 
emsalsiz tezahürat içinde kutluladı. Me
rasim üç saatten fazla sürdü. Şehir 
battan bata donatılmııtır. 

URFA, 29 (Milliyet) - Binlerce 
halk meydanda... inkılabın onuncu yıl
dönümü tam bir İntizamla tesit edildi. 

IZMIT, 29 (Milliyet) - Saat ona 
ıelmeden Gazi heykelinin bulunduğu 
Cümhuriyet meydanı halk ve köylüler
le dolmu,tu. Şehir ba,tan bata donan • 
mııtır. Her tarafta taklar yapılmııtı. O
tuz, kırk bin kitilik muazza mbir kütle 
sonsuz heyecan içinde bayramı kutlu -
ladı. Oğleden sonra mekteplerdeki ıerııi 
)er gezildi. 

EM.ET, 29 (Milliyet) - Emette 
ve köylerinde cümhuriyet bayramı bü • 
yük bir heyecanla kululanıyor • 

MERSiN, 29 (Milliyet) - Bayram 
merasimine saat onda ba,landı. Gazi 
mektebi önündeki cümhuriyet meyda • 
nmda on bini bulan kesif bir halk küt· 
lesi toplamnıftı. Bir ağızdan söylenen 
lıtildil ve onucu yıl marılandan sonra 
Gazinin adı sayğllarla anıldı. Gazinin 
nutku dinlendi. Muazzam bir geçit res
mi yapıldı_ Öğleden sonra mekteplerde
ki sergiler sezildi. Kulüpte balo, Hal
kevinde müıamere verildi. 

DIYARIBEKIR, 29 (Huıuıi) - Bu 
gün cümhuriyet bayramı, timdiye kadar 
eımali görülmemi, büyük tezahüratla 
bütün halk tarafından kutlulandı. Cüm
huriyet meydanına yirmi binden fazla 
halk, aıker ve mektepliler toplandılar. 
Umumi müfettiı, vali ve kolordu ku • 
mandanı tarafından balkın bayramı grup 
grup tebrik edildikten ıonra istiklal marş 
ları yirmi bin kişi traafından bir ağız • 
dan söylendi. Geçit resmi, iki buçuk sa 
at kadar canlı ve heyecanlı bir hareket 
halinde devam etti. Geçit resmine on 
binden fazla köylü iştirak etmiştir. Halk 
kü.-ülerinde ondan fazla nutuk söylendi. 
Ha!kevinde muazzam bir konser \•erildi. 
Alı:fama vali koağında balo verilecek ve 
halk tarafından fener alayları ve teza. 
hürat yapılacaktır. 

CAHIT 

Ten siki için yeni hazırlık
lar yapılıyor 

Gümrük muhafaza teşkilatının tensi· 
ki için bazı hazırlıklar yapılmaktad>r. 

Yeni gümrük muhafaza tc~kilatı bun 
dan iki sene kadar bir müddet evvel ya 
pılmıştı. Aradan geçen müddet zarfın• 
da bu idarenin iyi ve fena tarafları an
latılmıftır. 

Şayanı dikkattir ki, yeni muhafaza 
te~kilatının işe ba~lamasından ıonra ka 
çakçılıkla yapılan sıkı mücadel netic~ 
sinde evvelce Türkiyede pek basit olan 
kaçak; ılık usulleri de gittikçe tekemmül. 
etmeğe başlamıştır. 

Evvelce yalnız çalııan bir takrm yer. 
li kaçakçılar beynelmilel şebekelere el
ele vermişlerdir. Muhafaza teşkilc\tının 
mücadele teşkilatını buna göre değİf· 
tinnesi için yeni proje yapılmaktoJır. 

••l•dıJ•d• 

Ümumi Meclis 
Şehir bütcesi üzerinden 

tadilat yapılacak 
Şehir meclisi tetriniıaıü içtima dev· 

resinin ilk toplantılarında şehir bütçes~ 
üzerinde yeniden tadilat yapacaktır. Bu· 
na sebep , tehir bütçesi varidat kısmın 
da bulunan oktruva resmi gelirinin ta .. 
mamile değişmit olmasıdır. Belediye 
bütçesi oktruvanın liğvından evvel ya
pıldığı İçin yeni tadilatta bu gelirin ye
ri belediyeye ait yüzde on gümrük reı
mile kapatılacaktır. 

Gümrüğiin yüzde on hisseai beledi· 
yelere nüfus batına 18,5 lira olarak ve 
rilecektir. 

Elektrik şirketi ile bir ihtilaf 
Elektrik ıirketile Eyüp nahiye mü

dürlüğüğ arasında bir meıcle ç k"'ı~tır. 
Elektrik ıiketi, Cümhuiyet hayamı mü
nasebetile yeni çekilen ihtiyat kabloyu, · 
Silahtarağadan itibaren Eyüp ve Edir. 
enkapı yolunu takip etmek auretile Be. 
yazıda götürmüştür. Kablo döıedikten 
sonra şirketin bozulan yolu ihtimam ile 
tamir etmediği Eyüp r.ahiye müdürlü • 
ğü tarafından ileri sürülmüş ve bu yol
lar kablonun döşenmesinden evvel yeni 
yapılmıı olduğundan nahiye müdürlü • 
ğü yolu eski haline konulmasını iıtemiı 
tir. Nahiye müdürlüğüğ ayni zamanda 
bu mesele hakkında belediyeye de mü 
racaat etmittir. 

Vilayette 

Ziraat sergisi 
--<>--

Bağçıvanlık ve çiçekcilik 
kısmı zengindir 

Vilayet bahçesinde açılan Ziraat sıer 
giıini dün de binlerce kiti gczmittir. 
Bu seneki serginin bcriz bir farkı da meJ 
vecillk, sebzecilik ve çiçekçilik kısımla· 
nnıu çok zengin olmasıdır. Bahçevan • 
lık kısmında teşhir edilen ıebzeler Avru 
pa sebzelerine faiktir. (Japon • Mikado) 
cinsi domateıler görülmeğe değer. Bun 
!ardan büyüklerinden ikisi bir okka ıel 
mektedir. 

Keza Avrupa cinsi lahanalar, )i,ımu 
zı lahanalar çok iyi yetiştirilmiıtir. Ifal 
kabakları da emaalıiz dere.,.,de yetiştiril 
miıtir. Bir kabak yirmi okkadan fazla• 
dır. 

Sergi sebzecilikte lstanbul bahçevan 
lığının çok ilerlediği görülmektedir. 

Meyvecilik kısmında te,hir edilen 
yaı ve kuru meyvelerimiz, Avrupa mey 
veleridnen üstündür. Sergide güzel pa
viyonlardan biri de Ziraat odası azasın 
dan Lütli Aif Beyin çiçekçilik paviyo
nudur. 

Hakikaten bizde çiçekçilik çok iler
lemittir. Ecnebi gül ve karanfil nevile
rine mühtaç olmıyacak derece bunlar 
yetiıtirilmittir. Nadir nebatat, yani 11-

cak ve aoğuk yerlerde yetiten mevad· 
dın yetiıtirilınesine muvaffak olunmuı • 
tur. Hollanda cinsinden çiçek ıoğanlal'I 
da etiıtirilınektedir. 

Bunlar için Avrupaya çok paramız 
giderdi, Etem ve Ali Efendi biraderle • 
rin çiçek paviyonu da zengindi. Kaırm .. 
patlan zengindir. 

Halkalı Ziraat mektebi paviyonu ıö 
rülmeğe doğer. Paviyon zarif bir tekil
de ve meccanen, Zingal ıirketi tarafın 
dan mektebe yRpılınııtır. Müeuese bun 
dan dolayı çok memnundur. Serci cuma 
ak tamı kapanacaktır. 

Vergi tahsilatı 
iki aydanberi meriyete ııec;en lıtan· 

bul yeni Maliye tetkililtı kanuniyle dn 
let bütçesi mühimce bir fed8'iırlalıı yap
mıı oluyor. 

. Bu fedakarlık ancak verııilerin vale· 
tinde ve kaçınlmaluızm tabaklnak •e 
tabs~I ettirilmesi için ibtiy.,. edilım.tir. 
Yem tahakkuk ve tahıil midürleri ıe
çen senelerin Eylül ve Tqrinievvel aJ• 
larında tahakkuk ve tabsil miktarlarını 
çıkartmıılar ve her akşam tahsil an• 
dıklan kaaalarını kapamadan evvel yap. 
tıklan tahıilatın miktarlarını müdürlük 
lere bildirmeğe başlamışlardır. Müra· 
kipler de geçen ıeneki tahsilatı eaaı tu
tarak tahsilatı günü günün teftiş di· 
yorlar. Mesleğe yeni alınan memurların 
acem.il!k devri geçtiği için Teırinisanİ• 
d~n ıtıbaren tahıilitın geçen ıcncJere 
nısbetle daha fazla yapdacağı tahmin e-
dilmektedir. J 

Matbuat cemiyetinin 
zıyafeti 

• latanbul ~ btı:lt Cemiyeti, dün ak
'""' Cümhunyct bayramı un~seb tİy· 
le, Eden lokı\ntaıında azasına mahıuı 
bir akşam ziy.tfctı vermiştir. 

Z:yafet geç vr.kte kadar neşe ve sa
mimi bir ıurette clevam etıniıtir 



Etinikos - Beşiktaş maçı 
Oyun muntazam cereyan 

ve 0-0 berabere bitti 
• ettı 

Yunanistan kupasr şampiyon denilen 1 
Etnikos taknnr dün Taksim sahasında ilk 
nıaçrnı Beşiktaş ile yaptı. Günün bay• 
ram elması hasebiyle stadyom oldukça 
kalabahktı. 

maktan ziyade, gol yemeğe gayret edi. 
yor. Sağ ğve sol iç mubacimler daima 
müdafie yardım ediyorlar ve arasıra e] ... 
!erine geçen fırsatlardan Beşiktaş mü· 
dafaasını zorlıyorlar. 

Maça başlama saati 15,33 ilan edildiği 
hade ancak dörde çeyrek kala başlan· 
mış ve llavanın kararması münasebetiy
le de muayyen vaktinden on dakika ev
vel maça nihayet verimiştir. Bahis açd
mışken kaydedelim. Yarın ki maça tam 
üçte başlamalı ki, hem oyuncular topu 
kontrol edebilsinler, hem de seyre gelen 
halk tam manaıiyle bir futbol maçı sey 
redebilsin. 

Evveli sahaya misafirlerimlz, elle
rinde büyük bir Türk bayrağını başla
nnda taşryarak çrktılar, halkı selamla
dılar. Beyaz don - Koyu Ji.civert göm
lek giymişlerdi. Göğüslerinde bir arma
ları vardı. Beşiktaşın arması bu renge 
çok müşabih odluğu için Siyahbeyazlı
lar siyah don, kırmızı gömlek kenarları 
sarılı bir forma giymişlerdi. Hakem Ga
latasaaylı izzet Muhittin Beyin idaresi
le oyuna başlandığı vakit Beşiktaş takı· 
mını rahatsız bulunan Hakkı ve Nazım 
da mahrum, şu kadro ile gördük: 

Mehmet Ali 
Adnan Hüsnü 

Feyzi Nuri lbrahim 
Eşref Şeref Faruk Ali Hayati 

Topa ilk Beşiktaş vurdu. Yunan ka
lesine kadar dayanan ilk hücum uzun bir 
vuruşla Beşiktaş kalesini hemen ziya· 
ret etti ve hurdan da Hüsnünün uzun 
bir vuru1u solaçık Eşrefe gönderdi. Da
ima iyi oyunlarını seyrettiğimiz bu genç 
solaçığnnız ayağına gelen bu ilk topu 
iyi idare edemedi ve kaptırdı. Yunan 
sağiçi oyunun ilk zamanlarında iyi bir 
oyuncu olduğunu anlattı.. Ayağına ge· 
le topları çok güzel idare ediyor, sağiç
ten, solaçığa, soliçe cidden güze] paslar 
vttiyordu. 

Top her iki takım mühacimleri ara· 
sında mütemadiyen sağa, sola gidip ge-
liyor, iki tak1m mühacimleri de şut de
nilecek bir vuruş yapamıyor. Beşiktaş 
sol taraftan bir kaç tehlikeli akın yaptı 
ve bunların jrisinde Eşreften gelen to
pu Şeref oyunun 3 üncü d?.kikasında ilk 
şutu attı, bu atış belkide bir gol ile ne
ticelenecekti, fakat mahir bir kaleci o
lan Yunan kalecisi tarafından İyi bir tu. 
tt•şla iade edildi. Bu, tehlikeyi atlatan 
Yunan oyu:ıcuları hemen yine solaçıkla 
rı vasıtasiyle, biraz sonr" da merkezden 
bir hücum daha yaptdar ve bu hakiki i· 
ki hücum esnasında Beşiktaş müdafile
ri odlukça sıkışık bir vaziyette topla 
beraber yere düşen bir oyuncu topu e
liyle çeldi ve hakem bu hareketi penal
tı cezasiyle cezalandırd1,. Müsabakanın 
ilk golünü teside hazırlanan taraftarlar, 
hakEmİn düdüğiyle beraber, topun kale
nin sağ tarafından avuta gittiğini gör· 
düler, ellerine geçemiyen bu fırsattan is 
tifade edemiyen Yunanlılar meyus, bu
na mukabil muhakkak bir golden kur
tulan Beıiktaşlılar da memnun ... 

Beşiktaşı artık hep hücumde görüyo 
ruz. Bu hücumlerin ekserisi soldan ya ... 
pılıyor. Lakin ortaya gelen toplra bura-
da daiına heba ediliyor. Orta mübacim 
oynıyan genç Türk muhakkak ki, ehil 
değil yanındaki içlerle hiç anlaşamıyor. 
Bu vaziyet dahilinde gol yapmak ihti
mali azalryor ve Yuan takımı da bu be
ceriksizlikten cesaret alarak savleti bi
zim kalede alıyorlardı, bereket versin 
Hüsnü ve Adanan.. Bu iki müdafi de 
hakikaten çok güzel oynıyorlar.. Birin· 
ci devrenin bitmesine uek az vakit kal· 
mıştı ki, Şeref birinci devrenin ikinci 
fUtunü de Beşiktaf ehine atıyor ve bu 
da kaecinin einde kaıyor.. Top otrada 

. iken hakem birinci devrenin hitamını i ... 
lan ediyordu .. 

ikinci devreye Beşiktaş takımında 
ufak bir tadilat yapıyor. lbrahim oyun· 
dan çıkıyor, Ali sağ hafa, ikinci takım
dan Cahit te sağ içe geliyor. Bu devre· 
de oyunun daha ziyade Be,iktaşın ha· 
kimiyeti altında gc.çiyor. Yunan müda· 
fii de Beşiktaş kadar güzel oyniyor ve 
gol yaptırmağ-a meydan vermiyordu. 
Bu haftaymda hakem oyunun sert bir 
veçhe almasına mani olamıyor, bütün 
oyuncular sinirlenmiş bir halde Beşik
taştan bilhaua Feyzi çok favul yapryor. 
Feyzi gibi ayağına hakim, Milli taknn 
kadrosunu yükseltmiı bir oyuncunun 
bu kadar fazla favul yapmasını biç te 
doğru bulmadık. Esasen asabi bir O· 

yuncudan iyi oyun beklemek te fazla O• 

!ur. 
Yunan takımr bu devrede gol yap-

Havanın kararması topun kontrolü
nü güçleştiriyordu. 

Artık Beşiktaş hep Yunna kalesi et
rafında oyniyor, fakat şut yok. Bu ara 
Yuan taknnı aleyhine verilen bir kri
kik cezasını Feyzi çok güzel bir vuruş
la takıma bir gol kazandırıyordu. Fakat 
topun bir !..:aç santim yukardan gitme
ıi, Yunan takımını bir mağlU.biyetten 
kurtardı ve biraz sonra da oyun vakti 
muayyenden on dakika evvel O - O be 
rabere bitti. 

Beşiktaş takımı dün kendisinden 
beklenen oyunu gösteremedi. Buna se
bep te Hakkının muhacim hattında yok 
l~ğu idi. Hüsnü, Adnan, Feyzi, Eşref 
güzel oynadılar. 
duğu söylenen kaleci ve sağ iç hakika. 

Yunan taknnından Milli oyuncu o). 
ten güzel fakat son halları dün muvaf
fak olamadı. Sol açıkları ile iki müdafi. 
!eri güzeldi. 

Galatasaray - Etinikos 
Bu gün Taksimde Galatasaray!;> dün 

Taksimde berabere kalan Yun an E tni
kos takımı karşılaşacaktır. Galatasaray 
takınunın şeklini bilmiyoruz. AntrenÖ· 
rün de oyniyacağı söylenmektedir. Be
şiktaşın beı-abere kalmasından sonra 
Galataaarayın yapacğı maçın ehemmiye 
ti bir kat daha artmıştır. Pek te kuvvetli 
olmıyan Yunan takınuru Galatasarayın 
mağlup etmesi ihtimali yok değildir. 

Fenerbahçe - Tamışvar 
Ateş Güneşi 6 - 2, Perayı 4 - O 

mağlUp eden ve tamamen Macar pro
fesyonel oyunculanndan teşekkül eden 
T amışvar takımı Cumaya Fener bahçe 
takanı ile karşılaşacaktır. 

Telgraflardan öğrendiğimize göre 
Türkiye şampiyonası maçında kendi 
kendilerine yaptrklan bir golün birinci 
devreyi 1 - O mağlubiyetle bitiren Sa· 
rı-Lacivertliler ikinci devrede hakemin 
yapılnuş oldu;!undan mütebaki kısmını 
Kemal Rifat idare ederken İzmir aley
hine verilen penaltını kabul etmiyen lz
mirlilerle çll<an ihtili.ftan maçın lzmir. 
de yapılmasına karar verildiğini biliyo ... 
ruz. Bugün saat onda Ankaradan av
det edecek Fenerlilerden vaziyeti daha 
İyi anhyacağmuz tabiidir. Fenerbahçe
nin Tamışvar]a yapacağı maçın ne ka· 
dar çetin ve heyecanlı olacağı muhak
kaktır. Çok kibar, tam. manasiyle futbol 
tekniği ile oyniyan T amışvara Fener
bahçenin de ayni oyunla bunlara muka· 
bele edeceği ve oynanacak oyunun ne 
kadar zevkle seyredileceği tabiidir. 

Bu maç için Fenerbabçeye müracaat 
eden Tamışvarhlara Fenerbahçe idareci 
leri müsbet cevap vermediklerinden ma
çı Cumaya F enerbahçe sahasında göre· 
ceğiz demektir. 

Yeni n••rly•t 

Tıp dünyası 
Cümhuriyet'in onuncu yıldönümü 

münasebetlle inti§ar eden fevkalade 
nüshasında Fahrettin Kerim Beyin iki 
devrin aıhhiyeaini mukayese eden ya .. 
zısı ile Kutsi ve Kazım lımail Beyle
rin makalelerini ihtiva etmektedir. 

İstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Kuleli lisesi için alınacak 50 
masa 100 sıra ve 50 tabureye 

verilen fiat haddilayik görül

mediğinden münakasası 1-11-
933 çarşamba günü saat 1 1 re 
talile edilmiştir. Taliplerin bel

li saatinde teminatları ile Mer

kez K. Satın alma Komisyonu 

na gelmeleri. ( 494) (5948) 
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Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

6980 

MiLLiYET SAL1 31 TEŞRfNIEVVEI: f933 

( ._ _R_A_DY_o_l 1 

>-Zevkine doyum olm1yan, görmesi ınsana ilahi b·r zevk veren 

Üçüncü gün: Salı 
Birinci kısım: 

(Saat 12 - 14) 
12 : latiklii.1 Martı (Ankara M. M. M, tale-
beısi tarafından kora:ı). 
12,06: Cümhuriyein Onuncu Yılı Marıı (Anka· ! 
ra M. M. M. talebesi tarafından koral). ı 
12,17: Şiirlerı Destanlar: Yuz yıllarca (Behçet 
Kemal), On yıl destanı (Aşık Mtlımet), lzci 

DELİ GÖNÜL 
MARİE BELL ve JEAN MURA T'~!~:r~h 

m_arşı "'Behçet Kemal,. Yıldönünıü destanı 

1

1 MELEK SİNEMASINDA gösteriliyor. 
(:;araç Hacı), Görrn.eie geldim "liehçet Ke-~ 
mal.,. 
l:.:!:,JJ: Salon musikiııi (plakla), 
ll,49: Dans pli.kları. 

~ Bugün saat 11 de ucuz fiatlı matine ->1111 'J310 

l:S,05: Konferana: t.:ümhuriyette iktıaat. 
1.::1,~l! Halk ti.i.rküleri (plakla). Diyarbekir hoy- !!lızli!lllllE!Ell!lll;C!lm•aa:ılillmlZIEll• 
rau 1, lJıyarbekır hoyrall 2, Lrzurum hoyratı, 
liahkeair zeybeği, Oyun havau. 
lJ,37: Ajana haberleri. 
l::l'.,:>3: l.umbuı·ıyetin Onunc:u yılı marıı. 
13,57: lat.iJcliÜ lVıa.rıı. 

Jkincı kısım: 
(~aat 18 - 21.30) 

18 : lıtikli.l martı ( Cümhurriyaseti fil&rmo-
nik orkellitraın tara.tından). 

IPEKFILM 
Studyos11nun 

mühim bir muvaffakiyeti : 
A N K A R A D A Pazar günü 
yapılan bütün merasim, ıenlikler Pa .. 

zartesinden itibaren 
18,0ti: Ctimhuriyetın Onuncu Yılı Ma.rıı (Cüm· 
hurriy•aeti filarmonik orkestnı.ııı taranndan). 
18,14': Konaer: (t.:ümhurriyaseti filarmonik 
orkeatraı.ı tara.hodan), l.ivertür Cıyom l eJ J 

(Ko .. sıni). ı·andrea "'IJelmaıı,. Frederik Potpu
ri uLehar", Marı .tiongruaz (Berlioz), Merk.ürl 

1 S T A N B U L D A Pazar gÜ· 
nü yapılan bütün merasim, şenlikler 
ayni günden itibaren ikmal edilmit ve Esınont "tJethoven,, Val• (Ştraua). 

l~,12: Konfera.na: Cüınhııriyette ziraat. 
19,28: ~iirler, Deatani•r: Çankaya ( latıak Re· 
fet). Kahramanlar "Faruk Natiz,.. Jatik.lil ıe
hıuorine (.Kemalettin Kimi), Vatan deatanı 
''Halit Fahri.,. 
19,44: halk türküleri: (Saz heyeti. tarafından) 
Sarı :z.eybek, Giderim buradan arlık, ~u ~ıle- ı 
nin utak telek yolları, Mugla zeybeği, Zeyne· 
b;m, 

1 
4:;U,J0: Konferana: Cümhuriyette m•liye. 
20,::SO: Konaer ( Cümhurriyaaeti filarmonik or
kestrası lar&hndan): !VJarı Eroik (!Sen !)ans) 
UvertUr k.oriola.n ·•J:Jethoven.,. 1-'otpu.rı: i'feıe
ler dıyarı (Lehar). Çardaı ~Q. 2 •·ıvıi;;el.,. k.i-
entsi uverhir (Vagner), Fantezi '"Nlozaru. 
Mart - Leki - • 1 

l.Jçuncu Kısım: 
( ~aat 22 - 24) 

22 : Şiirler: Akaeniz kıyılarında (Samih Ri.
fat), Ne nıutlu bana ''Jııhak i<.efet,,. l_.;ankaya 
( l- aruk Natiz). Sakaryada kan köpürdü "la-

2~.11: Ajana haberleri. 

1 P E K ve M E L E K 
sinemalarmdan gösterilmeğe 

başlanmıştır. (9308) 

Profesör Dr. Raş;t Tahsin 
iki aydan beri Anadoludaki tetki-

kat ve Milli Tıp kongresinden avdet 
etmiştir. Cumartesi, çarşamba günleri 
saat 9 - 12 ye kadar Divanyolunda Dr 
Hafız Cemal Beyin 118 numaralı ka· 
binesinde, cuma ve salı günlerinden 
maada günlerde saat 14 • 18 e kadar 
Kadıökyünde Altıyolağzı civarında 

Bayramyeri sokak No. 23 te hastaları 
nı kabul ve tedavi edecektir. hak kefet,,. 1 

22,27: Dan• pti.kları. lmmıamımmmE1ı:Bm•l!!!lmmn1111ım'IJ 
22,.58: ~İlrler: A~a Gündüzün henüz beıteleri 'B v l d • k d 
yapılmamıt Köy, Çoban ve Vatan Ma,ıleri. eyog UD a zayı a, lll 
2J,ı.l.i: HaJk turküJeri: (BaJdceairli Fut B. S•- (" 
adet_ H •. ile birhkte). Kütahya yolunda, Jki el Ç&Dt8SJ 
kekhk bır kayada, ince zeybek biçağ-ı, Sarı 
zeybek ıu daglara, Çobanların ta.kaimi (yaylı 
ta.mbura). 
23,45: liir perdelik piyea: İatikli.l (Reıat Nu
ri). "'Ankara Halkevinden na.kil,,. 
24,05: Cümhuriyetin Onuncu )'ıh Marıı (Ko
ral, Halkevınde .halkın ittirakile). 
24,15: Reisicümhur Hazretlerinin birinci gün 
"erdikleri nutkun Halk.evinde radyoda okun
ması, J•tikli.J Marıı. 

BugunkÜ proğram 
A N K A R A. 1538 m. 

12,30: Gramofon. 18: Orke•tra. 18,45: Ala
turka aaz. 19,20: Dana musiki•i. 20: Ajana ha
berle.ri. 
V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Hafif muaiki. 18,55: Zirai müsababe. 19,25: 
musıki bahai. 19.40: Musahabe. 21,05: Or-ke•t
ra musik~ai. 22,05: Edebi 23: Haberler. 23,15: 
Dans musikisi. 24.CS: Musahabe. 24,10: Dan• 
nıuaikisi. 

B U O A P E S T E, 550 m. 
1?: Çocuk neıriyatı. 18,05: Si&a.n musikisi. 18, 
35: Konferans. 19,05: Eud.ıı~ıte muaiki or
keı.tr•sının konseri. 20,20: Konferana. 21,05: 
Li:ııt'in bir müsamereai. 22,50~ Ak.tam haber
leri. 23,05: Orga konıeri. 24,0S: Sig.;ın muai· 1 

kisi. 
Y 1 Y A N A. 518 m. 

18,20: Piyano konaeri (Baclı, Beeth.oven). 19, 
10: Fenni haberler. 21,35: Oswald Kabaıtanın 
idare•inde tagannili konser. 23,2(); Bır muısikiai 

MILANO • TORINO • FLOıl.Ai<SA 
18,15: Dans muaikiai, 19,45: Haberler. - plak. 
~O: Haber!er. - PJ&k. 22: "G.i.anni Şehrcchi 
uımli Verdiı:ııin opera temııili. 

P R A G. 488 m. 
20,10: Askeri konaer. 21.SO: Yua:oalavya balk 
ıarkrl•n. 22: Konser. 23: Şrammel muaikiai. 

ROM A 1 441 m. 
~~·403 Arnavutç• ha.herler, 21))5: "Coroareaca,. 
ıaımlı opera temsili. 
B0KREŞ,394m. 

18: Orkestra konacri. 20: Der• - Konferana, 
21,25: Senfonik konaer. (Alleaaıutdresco'nun 
idareainde ve W iller, Beethoven'in eaerlerjn. 
den). 22: Konfer•na. 22,20: Konııer~n devamı, 
(W••ner, Wder.) 
~ ~~~~~~~~~~ 

Çelin ve amaıısız hayati 
· d muva -

mu .. cadelesın e ·ı . . · şar ı 
lakiyelio bırıncı 

olan • 
mukaveınetlı 
sinirlere 

malik değilseniz 

&rom ura\ 
.. l(noll,. 

BiR MUHASİP 
aranmaktadır. latanbul'da Asma 

altında 54 numeroda Hulusi Beye 
müracaat. (9219) 
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içinde kapı anahtarı, Kiizım aİ· 
lesi Kemale isimli bir nüfus tezkeresi 
bir mavi havlu bulunan kahverenginde 
ve eski model bir çanta zayi olmuştur. 
Bulanların lstanbul merkez telgrafha -
nesinde Harputlu Tevfik Bey adresine 
göndermeleri ehemmiyetle rica olunur~ 

--"'Beyoğlu 'n da .... - .. 

Anadolu Ham içinde 

Anadolu 
BİRAHANESİ 

sahipleri muhterem mü~terilerİ· 
ne büyük bayramımızı candan 

kutlulamakla kesbi ~eref eyler. 
(9254) 

Devredilecek İhtira Beratı 
Otomatik silahlarda islabat hakkında 

ki ihtira için istihsal edilmit olan 3 T. 

Sani 1925 tarih ve 359-356 numaralr İh· 

tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke
re başkasına devir ve yahut icara verilme 

ıi teklif olduğundan bu hususta fazla 

malumat edinmek isteyen zevatın lotan 

bulda Bahçe Kapuda Taş Hanında 43·48 

numaralarda kain vekili H. W.Stock E-
fendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 

----~(9080)~__;..:788:....-9-

t3 üncü kolordu ilanları f 
Çorlu Askeri Satınalma ko

misyonundan: 

Çorludaki kıtaat ve müesıe 
sat ihtiyacı olan yerH fabrika

lar mamulatından 9500 kilo 

toz şekeri açık münakasa ile 

alınacaktır. İhalesi 4-1 1 ·933 
cumartesi günü saat 14 tedir. 

Taliplerin şartnameyi görmek 

üzere her gün lstanbulda K. 

O. SA. AL. Kom, ve münaka

saya İştirak edeceklerin de o 
gün ve vaktinden evvel Çorlu 

da Askeri SA. AL. Kom. nu • 
na müracataları. 

(3356) (5644) 7584 

D kik Z• Yavruları sağlıklı, 
a ıya kuvvetli ve sevimli 

olarak büyüktilr.(8 l 15) 

7212 

)ııo- Perşembe günü matinelerden itibaren 

1 PEK Sinemasında 

Sahte Fahişe 
6 a:vdanberi Pariste gösterilen s~nenin 

Zengin ve ihtişamli 
Mümessilleri : 

en muvaffakiyetli 
eseri. 

HENRİ GARA T - NEG 
LEMONNİER 

l'/lllDlııı- ve Parisin en güzel 500 kadını - 9308 

,... Tenor JOSEPN SCHMIDT Tarafından ~ı 
DÜNYAYI DOLAŞAN ŞARKI 

~Süper Filmi~ 9307 -
J!mll ...... ı..-.llill!lmmm11111 ....................... ııı:.mm!I 

1 

Bu perşembe akşamı S A R A Y (Eski Glorya) da 

BİN İKİNCİ GECE 
(YIKILAN SALTANAT) aşk ihtiras, şehvet ve ihtişam filmi 

lVAN MOSJOUKİNE ı 
T ANİA FEDOR ve GASTON MODOT tarafından (9312) --

.... 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleriz 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi : Galatada Onyon Hanında 

Acentası bulunmayan ıehirlerde acenta aranmaktadır. 

4887. 6984 

ASRI LİSANLARI KOLAYLIKLA 
tedrisinİ temin için : Ji 

BERLİTZ MEKTEPLERi 
Tenzilatlı tarife ile kurslar küşat ediyor. 

FIRSATTAN iSTiFADE iLE 
- ~-

BERLİTZ MEKTEPLERiNDE 
asri lisanları, iyi, seri ve ehven öğreniniz. Kayda başlanmııt1r. . 

Ankara: Hacı Bayram Cad. İstanbul: 373, istiklal Cad. (8072) 
.. ......................................... illmi 

Galata ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz Aklam odalarile Salon müdürlüğüne ku· 
rulacak 24 sobadan muhtacı tamir olanların tamiri ile yerleri

ne korunası ve boru ve dirsek vesair levaznm pazarlık ıuretile 
yaptırılacaktır. İsteklilerin 10 lira pey akçelerile birlikte Teş· 
riniıaninin ikinci perşenbe günü saat 2 de ve şartnameyi gör· 

mek için de ihaleden evvel Baş Katibe müracaatları. "5514'' 

lST ANBUL BELEDlYESl , , , 

Darülbedayi Temsilleri •• ııı:·yAt 
Akşama 21 de ..tJJl J5.- ~ 

ON YILIN _ -
DESTANI 

Yazan Halit Fahri B. 
5 perde 

lSTlKLAL 
Yazan: Reşat Nuri B. 

1 Perde 

HANDRA DRAMALIS - PRINEAS 
Yunan operet heyeti 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
Bugün birinci matine saat 14,30 da 

REYE DEVALSE 
ikinci matine saat 18 de 

IKOKOTTA TOUS MENEXDES 
Aktam saat 21,30 da ilk defa olarak 

MODISTROULES 
Pek yakında DESPINIS CAPITANIOS 

ve LEBLEBlCl HORHOR . 

A.snn umdeai "M I L L 1 Y E T" lir . 
~~~~....,'"'"'~~~~~~~-· 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye iı;i11 H•riç içi11 

L. K. L K. 
3 ay1ıiı 4- 8-
8 ~ 750 14-

12 ~ 14 - 21 -
~·~~--~~----~~~--~~ Gelen ıBYrak seri .,.erilmez.- Müddeti 

a:eç.en nüahaJar 10 kuruıtur.- C.zete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete m.U• 
t'acaat edilir. Gazetemiz ilinl&nn nıea'u• 
Jiyetini kahul etınu. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilkô7 ukert raaat merkezinden al· 

dıiımız maliimata a:öre huıüıı hava bu

lutlu ve hafif rü~ı&rlı olarak dnam edo· 
cektir. 

Dün lıava tazyiki 763 milimetre, en çok 
aıcaklık 24 .. en u 16 ilerece iıli. 

- - - - ---------· . .. 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fal:rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni ıene mahsuUi toz ve kesme ıekerler 29 Tem;:ıuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

izere her fgteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eılıd~I gibidir. Yani İıtanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::r~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~ta Kijp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
/.. ı cak E!n az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına beı lira lndirillr. lıtanbul haırlcladeki yerlerden yapılacak siparişler be· 
delin yüzde yirmisi peıin ve 6st tarafı hamule llen~di mukabilinde ödenmek üze~e cierhal gönderilir. Depodan itibaren biltiin masraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal glrket tarafından müıteri h~11abJna ıigurta ettirilir. Siparlı bedelinin tamamını gÖn· 
it:ıcnlt:r için sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz beı -vagon :aiparlt ederek berl~linin temam:ıaıı peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
f( r.zil~\fan iftifade ederler. 

Adı es: istanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adresh lstanbul, Şeker Telefon No. 2447il. 
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MILLJYE.'f ::ıALI .>1 TEŞRiNiEVVEL 1933 -
Beyazıt meydanının ismi dünden itibaren "Cümhuriyet meydanı,, oldu 

• (Başı 1 inci sahifede) ••• 
nı Yaptığıdız bu toprak alma ışının 
k~dir ve kıymetini ve yük•ekliğini he· 
P_~niz takdir ediyor•unuz. Türkün bü
t~ Yüksek hasle t ve meziyetleri, yer· 
l'llzünde en büyük bir millet oluşunun 
en büyük vasfı toprak bağı ve yurt 
aevgisidir. 

Yeryüzünde yapayalnız kaldrğunı1! 
!lahıan maddi vesaitimiz elimizden ta· 
tnaınen alır ., ığı zaman kökreyen, dün
ta dü~maniığını ezdiğimiz zaman ~~zi 
bu kadar ileri götüren yurt aşkı ıdı, 
b Ugün mes'ut oluşumuzu temin eden 

u büyük hareketin başında daima 
~vg.i ve •aygı ile bağlı bulunduğymuz 
azı Mustafa Kemaldir. (Alkışlar). 

"işte bu mesut günlerde kendi gu
tcruınuzu taşırırken Büyük, Şefe ve 
~l1:arıcıya şükran vazifesini ifa ile 

~ukellef olan millet, bir hediye tak· 
un ediyor. O hediye Türk milletinin 

~n aziz şeyi, en kuvvetli bağı olan 
oprağıdır". (Alkışlar). 
"I Şte ayni zamanda milletin yurdu 

Ve leprağı demek olan Gaziye en aziz 
1jitniz olan bir avuç toprağı hediye 
e erek en yüksek şeyimizi sunmuş olu
Yoru:z:.'' 

Y "Türk Cümhuriyet ve inkılabı dün-
anın en yük.ek hareketidir. Asırlarca 
e~~l olmuş cümhuriyetlerin hangisi
~" ılk on yılı, bütün bir milleti ideali 
İ r:ı-~ında toplayarak bugünkü netice
erı ıdrak edebilmiştir? 

"B h . u büyüklüğü rlk defa Türk Cüm-
i:rıYet tar;:.ıi kaydetmiştir. Terakkiye 
YÜknlığa1 cümhuriyete aşkı bu kadar 
ın· •.ek, ılk defa Türk milleti göster-

ı~tır. 

"Bu T·· k '11 · · f 'l h.. . l7et . ' ur mı etının azı ete, urrı-
v e, •nsanlığa terakkiye olan bağının 
ye ~!kının en büyük misalidir. Biz her 
~r e her milletten daha çok mağru-

z Ve iftihar ederiz. (Alkışlar). 
"'f·· k .. . . . . 

tiki'"' ur Cumhurıyetını kur~~ran, ıs-
YÜk al ve inkılabımızı temin eden bü
llin .ku~tarıcı ve şefimiz, Türk milleti .. 
de t tlerı gidişini altı umdeli bir ideal-

oplamıştır. 

li~'Bu1?ların en başında cümhuriyetçi-
ge ır ·· h · • ' S ·ıı· Yetp ' cum urıyetçıyız. onra mı ı~ 

Satır et\7erlik gelir, milliyetperveriz. 
inkıl~ halkçıyız, devletçiyiz, layikiz, 
•ak ap~ıyız ! Nasıl tarihten önce var
tiın? tarıhten sonra da var olan mille
hr. ız •onuna kadar inkılapçı kalacak-

''.B·· nııs b':'tün __ bu altı umde içinde toplan-
dik ~ kutle halinde on •eneyi geçir
llıilİ . Undan sonra da böyleyiz. Bu 
ra . etin enerjisinde başka vasıflar a .. 

l anlar, aldananlar, gafil olanlardır. 
d .. 

1 

'Elbette bugün, onuncu senesinde 
ı:-1 1Yanın gözünü kama~tıran eserleri

tn.ı P.: , bündan ıonra da ayni .süratle le· 
"Ya i edecektir. 

'<aşasın b ü yük Türk milleti! 

~ O.§a51n Cümhuriye t ! 
rağ aşasın bügün en aziz şeyimizi, top~ 
eler tını~~ buradan alıp kendisine gön-

eccgınıiz büyük Gazi! 

hu:~ at:>-~daşlar, sözlerimi bitirirken 
'Vere n ıç~n seve seve millete hayatını 
hü.r n azız kahramanları hatırlıyalım, 
'fiirketl~ Yadedelim . . Bütün cihanda 
daiın ~ılle.ti daima önde olacaktır, 
Yiirü a ılerıde olacaktır. Bu imanda 

Yen bir milletiz . ., 

Halkevi Reisinin hitabesi 

al~~djt !<'.er.im Beyin nutku şiddetli 
'iri R. • ~ a bıttı. Bundan sonra Halke· 
ıu hhıabı H~it Bey küraüye geldi ve 

a eyı okudu· 
"Y . 
T" llrttaşlar, 

cüınhrk. nıilleti, istiklalini kazanalı, 
liğin. urıyetin ilanile birliğini ve ben
'fiirk· 11 nl~yalt Türk kalbinin vuruıu, 
duYujYenın her noktasında ayni anda· 
daki kakta, kalp vuruşile daınarlar
leti d anun hareketi gibi Türk mil -

e harekete geçmektedir. 
lıte b .. d leaind u gun e gene yurdun her kö 

ili ande onun. vuruşuna uyularak ay • 
"uç t a, aynı şey yapılıyor: Birer a• 
leler bPrak alınıyor. Srı'ahiyetli kim -
latıy ~ toprak, almanın manasını an 
lind:r ~.r ... Bu toprak devletin merke 
liııde ~uç?k. fakat kaadl ve yığın ha
bir)t ..... azıtnıze §Ükranınıızın ve ülkü 

;ının alameti olacak. 

llıerı; ence bu toprak alma ve gönder
beJı; n ı8aıl manası şudur: Türk yaıı 
iil~el 0 

tnayan zamanlardan biri bu 
llu Yu!~Praklar Üzerinde yaıamııtır. 
lıer k·· ~ dağ, yayla , ova, deniz, 
>:ııele ~f"nın güzelliklerini duymuf, nağ 
llııo.n rk:r beslenmiş, mesut olmuı, düı
iörın .. fıaında yılmamıı, yurdunu 
tol>rai'• kanıını akıtmış, kemiğini bu 
dıo. Y 11

• Verıru,, burada üremiş, bura
\; bue~ı Şerefler kazanmııtır. Öyle 
lla İt"bO~>rak zerreleri madde ve ma • 
... ı aırle T·· k .. 
~•ıııtur B .. ur un tam kendisi ol • 
ltiiıı · oyle olmakla beraber Tür -
r en doğru d" ·· • ·· en hü y .. k U§unen ve en uzagı go 
ltiin ı,· u başı beliirnceye kadar Tür-
'nl ıç bir top • ·ı b. ı· •. afıl ragı ı e ır ıgı namına 
•U gö ~aınıı, Türkün büyük ülkü • 

O •terıleınemiıti.. - . 

dınıı.,'; Yıldan beri bu ülküye büyük a· 
b._h lltınıı olduğumuzdan dolayı 
~. y:-_ıntediyoruz. Sevinç günlerini bi-
d ~a. an b"' "'k urı b uyu şefe Türkün ve yur 
ı.ı orç[u old • "k · · aıı " ugu §U ranı en ıyı, za-
hilecek k';ha itibarile en geni§ yapa • 

B tndir? 
ı· Unu · · . b .~lına a en ıyı yapabılecek. ba§ı ~el-

ltttin r. n zamanlardan berı varlıgını 
tatih,· . Unyaya anlabnı .. olan Türkün 
>ı nın b"'t·· " ı t 111 U un şereflerini duygulan -
tu_ to~~'\'; Türkün tam kendisi olan 
hık Şe~ zerveleridir. Bu zerreler bü 
~te.l"fi . tn ve eserinjn önünde Türkün 
y.. nı taşım k ~l"dıın .. a tan mağrur olarak 
l'ıı a~lta guzel~iklerini ve düşünüşleri· 
dedikte •n •esıyle şükran borçlarını ö-
11.:1~ Ve n sonra bü \ ·jk ülkünün son -

bir orkestra halinde Türkün destanını 
söyletmekte devam edecektir. 

Büyük ülkü yolunda kanlarını dö-
. kerek veya çalışmalarım ve yararlık· 
!arını vererek milli destanın sahifele
rini dolduranlara ve dolduracak olan 
.!ara ne mutlu! Her zaman kutlulana
cak olan bu Türkler ve büyük işleri 
eminim Türkün başı belli oacak ka • 
dar eski §anlı tarihini sonsuz da kıla· 
caktır.'' 

Toprak alma mnasimi 
Nutuklar bittikten •onra Beyazıt 

meydanını dolduran on binlerce halk 
ve mektepliler şehir bandosunun re • 
fakati ile hep bir ağızdan Cümhuri -
yet marşını söylediler. Marş şiddetle 
alkışlandı. Rundan sonra toprak alma 
merasimi başlıyordu. Meydanın orta• 
aında, havuz kenarındaki küçük çi -
çek bahçesine gidildi. Toprağı kaz• 
mak için hususi bir kazma ve bir 
kürek yaptırılmıştı. Belediye Re· 
ia muavini Hi.mit Bey eline kazmayı 
aldı. Kazacağı zaman Nakiye Hanım: 

- Şunu da ben kazayım, dedi. ve 
kazmayı eline alarak toparğı kazma· 
ya başladı. Cevdet Kerim Bey, Naki
ye Hanımın toprağı maharetle kazdığı 
nı görünce gülerek: : 

- Siper kazacağınıza bile itimat 
ettim, dedi. 

Toprak kazıldıktan sonra belediye 
reis muavini HMnit, Fırka reisi Cev -
det Kerim, Halkevi reisi Hamit Beyler 
le Nakiye Hanun, malili zabit Nafiz it 
Universitenin son sınıf talebesinden 
Necdet Şekip Hanun ve Halis Bey, 
Şehir yatı mektebi son sınıf talebe•in• 
den şehit evladı Ahmet Ali Efendi 
birer avuç toprak alarak hazırlanan 
kutuya koydular. Bu arada halk ara
ınndan gözleri sevinç yaşlarile dolu 
birisi fırladı. Toprak alınan yere gel
di. Bağırarak: 

- Ben bu vatan uğurunda yara • 
landun. Ben de bir avuç toprak alıp 
kutuya koyacağım. Gazi Babamıza 
yollayacağım. dedi. Bu zatın malul 
Rıza Çavuş olduğu anlaşıldı. Rıza Ça
vuş ta bir avuç toprak alarak kutuya 
koydu. Kutu toprakla dolduruldu. Ve 
beyaz kordelô. ile bağlanarak üzeri 
kutlulama komitesinin mühürü ile mü 
hürlendi. Cevdet Kerim Bey: 

- Milletin daima yüce olsun, Al
lah Gaziye daima ömür veroin, dedi. 
Bu temenniye bütün orada bulunan
lar candan iştirak ettiler. 

Kutu hazırlandıktan sonra topra
ğı alan zevat tarafından bir zabıt ya
zılarak imza edildi. Bu zabıtta kutu 
ile birlikte dün ak§am Ankaraya gön
derilmiştir. Merasimi müteakıp kutlu
lama heyeti namına Gazi Hazretle
rine bir telgraf çekilmiştir. Toprak 
alınırktn kullanılan kazma, kürek, 
mühür, müm, zabıt yazılırken kulla· 
nılan kalem inkılap müzesine kona
caktır. 

Cümhuriyet meydan, 
Dünden itibaren Beyazıt meydanı

nın ismi Cümhuriyet meydanı olmuş • 
tur. Toprak alınan yere bilahara bir 
taş dikilecek ve bugünün hatırası e· 
bediyete kadar yaşanılacaktır. 

Abidelere çelenkler 
İstanbul belediyesi Ankarada Cüm 

huriyet abidesine konmak üzere bir 
memuru mahsus ile Ankaraya büyük 
bir çelenk göndermittir. Çelengin kon 
ma İşini deruhte etmesi için Ankara 
belediyesinin vekaleti rica edilmiştir. 
Dün öğleden sonra şehrimizdeki mek 
tepler Taksim abidesine çelenk koy • 
muşlardır.. Abidenin önü yüzlerce 
çelenkle dolmuttur. Diln Öğleden son
ra şehrimizdeki bütün lise ve orta 
mektepler müsamere vermişlerdir. 
Müsamerelere ta.lehe velileri gelmiş, 
milli piyeıler temsil edilmiş, inkılahnru
za dair konferanslar verilmİ§tİr. Mek 
teplerdeki müsamere ve konferanslar
dan batka eşhrin muhtelif yerlerinde 
de dün konferanslara, temsillere de • 
vam edilmiıtir. Ag'ab Sırrı Bey ~aat 
19 da Fatih parkı önünde, Osman Şe
rafettin Bey saat 16 da şehremini fır
ka önünde, Hamit Bey saat 16 da 
Üniversite meydanında, l•maiJ Şevket 
Bey saat 20 de gene Üniversite önün
de, Agah Sırn Bey saat 21,30 da Şeh
zadebaşında Milli sinemada konfe • 
rans vermitlerdir. 

Genç ülkü heyeti de Şehremininde 
34 üncü ilk mektepte Kahraman pi -
ye;iııi temsil etmişlerdir. 

ilk mektepler 
Dün sabah bütün ilkmektepler ken

di mıntakalannda meclis geçit reıim
leri yapmışlardır. Kaza fırka mer
kezleri ve kaymakamlıklar önünde 
topianmı§lar, kendilerine söylenen hi
tabeleri dinlemişler, Cümhuriyet nıar 
şını •Öyliyerek caddelerde dolaştık • 
tan !\onra ev1erine dönmü§lerdir. 

Diin de hemen bütün mektep!erıle 
muhtelif temsiller ve gece müsamere
ler verilmiştir. Dün Kız Lissinde 14,30 
da bir temsil verilmiştir. Gazi kö~esi 
gezilmi~tir. Gece Galatasaray lisesin
de bir tnüsamere veriloiiı, (Kahraman 
- Milli Destan) temsil edilmi~tir. 

Gece kız muallim mektebinde bir 
müsamere tertip olunmuştur. Gazi Os
man Paşa orta mektebi tarafından Fın 
dıklı Plaj gazinosu sahnesinde bir pi· 
yes oynanJ11ıştır. 

Kadıköy içtimai muavenet kulübü" 
de bir n1iic.amere verilmiştir. KadıkOy 
yedinci ·11t mektt!pte güzel bir müsa
mere ~erlİ1> olunmuştur. Müsamereıe.r 
çok samimi ve güzel olmuş, talebe ıle 
velileri ve davetlileri bulunmu~ardrr .. 

Sehrin düıkU manzarası . . 
Dün bayramın ikinci günü idi: S ~~ 

vincini ve ne~ı}eıııini doya doya izhar i 
çin yirmi dört saatlik bir zamanı az 
gÖl'en h,.lk tabakaları, Yorgunluğunu 
dinlendirmek ihtiyacım ~ile hissetı •İ-

Soldan sağa: Cevdet Kerim Bey Oni versite önün{!e nutuk söylerken, Na~iY_9 
niyor, bir şehit çocuğu mazbatayı imzalıyor, lı Bankaaı lstanbu( şubesmın 

yerek Prkende büyük caddelere da • 
ğ•lmı~tr. Bütün lstanbul, Beyoğlu, ÜJ· 
küdar , Kadıköy, Boğaziçinin Rumeli 
ve Anadolu yakalan, §imendifer gü • 
zergahmdaki köyler, sabaha kadar 
yandı, tutuıtu. Şehir, baştan başa nur 
dan in'" edilmiı gibi idi. İstanbul ci
hetinde nazarı dikkati celbeden ten· 
vira! arasında başlıcaları Evkaf ida· 
resi ile Cümhuriyet Halk fırkası mer
kezinin ve bir de belediyenin yaptırdı· 
ğı tenvirat olmuştur. Hele Evkaf ida
resinin takı, hakikaten zarif idi. Fırka 
merkezinin yanındaki camiin mina -
resi de müstesna bir surette tenvir edil 
mi, ti. 

Sultanahmetteki kübik tarzdaki yük 
sek takın ziyası çok uzak mesafelere 
kadar seçil 1 ;ektedir. 

Yeni postahane binaamın önünde 
mektup zarfı ıekli verilerek iki tara
fına bayrağımızın mücessem ve nu;.• - : 
lu şekli konulmak suretile vücude ge 
tirilen tezyinat ile, dördüncü Vakıf 

Han, it Bankası, uyuşturucu madde -
ler inhiıııannın tenviratı gözleri okşa
yanlar arasında idi. 

Karaköy cihetinde Şirketi Hayri • 
ye merkez binasmm tenviratı da cid .. 
den çok mükemmeldi. Bilhassa Köprü 
den görünüşü hoıtu. 

Beyoğlunra halkı en ziyade ken • 
dine çeken, Taksim i.bidesi önündeki 
renkli su fıskiyeıi idi. Fıskiyenin et
rafında on binlerce kişilik kesıf bir 
halk tabakası toplanmııtı. 

Tramvaylarda yer bulunaınadığı 
için bir çok kimseler, gece evlerine 
yaya olarak dönmek mecburiyetinde 
kalnu9lardır. 

Dün de Beyoğlunun bir çok yer • 
l<!rinde halka konferanslar ve temsil
ler verilmiştir. 

Taksimde saat 16 da, Muzaffer 
Bey, gece de Selim Sırrı Bey tarafın· 
dan konferanslar verilmiştir. Berik • 
taş fırka merk_!lzinde Abdülkadi< B. 
tarafından halka bir hitabe irat edil-
111i§, muhtelif mekteplerde müsamere 
le-r verilmiı, nahiye ve ocaklarda on 
yılın bayramı heyecanlı tezahürat a
rasmda kutlulanmıştır. Büyükderede 
Fırka merkezinde Osman Şeraf ettin 
Bey, Kasımpaşada Dişat Bey tarafın· 
dan konferanslar verilmiştir. 

Semt semt şenlikler 

Tanzim edilen program mucibin ... 
ee bayram)'.t\,ikinci günü her sınıf hal
kın kendi ııt\ırft nda hususi teza
I1ü.rat yapmasına t~: .. edi!mi~ oldu
~u için dün her tarafta semt semt bü 
yijk şenlikler yapılmı~, nutuklar •İ>Y· 

lenmiş, konferanslar , temsiller ve • 
ri~miştir. 

Bu meyanda, Kasnnpaıadaki top· 
lantı, büyük tezahürlere vesile ol • 
muı, fırka, halk, -ve bütün esnaf te • 
şekkülleri, hayir cemiyetleri, Cümhu
riyet meydanı rl-lmı alan, eski bahri
ye nezareti meydamnda toplanımşlar• 
dır. 

Meydanın büyÜk taklar kurulnmş, 
her taraf bayraklarla süalenmiştir. 

Mahallinin en büyük mülkiye me
muru sıfatile Kasımpaşa nahiye mü • 

dürü, halka Cümhuriyetin on sen ~lik 
feyizlerini anlatan kısa bir hitabe i • 
ra1 etmiş. ve buna, fırka idare heye
tinden eczacı Müeyyet Ihsan Bey, Spor 
birHği umumi katibi Sadi Bey bir nu· 
tukla mukabelede bulunmuşlardır 

Bundan sonra halk arasmdan da
ha birçok kimseler nutuk söylemişler
dir. Nutuklar bitince, binlerce ki;;inin 
iştirak ettiği muazzam bir geçit resmi 
yapılmıştır. 

Geçit ersmi çok parlak olmuş, halk 
büyük bir sevinç içinde hep birlikte 
onvncu yıl marftm gÖyliyerek :lehrin 
ırna caddelerini dolaşmıtlardır. Çcce 
de büyük şenlikler yapılmış, fene' a -
)ayları tertip edilmiştir. 

Şehzadebaşı.nrla balo 
Dün gece Cümhuriyet Halk fırka· 

11 Eminönü ve Fatih kazalarmm müş• 
tereken tertip etmiş oldukları balo 
ıaat 21 de Şehzadebaımda Letafet a
partunanında verilmiştir. Burada "Y" 
rıt:o Eminönü gençler: cemiyeti tara .. 
iından Kahraman piyesi temsil .edil
mi.§ ve halk musiki cemiyetine men• 
aup gençler tarafından musiki parça
i:ın çalınmıştır. DaYetliler ho§ biı- ge
ce geçirmişlerdir. 

Perapalas aahlbinin hediyeleı·i 
Perapalaa oteli sahibi Misbah Bey 

bu mübeccel bayram günlerinde cid
tfon takdir ile yadedilecek bir hare• 
d<tte bulunmuıtur. Misbah Bey or • 
dumuza binlerce çörek ve pasta he -
diye etmiştir. Misbah Beyin gösterdi
ği bu kadirşinaslık minnet ve şükran
la karşılanmıştır. 

Bin köylüye ziyafet verildi 
Cümhuriyet bayramı münasebeti!~ 

~elırimize mİ•afir gelen bin köylüye 
dü::ı öğleyin belediye kooperatif le: • 
kanta.ıanda bir ziyafet verilmiştir. Öğ
le yemeği çok •amimi geçmiştir. 

Gazi Hazretlerine telgraf 
lstanbul Halkevi tarafından Gazi 

1-!azretlerine şu telgarf gönderilmiş -
tır: 

Reisicümhur Gazi M. Kemal Hz. ne 
ANKARA 

lstanbul halkının Gazilerine 9ük -
ran duygularını bildirmek üzere bu -

H. Cümhuriyet mey~anttndan toprak alırken, Toprak kutuya konup mühürle 
önündeki zarif tak, Hı!imit Bey toprak alma merasiminde nutkunu söylüyor 

gün cümhuriyet meydanından toprak idi. Fatihten Şişliye kac!ar caddede 
aldık. Bu münasebetle açtığımız bü- duracak, yürüyecek yer, oturacak bir 
yük ülkü yolunda yurt ve milletin gazino yoktu. Beyazıtta Cümhuiryel 
her köşesinin ve ferdinin tam birlik meydanı, Takaimde i.bidenin önü mah 
ve beraberlikle ve varlığının etrafında şerden bir nıanzara arzediyordu. 
ayni kalp vuruşu ile hareket eden ve Dün gece Ayasofya, Sultanahmet, 
ayni kaynaktan kuvvet atan bir vücut Y enicami, Süleyınaniye, Fatih cami • 
halinde bulunduğunu içiniçin duyduk. !eri mahya kurmuşlardı. Mahyalarda 

Büyük sevinç ve heyecanımız sonsuz • Varolsun Gazi, Y apsm Cümhuriyet, 
dur. Bütün yüreğimiz.le, göynümüzle, Cümburiyet fazilettir yazılı idi. 
ruhumuz!!' yÜkaek iradenize engin ve Gece gene bir çok yerlerde kon • 
feyizli inkılap prensiplerinize bağlıyız. ferans!ar, temıiller verildi. Bu sabah 
Sonsuz minnet ve ,ükranlarımızla say ıafak atarken lstanbullular yeni evle• 
gdarımızı bir kere daha sunarız. rine giriyorlardı. 

İstanbul Halkevi reisi :ı. * 'f. 

HAMiT 

Gece 

Dün gece lstanbulun c;oıkunluğu 
bir kat daha arttı. Halk evvelki gün
den beri Cümhuriyet etrafında yapı· 

lan tezahürat birer birer geçtikçe da· 
ha çok çoşuyor, Gece gene bütün feh
ri dolatan bir muharririmiz intibalan 
nı §Öyle kaydediyor: 

Deniz;de 

Dün gecenin tezahüratı daha ziya• 
de deniz üzerinde toplanıyordu. Da -
ha ak§am pek erkenden Akayın, Şir
keti Hayriyenin ve Haliç şirketinin ge 
ce deniz donanması için tahsis ettiği 
vapurların bu İşe kafi gelmiyeceği an 
laııldı. Saat 20 y.e doğru köprü iskele 
leleri mahşeri bir hal almıştı. Biraz 
ıonra dolan vapurlar birer birer iske
lelerden açılarak giimrüğün önünde 
bir rot Üzerinde dizilmeğe ba,ladılar. 
Mevcut vapurlar kafi gelmiyor, yeni -
leri kulübe iştirak ediyordu. Halk bir 
çok motörler kiralaınıf, liınan şirke • 
tinin romörkÖTleri, tahmil, tahliyenin 

romörkörleri, gümrük motörleri ve bir 
sürü aüslenmiı merakip deniz Üzerin

de uzaktan Dolmabahçe önünde du • 
ran filomuz görünüyor. Herkes bir an 
evvel oraya varmak için i~tiyı:ı.k &uyu. 
yor. 

Saat 8,30 da inzibata memur liman 
motöründen verilen bir İ§aret Üzerine 
deniz alayı hareket etti. Boğaza doğ
ru gidiliyor. Bir taraftan havai fişek -
ler atılıyor. Donanma önünden geçi
lirken tezahürat foykali>de bir hal 
aldı. 

Deniz alayı sahillerdeki halk tara
fından alkt§lanıyor. Vapurlardan mü
tekabil tezahürat yapılıyor. Böylece 
alay Kavaklara kadar gitti ve •onra 
sabaha karşı dönüldü. 

Karada kalabalık ve çoşkunluk bir 
akşam evveline nazaran daha fa:a:la 

lstanbul Halkevi tarafınJan onun

cu yd münasebetile gönJerüen 
telgrallar : 

Reisi Cümbur Gazi Muıtafa Kemal 
Hazretlerine 

Türk ınilletine sonsuz bir ilerleme i· 
çin en doğru yolu ve üiküyÜ gösteren 
Cümhurivetin yaradıcııına on yıllık 1.,. 
refli yürüyüı bayramını büyük sevinç j. 
çinde kutlulayan lstanbul Halkevi men• 
suplarınm sarsılmaz seVği ve sayğılan· 
run da kabulünü her zaman inandıklan 
ve bağh kalacakları büyük şeflerinden 
dilediklerini arzeylerim. 

latanbul Halkevi Reisi 
HAMiT 

Büyük Millet Meclis Reiıi Kilznn ve 
Başvekil ismet Paşalar Hazerat:ına 

Cüınhuriyetimizin onuncu yılı hayra• 
mııu büyük sevinç içinde kutlulayan ı .. 
tanbul Halkevi mensuplarırun derin aay• 
ğılarını arz eylerim. 

latanbul Halkevi Reiıi 
HAMiT 

C. H. F. Katibiumumiıi 
Recep Beyefendiye 

Büyük ülküye doğru yürüyen ıerefli 

kafile içinde yer bulabildiklerinden do
layı çok sevinç duyan lıtanbul Halkevi 
mensupları ile Yeni Türk mecmuası ya· 

zıcılarının büyük bayram münasebetile 
duydukları heyecanı ve yüksek ıabsiye
tinizle Fırka büyüklerine karşı besledik
leri sevği ve sayğıları arzeylerim. 

İstanbul Halkevi Reisi 
HAMiT 

Halkevi Reisliklerine. 

Büyük ülküye doğru inan ve heyecan• 
la yürüyen arkadaşlarımıza büyük bay• 
ramımızt kutlularun. 

lstanbul Halkevi Reisi 
HAMiT ltafileı:~refli yollarında yürüyecek 

rın başında da daima ahenkli 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~~~ 
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Necip Bey ıtriyat Fabrikası 
Mamulab memleketimizin en kibar ailelerin mazharı takdiri olmuştur. 

Kolonyalar, kremler, pudralar, rujlar, sabunlar, briyantinler, sürmeler, diş macunu, esanslan, kirpik tuvaleti, tırnak 
cilası vesair yerli ve Avrupa mamulatı toptan ve perakende sahş mağazası: Eminönü 47 No. soı7 

Marmara Ussubahri ve Müstahkem 
Mevki kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kumandanlıkça yapılacak su tesisatı için tefrişat i 

§İni usta ve mühendisleri marifetiyle nezaret ve kontrol ettir
mek şartiyle (74) kalem pik boru ve teferruatı aleni müna 
kasa usulile satın alınacaktır. 

2-Münakasa İzmit Ossübahri Mst. Mv. Kumandanlı
ğı satınalma komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Münakasa 15 2. Teşrin 933 tarihine rastlayan çar 
ıı:amba günü saat 14 te dir. 

4 - İstekliler Yevmi mezkUrda biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 iğreti gÜvenmelerile komisyona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa şartları kağıdı ve merbutu liste 
ler komisyondadır. Aynı zamanda İstanbul Deniz Leva
zım Satmalma Komisyonunda her gÜn görülüp alınabilir. 

(5876) 7897 

A~ll Tıp işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Müessese kalöriferleri için elli· ton yerli kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şe
raiti anlamak üzere kat'i ihale günü olan 15-11-933 çar 
§amba akşamına kadar her gün saat birden iki buçuğa kadar 
Soğukçeşmede adli tıp işleri Umum Müdürlüğüne müra-
caatları. (5896) 7934 

1 

Preventorium Müdüriyetinden: 
933 senesi için alınacak odunun yapılan açık münaka

sasında verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 15 Teşri 
nisani 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Yüksek 
Mektepler Mubayaat Komisyonunca tekrar münakasa yapı-
lacaktır. (6919) 7943 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 No. lu madeni ufaklık para kanununa tevfikan 

Devlet alacaklarına mahsuben 37 kuruştan alınmakta olan 
beher mecidiye gümüş fiatınm sukutu hasabile 34 kuruşa indi 
rilmiş ve bu fiat üzerinden kabul edilmesi için mal sandıkla
rmn. tehliğat. yap1lmıştır. 

2 ·- Cümhuri~·et l\.1erkez Bankası d eher 10 gram mes 
kiik ·:~ gayri meııki.ik haliı1 .rc~imlişü 17 kuruş 41 santimden sa 

tın bi· •:11.ktır. (S909) 7970 

' 
ELEKTRİK ŞİRKETİNİN 

Taksimdeki 

DAİMi SERGİSİNİ 
Ziyaret Ediniz 

E L E K T R i G i N· 
Konforu Nasıl Temin Ettiğini 

GÖRÜRSÜNÜZ 
- . . . 

GİRMEK SERBESTTİR 

Devredilecek İhtira Beratı 
,. Oksijen ve idrojenin elektrik nsuli 

ile iotihsali hakkındaki ihtira için istih· 

sal edilmiı olan 3 T, Sani 1925 tarih ve 
358/ 365 numaralı ihtira beratının ihtiva 

ettiği hukuk bu kerre başkasına devir ve 

Levazım Satınalma 
Komisyonundan:, 

4S 000 kilo Kuru Fasulye : Açık münakasası: 16 
Sani 933 perşembe giif 

t>!l86 

yahut icara verilme~i teklif edilmekte ol-
duğundan bu hususta fazla malumat al- 25 000 
mak isteyen zevatın lstanbulda, Bahçe 
kapuda Toı hanında 43-48 numaralarda 

kain vekili H. W. Stock Efendiye mÜ· 

kilo Nohut 
saat 14 te. ~ 

·: Açık münakasası : 16 
Sani 933 perşembe güt 
saat 15 te. 

racaat etmeleri ilan "olunur. (9081) 

.lsüyük Tayyare Piiyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

Bu tertipte (50) bin numara (~5).bin-; 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ıhtımalı 

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

• 7729 

M.M. V. Hava 
Müsteşarlığından: 

1 - Kayseri Tayyare fabrikası için (13) birinci sınıf 
tesviyeci ve madeni levha işçisi a.lmacaktır. Aşağıda yazılı 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerin tekmil vesaikile Kayseri 
Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 

A - Sanayi mektebi mezunu olup 5-10 sene fabrikada 
çalışmış olması. 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bilği sahibi 
bulunması. 

C - Mani'i istihdam hali olmadığına dair mahalli em· 
niyet müdürlüğü vesikası 

, D - . Bon servis ; hastalıkla malfil olmadığına dair ra• 
por. , 

E - E,cnebi bir kadınla evli olmadığına dair bir vesika. 
2- Talipler Kayseri Tayyare fabrikası müdürlüğüne 

müracaat edecekler ve fabrikada, imtihana tabi tutulacaklar
dır. İmtihanda kazananlar fabrika bey' etince taktir edilen yev 
ıniyeyi kabul eyledikleri takdirde Kayseri'ye kadar olan me• 
aarifi mübremeleri de verilecektir. (5910) 

7966 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ 1LANLARI 1 
Eskişehir Deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin ka

palı zarfla münakasası 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (5824) ı 7839 

Haydarpaşa • Pendik Banliyö kısmında mer'i mektep ta
lebesine mahsus D. D. 49 numıralı yolcu tarifesinin hususi 
şartlarının 10 uncu maddesi ta:lil edilmiştir. 

1-11-933 tarihinden itibaren bu tarifeye göre aylık abon 
man kartı alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına 
ve kazanç getirir bir İş güçle meşğul olmadığına dair mektep 
İdaresinden vesika getirmeleri icap edeceği ilan olunur. ----_,..- ..... - - · 787 

10 000 kilo.. Kuru Üzüm : Açık münakasası: 16 
~ Sani 933 perşembe giit 

saat 16 da. 
8 000 kilÖ Z~ytin yağı : Açık münakasası: 18 1 

' r- Sani 933 cumartesi gii~ 
saat 13 te. 

15 000 kilo Zeyti~ ; Açık münakasası: 18 i 
Sani 933 cumartesi ~ 
saat 14 te. 

15 000 kilo Sabuıi' , ·: Açık münakasası : 18 i 
"'- Sani 933 cumartesi ~ 

20 000 kilo Pirinç 
saat 15 te. .. 

· : Açık münakasası: 18 i 
E Sani 933 cumartesi güJI 

_. ---~; saat 16 da. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı 'için yukarda cins ve ıruktarı 'f 

zıh erzakın münakasaları hizalarmdaki gün ve saatlerde yıF 
lacağmdan şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün ve rıı1 
kUr erzakı itaya talip olacakların da münakasa gün ve saati: 
rinde muvakkat teminat makb'.lzlarile birlikte Kasımpaşıı0 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 
ı 7866 ,(5844 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

. Müdürlüğünden: 
Mülhakattaki Etibba, memur ve müstahdemler için .,a 

munesi veçhile 106 muşamba yağmurluk ve 67 gemici aııl 

lambası alınacaktır. 5 Teşrinisani 933 pazar günü saat 14. '1 

stanbulda Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merke:ıiJI 
de müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 1ıJ 
liplerin şartnameleri görmek üzere mezkUr merkez leva:ıl" 
memurluğuna ve Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat Mufı· 
sip Mes'ulli.iğüne müracaatları (5625) 759(} 

Izmir Mektepler Mübayaa 
Komisyonundan: 

Karşıyaka Orta mektebinin 11472 lira 15 kurusluk b1 

deli keşifli inşaatı ve ilave ve tadilatı 14 Teşrinisani S33 sıl1 

günü saat 15 le ihalesi yapılmak üzere 20 gün müddetle ve~ 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keŞ'.! 
namesini ve şartnamelerini görmek ve anlamak üzere her gı.11 

·saat 9 dan 12 ye kadar Karşıyakadaki Orta mekebine, ll1; 
nakasaya İştirak etmek için de yüzde 7,5 muvakkat temjJJ~l• 
me~tubu veyah~t ma~buzlaril~ ve kan~nun tarif atı veçtı1 1 
teklıf mektuplarıle ehliyet vesikalarını ıhale giinü mua)')'~1 saatte İzmir Erkek lisesindeki komisyona tevdi eylemeleri il11• 
olunur. 5800 . - - 1ş 
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Ansiklopedik 
16 Cilt: 44 

Edebiyat, l:'en, Sanat, Hülisa 
Kuvvetlendirecek Zengin 

1 TARiH: Cilt : Vl 

•• 

Neşriyat Serisi 

Kit:«tp 

Her 
Bir 

Sahada Umumi 
Kaynaktır 

Kültürü 

Cilt: xu. MİLLi INKILAP : 

~~ ~ustafa Kemal 
~ınromanı 

Biidıan Calait B.. 50 T emirlenk 
50 · Moğollar 

Nednn Vefik 8. 

Nas.et K-1 B. 
150 -·Gök 
75 Soğuk Ye Sanayide 

tatbikatı 

Abdülfe7J'a Tevfik 8 . 

Caıinin 4 süvarisi l 
.. .. .. .. ,. 

Şehit Kubilay 
l\1uduıya Lozan Ankara 

S l<lT AP BlR ARADA 

EDiPLERiMiZ : 

Ziya paşa, hayatı ve 
e&erleri 
Narnık Kemal ve eserleri 

2 IClT AP BİR ARADA 
111 

l'evfk 
Ye .~ Fikret, ·hayatl 

!ıtrleri 

Abdülhak Hamik ve 
eıerleri 
2 IClT AP BİR ARADA. 

ESKl ESERLER: 
~~ki İstanbul 
n·urnar Sinan 

2 KlTAP BiR ARADA 

~ 0P~"P• ıarayı 
Cedi.kule lıisarlan 

illnilerimiz 

l KtT AP BtR ARADA 

.. .. 
Kandemir B. 

.. . 
• 

. ' 
. Ciltli l. 

,.. A 
Cilt: il. 

"'"' ~ ı1(. 

Iıınail Hikmet B. 

Kemalettia Şükrü B. 

Ciltli 

Kemalettin Şükrü B. 

lbrahim Necmi B, 

Ciltli 

Cilt: IV. 
Ahmet Relik B. .. 
Cilt>' 

Cilt ı V. 

Halil Etem 8 

,, .. 
.. " 

Ciltli 

50 
50 
50 

275 

125 
100 

250 

100 

100 

225 

75 
50 

150 

50 
50 
75 

200 

2 KlT AP BlR ARADA 

Büyük lıkender, 
Neron 
Kleopatra 

3 K1T AP BiR ARADA 

Büyük Fredenlı 
Napoleon Bon•part 
Fransız ihtilali 

. 3 KİT AP BİR ARADA 
EDEBIY AT ve FELSEFE 

Vilyam Şekspiyer 
Sebiller 
Leonard de Vinci 

Cilıli 

Cat: Vll. 

Cilt: 

Cilt: 

Ahmet Refi< 8. 
Kiımara.a Şeni il. .. . 
Cıltli 

Vlll, 
Ahmet Refik 8 
Kemalettia Şülaôl B. 

•• ,. 

Ciltli 

ıx 
Cenap Şababettin B. 
Fikret Mualli B. 

Lütfullah Kemal B. 

3 KİT AP BİR ARADA Ciltli 

"ilt : x. 
Korney ve Rasin Selami izzet B 

Jan Jak Ruso Sedat Simavi B. 

Jul V ern, hayatı ve eserleri Faik Sabri B. 
Kristof Kolomb Kemalettin Şükn& B. 

4 KİT AP BtR ARADA 
iLiM ve FEN: 

Deniz 
Gemi 

2 KlT AP BlR ARADA' 

Cilt t Xl, 
Ciltli 

\bidin D ver B, .. .. 
Ciltli 

... 
; 

250 Sesli ve seniz &İnema 

75 
50 
50 

200 

75 
50 
50 

200 

150 
50 
50 

275 

50 
50 
50 
50 

225 

75 
75 

175 

3 KİT AP BiR ARADA 
EDEBiYAT: 

Üç aıırhk Fransız 
edebiyatı: XVll UD' 

Üç asırlık Fransız 
edebiyatl: xvııı Ull' 

Üç asll'lık Fransız J . 

edebiyatı: XIX aıır 

3 KİT AP BİR ARADA 
ASKERi T ARIH : 

Çanakkale muharebesi 

1 Kitap: 
SANAT ve EDEBIY AT 
T olstoy, hayatı ve 
eserleri 
Goethe, Musiki hayatı 
!\ıtitolo ji 

3 KlT AP BlR ARADA 

FEN: 
Hayvanlar 
Nebatlar 
Boğucu gazlar 

3 KIT AP BtR ARADA 

Sedat Simui B. 

Ciltli 

Cilt: Xlll. 

Refat Nuri B 

.. .. 

.. 
Ciltli 

Cilt : xıv. 

Cilt: XV. 

Cilt ı 

Muharrem Feyzi B 

Ciltli 

Reıat Nuri B. 

Cevdet Memduh & 

Nurullah Ata B. 

Ciltli 

Mehmet Eıııoia B. .. .. 
Hasip Lutfi B. 

Ciltli 

Moliere 
T~m©ı~c§l 

Ahmet Vefili. Paşa -

.., 
Savruk ( L'Etourdie). 
infiali a9k (Le depit amoureux) 
Dudulı:utları (Lea Precieuua RiJicalu) 
Kocalar mektebi (L'Ecole de• maris). 

1 40 
25 

1 
15 
25 

Kü~ffüy©l'ltn 
Kadınlar mektebi (L'Ecole Jcs /emmeı) 30 Zoraki tabip (Le medecin malgre lui) 
Zor nikahı (Le mariage lorce) 15 Y orgaki Dandini (Georgu Dandin) 
Tartüf (Le Tartule) 40 Azarya (L'Avare) 
Don Civani (Don Juan) 25 Dekbazlık (Le• lourberiu de Scapin) 
Tabibi Qfk (L'Amoure medecin) 15 Okumut kadınlar (Lu lemınu •avantu) 
Adamcık (Le misanthrope) ,. 35 Meraki (Le Malade İmaırinaire) 

25 
30 
40 
25 
40 
30 

Hukuki Medeni ve 
~t CDvique 

Fransızca - Türkçe 
ID>öc'ltDonncalıre c:Duırndoque 

Lugat 1 
Fırançans ... Tuırc 

Kanunlarda, ilm1, içtimai ve hukuki eserlerde, siyasi nutuklar ve konferanslarda, muahede ve mukavele metinlerinde, yevm f gazetelerde, 
ede~i kitaplar ve mecmualarda kullanılan tabir ve_ıstılahları geniş cümleler ve bol misallerle izah eder. 

Fiatı 4 Liradır 

Mudanya On yılın ihtiyat Muharebe Ahlik ve Dinin 
Lozan Destanı Zabiti Gazları iki Kaynağı 

Ankara Yazan: Halit Fahri Yazan: Dr. Habip Lütfi 
Birinci kitap 

Yazan: Burhan Cahil Yazan: Btırhan Cahit Ahlakın iki Kaynağı 
Yüksek komisyon tarafından 

Ciimhuriyetin on yıllık 
hazırlanan manzum piyu Milli harp romanı Boğucu gazların mahiyeti Henri Bergsondan tercüme 

res· mli tarihi . ve kurunma çareleri eden Mehmet Emin 

Fiyatı 50 Kuruştur Fiyatı 50 Kuruştur Fiyatı 50 Kuruş 

-
r Fiyatı 75 Kuruştur Fiyatı 150 Kuruştur 

I 

75 

75 

50 

225 
,....., 

50 

50 

50 

175 

• l 
100 

125 

50 
100 

75 

250 

75 
75 
75 

250 
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