
Memleketin her tarafında, 
köylere kadar coşkunluk 
dün de devam etmiştir 

lstanbulda dün gene birçok 
geni yerlerin açılmr 

merasimi .11apıl~ .. ı. 
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Dün de Istanbul ve bütün memleket 
heyecan ve coşkunluk içinde idi 

Çin Türkleri, Müslümanları bayramımızı tebrik ediyorlar 
Dün bayramın üçüncü günü idi. 

Halk, bu büyük bayramın ıon gü
nünü ve geceıini büyük bir sevinç 
,.e neıe içinde kutlulamııtır. 

Resmi programlara göre, lstan 
bulun bir çok yerlerinde reımi kü
şatlar yapılacaktı. Fakat halkı 

bir araya toplıyacak büyük mera
sim olmamasına rağmen halk bü
yük meydanlarda, Bayezitte Cüm
huriyet meydanında, Beyoğlunda 
Takıim Cümhuriyet meydanında 

toplanarak verilen konferanıları 

dinlemiıtir. 

Konferanslar 

Gaı.i hır.. ve Fevd Paıa eyelkt sfin Ankarayı dolatırken •• 

Dün, Fatihte Ali Kimi, Oıkü
darda Halil Nimetullah, Kadıkö

yünde Tarık, Bey kozda Sadi, Bü
yükderede Fethi, Heybeli adada 
Fazıl, Kartalda Mahir, Eyüpte 

An,karada Cümhu-
ı-iy~t bayramı 

ANKARA, 31 (Batmuharri • 
l'irtırtden, telefonla) - Cumhuri -
l'et bay b. . . "k" . .. ramının ırıncı ve ı mcı 
lfUnleri Ankarada büyülC bir neş' e 
Ve 

.. tetaret içinde geçti. Bugün ü-
Çurıcij .. ·· d · A k b ai . gunun eyız. rtı , ayrama 
e; •~t.ibalarımızı şöyle bir hulasa 

cbılıriz· 

d İatanbuİda olduğu gibi Ankara 
\ta dahi bayram girmezden evvel 
b llı~nıi bir endişe vardı. Bu endişe 
ayranı içinde havaların bozması 

Mehmet Asım 
(l>cmmı IS lnd tınyıfnda) Gazi Hz. evelkl giln Mecll•ten çıkarlarken •• 

Hasan Refik, Bakırköyde Ali Rı
za, Yeşilköyde Galip Bahtiyar, 

1 
Filistin de kanlı vak'a/ar 

1 Yahudi akınına karşı 
ayaklandılar Araplar 

Kanlı tezahürler: Polisin müdahalesi 
ve karışıklık sonunda 33 kişi ölmüştür 

Flll•tln Arap relalert ve Arap kadınlanndan bir grup 

Kudüs, 31 (Hususi) - Filistine 
devam eden Yahudi muhacereti 
üzerine ayaklanan Arapların kan
lı tezahüratı ile başhyan umumi 
grev devam ediyor. Dün, sokak
larda bir az sükiinet görüldü. Fa
kat vaziyet elan gergindir. 

Arap milli meclisi bugün fevk
r.li.de bir içtima aktederek, Cemi
yeti Akvama müracaat edecektir. 

Hayfada tertip edilen eğlence -
lerin hepsi tehir edilmiştir. Son 
karışıklıklarda ölenlerin adedi 
33 tür .. 

Dün, kadınlar, siyah çarşafları
na bürünerek, evlerinin damlarına 
çıktılar ve canhıraı feryatlarla, 
polise karşı koydular. 

Polis nihayet ateş açtı. İki kişi
yi öldürdü.. On beş kişiyi yarala
dı. Kudüsün başlıca caddesinde, 
Yahudileri dükkanlarını kapama - \ 
ğa icbar eden Araplar dağıtıldL 

Filistin hükumeti, Polonya vapu 
ru ile gelen 900 Y ahudinin karaya 
ihracına muvafakat etmemiştir. 

Vapur Portsaide gitmi,tir. Mısır 
hükumeti de, Yahudi muhacirleri 

Almanyada poli•ln eline geçen 
bir Yahudi 

Filistin milli Yahudi birliği bir 
beyanname neşrederek, Arapların 
Y ahudlerle iyi geçinmeıini nasi -
hat etmiştir. 

Şehiremininde Necati, Üniversite 
karaya çıkarmamıştır. 

meydanında Salih Murat, Taksim 

Yahudi muhitinde büyük bir 

(l>evıum S UncO eayıfada) 

meydanında Meki Sait, Saray si
nemasında Zeki Cemal, Türk ıi -

nemaaında Rif at, Melek sinema
sın Azmi, Elhamra ıinemasında 

Songur Hanım, Millet tiyatrosun
da Agah Sırrı, Şehir tiyatrosunda 

Meliha Avni, Beyoğlu Halkevin -
de Faruki, Artistik sinemasında 

İbrahim Kemal Beyler tarafından 
konferanslar verilmiştir. 

(Devamı' Uncü aayılada) 

Maarif vekili 

Hikmet Bey bugün 
vazifesine başlıyor 

Hikmet Fey 

B. M. -Meclisi 

Bugün açılacak, Gazi Hz. 
nutuk · söyliyecekler 

Ankara, 31 (Hususi) - Büyük 
Millet Meclisi yarın üçüncü devre 
toplantılarına başlıyacaktır. Cel -
seyi saat on dörtte . Reiaicümhur 
Hazretleri bir nutukla açacaklar
dır. 

Nutuktan sonra riyaset divanı 
intihabı yapılacaktır. 

' Galatasarayın 
Galibiyeti 

Yunan takımını dün 
2-1 yendi 

Ga1atasaray taiumile Yunanis· 
tan kupa şampiyonu Etnikos 
takımı arasında dün yapılan 

maç 'l. • J Gaiatasarayın ga· 
libiyetile bitmiştir. Maç hak
kıoda tafsilata iç sayıfamızda 

~ bulacaksın ı. 
~I~~~~~, 



Diyecekler ki bu programla eski 
devirlerin loncalarına gidiyoruz ... 
Sözün ne ehemmiyeti var?... Bu
nun için içtimaı.mızın iktısadi nok 
tadan milli syndicalism'in dilekle
rini kabul etmesini teklif ederm.,, 

Garip değil mi ki bu mücadele
lHin ilk günlerinden itibaren mey 
dan bu "lonca,, kelimesiyle çınla
dı.. Bu inkılap esnasında yaratı-

lan Öı.itün kanuni ve ictimai tesek-
~ . 

küllerealem oldu. Bunlar rejimin 
temelleridir. 

.... FaşiMtt, tarihi maddiyun mez 
hebini (materalisme historique) 
inkar eder. Bu mezhebe göre in
sanlar, vazifelerini yainız sahne -
de endamlarını gösteren oyuncu
lardır ( Comparse). 

SOVlETLER B1RLIG1 DEVLE
TİNİN iDARESİ 

Lenin tarafından tertip edilen 
bu alem şu kısımları ihtiva eder: 

1 - Sovietler sosyalist cümhuri-
yeti birliği; 

2 - Komünist fırkası; 
3 - 111 üncü enternasyonal. 
Soviet şekli nedir?. Şimdiki 

baş Stalin'in ifadesine göre aynen 
' ?roleler'ler diktatörlüğünün dev-
cl şeklini iktisap etmesidir.,, Türk 

J· a ·ilerinin bir iki ıshlahmı tam ma 
nasiyle istinası için Larousse liiga
tinden bunların tarifini iktibas edi 
yorum: 

(Proletaire, Romada fakir adam, 
öyle biri ki yalnız çocuk yetiştir -
mekten başka bir işe yaramaz. 
İmparatorluk zamanında Roma 

halkının büyük kısmı proleterler
den ibaretti. Yaşamak için say i
nin semeresinden başka bir şeye 
malik oLmıyan kimse). 

(Didateur, Romada fevkalade 
intihap olunmuş yüksek hakim, a
mir. Muvakkaten şahsında bütün 
kudreti cemeden zat. 18 Brumai· 
re'de Napoleon gerçekten dikta -

tör olmu~tu. Romada Consolos -
lar karışık ve güç zamanlarda Sa
natonun daveti üzerine bütün kud 
retleri yüksek ve fevkalade muk
tedir birine muvakkaten teffiz e -
derlerdi. Amirliği altı aydan faz
la sürmezdi. Bu esnada hiç bir 
suretle rnesul olmadan, devletin 
menfaati neyi mucip olursa, yahut 
kendisi devletin menfaatini nere -
de görürse onu yapardr. Bir sü -
vari reisi kendisine yardım eder -

di. En tanınmış diktatörler şun
lardır. 

Cincinnatus, Camille, Syllo, 
Cesar, 

Cümhuriyetin sukutiyle dikta -
törlük te düştü. Daha doğrusu 

i::nparatorlar da;mi diktatör ha
line geldiler.). 

Şu iki köhne kelimeden hasıl o
lan terkip, bugün, Ruslarca hangi 
manayı müfittir. Gene Stalinden 
aynen: 

"Proleterlerin diktatörlüğü pro-

(Vaktile bir şehrin sakinleri ki 
belde hukukundan istifade eder -
lerdi. Bir şehirde ikamet eden ha
li, vaktı yerinde olan kimse. Ame
le ve uşaklara göre mal sahibi, 
patron, efendi. Burjua tabakası.) 
Daha doğrusu burjua, proleter ve 
amele mukabılıdır. 

Şu tariflerden istihsal edılecek 
neticeye göre Sovyet akidesince 
müsavat, hürriyet, adalet büsbü -
tün başka bir tarzda anlaşılmıştır. 
Gene Stalinden aynen alıyoruz: 

"Proleterlerin diktatörlüğü bir de
mokratik dev:et olmalıdır. Lakin 
bundan münhasıran proleterler 
.müstefit olacaklardır. Devlet dik -
tatörlüktür ve onun diktatörlüğü 

yalnız burjualar aleyhindedir.,, 
:j. :(. J{. 

Bu temel üzerine kurulmuş bir 
devletın kuvveden file çıkması 

icin önceden ahalının elekten geç-
~ . 

rr.esi lazım. Bir tarafta mal sahip
leri, hemşeriler; diğer tarafta par
yalar, kanundan dışarı olanlar, o 
kimselerin malları da, canları da 
hederdir. 

Bir kısım proleterlerdir. Bun -
lar mahalli sovyetleri teşkil eder -
ler. Şehirlerde 1000 kişiye 1 meb
us; köylerde 100 kişiye 1. Bu in -
tihap bütün sistemin esasıdır. Bu 
sovyetler, nahiye, vilayet, mınta -
ka, muhtar cümhuriyetler birlığı
nın kongresını terkip eder. Bu kon 
gre bırlığm en yüksek uzviyetidir. 

icra komitesi tarafından yılda 
bır kere toplanışa davet edilen bu 
kongrenın biricik işi kendısme 

arzolunan tedbirlen tasdikten iba
ıettır. Esas itibari'e icra komite
smın kudreti daha büyüktür. Fa -
kat bu heyet senede üç defa top
landığından onun kudretmı büro 
istimal eder. Bu, daimidir. Merke
zi kornıtenm bir "halk komiserle -
ri,, meclısı mevcuttur. Bu meclis 
burjua hükfımetlerindeki vükela 
meclislerine tekabül eder. İnzı -
bat, polis işleri (gepeu) bu mecli
se merbutlur. 

Hası~ ı, bütün iş burjuaları ten
kil etmektir. 

Zinoviyev yoldaşın Halle'de, 
1920 senesi ikıncı te~rının 14 üncü 
günü söyledığı nutkundan: 

"!~çiler, burjuaları yok etmek
ler işe başlamalıdırlar; çünkü on -
larm başlıca düşmanları burjuva -
!ardır. Bunun içindir kı komi.inist
ler terhip (terreur) ten vazgcçme
meli<lirler. Biz, inkılaptan evvel 
de, inkılap esnasında da tcrhipçi 
idik., daima öyle kalacağız, eğer 
inkılabı ve proleterler diktatörlü -
ğünü ciddi telakki ediyorsanız ter
hibi de kabul edeceksmız; terhip -
siz hiçbir şey yapı' mış olmaz. An -
cak terhip iledir ki burjuaların 

metan.eti sarsılacaktır; ve bu su -
retle yeni bir proleter devletr nü -
munesinin meydana çıkmasına 

yardım edilecektir.,, 
~ · b. :[.;ç.:f. leterıerın urjuva üzerine tahak. 

kümü demektir. Bu tahakküm ka- 1924 tarihli teşkilatı esasiyeye 
nunen lahdi~ edilmemiştir. Ta - göre Sovyetler birl iğini teşkil e -
hakküm cebir ve şiddet . üzerine den heyetler ve prensipler bun· ar
müstenittir. Bu tahakküm ça1 ı - dan ibarettir. Harice kar~ı ancak 
şan ve "vaktiyle,, istismar edilen bu heyetler görünür. Kanunda in
halk kütlelerinin hüsnü nazarına 

1 

tihaptan, reyden, namzetlikten 
dayanır.,, Lahsolunuyorsa da bunlar basit 

Aynen: "proleterler tarafından geçer. lntiha.plarda umumi liste -
burjuaları ezmek için bir makina- ler esastır. Meclislerde ise ancak 
dır.,, kabul etmiyenlerin reyi araştırı -

O halde burjua ne elemektir? lrr. Bunun içindir ki maha1li sov -
Onun tarifim de lugat kitabın - yellerin içmde yalnız yüzde 59 ve 
elan çıkaralım: hatta yüzde 60 kadar parti azası 
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bulunduğu halde kararlar ittifakla 
ittihaz olunmaktadır. 

Sovyetler teşkilatı işte bu. Şim 
di fırkaya geliyoruz. Proleterler, 
devleti idare için her halde erka -
na muhtaçtır. Bu erkan ancak in
kılap partısı erkanı arasından se -
ç.ilir. Akla gelir ki bu erkan taba
kasını sovyetler temin eder. Ha -
yır öyle değil. Asıl proleterler soy
yetler tetkil eden aza dır. Fırka, 
proleterleri idare etmekle beraber, 
münhasıran proleter kimselerden 
terekküp etmiyor. Bizzat Lenin, 
Çiçerin, şimdilik Büyükadada mu
kim Troçki ve daha birçok büyük
ler burjua tabakasından idiler. İş
te bu zatlerdir ki proleterleri ida
re ediyorlar. 

Fırkanın cüzü ferdi hücre (Cel
lule) dir. Azası en azdan üçtür. 
Parti teşkilatı da, tıpkı, Sovyet 
leşiklatını takip eder. Nahiye, vi -
la yet ve saire. Fırka yıllık heyeti 
ve fıı-ka merkez komitesi bütün bu 
teşkilata hakimdir. Bu teşkilat da 
aynile sovyet intihabatı gibi ıntı -
haplarla meydana gelir. 

Şimdiki halde fırkanın nazım 
ve hakimi Stalin yoldaştır,. Bütün 
siyasete, idareye, iktısadi işlere, 

para hususlarına, asker umuruna, 
beyne'milel mesalihe kendisi ka -
rar verir. Bu kararlar Politbüro 
denilen siyasi kale.me gider. 

;;. J{. :f. 

Reşat Enis, GONK VURDU ile 
edebiyatımıza üçüncü eserini ve -
riyor. Bu, her okuyucunun se
verek, benimaiyerek okuyacağı 
çok kıymetli bir romandır. 

Standal: 
- Bir roman, büyük bir yol ü

zerinde gezdirilen bir aynadır. 
Der... Reşat Enisin romanı İs-

tanbul sokaklarını dolaşan dürüst ramını Çin müslümanları 
görüşlü bir aynadır. Burada bir kutlularız .. 

çok hakiki hayat sahneleri - bü- Beyog"'lunda bir ili< 
tün acılıkları ile - gözünüzün ö- S 
nüne seriliyor. Kahramanlar fev- mektepteki konferaJ1 
kalade karakteristiktir. Ve siz Beyojlu Do!rnz:uncu ilk Jt1;~ 
onların hepsini tanıyacaksınız... tepte Ethem izzet Bey ~ efş 
Aykırı, dürüst, garip, gülünç, düşü saat 2 l de halka ve davethl ~ 
nüşleriyle hepinizi aşina)arımz - hitaben bir konferans verer~\. 
dır. yeni Türkiycnin kurulu:uou b•' 

"Gonk Vurdu,, realist tablolarla ihtilal, istik.il ve inkı lap saf .,t 

doludur. İtte bir mahalle kahve- !arının bir tahlilini yapJJ'l•Ş)S ~ 
si, ki kim bilir kaç kere hasırı yır- ondan sonra 1923 den 19 ~ 
tık peykesinde bağdaş kurdunuz; kadar inkı'abın geçirdiği ıt[t, 
rahut arkalıksız iskemlesinde - ve tekamül üzerinde izabll 
müellifin tabiri veçhile - kambu- bu'unmuştur. e' 
runuzu çıkardınız. Mahalle kah- Ethem izzet Bey on yılıt1 ~e' 
vesi siyaseti nasıl yapılır?. Günün ticeleri üzerinde durarak 
hadise~eri burada nasıl bir gözle miştir ki : ~ ·· .,ıe' 
görülür?. Kahvehane müdavim - "Her on yıl öbürüne bo, ı.ıfı 
leri mükemmel ve çok canlı göste- l:. u geceki gibi hızla ülkü, ~~:jj~ı 
riJmişlerdir. heyecan ve hepsinden u tDe 

Muharrir, eserinde Beyoğlunun hür ~fendi bir Türkiye de~~ ~İ' 
.mahut yan sokaklarını, en şaşmaz ede ideal imizdeki büyük rur ıJ~ 
bir objektif sadakatile gösterirken yeye varacaktır. On yıl ~ı.1 11~5· 
bu sokakların sekeneıini te~kil e- işaretidir. On yıl her şeysı g'her 
den kadınların maddi ve manevi pedilen Ttrkiyenin yenideJ1 ·dır• 

Gerek sovyetlerin, gerek komü- ıztırapla do'u hayatlarını anTatır- şeye sahip o'uşur.un ifadc 5~1isl 
nist fırkasının hükmü mülki hu - ken, müfrit bir natüralist olmuş _ Ve Türk her şeydır. Ke[1'.J 
dutların içinde geçer. Lakin cümhuriyet budur.,, 0 -~ tur. e v 
"Marksizm,, ve bu günkü tabirile ' Romanın diğer bir hususiyeti de Nutkun genç iğe temas ae1 
"Leninizm,, akide ve mezhebi bu Babıali dediğimiz gazetecilik ve kısmında da Ethem izzet 
hudutlarla iktifa etmemektedir. k ı · · k b' demiştir ki: Jı yazıcılı a emtnı Hmen ıze an - 9 D 

Bizzat Lenin 22 haziran 1927 d K' b k f' "tu,.,. .. ü0 o!du5-u gibi yar•0k .. ı.j' latmıı olması ır. 1ta ı ço ne 1s o .,11 

komintern kongresinde şunları söy bir surette tabedcn Sühulet kütüp- öbür güne de itimatla ba 
!emişti: "Eğer diğer memleketler- hanesidir. liriz. o~' 
d d k b d . k . ~ k b'J ·ı· j(J)ll • e e ısa ir zaman a ın ı ap Mem'c ette ı gı ı, ,,.ı' tlflftllllmıııııuııın1111111t1MIHlllARllNIJllRnmmtmatttttntilHUillftfl iUIUtllltlllU1llmlltn "~ 

b h ld .. b .. t•• hUS aşl".mazsa ma vo uğumuz gun - !islerinin kaba şeklinden bugünün varlı!c l ı ve asrın u un 11ç· 
dür.,, Bu hususu daha ziyade uza- daha mlilekamil ve daha tam tem- yetleriııe giren hakim bir::"''' 
hp siyasete girmek istemiyoruz. sili heyetlerine varabilmek için i _ tık yetişiyor. Eu Mustafa i~e 
Y k k K 1. .. hıJ'··~ alnız şurasını bilmeli ·i omü - k: bin sene çalıttı ve, eıern ancak ger ç!iğid · r. ema ıst currı · · t1)ı 
nı.zm bı'r memlekete mahsus bir tı·n yu··zakı ge.,çliktir. f{eJ' umumi hatları ikmal edilmiştir,, •· hl'·./ 
şekil değildir. Gayesi, büyük din- ' 'ani yapacak çok "CY kalmamrıı _ ergen ve o '.g un çocuklarıd/, 

J ]' 'S' ...... ır i.J' ' ler gibi, cihanidir. -Ol-H08NltllilUIMIUlll0 .. 11UWWIUIUUIUlilllıtlilll ··r 
ı t 1 O . trr. ınülün ehemmiyetli olduğu s" ..<'le 1 

kinci nternationa e uvrıere Evet, tarih silsile:;i nazara alı - r· ,.. t 
b .. 1 b' k. d' d L. lür. Parlamentoları da usu ı..ı;, 0'~1 oy e ır gaye ta 1P e ıyor u. a narak en eski Türk kurultayların - " 
kin kcmünistler ondan ayrıldılar dan, Frank' arın Re:chstage'lerin - todu dairesinde tenkit edece '/. fc 

b h d f k · · b. ·· ·· sak bundan soma alacağ. 1111
1
1 
•• 1'1'~' ve u c e e varma ıçın ır uçun 1 den, Rc.malılarm meşhur Comices o " 

ı • ı Y hakkında bir fikir edinJJ'llŞ rl ~ü nlcrnaliona e yarattı ar. a - centuriatcs'lcrinden şimdiki par- , (f. 

ni birlik devletının söylemediğini lamentolara kadar gidilirse teka - ıuev:.ııı1 / 

bu enternasyonal kongreleri birlik -------------------------___.-/~ 
arazsinde toplanıyor. Çünkü o zc- ""'., • .____ 1 ) d 

r Yann akşam SARAY (Eski c; orya a 
min bu toplamşa müs:ıittir. Bat - 1 B 

1
• N İ K İ N C İ G E C E 

ka yerlerde de buna istidat hasıl / 
alursa oralarda da toplanabilecek- 1 

tir. 
(YIKILArt SALTANAT) ırı 

~ütün btanbul l lalkırıın ı..rıdip glirrcrği w J,errıali takdiri.: alkı ~lı) :ıc'" 

Meclis, parlamento 

Bir büyük muharrir diyor ki: 
"Fikri beşer, eski avam mec -

muhteşem ve zengin şae-~ filmi ~ 
IVAN MOSJOUKINE 

,: ___ Tania Fedor ve Ciıaston Modot tarafınd&ı" , 
[9~40 
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KIS 
• 1_ Başım onıuzunda, elleri elimde 
lı'ien oözl . . . . b k ' • erının ıçıne a ar ve o 
)'aıak ao·· .. .. l d' zu soy er ım: 

- Seni seviyorum ! 
d O zaman bile hemen elini elim

en çeker, avucunu ağzıma da-
3'ar: 

- sus! derdi. 
l Bazan o coşardı. Boynuma sarı
ndı, saçlarımı okşardı .. 

O zaman, hemen fırsat bulup 
sorardım: 

- Beni seviyor musun Behire? 
Derhal biraz gerilerdi. 
- Biliyorsun. 
- Aına söyle. 
- Buraya gelir miydim?. 
- I<uzunı Behire söyle. 
- Neden?. 

ANÇ 
Nakleden: Selami izzet 
metresim olduğunu söyliyecek ol -
sam, bunu duyacak olsalar, kı -
yamet kopacak .. Halbuki, birkaç 
sene sonra, ondan da, benden de 
bir avuç kara toprak kalacak!,, 

Yeni bir huy peyda etti.m. 
Behireyle meşgul olan, konu -

~anların hastalıklarını uzaktan 
teşhise çalışıyorum. Hangi hasta -
lıktan, nasıl öleceklerini tahmin e
diyorum. 

tık teşhisi Ali Ferdiye koy
dum: Onda kanser var. Bu men -
hus hastalık onu gebertecek. 

Bir gece sinemadaydık. Ben en 
geride oturuyordum. Önde Behire 
vardı. Kocası, arkadan, çıplak en
f'esini okşuyordu. 

Her kolunu oynatış, kalbime 
bir kama saplıyordu. 

( /Jı>uamı rar) 

Meteliksiz oradan oraya 
dolaştı, durdu 

Evvelki gün şimdiye kadar en -
der işitilmiş bir vak'a olmuştur . 
Hadise bir şoförle timarhaneden 
yeni çıkmış bir deli arasında vu -
ku bulmuştur. 

Kaçık tabirine uygun olabilecek 
deli, üstü başı yırtık bir haldedir. 
Ve Samatyada mahalle aralarında 
dolaşmaktadır. O esnada oradan 
geçen bir otomobil gözüne ilişmiş 

derhal: 
- Şoför yanaş ... 

işaretini vermiştir. Tabii şoför o -
tomobilini çekmiş: 

- Emriniz efendim. Diye nere· 
ye gideceğini sormuş. 

Deli, otomobilin kapısını aça -
rak içeri girmiş: 

- Beşiktaşa çek ... 
Emrini vermiştir. 
Şoför, müşterisinin üstüne başı· 

na bakmadan, vitese basmıştır. 
Otomobil Beşiktaşa geldiği va • 

d'~~ Eğer "Seni seviyorum,, de -
ıgıni duyarsam, dünyanın en mes 

~t insanı olacağım. llllllUWllDlllQUllllUJlllntll11flllllm111111mı111111111n1111tı1111mı11ntılfm1111nı1unı11111111tcJH kit m ÜŞ teri : 

- Ne cocuksun ! 
Ve söz ;öylememek için öperdi. 

Bulgaristandan kaçan - Fındıklıya ... 

d
. - Peki, hiç değilse, azıcık sev-

Türklerin şikayetleri Emrini vermiş. Fındıklıda oto -

ısKEÇE' 30 
mobilden inerek bir müddet etra -

1'"'". • 
gını söyle. 

- Tabii. 

(Hususi) - Bir -
kaç gün evvel Bulgar hududunu 

geçerek Yassıören başından üç 
Kaçmak, koliarımdan kurtul - Bulgaristanlı Türk Yunanistana tnak .. 
ıçın, sağına, soluna bakınırdı. iltica etmiştir. Bunlar karakol ma-

''S -:- Behire, canım Behireciğim, rifetile yakalanarak İskeçeye geti
enı azıcık seviyorum., ele. 

rilmişlerdir. Bu üç kışının geriye 
; Evet.. iade edilmediğini gören ora havali 

hla söylemiyordu. 1 • kl k f'l k f'l y h A sı poma arı a ı e a ı unan u 
rtık inattan vazgeçtim. Hisle- 1 1 d k f' b 1 tin· cm unu geçere ırara aş amış -

k 
ı, Çocukca sözlede meydana çı- . d 

lrry d · ıar ır. 
or um. Kaçan bu zavallıların verdikle-

- Beni beğeniyor musun?. r' malUmata göre; bilhassa on gün 
- J;'-•'-ı "oırtiegeniyorum. d ı;·---·~~ " en en 8ulg«>.ristan pomakları 

- Bana fenalık et.miyeceksin son derece bir tazyik altında bu -
l~?ı. 

- Hayır. 
- Yemin eder misin?:~ 

- "'f emin ederim. 

- Sen benim hayatımsın, ha -
Yat 1hlsın Behire. 

- Evet ... 

1unmak'tadırlar. Bu tazyikm ne -
ticesi olarak bütün pomaklar Yu-
nan topraklarından geçmek aure -
tile Türkiyeye hicrete karar ver -
mişlerdir. Son günlerdeki akının 
sebebi işte budur. 

Şimdiye kadar .. 40 - 50 Türk 
Birkac giin icim rahat 

lc::ıeıı· b - ~ 
ı ulurdum. 

-18-

ederdi, hududu geçip Yunan karakollan -
na teslim olmuşlardır. Pek çokla -
nnın korkudan balkanlarda or -

İrl~n, aylarca böyle biribirine 
:ı:rt Ya b'l· . ? şıya ı ır mı .• 

Behireye beslediğim a~k; beni 
ataea~ d b'h b ' gı uçurum an ı a er oıu -
~~it\; randevu günlerinde bekle -
Yı~~'tll · k . . 

ı ona avuşunca sevıncım; 

eliınd k w d' . I en açıracagım en ışesı, ar -
tadaılarından kıskanmam, Ferdi-

re kar~ı beslediğim kin ve nefret; 
~aYatımdakı ıstıkrarsızlık, bütün 
a llnlar huylarımı değiştirmişti. 
a~ka bir adam olmuştum. 

Evvela zayıfladım. 
b· -Baıan aynaya bakardım da, 
d~~ deri, bir kemik kaldığımı görür 
~tn. Derilerımın kemiklerime sa 

l't drğınt hissederdim. 

Gilyet yumuşak huyluydum. 
old Sinirli, asabi, kavgacı bir adam 
b. unı. Hastalarımı çekemiyorum. 
Qll's, ~ k ogunu tokatlamamak ıçm 
endinı· .. d' K b ~.. ı guç zapte ıyorum. a a 

l~:ı:ler ~öylüyorum. T erbiyesizleni
<>tuın. 

~-- liastanedeki işlerimi ihmal edi 
"t'Utn, 

0 Artık, beni Behireden ayıran, 
k tı~nla tamam ile birleştiı mi yen 
l'ıfl. ere lanet ediyorum. Ahbapla -
ktt'tıdan kaçıyoru.m. Yabancılara 

~1Yorum. 

nehirenin aşkı beni çıldırttı. 
l\endi kendime düsünüyorum: 
~ ~ 

va !'ie sersemlik bu!... Bir kadın 
hl\.-, ki hayatım için, su, ekmek, 

"a. kadar elzem. Ama eğer onun 

man ve dere içlerinde saklandık -
larr söylenmektedir. 

Hükumet bunlara, Türkiyeye 
gitmelerini temin ıçm azami kolay 
lık yapacaktır. 

•• 

o 
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ÇIK Ti 

- ; -. i - . ~ 

fı seyrettikten sonra: 
- Çek Karaköye ... 
Diye tekrar otomobile gırmış • 

tir. 
Şoför, saatlerden beri lstanbu -

lun bir ucundan öbür ucuna kadar 
taşıdığı müşterinin yüzüne bak -
mış. Fakat gene bir şey l'Oylemeğe 
cesaret edememiş: "Elbette bir işi 
var .. Belki de taharri memurudur,, 
diye düşünerek Karaköye gelmiş -
tir. Karaköyde paraları alacağım 

ümit ederken deli müşteri, aradığı 
m burada da bulamamış olacak 
ki: 

- Haydi Eminönüne.. Demiş • 
tir. 

Şoför Eminönüne de geldikten 
sonra tahammül edememiş: 

- Birader sen bana daha çok 
çektireceksin hele şu paraları ver 
de sonrasına bakarız .. Demiştir. 

' 
Fakat müşteri anlamamış gibi, 

otomobilden inmiş gitmek istemiş 
tir. Şoför omuzundan yakalayın -
ca: 

-Peki o halde Eminönüne çek .. 
Demiş. 

Artık otomobilin benzini de kal 
mamış olduğundan buna imkan 
olamamış, şoför: 

- Sen paraları ver.. Otomobil 
buluruz. 

Cevabını vermiş. Fakat 
mukabele görmüştür: 

- Ne parası?. Yarın ııel 
yım. 

- Nereye? .. 
- Nereye istersen .. 

şöyle 

vere· 

Şoför neden sonra işin iç yüzü -
nü anlamış. Deli müşterisini polise 
haber vermiş. 

Şoför yaktığı benzine mi, çekti
ği eziyete mi yansın? .. 

§ Harbiyede Fatih tramvayına 
binmek istiyen Kiryakiçe isminde 
bir kadın, muvazenesini kaybede -
rek düşmüş, ağır surette yaralan -
mıştır. Kiryakiçe hastaneye kaldı
nlmıştır. 

§ Aksarayda Bostancı iskelesin 
de çımacı Süleyman iskelede te -
mizlik yaparken, aynı mahallede 
oturan Mustafa taşla başından ya
ralamıştır. 

§ Şehzadebaşmdan Edirnekapl
ya giden 415 numaralı tramvay 
arabasının basamağından atlamak 
İdİyen Dursun muvazenesini kay
bederek düşmüş ağır surette yara
lanmıştır. 

Y arah Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. 

Ankarada Cümhuriyet bayramı 
Uaşmakai<'dc-n llet:tlfl• tat zamandaki trajlarının en a§a • 

ihtimalinden ileri geliyordu. Gün ğı üç, dört misli hasmış oldukları 
lerden ve haftalardanheri büyük halde posta gelir gelmez bütün ga· 
milli bayramı en zengin süsler, en , zeteler nihayet bir saat içinde tü -
güzel renkler, en parlak ziyalar.la kenmiştir. Şimdi gazele almak 

karşılamak için hazırlık yapan istiyenler aradıkları halde bulamı· 
halk bu uğurda bir çok emek veri· l . . . . yor ar . 
yor, herkes kendı takalı nıshetın- Ankşrada bayram içinde her • 
de para sarfediyordu. Bayramdan kes sevinç içindedir. Fakat hiç 
bir kaç gün evvel soğuyan ve yağ- şüphe yok, ki şoförlerin .sevinci 
murlıyan havalar o halde devam çok canlıdır. Çünkü bayram gün· 
edel'Se verilen bütün emekler, bü - }erinde burada taksiler sabahtan 
tün bütün değilse bile, biraz olsun akşama, akşamdan sabaha kadar 

boşa gidecekti. işliyor, mütemdiyen müşteri taşı -
Fakat, bereket versin, hu kor - yor, mütemadiyen kazanıyor. O 

kulu ihtimal tahakkuk etmedi. kadar ki bayramın ilk günü büyük 
Bayramın ilk günü herkes gözleri- müşkülatla bularak binmiş oldu • 
ni uykudan açıp ta havaları iyi bu gum bir taksinin şoförü aynen 
)unca geniş bir nefes aldı. Bu su - şu sözleri söyledi: 
retle agyet geniş bir saha üzerinde "--. Efendim, bizim bütün ümi· 
yayılan halk kütleleri Gazinin ~Ü~ dimiz bu üç gündedir. Ben bu oto
zel ve heyecanlı nutkunu pek ıyı mobili ödünç aldım, üç gün için • 
dinledi; büyük bir intiza.m içinde · deki kazançla ödeyeceğim.,, 
geçen resmi geçidi pek güzel gör- Bunun içindir ki Ankaradaki 
dü. Vakıa Ankarada yağmur ol· taksilre bayram günlerinde bekle· 
maması hemen her tarafta az çok 1 me adetini de kaldırdılar. Bazı • 
toz bulunması demektir. Fakat ı ları bir müşteri alırken pazarlık e
yağmur korkusundan kurtulan diyorlar, "gidilen yerde fazla bek· 
halk toz ve toprağa bin kere şük - ı leyemeyiz.,, diyorlar. İcap ederse 
retmiştir. ancak beş o dakika için bekleme-

Bu sene resmi geçitte i~ci g~nç- ı ğe razı oluyorlar. Bununla bera • 
ler gibi, g~nç hanı~ k~fılelerı de I her, şoförler kadar olmasa bile , 
vardı. lzcı kı~afetındekı g:nç ~.a- j Ankarada esnaf m hemen hepsi az 
nımlar yeni hır haya.ta ~o~r~ s~r- · çok bayramdan istifade etmiştir , 
atle ilerliyen Türk mılletının ıstık- hala etmekte devam ediyorlar. 

halini canlandırıyorlardı. Ankaraya en aşağı bir hesapla 
Gazinin millete hitab~si baştan hariçten elli, altmış bin ziyaretçi 

nihayete kadar derin hır heyecan (asker dahil) geldiğine ve 
içinde dinlendi. Fakat bu ~~ye- bunlardan hemen hepsi az çok 
can, hitabenin en sonundakı Ne bir para bıraktığına göre Ankara
mutlu ben Türküm diyene!,, cüm- hlann iki katlı sevinç duymaları 
)esine gelince bütün gözlerde yaş k t b'A d - ·ı 'd" ? 

• A • • pe a 11 egı mı ır .. 
damlalarına ı~k~lap eden hır şıd· Diğer taraftan bayram yalnız 
det peyda etmıştı: . . . . yerliler için bir istifade fırsatı ha· 

Gazi Hazretlerımn hıtabelerın - zırlamamıştır. Hariçten gelen iş 
de en zi:ade nazaraı ~.ikkati c~l - adamları da bundan müstefit ol • 
beden hır nokta da guzel san at- muşlardır. Çünkü nakliyat tarife -
lara temas eden fıkra idi. Çünkü lerinin tenzilinden istifade ederek 
Gazinin bu fıkrada güzel san'at - gelmi~ olan bu iş adamları aynı 
lara hususi bir teveccüh eseri gös- zamanda mal nümuneleri de getir-
termesi resim, musiki, edebiyat 

mişlerdir. 
gibi güzel san'at şubelerinin mem- Ankaraya her taraftan ziyaretçi 
leketimizde yeni bir terakki mer- kafilelerinin gelmesi, devlet mer • 
halesine yaklaştığını gösteren bir kezimizin on sene içinde geçirdiğ 
beşaret manasını ihtiva ediyordu. tekamiı1 safhalarının hatırlanma • 
Bunun için lstanbuldan, büyük sına güzel bir vesile hazırlamı§tır. 
bayram münasebetiyle, Ankaraya On aene evvel çamurlar içinde, 
gelmiş olan bazı güzel san'at men· kösteb~k inlerine benziyen izbe • 
supları bayramdan sonra çok mü- lerden ibaret dar, çamurlu, dola • 
tehassis olmuş görünüyorlardı. Dö- şık ve karışık binaları, yolJan ve 
nüşlerinde meslektaşlariyle görü - yangın harabeleri ile sinek ve ha • 
şerek güzel sana'tlar sahasında şarat yatağı olan sıtmalı şehir ne • 
yeni bir toplanma ve teşebbüs için rede, memleketin mazisini temsil 

hazırlanıyorlardı. eden 0 şekillerin yanında bugün 
Ankarada bayram günlerinde cümhuriyetin istikbalini canlan ~ 

gazete satışı bir hadise şeklini al- dıran ab.idelerden müteşekkil ye· 
tnıştır. İlk günde seksen bu kadar nişehir nerede?. 
sayıfa çıkan "Hakimiyeti Milliye,, Bu yeni binalar şehir içinden 
yi almak için halk ve izci gençler fışkıran medeni imar hamleleri -
matbaa kapısına hücum etmişler - dir. Eski senelerden kalan bina 
dir. Hakimiyeti Milliyenin bu nüs- bakiyeleri de mazinin her gün bi· 
hası çabuk tükendiği için pek çok raz daha uzaklaşan ve kaybolan 
kimseler almağa imkan bulama - izleridir. 
mışlardrr. 1stanbuldan gelen ga -
zeteler de hemen ayni rağbetle 

karsılasmışlardır. - . 
Bazı .müvezzilerin etrafına gaze-

te almak için halkın toplanışı bir 
nevi yağma şeklini almıştır. Bir 
çok kimseler müvezzilerin bağrış· 
malarına ve polisten istimdat et • 

Ankaranın bu manzarasını gör • 
dükçe Mehmet Ali Beyin onuncu 
yıl dönümü münasebetiyle yazdı • 
ğı güzel şiirin şu parçalarım oku • 
maktan kendimi alamıyorum: 
"Ankara Ankara güzel Ankara 
Seni görmek ister her bahtıkara" 

• 
melerine bakmıyarak gazeteleri "Ankara Ankara kardır taşın 
almışlar, bazıları da paralarını Kartallar yuvası iğilmez ha,m,, 
vermemişlerdir. Bundan dolayı • 

satışlar neticesinde müvezzilerin "Burcunu seyreden dik başlar 
yirmi beşer, otuzar kuruş açıkları insin; 

çıkmıştır. .. . ı Tabiat nasıl Türk azmini yensin?. 
Gene gazete alışma gostenlen 

1 

Yoktan var edilmiş ilk şehir 
tehacümden dolayı Ankarada ga· sensin! 

zete bayiliği yapan (Akha) kü · Türk sende kulluktan çıktı 
tüphanesinin camları kırılmıştır · I Ankara - .,, 
lstanbul gazetelerinin her biri mu- Mehmet Asım 

-
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Memlekette Bayram Başvekil ismet Paşa Hazretleri 
bir nutuk söylediler 

Kuruldu kurulalı böyle ha yram gör., 
miyen memleketlerimizde coşkunluk 

Ankara, 31 ( A.A.) - B~ı~veki l 

ismet Pa~a Hazretleri dün ~iraat 
enstitülerini açarken ~u nutku söy
lemi~lerdir: 

ne kadar büyük bir zevk olaca1' • 
sa bu vazifenin ifa olunduğı.ııııl 
görmek le memleket için o kad-' 
büyük bir teminat olacaktır. S&ı • 
rada yetisecekJerin bundan beş 011 

Muğla' da 

Muğla, 29 (A. A.) - On bin
lerce halk Cümhuriyet meyda
nmda toplanarak en büyük gü· 
nümüzü kutluladılar. Bütün Mu~
la ayakta ve co,kunluk içinde-· 
dir. Vali her teşekkülün önün· 
den geçerek halkı ve mektepli
leri teftiş etmiştir. Bundan son· 
ra to?rak alma meras :m ı yapıldı. 

Nutu < söylendi. Bun:tan sonra 
vah toprağı kutu içine atttı. 

Halk fırkası, halkevi, belediye 
reisleri, bir malfıl gazi, bir şehit 
yavrusu mekteplilerden bir kız 
ve erkek talebe de toprak attı. 

Bundan sonra resmi geçit baş· 
ladı. Şehir heyecan içinde yü· 
züyor, Muğla kuruldu kurulah 
böyla bir bayram yapmamıştır. 
M~kteplerin hazırladığı sugıler· 
de s1ygı yerinde bir Gazı kö· 
~esi ayrılmışhr. Gece feoeralay· 
larile teıahurat dtvam etmede· 
dir. 

izmitte 
İzmit, 29 (A.A.) - Cümhuriye

tn onuncu yılı ve bu münasebetle 
Gazi heykelinni küşat resmi kut
lulsnmaıı için iki gün evvel köy -
lerden halk mümessilleri geldi. 
Sabah karanlığında büyük bir 
halk ki.itlesi Gazi heykelinin bu -
lunduğu Cümhuriyet meydanına 
toplanmıştır. 

Meydan 30 - 40 bin kişilik mu 
nzzam bir insan den:zi halini al -
mışiı. Halk, sonsu.. bir heyecan 
ve neşe taş.ryordu. 

Mera::ime saat dokuz buçukta 
başlandı. Vali Bey yanında üssü 
bahri k~mandanı olduğu halde ay 
rı ayrı bütün teşekküllerin, muhte-
1 if cemiyetlerin halkın bayramını 
kutL;ıladr. Halk tarafından hep 
bir ağızdan Cümhuriyet marşı söy 
lendi. Şehrin muhtelif mıntaka -
larına hoparlörler konulmuştu 

Ge~it resmi başla.mrştı. Kara ve 
deniz askerleri, izciler, mektepli -
ler, muhtelif esnaf cemiyetleri ve 
ha1t: teşekkülleri parlak parlak ve 
şimJiye kadar görülmemiş bir ge
çit resmi yaptılar. Şehrin muhte
lif yerlerinde hatipler tarafından 
mıtuklar irat edildi, konferanslar 
\:erildi. 

Halk neşe ve heyecan içinde so
kakları: yaşasın Cümhuriyet, ya
§asın Gazi sadalarıyla çınlatmak
ta ve Cümhuriyet marşını okuya -
r~k do!l!'.§omaktadır. 

Kes;.;inde 

!(eskin, ~9 (A.A.) - Büyük 
bayramımı'~, her taraftan binler
ce halkın iştirakiyle coşkun teza -
hüratla kutlulandı. Kasaba ve köy 

lerimizde halk payansız bir sevinç 
iJe 'eeliklere devam ediyor. Hal
kın ruhundan doğan bir sevinçle 
Cümhuriyete bağlı' ıklarım göster
mektedir. 

Haymanada 

Haymana, 29 (A.A.) - Cüm -
huriyetin yıl dönümü bugiin Hay

da kadın, erkek ve çocuk köylü
ler tarafından hep bir ağızdan söy 
lenilen istiklal ve Cümhuriyet mar 
şı ile başlanmıştır. 
Hazır:anan kürsülerde hatipler 

taraf mdan Cümhuriyetin on sene
lik feyizli eserleri hakkında nutuk 
lar irat edildikten sonra, jandar -
ma, mektepliler, teşekküller ve 
halkın iştirakiyle büyük bir resmi 
geçit yapılmıştır. 
Geçit resminden sonra toprak al
ma merasimi de yapılmıştır. Hay
mana baştan başa bayrak1ar)a ve 
Gazinin vecizelerini havi döviz -
lerle süslenmiştir. Gece fener 
alayları tertp edil.mittir. 

Polatlıda 

Polatlı, 29 (A.A.) - Büyük bir 
ihtimamla hazırlanan Cümhuriyet 
bayramına halk çok erkenden gel 
meğe başladı. 

Şehirli, köylü binlerce halkın 
teşkil ettiği bu sevinçten taşıkın 
galabalık, Gazi Hazretlerinin nu
tuklarını büyük bir sabırsızlıkla 
radyo başında bekliyorlardı. Bin
lerce halk büyük Gaziyi içten ge
len coıkunluk ve minnettarlıkla 

dinledi. Ve sürekli alkışladı. Cüm 
huriyet ve istiklal marşları hap bir 
ağızdan söylendi. 

Bundan sonra tehitliğe gidile -
rek şehit'erimizin hatırası taziz e
dildi ve belediye reisi tarafından 
nutuk söylendi. Şehitlerin menki
be!eri anlatıldı. Halk sevinç için
de bu büyük bayramı kutlulamak
ta devam ediyor. 

Artvinde 
Artvin, 30 - Dün 

diyen ya~~.n yağmura 

mütemt'
rağm-..:n, 

merasim ve resmi geçit proğramı 
n:~kteplerin Cürr.huriyet ve zaf e
ri temsil e'mek ~ızere vücude ge . 
lirdikelri •j Uzel ~t-kil' e-r ve levt~. -
lar arasrnd.... büy,1!< bir sevirıç!t> 
aynen :l\tbik edi'.dı~ten sonra d;:·.
ha akşam olmadan gece tenviratı 
ba~lamıştrr. 

Resmi binalar ve evler, günler
denberi büyük bir dikkat ve gay
retle müsabaka edercesine hazır -
lanan muhtelif şekillerde aydınla
lılmış, renkli ışık· arla yazılan 

"Var ol Bükük Gazi!.,, "Yaşasın 

Cümhuriyet,, yazıları bir çok bina 
ı~rı süslemiş, saat yirmi buçukta 

atılmıya başlıyan top sesleri ka -
vu~!:ığumuz bu uğurlu günü dağ
ları sarsarak ilan etmiştir. 

muş, milli oyunlar oynanmıştır. 
Bugün de tenlik aynı sıcaklık 

ve sevinç içinde geçmiş, belediye 
cnünde mil"i oyunlar oynanmıf, hi 
tabeler, konferanslar verilmittir .. 

Bu akşam memleket gençleri ta 
rafından güzel bir müsamere ve -
rilecek, zafer ve Cümhuriyete ait 
temsiller gösterilecektir. Artvin 
sevme;, bayrak, ışık ve ne§e için
dedir. 

Osmancıkta 

Osmancık, 31 - Büyük hayra -
mın ikinci günü de azim tezahü -
ratla belediye meydanında kut:u -
lanmış, halk tarafından milli oyun 
lar oynanmış ve şenlik fiıekleri a
tılmııtır. 

Üçüncü günü sabahı Halk fır -
kasında konferans ve öğleden son 
ra keza belediye meydanında halk 
hatipleri tarafından nutuklar ve -
rilmiştir. Köylerde pehlivan gÜ -

reşleri, at yarışı ve cirit oyunları 
yapılmaktadır. 

Samsunda 
Sa.maun, 31 - Bayram devam 

ettikçe halkın heyecanı yükselmek 
tedir. Dün öğleden ıonra avcılar 
k~übünün açılma merasimi yapıl -

"Efendiler; 
Şimdi yüksek ziraat enstitüsünü 

resmen açıyorum. Türkiye Cümhu 
riyeti bu enstitüyü vücude getir · 
mek için senelerden beri emek 
sarfetti. Bu enstitüyü fakultele -
riyle birlikte memlekete, ziraatte 
ve baytarlıkta yüksek mühendis -
ler yetiştirecek bir üniversite ta -
nıyoruz. Bu enstitü memleketi ge· 
rek baytari sahada, gerek ziraat 
sahasında tetkik ve ıslah edecek 
tam manaaiyle bir enstitü mecmu· 
aaıdır. 

Efendiler; 

Enstitüyü hükumetin aynı za -
manda daima emniyetle istişare 

edeceği büyük bir ziraat erkanı 
harbiyesi tanıyoruz. Bütün ümit 
bu enstitüde çalışacak ve yetişe -
cek adamların ivi öğrenmek ve 
memlekete hizmet etmek için sar
sılmaz bir aşkla mücehhez olma -
rındadır . 

Bu beklediğimiz, bir ümit ve 
temenni de~il. kendilerinin bura -
da tahsil ederken yaomağa mec -
bur oldukları bir vazifedir. 

Bu vazifeyi ifa etmek onlar için 

~ ddt' 
sene sonra memleketin muka . 
ratı üzerinde fikirleriyle, bilgilerr 
le müessir olacak büyük mütehJf 

b··tti" sıslar olduklarını görmek u . J1 
çekilen emeklerin, 
karşılığı olacaktır . 

zahmetleı1 

Yüksek enstitünün büyük baY' -
ram gününde açılması manası11dır 
ki yüksekliği ve genişliği anla.~ : 
maya vesile oldu. Ankaranın bıJ 
tün yüksek şahsiyetleri, cemiyete 
şeref veriyorlar. 

Bütün beynelmilel yüksek terıı • 
sil heyetleri ve diplomatik heyet • 
lerin burada hazır bulunmasına te 
şekkür ederiz. 

Bilhassa dost ve çok yükse~ 
Sovyet heyetinin huzuru ile açıl• 
ması bizim için ayrıca bir ıneJJl • 
nuniyet ve şereftir. Bu enstitüde 
hoca olarak çah~acaklara cand'J1 ... 
muvaffakıyetler dilerim. Bu mı.ı 
cssesede talebe olarak çalıQanJar' 
şahsan gıpta ediyorum . 

Şimdi enstitüyü dolaştığıJJl1t 
zaman bu müessesenin tertibatıJ1' 
dan ve kıymetinden zevk duyacıı.· 
~rnr7.a eminim.,, 

J.. tki sene evvel te,ekküı eden Ameril<ada para ınglliz gazetec·si 
klübün programı büyütülerek hü- casus mu imiş? 
kumet ~adaesinde açtıkları ldüp l (V ı O' M Ru lt,. • ,. t• Bcr in, 31 o f Ajansı) --
binasında bir çok &"ençler toplan- • zve ın sıyase ı: ·r.te Al suslukla itham olunarak Münı • 
dılar. tın almak tevkif edilmiş olan İngiliz gazct~ 

Bayram günlerinde ilk mektep Nev "Ork, 31 (A.A.) - Maliye h ki' 
~ cisi Panter, yalnız tahkikat a 

müsamereleri çok can'ı ve cazip ve borsa mahfellerinden umumi b·1e· minin huzurunda söz söyliyc 1 

bir şekilde devam etmektedir Tü- iurette hüküm süren düşünceye ceğini beyan etmştir. • 
tün İfçİleri ve memurları tarafın- ye göre altın hakkında M. Ruzvelt D l · · · l h" b•' ev etın emnıyetı a ey ıne 
dan dün yapılan müsamere zen - tarafından takip edilen siyaset in- k b h 'd dllıı sui ast mevzuu a . s o. uğuıı . 
gin ve heyecan veren bir program giltere i'e Amerika arasında bir l L · · k k ı 1 ... e5' mese e eıpzıg yü ·se m"- ı :e ... 
ll'lkip etmittir. anlaşma elde edilmesi ve icabında nin salahiyeti kazai} esi drıhilİ11e 

Her kazada Gazi Hazretlerinin altın esasına avdet olunması neti- girmektedir. 
nutkunu halka dinleten radyo ter- cesine ulaşacaktır. Salahiyettar maha.f ile nazara~;, 
tibatı yapılmış ve hitabet kürsiile- Bununla beraber gelecek za - l d h ld l k alır mese c e met a ar o up ez ı.. 
ıi kurularak Cümhuriyet inkı'abı- manlar hakkında her hangi bir fa- k'f d l l d b" sll1' tev 1 e i miş o an iğer ır ._.·ti 
nın feyizli meyveleri hakkında kon raziye ve tahmin ileri sürülmek is 'f d · 1 h l k d k" dclıı' 

sın ı a atıy e \\ < ın a ı 
feranslar, nutuklar verilmistir. tenmiyor. Yalnız Amerikanın ec- "th · · d · · t 1 ~ olıJP · ı amıye zıya esıy c ar m :ı; 

Her kazaya binlerce süvari ve nebi memleket' erden geli~i güzel 1 p t 1 d l · ~ klolı.ıı1" . 1 an er ya un a .cp:"!ıgc na . 
piyade köylü gelmiş ve şcnlıklere ve düzensiz bir surette altın satın A kt 

h 
. , a ır. 

i~tirak etmi~tir. Bunun e emını · : a1mıyacağı fikrinde bulunuluyor. 
}etini ifhıı,m için yalnız Kavak na- B:r de Vaşington, Londradan ay- Milletler cenıiyetini.rı 
hiye merkezine dört binden fazla n olarak hareket edecek olursa in • · . . . . . proJesı , 
köylünün geldi~i söylenehilir. gılteren:n - İngıhz lırasını koru- Cenevre 31 (A.A.) _ Mif etle 

k · · k b 1 • b'J · ·ı ' tle' ma ıçın - mu a e eı 1 mısı Cemiyeti katibi umumisi MiJle 
Bir kazamızda yangın tedbirine baş vurmasından korkul Cemiyeti azası olan devletler~· 
1 1 maktadır. lngi'terenin bu yolda vergi lcomitesinin hazırladığı b•' 
ZM R, 30 (A. A.) - Kemal - 8" 

bir hareketi ise, mesela Fransanın ı makale projesini göndermiştir· 
paşa kazasında çıkan ve iki saat -
ten beri devam eden yangının sön 
dürülememesinden dolayı daha 
fazla tevessüüne meydan verilme
mek için lzmırden bir itfaiye gru
punun gönderilmesi talep edılmış-

altın esasını bırakması gibi ehem- rojeden maksat ticaret ve sB111~ 
· ı· k' l · l h l P · et mıyet ı a ıı er ve tesır er ası e - müesseselerinin iki defa vergı 11 

debilir. melerinin önüne gecmektedir· 
~ cfl e' 

Bu hüktımetler icabında ta 1 ır 
dilebi'ecek bir cok taraflı bir ~,,, 

~ • h 
Muhteşem bir şekilde aydınla -

tılan ve yapraklar, defne dallan 
ile süslenen kaymakam konağın - trr. 

İzmir belediyesi bu talep üzeri
da Cümhuriyet bayramının onun -

iştirakile toprak alma merasımı 

yapıldı. Halk kürsüsünde be'ediye 
reiis ve doktor Nihat beyler kon -
feranslar verdiler. Bayram gittik-

kave'c akti için müzakereye gı:e' 
meğc ve bu husustaki mütalell e' 

ya itirazlarım bildirmeğe da\'el 
l 

.. .. .. . . b ne derhal bir itfaiye grupu sevket-
cu yı donumu şerefıne venlen a- . t' 
1 d ' mı~ ır. 
~ a çok mükemmel olmuş ve bu 

nezih balo neşe içinde Cümhuri -
yet marşı çalınarak, dans edilerek 
geç vakte kadar devam etmiştir. 

Bütün köyler ve nahiye merkez 
!erinde! emsali görülmemit tezahü 
rat yarPlmıştır. Dağıtılan piyesler 
lemsi! edilmiş, destanlar, hitabe -
1er söylenmiştir. 

İzmirde müsamereler 
lZMIR, 30 - Burada cümhuri

yet bayramı emsalsiz tezahüratla 
tes'it ediliyor. Dün gündüz ve ge
ce belediye sinemasında halka pa
rasız müsamereler verildi. Halk 
fırkasında, mekteplerde veri'en 
temsiller çok rağbet gördü. 

ce artan bir sevincle devam edi -
~ ~ dllm:şlcrdir. ~ 
'-'Or. 
J ======== i· 
İspartada bin kişilik balo rem beyin idaresi altında şettritı' 

lsparla, 31 (Hususi) _ Cüm _ ze on layyaremiz gelmiştir. 'le'İ' 
huriyet bayramı münasebetiyle bu Fırka tarafından tayyare'' feı 
gün ordu evinde 1000 kişilik bir miz şerefine 170 kişilik bir zh'il 

balo, Halkevinde de bir konser ve· \'erbı!ştir. . tJ-· 
rilmiş, Cümhuriyet meydanında F nka re ısı tarafından Gl':1 :eıı' 
milli oyunlar oynanmıştır • lt>rını selamlıyan bir nutuk so'/ ıı'' 

aaanada c'o§iun tezahüratla kutlu- Bir çok köylerde koyunlar ve 
lannuıtrr. ., öküzler kesilerek bu en büyük bay 

Merasime sabahleyin saat 1 O ram Jerefine ziyafetler tertip olun 

Fener alayları çok parlak oldu. 
Her taraf ışık içinde idi. Bu sa -
hah bütün halkın, mekteplilerin 

Tayyarelerimiz Edirneyi miştir. Yüzhaşı Ekı-em be: ~ıı iı' 
ka heyecanla cevap vermıştır·. 17' 

ziyaret ettiler yafcti miite:ıkip belediyede b•' 
EDlRNE, 30 - Yüzbatı Ek - lo verilmiştir. 
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..... B-~-:n-da-:-:-r;-::-ZŞ-> Dün yapılan açılma merasimi K~i:~1~a~a~~~:::~
:'~~.~:':::~ib~::1:: :~~:::,~:~ Tal ebe yurdu, inkılap müzesi, Halk ~!:ı:.:: ~a~:,,~:~~~::nı. 
::;~·~~:::;:;~~~~,~;.y~:;:.::: Fırkası, Cümhuriyet bayramı yolu ~:.,v~:~i~:~~.u~:~::;::~:ı::~~; 

.. ,1n ed'l . Ö -ları 1 mış. yle ki manastır - ları bekçi Hasan ve Şükrünün mu-
tın nkPapazları dünya ile ali.kala• Cümhuriyetin onuncu yıl dönü- 1 isin Dumlupınarda Türk tarihine 1 Diye hitap ettiği coşkun kala • kaddes namlarına Menemende Yıl 

·•ı ea . 1 !arı rnı! o arak buralarda ya - mü münasebetiy:e kutluladığımız yep yeni bir veçhe veren Batku - balığa §Öyle demiıtir: dıztepede dikilecek olan abidenin 
ar öı ·· . le k ' uncıye kadar bir kere bi - büyük bayramın üçüncü günü olan mandanlık meydan muharebesin - "- iki gündenberi milletin ken temel atma merasimi yapılmııtır. 
adın y ·· .. .. 1 . y 1 d nıı uzu gormez ermış. a - dün de muhtelif müesseselerin kü- de giydiği elbiseyi bulmamışız.. di emeğinin, ken i meziyetinin, Merasime İzmirden gelen halk fır 
arada b. vl h. . . l l hclll b ır sag am ırıstıyan ar, şat resimleri yapılmış ve ziyaret - Halbuki Fran11zlar, Napolyonun kendi kudretinin eseri o an en bü· kası vilayet idare heyeti reisi Ha • 

~İy u Papazları, hem kiliselerini lerde bulunulmuştur. en eski çoraplarına varıncıya ka - yük bayramımız yüreklerimizi ta· cim Muhittin beyle diğer azalar, 
Cltet etrn k . . d vl d'b' 1 b 1 h kk h gelirler ~ ıçın ag arın ı ıne İstanbul Halkevi tarafından te- dar hepsini top amış u unuyor- şıyor. Bu hepimizin a ı, epi - 25 kşilik bir muallim gr~pu işti -

kıllı ka' or~ an yukarıya bir ta • sis edilen talebe yurdu dün mera- lar.,, mizin şartıdır, sizi bu vesileyle de rak etmıştır. 
len lın ıplerle, halkalarla çeki- simle açılmıştır. Talebe yurdu ha Muhittin Bey, inkılap müzesine bir defa daha kutlularım. 

h sepetlere binerler, çıkarlarmıc. ·· e t lamak · · n s l ugvrattıgvı ak u ':t line konulan bina, Universitenin es r op ıçın a ı - Bugün kütat resmini yapm 
ti il:~~r~an bir Amerikalı rehbe· arkasında bulunan eski bir kışla - m anlatırken şu kısa fıkrayı söyle- için toplandığımız bu küçük yuva 

do .. ırlıkte sepete bı·nerek dagva mı· •t"r· aru ç kT k dır. ':t 
1 

• on yıllık cümhuriyet devrinde ya • 
llluş: e ı ır en yarı yolda sor - Mera·ı·mde val' b 1 d. - Büyük reisin Türk tarihini pılanların içinde bir toz gibi bir 

" 1 ve e e ıye re- tetkika henüz başladıkları sıra idi. 
- Y h isi Muhittin Bey, İstanbul Halk şeydir. Fakat, şurası muhakkak 

ğiıtt" 
1 

a u, bu bizi çeken ipleri de.. f k Bi,· gün kendilerini ziyarete git - kı·, kıymet ve ehemmı·yetı· çok ha• 
:r lr r m' · . . ır ası reisi Cevdet Kerim Bey, be 'S' ııunız hıç? mttim. O esnada huzurlarında bu- k d 
- Tabii, arada bir. lediye reisi muavini Hamit Bey, lunan ecnebi bir ilim adamına mu- a ır .• 
- N Ünversite emini Neşet Ömer Bey, Vatandatlar, bu binayı bütçe 
~ e vakit mesela? Ş h hacereti akvamı, çizdikleri bir yapmamıttır. Vatandaşlar, bu bı· • 

- 'ı-ı.opt " e ir meclisi azalarından bir kıs- _ 
/\. ugu zaman... Asya haritası üzerinde gösteriyor- nayı para yapmamıştır. Bu binayı 

ll:crik l h m_ı ve bu -~e. yand_ a Nakiye _Hanım, }cırdı. Ben bilahare bu haritayı 
}'a b k .a 1 seyya sepetten aşağı b k U t t l b h cümhuriyet Halk fırkasının sevgi· a ın h ır ço nıYersı e a e esı azır l b l d l B" "k 
te ip k ış, müt it uçurumu görün b , a ınca azı arı fatır ı ar. uyu lı· çecuklarının emeg"i yapmı•tır .• 

0 u unmuştur. 1 R . ':t 

l'a Punca ne olacağını sorma· · eıs: Hepiniz iftihar edebilirsiniz. 
cc~aret edememiş. Yalnız: Merasime Cevdet Kerim Beyin "-Onun müzesi var. Galiba 

11,;;- Qu halatlar ne kadar daya • bir nutku ile haılanmıştır. lstan- oraya götürecek!.,, Buyurdular. Sur kıyısında oturan bu müte. 
bul Halk fırkasının genrlig .. e rok vazı halk, Anadolu ordusuna ilk 

{)· -s -s inkılap müzesinde yirmi beş bin 1 1Y

1
e sorrnuıı. Rehber.. yakından alakadar olan kıymetli e ini uzatan tetkilata yer veren 

:ı- eaer bulunmaktadır. Bu arada ta-
- ki sene kadar'· reisi hu nutkunda, eskiden gene halktır. Şehreminliler... Bütün rihe karışan fodla, divitler, bok -
- Pel · b b ' k h vatan çocuklarına kııılalık eden Türkler gibi siz de bu kadrinizi 

tİlf cı u ızi ce en alatı de- ':t kalar, 1stanbulun eski manzarala-
r ıre'i n k <l J b b. . d' t ki bilin... fi · e a ar zaman oldu?. u ınanm tım ı va an çocu arı- rını tesbit eden tablolar, Piri reisin - O · f ı k Bu bina Cümhuriyet halk fırka· 
C 

ç sene kadar oldu.' na ır an yuva11 o UfU artısında d h · · .. 1 'lA e b d d · 
1 1 

ünya arıtasının orıJır.a ı, vı a - sı nahiye merkezinin iş yeri değil, 
lı'" .

1 
~a ını alınca Amerikalı sepe uy uğu memnunıyet eri an .atmış yellere ait eski kıyafetleri göste -

·• c ""k k T k 1 h hepinizin gönül bağını hirleştire -
. tnde düşüp bayılmıc. yu se ür genç iğine u gibi ren fotog .. raflar, ilk yeniçeri itfai-

s- k cek, hepinizi biribirle.rınızle kay-

Mı üçük müesaeseleri hiç bir vakit yesi hakkında tam bir izahat ve-

/ k 
naştrracak evinizdir.,, 

aaş Ve QÇ l layık görmediğinden, ancak mu- ren nefis bir tablo vardrr. Müze-
S kk b. · · k h Cevdet Kerim Bey, belediye re· 
~e\'kj Ef d. l .. . k va at ır zaman ıçın, az ço ma nin gazete kolleksiyonları da fev-

~ld .. en ı ça ıştıgı tır ette isi Muhiddin Beyin, binanın önün 
"ı' .,•dg_t maaştan her vakit •iki.yet • rumiyetlere katlanmak mecburiye kalade zengindir. 
~ l y ,. tinde bulunuldug .. undan hah• ve h • deki geniş arsayı bir bahçe haline 
l · cti ıı · l ' .. Kütat resmini yapan Mu ittın u~ ':tmıyor, az ge ıyor, ço • koymak vadinde bulunduğunu 
.1

1 
•• ~l'lu çocug .. unu doyursa bile ken bunların ilk adımlar olduğunu, Bey, müzenin irfan hayatında ha- Ş h 

\t •l e reminlilere tebşir etmiş ve: 
flın.ne iki kadeh rakı içmek imka· pek yakıı_ı ~~r zan~~ jnkiJ.afa nam- yırlı bir rçl oyn~masını bilhassa 

'"- " t b 1 d .. · · · - Yolumuz açık olaun .. Ya•a • •ermiyordu. ze u un ugunu temın etmııtir. temenni etmittir. 'S' 

Q · · sın Cümhuriyet ... 
tUn •r iün yüzünü kızdırıp müdü _ Cevdet Kerim Bey, sözleri ara- Şehreminindeki Fırka binası 

)'ar.ına çıktı: sın da, ta!ebe yurdunun açılışında Heyet buradan otomobillerle 

tı~:-k~eyefendi, dedi. Biliyorsu _ kolordu kumandam Şükrü Naili Şehireminindeki fırka binasınına-
1 be l k k h.b. . Paşanın ve vali Muhittin Beyin çılma resmini yapmag" a gitmittr. 

Aldı;; n ço u çocu sa ı ıyım. 
~t c.ırn Para 40 liradır. Kıt kana• değerli alaka ve yardımlarına işa- Şehremini, dün tarihi günlerden 

açlıkt k ret etmiş, kendilerine teşekkürde birini yatamıttır. Fırka binaları-
berı· an urtuluyoruz. Bu para bulunmuştur. 
dir, 'Ilı hakkım olan miktar değil . nın açılııını kutlulamak için bin-

Nutku müteakip davetliler ta - lerce halk, erkenden binanın önü-
~iidi.ir batını salladı: rafından yurt gezilmiş, eski bir nü, caddeyi doldurmuştur. Şehir 

~i.-. Siliyorum Şevki Efendi... c!e kışlanın, talebenin her türlü ihti - meclisi azasından Bican Bey, na

~"..o .. halde? 
Udur. . . k . 

ıçını çe h: 
-. lıT 

•eııi h1 •Yorum ama, dedi. Eğer 
b~ an f ak kın olan parayı versem 
.. e er <l 
olUra·· e çoluk çocuk aclıktan unh • -.....:,!Z· 
1\1. -------

Ruzvelte karşı 
~llıerikada tezahürler 

bet evanı edip duruyor 
'A. ~- "A. . ''lö8)'ô' rnerıka,. 31 (Hususi) -
leriııe k .R.uzveltin iktısadi tedbir -
~~ h· arşı koyanlar, bugün .muaz 
l İ~i b ır tezahürat yaptılar. 2500 

~l"ev u teıahürata iştirak etti ve 
1 esn.a d <\ı-111 sın a mağazalarını acan 
'olt~k~totesto makamında şehrin 
lıfar arında 300 otomobille dolaş .. 
..._ 1' e~ah·· 
"lObiH .urat esnasında başka oto-
ta.lllla erı devridiler, şarapnellerle 
~i ~\i tl~· kırdılar. Polis, 2500 kişi-

~ tıl·J d ~ ~· e agıttr .. 

~ l<ansere karşı 
~ &.drid 
. ilt-!ı f • 31 (A.A.) - Kansere 
ır-· en • b' ~lfl t nı ır surette mücadele 
~d,~Planan "kan.sere karşı mü -
\'Uc~ct '' •dlı bir beylenmilel birlik 
lllı!ltr e &elidlmesini kararlathr -. 

yaçlarını karşılıyabilecek derece - biye namına halka ve davetlilere 
de mükemmel bir yuva haline ge- teşekkürde bulunmuş, sözleri ara -
liti memnuniyetle karşılanmıştır. sında, bu mütevazi eserin büyük 

Tesisatın her biri üzerinde ayrı ay- ve feyizli Cümhuriyetimizin bü -
rı durulmuş, yurdun reviri, yatak- yük eserlerinden küçük bir nümu
haneleri, mütalea salonu, asri ha- ne olduğunu büyük bir mahviyetle 
mamları çok beğenilmiştir. Yurt, kaydetmiş, Cevdet Kerim Beyin 

bu sene için elli yataklıdır. Ta- \stanbul belediyesinin, Fatih kay· 
lehe yemek, içmek, çamaşır yıkat- makamı Haluk Beyin itinalı alaka
mak ve saire dahil olduğu halde larmı minnetle anmış, kendilerine 

ayda sade 15 lira verecektir. muhit halkının şükranlarını bildir

Vali Bey, ayrılırken, kendisini 
tef yİ eden· gençlere Cümhuriyet 
için, inkılap için çok kıymetli un
sur:ar olmalarını temenni etmiş -
tir. 

inkll:.p müzesi 
Saat 14 te talebe yurdunun kü

şat resmini yapan aynı heyet, bir 
az sonra Bayezit medreselerinde 
vücude getirilen "İnkılap müzesi,, 
ııin açılış merasimini yapmıştır. 

I 

Burada vali Muhittin Bey bü -
yük bir hararetle bu çok kıymetli 

eserin kuruluş safhalarını, bu uğur 
daki yorucu çalışmayı anlatmış, 

memleketteki vesika nankörlüğün
den aciyle bahsetmiş ve bir aralık 
şöyle demiştir: 

"- Gazi Hazretlerinin harp mey 
danlarında giydiği elbiselerine, 
kalpağına ve sair eşyasına ehemi
ye-t verip toplamamı§ız. Büyük re-

meği bir vazife telakkiettiğini söy 
}emiştir. 

Belediye reisi Muhittin Bey de 
dediği gibi, Şehireminine can ve
ren "Bican,, Bey nutkunu şöyle 

bitirmiştir: 

- Şehreminindeki Cümhuriyet 
Halk fırkasının şu binası, bu 
semtin bir ışık evi olacak.. Bütün 
teşekküller ve hayır cemiyetleri 
bu çatının a!tına toplanacak. 

Bican Beyden sonra söz söyle • 
yen, Cevdet Kerim Bey olmuştur • 
Kıymetli reis, Şehremini halkının 

çok samimi, içten gelen tezahüra
tı karşısında coşmuş ve cidden 
parlak bir nutku söylemiıtir . 

Aynı zamanda çok iyi bir hatip 
olan Cevdet Kerim Bey: 

"- Cümhuriyet Halk fırkası · 
nın temiz, asil, sadık, fedakar ço· 
cuklan .•• 

Diye haykırarak sözlerini bitir • 
miştir, Halk çılgın gibi alkışlamış, 
"Yaşasın Cümhuriyet,, "Y aıasın 
Gazi,, sesleri ve dualar uzun za • 
man dinmiyen bir uğultu halini 
almıttır. 

Fırka reisinden sonra, Şehre -
minliler namına bir zat hazır bu • 

lunanlara teşekkür etmiş, milli mü 
cadele yıllannda fevkalade biz -
meti görülen Hakim zade Mehmet 

Beyin ruhunu şad için bir dakika 
sükUt teklif etmiştir. Çok duygulu 
ve samimi Şehreminliler, bu va • 
tan sever adamın ruhuna hürme • 
ten bir dakika susmuşlardrr. 

Şehitlikte 

Şehremini Halk fırkasının kü -
şamdan sonra heyet Edirnekapı • 
sındaki şehitleri ziyarete gitmittir. 
Burada çok kalabalık bir halk küt 

lesi huzuriyle abideye çelenkler 
konmuş, aziz şehitlerin hatırala • 
rı hürmetle taziz edilmiştir. Ahi • 
deye çelenk koyan müesseseler 
şunlardır: 

İstanbul vilayeti, İstanbul be • 
lediyesi, İstanbul Halkevi, Şehit -
likleri imar cemiyeti, Karagüm • 

rük fırka nahiyesi, Umum esnaf 
cemiyetleri bürosu, müşterek es • 
naf cemiyetleri, Esnaf bankası. 

Asfalta Cjevrilecek yoa 
En nihayet gene aynı heyet ak· 

şam üzeri sur haricinde asfalte 
çevrilecek bir yolun başlanma me· 
rasimini yapmıslır. 

Mc:rasime belediye muavini Ha· 
mit Beyin kısa bir nutkuyla başlan 

mıştır. Hamit Bey, on sene evvel 
kazalara giden yolların geçilmez 
bir halde bulunduğunu anlatmış 

Hamiyetli vatandaşlarımızın yar 
dımile hazır!anan bu heykelin te
meli başında Menemenliler namın 

meli başında Menemenliler namı
na eczacı Kenan ve Hacim Muhit-

tin beyler birer hitabe irat etmit
lerdir. 

Menemen belediye reisile aziz şe 
hit Kubilayın annesi ve hemşiresi 
temele taş koymutlardır. 

Bu merasimi müteakıp Kubila
yın mezarına çelenkler konmuş ve 
fırka Menemen kazası reisi tara -

fından bir nutuk söylenmiştir. 
Bundan sonra binlerce halk Kubi
layın tehit düştüğü meydanda top

lanmıt bir ağızdan cümhuriyet 
marşı söylenmiştir. 

ve on sene zarfında bütün tahta 
köprülerin betonlaştırıldığını yol· 

ların tamir ettirildiğini bildirmış· 
tir. 

Başlanma m'!rP.simi yapılan bu 
yola, Hamit Beyin teklifiyle (0. 
nuncu Cümhuriyet bayramı yolu) 

ismi verilmiştir. Merasimde bin -
lerce halk, mektepliler bulunmuş , 

h b. " d C" 1 h . tı•" rt ep ır agız an um urıyet mar • 
• nıı J o rı tı 

tı söylenmı~tir. 

A~ıhş merasimi 

Dün saat 10,30 da mezbahada 
satış salonu ve memurin dairesi • 
nin küşat reami yapılacaktı. Me • 
rasimde bulunmak üzere davet e

dilen belediye, vilayet ve fırka er
kanı ve civar halkı erkenden mez· 

bahayı doldurmuşlardır. Tam 10 
buçukta vali bey ve maiyeti mez • 
hebaya geldiler. 

Vali Bey kısa bir nutuk söyliye
rek mezbahanın halka faydaların 

dan bahsetti, ve küşat resmini 
yaptı. Davetlilere ikramlarda bu • 

lunuldu. Sonra hazırlanmış olan 
bir motörle hale gelindi. 

Yemişle Unkapanı köprüsü a • 
rasındaki bu büyük meydanda 

asri halin temel atma merasimi 
yapılacaktı. Her şey hazırlan • 
mıştı. 

Vali Bey gene güzel bir nutuk 
irat etti ve İstanhula daha büyük 

bir halin zaruretinden bahsetti • 
Şimdilik bunun esas olduğunu 

söyledi. Bundan sonra temele ko· 
nacak ilk demir iplerle afağrya 

indirilecekti. Vali Bey ve davetli

ler ipe sarıldılar. Hep beraber ilk 
demiri temele indirdiler. 

Bundan sonra davetliler otomo· 
billerle Ayasofyadaki belediye 
hıfzıssıhha laboratuvarına gidildi. 

Bunun açılma merasimi çok heye
canlı oldu. Vali bey kısa bir nu • 

tuk irat edt!rek laboratuvarın fay· 
dası.ıt izah etti. 

Küşat resmi yapıldı. Kanlardan 
aiınan mikropların büyütülme şek 
li gösterildi. Davetlilere ikramlar 
yapıldı. 





~~~---~~tfJd~~ M.Saro 
Galatasaray dün yunan Fr~nsad~ yeni hü-

t k d
• kumet ış başında 

a ımını yen } PARlS, 31 (A. A.) - Nazır -
So lar meclısmın dünkü toplantısında 

n daltikalar mÜstes~a, maç heyecanlı geçti M. Sarro hükumet beyannamesi -
ve 2 _ 1 netice ile bitti nin ana hatları hakkında arkadaş

larına malumat vermiştir. 
Y~na.n~·~t .. . B b d l" ·k Etnik ' anm kupa şampiyonu kalesi tehlike üstüne tehlike geçir- u eyanname e ma ı ve ı h-

C,ıa.t' takımı dün ikinci m'lçını di. Fakat birinci devrede göğ _ sadi vaziyetten harici siyasete ait 
llİ)d' a.ıara.yla yaptı ve 2 _ 1 ye- süne rast gelen bir darbeden mü- işlerden bahsedilecek, bütçedeki 
hiç :· : akat bu yenme ve yenilme leessir olan Nihadın bir eliyle da- muvazenesizlik halının sürüp git
•ona_ ek olay olmadı. Maç, ba§tan ima göğsünü tutarak oynaması ve mesinin devlet maliyesini maruz 
kikalar~dar şiddetli ve yorucu da- bir az da kendini asabiyete kap_ bırakacağı tehlikeyi kavrıyan par-

t\' ,a. .dolup taştı.. 1 tırması hücum!ardan iıtenilen ne- lamento azası arasındaki bütün 
ttnik:e.kı gün yapılan Beşiktaş - ticeyi vermiyordu. Uzun süren bu iyi niyet aahiplerının yardımları 
ai, her 1 tnaçının sıfır sıfıra bitme- tazyik devam ettiği müddet zarfın istenecektir. 
llın h feyden evvel Yunan takımı- da evvela Nihat, sonra Muslih iki M. Sarro beyannamesinin metni 
~\ln.u at.~rı •ayılır bir kuvvet oldu- f ıraat kaçırdılar. Arkasından Pö- ni perşembe günü kendi reisli ği 
''Yirc~oı~erdiği için dünkü maçta difutun güzel bir manevrası ve şü- altında toplanacak nazırların 
!'\lı> t ı tnıktarı, tribünleri doldu - lü direğe çarparak kaleye girme- tasvibine arzedecektir. Cuma eü -
Vt •l~~racak hale gelmi§ti. Merak di. Bir korner vuruşu gene direğe nü cümhur reisinin riyaselınde 
tGliiyo anın daha fazla arttığı gö- çarptı. Meşhur Yunan kalecisi bir toplanacak nazırlar meclisinde be-

rd,_., haylı sarsılmış görünüyordu. Tut yannamenın kat'i şekli kararlaş -
Y • "' • luğu topu, direk olmasydı kendi tırılacaktır. 

kıtt;nan takımı, ellerinde küçük eliyle kalesine sokmuş olacaktı.. yeni hükumet bütçe nazırı M. 
sd<tr:ı}'ü~~ bayrakları ile sahaya Arkasından bir korner daha kay- Gardey'nin maliye nazırı M. Bon
llld I dızıldiler ve halkı selam- bettik. ne ile bırlıkte hazırladığı mali kal 
r,yı t:~ Bundan sonra Galatasa - Bu tazyikimizi Yunanlıların hü- kınma projesini önümüzdeki hafta 

l' 1hıı çıktı. cumu ve tazyiki kovaladı. Fakat içinde meclise vermek niyetinde -
akıına. f k'l ·1 • · b b' k d k d dır .4ı . u şe ı verı mıştı: u, ızim in en ısa sür ü. Di - · 
"nı - L"tf' T f"k M h f · 'k l · M. Bonne hazinenın vazıyeti ve ~et S . u ı, ev ı - e - ğer tara tan oyun gıttı çe sert eşı-

-.., alını R "h f l N devletin mali itibarının korunma ı1ih , ası , azı - ecdet, yor, favüller çoğalıyordu. 
1. a.t, Pöd'f ( ) k 1 sı için alınması gerek olan tedbi -ıh, {) ı ut antrenör 1 Mus- Tazyikten urtu unca gene gü-
~ anyal. zel bir hücum yaptık. ve Muslih ri uzun uzadıya anlatmıştır. 

~Yİ:ç. Beıiktaı müdafii Hüsnü kaleye dört bet adımlık bir mesa- PARtS, 31 (A. A.) - M. Al -
kikal ıdareainde başladı. tık da- feden topu havaya atmak sure.. her Saro iktısadi vaziyet .hakkın -
'°' Ilı arda iki taraf ta iyi değildi tiyle yüzde yüz bir sayıyı kaçırdı. daki tetkiklerine dün de . devam 
hıı 'Jaçı.n en bariz hususiyetlerini Arkasında Leblebinin güzel bir etmiştir. M. Sarro bilhassa Fran
~ııo 

1 
e ıki taraf müdafaasının do- korneri ka!enin önünde umumi bir sız ihracat sanayii bırhğının mü -

lar
1 
~:lercesine sert ve uzun vuruş- beceriksizlik neticesi eridi gitti. messili ile uzun uzadıya konuşmuş 

f' leşkil ediyordu. Arkaıından Yunanlılar seri bir tur· 
l &.kat b· 8---------
tı- da.b 1~ m~ddet ıonra hareket akın yaptılar. Avni bir §Ütü tuta- İr tayyarecinin ölümü 

)."ile il duzgunle~meye, maç gü- madı, elinden kaçırdı. Fakat Yu .. 
k,d,§~eye baıladı. Beşinci daki- nan muhacimleri de, bir az evvel 
bir f' . unanlılar aleyhine verilen Muslihin yaptığı gibi, bu fırsattan 

ırık"k 
l)ıtı~ • 

1 vuru~unda Galatasaray istifade edemediler. 
h,t'~k cı~Jeri güzel bir aldatma Bizim hatta yer değiştirmeler 
Uıti.i detı Yaptılar. Fakat şüt direk oldu. Nihat sağ açığa, Danyal sol 

n &n · · k q 1 aşıp gıth. içe, bir az sonra Necdet mer ez 

PAR1S, 31 (A. A.) - Burgon-
yada bir tayyare kazasında ölen 
Baron Şarl dö V eme il Fransız ha -
va itleri nazırı M. Kotun riyasetin 
de Rusyaya giden heyetle birlikte 
fakat hususi surette Paris - Mos -
kova Paris seyahatini yapmıştı. 

Şarl dö Verleil üç metreli Bia
riç tayyaresinde kazaya uğnyarak 
ölmüıtür. 

hel\k~ ataıaray muhacim hattı a - muhacimliğe, Pödifut sağ içe geç
rtt,rtı ~ Ve anlatmış bir halde ol- tiler. Fakat bütün bu değişmele~ 
ltett··& la beraber Nihadın ve an- re ve hücum bolluğuna rağmen, 
~'-l'•<>r Pödifutun iltihakiyle it cı - top üçüncü defa Yunan kalesine 
l Q.Ca.k d .. .ı11n1ttıın•nmmın111111nuınnmmuırım111mmım11 rınıı1111tı ıuuııın111mmum11nmunn 
OJttıl' erecede kuvvetlenmişe bir türlü giremedi, bilakis sertlik darbeden devamlı surette mütees-
r,, i~~o~'.. fakat haf hattının müda daha fazlala§tı. Maçın bitmesine sir olmasına rağmen oyuna devam 
ar~ h' ucum arasında zaif kaldı- on dakika kala da Nihadın müte- etmeıi ve kendini asabiyete kap _ 
lı.ıtıd .. ılhaısa Mehmet Salimin bu madi favüllerden bunalarak ken - tırması doğru değildi. Yapılacak 
l-:! ugu sa .. k" · k d .. d' · k 1 b' 1 k ·11liiy g osenın a sa ıgı gö- ısıne ta ı an ır çe meye yumru şey, Süaviyi derhal (ama koca bir 

1 
Se~~:u •. la mukabele edecek hale geldiği devre bittikten sonra değil) sağ 

't'ltıi Fıncı dakikada Galatasaray görüldü. Bittabi doğru olmıyan hafa almak, Mehmet Salimi de 
ttı,tt aııJın ayağı ile bir tehlike bu mukabele yüzünden maç bir sağ açığa vermekti. 
tUltlt, ?nuncu dakikada soldan iki dakikalık bir inkıta geçirdi. Rasihle Fazılın iyi oynamasına 

hı .. 

Ra yiştag yangını davası 
hala devam ediyor 

Dünkü celsede dinlenilen şahitler maz
nunların aleyhinde ifade verdiler 
Berlin, 31 (Volf ajansı) - Ra· ı ne Torgler bar.a bir yumruk indir

yiştağ yangını muhakemesinin bu- d i ve beni ölümle tehdit elti. 

günkü celsesinde, vaktile y~ptığı 1 Bu ifade bitince Torgler, şahit 
hırsızlık suçundan 10 ay hapıs ce- ı Lehe t d - ·· ı · . rmanı anıma ıgmı soy emış, 
zasına çarpturlan ve cezası bıt • h' .ı · b"' t" .. 1 . . • 

şa ı ... ın u un soz erının tamamıy· 
mek üzere olan camcı Leberman I J ld - 'dd" · · . . .. . . e yn an o ugunu 1 ıa etmıştır • 
sahıt sıfatıyle şunları soylemıştır: S h"t .. l d'kl · · · l • ~ a ı soy e ı erının tamamıy e 

"1932 senesi ikinci kanununda doğru olduğunu tE:min etmiştir. 
T orgler resmi daireleri ve bunla - B d h un an sonra müta assı~ 

rın arasında Rayiştag meclisini tu- Schatz, med isi yakar. adamın yan 
tuşlurmakhğımı henden istedi.. gm çıkarmak için nasıl bir madde 

Torglerin maksadı çıkarılacak çıkarmı~ olduğunu anlatmağa gi -
bu yangınlardan mesul tutulmak rişmiş, meclisin içtima salonunun 
istenecek milliyetçi sosyalistler a· yedi ;nuhtelif yerinde ve Van der 
leyhinde büyük bir propağandaya l.ubbenin paltosunda fosfor ve kü 
yol açmaktı. 

Torgler Rayiştağ meclisini ba
na gezdirmek ve geçen martın al
tısında yakılması düşlinül en mec -
!is binasının ne suretle tutuşturul -
ması lazım geleceğini bana an -
latmak istedi. Yangın çıktıktan 

sonra ben herkesin dikkat gözünü 

kürt v e i htiraklarına ait nişaneler 
gördüğünü söylemiş ve demiştir 
ki : 

"Yaptığım tetkikat neticesinde 
75 milimetrelik bir saha içinde iş
tiali kabil bir madde ile beş altı 

dakika içinde yirmi beş yangın O· 

cağı tutuşturulabileceğini anla • 
dım. üstüme çevirmek için gürültü pa -

lırdı edecektim. Meclisi tutuşturan adam ateşin 
Bu suretle cürum ortaklarımdan büyüyüp genişlemesini temin için 

iki kişinin kaçmasını mümkün kı· şüphesiz benzin, petrol veya için -
lacaktım. de idrojen karbür bulunan bir mi\ 

Bana cürüm ortağı olacak bu i - yi kullanmış olacaktır. 
ki kişiyi sonradan anlattılar. Meclisin içtima salonunda yan· 
Fakat bana onların yalnız lakap - gın çıkarmak için kullanılan ma -
(arını bildirdiler. Ben Rayiştag yiden meclis lokantasında hiç bir 
meclisine gitmedim. Çünkü bu işi eser görülmemiştir. 

çok tehlikeli gördüm. O sıralar-

da anarşist cereyanının mümessil
leriyle görüşüp konuşmakta olan 
T orgler beni muhafaza etti. 

Bir tayyare kazası 
Lure, 31 (A.A.) - Bale - Pa-

ris hava yolunda işliyen üç motör-
Bira zsonra meclisi tutuşturma- lü Fransız tayyaresi sis yüzünden 

mı benden iki defa daha istedi.. yere düşmüştür. Makinist ile bir 
Ve bana 14 bin rayişmark vadet· yolcu ölmüş, diğer bir yolcu ile pi-
ti. Ben reddctim. Bunun üzeri-

1 
lot ağır surette yaralanmıştır. 

Tesis tarihi: 1888 

l)t'\d r ını~ yaptık. Top aağa Yunanlı oyunculardan birisi saha- rağmen haf hattı sağ taraftan ak-
dif'-t•n ortaya geçti ve Mister Pö- dan çıkmak iıtedi, arkadaşları ma- sayınca geriliyor, bütün yükse mü -·-
~'le ~n usta bir vuruşu ile Yunan ni o!dular. ~afilerin sırtına yükleniyordu. Mü 

Sermayesi: 30. 000. 000 Frank 

ldare ınerkezi : ISI Af\lBUL 
Türkiyedekl Şubeleri : 

lstanbul ( Galata ve Istanbul ) Izmlr 
Samsun • Mersin • Adana 
Yunanistandaki Şubeleri : 

•ıne . d 
lJ tır i. Diğer tarafta aağ tribünde çıkan dafiler iyi oynadılar. Bununla be-

d ~Un b l 
trı oyu alkı~lanan bu gol- kavgamsı bir hareket, görültüyü raber Tevfik'e, çıkışlarında bir az 
Y\l~::~;İr hücum daha yaptık. çıkaran şahsın zabıta tarafından mutedil davranmasını ve lüzum -
~tt1 , r,ı u. a~aası bunu kornere tutulup götürülmesiyle derhal ne- st:;;:- favullerden kaçınmasını tav
lılb tı· Ualıhın kale önünde biten ticelendi. r e l h' 
'•iy} ır vuruşu da Nihadm ka- Maç tekrar baıladığı vakit Ni -
r, tir~·Yunan kalesine ikinci de- hat sahada yoktu. Galatasaray on 

Ca) 
1
' kişi oyniyordu. İki taraf ta bir iki 

~'ll.!a:lasaraym eski ~öhretli za - hücum yaptılar, fakat netice ala
l:~1 0 •• ı~t hatırlatan bir maç yap· ı madılar.. Oyun bitti ... 
b ,.oruı ·· 
tt uyordu. Bununla bera - .,,. Jf. tıf. 

l\ti~
0

: d?rdüncü dakikada aleyhi- Son dakikaları haric, şiddetli ve 
?ik01 1e~ılen bir firikik cezası Et- heyecanlı geçen bu maçta Galata
ı)~ k,1 °• .açığının bir zaviye şütü saray canlı bir varlık göstermiş ve 

lne ~~ııe girdi. galibiyeti cidden hak etmiş sayıla 
lijl'I •a ır buçuk saatlik maçın bü- bilir. Kaçırılan fırsatların onda 
. Stıt\~ıları... yedisi Galatasaraylılar tarafından 

" 1 '-kını aıı Svnra mücadele müsa- kaçırılmııtır. Kendilerini bu gü -
~titeı·~la devam ediyor, bunun zel neticeden do~ayı tebrik eder -
'itıi '°eı k ıha~ ?ok geri kalıyor, ye- ken takını ıekli ve oyun tarzı hak
\c>k ~cf .. ııdıaıne verilen pasları kında bazı ıeyleri de işaret etme-

• ka.ybedyordu. den ieçntek istemiyoruz. 

l llcil\c' • • • Suavi dururken Mehmedin, 
't,,,l' ııdevrenin başlangıcı Ga- (belki hayatında ilk defa haf oy

a.v lehine oldu v'! Yunan natı iması, Nihadın, vurulan bir 

ıiye ederiz. 
Kendisini ikinci defa sahada 

gördüğümüz Pödifut ise dünkii 
imtihandan çok muvaffakiyet1e 
çıktı. Pasları, idaresi ve yerinde 
şütleriyle hala birinci sınıf bir İn
giliz futbolcusu olduğunu göster
di .. 

Yunan takımına gelince, muha
cimlerinin kaleciye karşı sert ha
reketleri ve işi Avninin bir defa -
sında bayılarak yerde kalmasına 
kadar vardırmaları bir taraftan 
halk üzerinde iyi bir intiba bırak -
mıyor, diğer taraftan da mukabil 
taraf müdafaasını sertleşmeye a -
deta icbar ediyordu. Sonra içle • 
rinden bazı oyuncuların da favüllü 
oyund:ı.. ısrar etmeleri doğru olmu
yordu .• 

A. s. 

Selanik. Kavula. Ati na. Pire 

Bılümum Banka muameleleri. Kredi mektupları. Cari hesap
ları küşadı. E-;ham ve Tahvilat. Kasalar icarı. 

lstannul Emniyet Müdürlüğü debboyunda mevcut 
137 ka:em bulunmuş eczayi bbbiye. 
Istanbul Emniyet lV. üdürlüğü debboyunda mevcut 

resmi ve sivil elbiseler. 
lslanbul Emniyet müdürlüğü debboyunda mevcut 

resmi ve sivil elbiseler Fotin ve saire. 
lstanbul Emniyet Müdürlünü debboyunda mevcut 

Muhtelifülcins bulunmu' eşya. 
lstanbul Emniyet müdürlüğü debboyunda mevcut 

muhtelif ü!cins es '.eha. 
lstanbul Müftülüğü daires:nde mevcut müstamel 
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yazı masası, Koltuk, halı ye saire. 186 40 

Yukarıda cins ve bulunduğu mevkileri yazılı eşya ve saire hi
zalarında gösterilen muhammen kıymetler üzerinden 21-T.Sani-933 
Salı günii saat 14 te açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. 
isteklilerin eşyayı görmek için mahalline ve müzayedeye iştirAlc 
için de pey akçeleriyle komisyona müracaatlara. (5922) 



Memleket dışında büyük bayramımız Romanyaya göre 
Bayramımız 

Romen gazeteleri, ciddi tetkiklerle 
doluydu, radyoları bizimle meşguldtl 

Elçiliklerimizdek · ziyafetlerde Reisi
climhur ve nazırlar bulundular 

Başta lngiliz gazeteleri, bütün ecnebi matbuatı takdir 
ve lıayranlıklarını tekrar ediyor ve bizi tebrik ediyorlar 

BÜKREŞ, 30 (A. A.) - Ana- j riyal müdürü tarafından Gazi~·'. 
dolu ajansının Balkan hususi mu- / retler :n in hayatı ve eseri hakkı11ıt 
ha biri bildiriyor: ela çok iyi tevsik edil mit bir ~o 

Cenevrede 

Cenevre: 29 (A. A.) - Cüm· 
huriyetin onuncu yıl dönümü 
münasebetiyle Cemiyeti akvam 
nezdinde da imi murahhas sıfatiy· 
le Cemal Hüsnü ~ey tarafından 
öğleden e vve l O tel de Paix'de 
yapılan resmi kabul pek parlak 
olmuş ve Cenevre hükümcti nıa· 
hallive erkanı, Cemiyeti Akvam 
ve beyne'milcl mesai bürosu 
memmrini ile beynelmilel ve 
mahalli matbuat eerkanı ve 
Cenevre Türk ko' o ,ı 'si hazır 
bu unmuşlardır. 

Resmi kabul pek samımi bir 
hua içinde cereyan etm ş ve 
Cümhuriyetin temin ettiği terak
kiler s .tayİJ 1inniy1e yadedil
miştir . 

Cenevrede çıkan gueteler bu 
gün Cümhuriyetimizın onuncu 
yıl dönümü münasebetiyle yaıı• 
Jar yazmaktadır. 

eugün Bern elç:si Cemal Hüs· 
nü Bey tarafından öğleden 1011-

ra Bern'de milli bayramımız şe· 
refine bir çay ziyafeti tertip 
ediJmiıtir. 

Bern'de 

Herne, 29 (A. A.) - Bugün 
öğleden sonra Bern elçisi Cemal 
Hüsnü Bey bellevue otelinde 
300 kişilik bir çay ziyafeti ver
miştir. 

Ziyafette bütün nazırlar, mec
lisler aza~ı, sefir ve sefaretle~ 
erkanı, mahalli matbuat, darül
fünun ve Bern'in tanınmış sima· 
ları hazır bulunmuş ve ziyafet 
çok parlak olmuştur. 

lsviçrenin Cenevre, Lozan, Bal, 
Z~rich, Bern gazeteleri bugün 
Ciim!ıuriyetimizin onuncu yıl dö
nüıhü münasebetiyle lehimizde 
uzun makaleler neşrettiler. 

Cenevre radyosunda Cümbu
riyct hllkumetinie on senelik 
faaliyeti hakkında çok güzel bir 
konferans verilm iştir. 

Cü1'1buriyetin Cenevre ve Lo· 
zan Türk talebe cemiyetleri 
bayrmı aralarında tesit etmişler· 
dit. Cümhuriyetimzin bu büyük 
bayramı lsviçre'de bu suretle 
ço'' kovvetJi ve kudretli bir su
rette kutlulanmıştır. 

Berlin'de 
Bcrlin, 31 (A. A.) - Berliner 

B3rs~r.1 Zeitung gazetesi, Türki
yede cümhuriyetin ilanının onun
cu yıl dönümü münasebetiyle 
yazdığı makalede diyor ki : 

' "B .. b u munaae etle yapılan şen-
lililer, Türkiyenin bir Avrupa 
siyaset merkezi haline geldiği 
ve bu memleketin bu sabada dahi 
h1tyret verici faaliyet sarfettiği 
bir zamanda vuku bulmaktadır. 

Ruıı;a ile aktedilen ilk muabe· 
denameyi Afganistan ve İran 
ile yapılan muahedeler takibet
miş ve son seneler zarfında da 

eski düşmanları Yunanistan ile 
ve daha sonra Bu'garistan, hal· 
ya ve Fransa ile aktedilen mua· 
he~h;r takip etmiştir. Yeni mu 
abedeler baztrlaomaktadır. Da· 
hilde tahkim edilmiı ve hariçte 
de ıerbeıt •e iyi bir orduya iı· 
tinat eden yeni Türkiye, na· 

mus'dirane sulhu samimiyetle ar· 
zu ed~n b ii tün milletlerin do!tlu· 
ğu :ıa mazhar o ac1k b;r siyaset 
tatb ik edebilir. 

Hamburg Machricbten gaze· 
les i yaıiyo r : 

''Şiddetıı mali verg !eriyle, atıl 

idares i, geri ka lan t ik irleriyle 
l 923 senesinden evvelki "fiirki
yeyi ta nı yan her kes, bu mem· 
leketin akı l v ~ enerjik şefinin 

idaresin ::le tü ken nez menbalara 
do { ru )' O l a 1dı~ını görecektir. 

Kreuz Z '!itung gazetesi, Tür· 
kiyenin müt'1iş ço '< mederı kurtu
larak p restij s ıhibi kudretli 
bir dev et ha ine gelmes inden 
dolayı dünyada hiç bir m iletin 
A lman m ılle ti kadar sevinmiye· 
ceğini ve çünkü, Türk milletinin 
sadık bir mültefı ı< olarak Al
man milletiyle birlikte cihan 
harbinin muharebe ve musibet
lerine şerefl i bir surette göğüs 
gerdiğini yazıyor ve d iyor ki: 

"Mesii t bir istikbalin Türk 
mi letine ve o:mn mümtaz şefine 
onları derin bir nevmididen bu· 
günün şerefli vaziyetine çıkaran 
çetin olduğu kadar gurur verici 
mücadelelerinin mükafatını ver· 
mesi temenni o'uııur.,, 

Londrada 
Londra, j l (A. A.) - Mor· 

ning post gazetesi ba~ makale· 
sinde şöyle diyor : 

" Mustafa Kemal, Türkiyeyi 
js 1am tarihindeki bütün inkılap· 
ların en hayrete şayan olanı ile 
tamamiyle değiştirmişt i r. Musta· 
fa Kemal, istihlas galibi sıfatiyle 
olduğu kadar bir mirasın ve bir 
if asın tasfıyec'.si olarak iktidar 
mevkiine gelmiştir. Hadisati ol· 
duğu kadar görmek ka biliyetine 
malık olan bu devlet adamı 

için bu vaziyetin büyük faydası 
o lmuştur. 

On sene zarfında tahakkuk 
ettirilen ço~< büyük ve mühim 
deyişi klikleri an latan bu gazete 
mütatealarına şu suret le netice 
veriyor: 

" Mustafa Kemal kend'sine 
diktator denilm es '.ni istemiyor. 
O, yalnız ecnebi düşmanların 
deyi!, aynı za!'Danda kendi mil
letinin ataletinin de galibi ol· 
muşkır. 

Varşova'da 

Varşova, 31 (A. A J - Mat-
buat, Türk C ümhuriyetinin o· 
nucu yıl dö ıüm :i münas~betiyle 

makaleneşrıne devam etmekte· 
dirler. 

Gazeta po'ska. son on sene 
zarfındaki Türk ik t sadi inkişa
fını kaydetme'< tedir. 
Kuıjer Co :iz'enny, res ' mlı 

uzu:-ı bir maka'ede, modern 
Turk tar h:ni ve G a1inin eserini 
izah ediyor. 

in giliz gazeteleri 

Londra, 30 (A.A .) 
T elgrf diyor ki: 

Daily 

"Mustafa Kemalin sayesinde 
Avrupanın hasta adamı Yakın 
Şarkın Hergülü olmuştur. 

Oaily T el&rafın bu makaleainin 
ı başlığı (TürkiyCTtin yeniden doğ· 

1 
ması) dır. 

Bu gazete diyor ki: 

"Yalnız on ıene gibi kısa bir 
müddet zarfında bu kadar harık!!· 
iade bir tahavvül, Mustafa Kema· 
lin en biiyiik devlet adamlarından 
olduğunu göstermektedir. 

· Cümhuriyetin idare merkezi ve 
Türk milleti onun eseridir. "Dev
let benim,, sözü 14 üncü Luiden ve 
Musoliniden ziyade onun hakkın· 
da doğrudur Türkiyede vukua ge
len tahavvüller aynı zamanda 
Türk milletinin de hiç te inhitat 

1 
halinde, ölüm halinde olmadığını 
daima eski erkekliğini, eski ate~i-

1 ni muhafaza etmekte olduğunu ve 
nesillerce çürümüş bir hükumet 
sistemine kurban olmağa hiç te 
layık olmadığını isbat etmiftir. 

Hararetli ve şiddetli bir miJJi -
yet perverliğe istinat eden aynı 

Türkiye, satvetli ve fakat sulhper· 
verdir. 

Bütün dünya için bir misal 
te,kil eden Türk - Yunan dost -
luk munasebatının tesisi ihtimal 
Gazinin en büyük muvaff akiyetle 
rindendir. Bugün Türkiye Ya.· 
kın Şarkta bir sulh kalesidir. 

Cünkü kuvvetlidir, kendiıine 
itimadı vardır. Ve çünkü Mus • 
tafa Kemal sulhun ileriyi çok ıyı 
gören bir dostudur.,, 

Leh CUmhur reisi 

Varıova, 31 (A.A.) - Dün Tür 
kiyede cümhuriyetin ilanının onun 
cu yıl dönümü münasebetiyle, Tür 
kiye büyük elçisi Ferit B. ve zevce
si, reisicümhur Moscicka ile zev· 
cesi §erefine bir akşam ziyafeti 
vermişlerdir. Ziyafette, başve • 
kil M. Jedrze Jevicz ile zevcesi, 
hariciye nazırı M. Beck ve zevcesi 
ve Fransa, İtalya biiyük elçileri , 
hariciye müsteşarı Kont Szembek 
ve zevcesi, reisicümhur sarayı • 
nın sivil ve askeri erkanı, hariciye 
nezareti fark ıubeıi müdürü, pro· 

1 ıokol müdürü Kont Romer ve zev
cesi, prens ve prenıes Zdislas lu • 
bomınski, Kont Renad ve Türkiye 
sefareti müıtefarı Kadri Rıza Bey 
hazır bulunmı.:~lardır • 
Yemeği bir resmi kabul takip 

etmit ve buna 400 kişi davetli bu 
lunmuıtur. 

· Bu m~yanda misafirler heyeti, 
kabine •~rkanr, diyet meclisi mare· 
şallerı, hariciye nezareti erkanı, 

siyasi, mali, askeri ve matbuat ma 
hafilleriyle yüksek sosyeteye men 
sup bir çok zcva~ hazir bulunmuş· 
tur. 

Berlin el~ili!timizde 

"Cümhuriyetimizin onuncu yıl fer:ıns verilmi,tir. ~ 
dönümü Bükreıte f ev kala de dene Bundan sonra müntahap 1 il' 
bilecek merasim ve tezahüratla musiki pııı-.;aları ç.ıiınrr.ok suret 
leı'it edilmittir. Dün çıkan 29 ta- müsar.lcreye devam edilmi~tir· fi 
rihli Romen gazetelermın hepsı, Gene dün gece saat onda ,ebJ 
bayramımız münaacbetile, Gazi rethanede büyük bir resmi 1'• 
Hazretlerinin ve ~l.ıli.bımızm yapılmıştır. •(t 
muhtelif ıafha"arrmn ı-csi.mlerini Resmi kabule başvekil, h•r~ 
ve on senedenberi Türkiyede vü - ye, maliye ve münakalat naıırl . 
cuda getirilen büyuk eseri tetkik 

1 
kor diplomotik, nezareti~ 

ve tah il eden komşularımızın her yüksek eı-lcanı, ilim ve d 
nevi faaliyetlerimizi ne kadar at alemine mensup gii:Z:j 

1 

dikkatli ve esaslı bir ıurette takip ler, Bükrcşin kibar so•Ye" 
ettiklennı göıteren çok değerli ma 1 sinden bir çok zevat hazır ~ 
kalelerle do'u bir şckılde intişar lunmuş ve müsamere saat do 
etmi,lerdir. kadar büyük bir neş'e içinde dt 

Bu makalelerin hepıi vücuda vam etmiştir. 
getırılen eıere ve eseri yaratan Bayram vesi1esiyle Rom•ıı1' 
büyük reisımıze karşı Romen mil- nın her tarafından cemaatler, ~ 
letının duyduğu derin hayranlık miyetler, mektepler namına ıe ' 
hislerini ifade etmektedir. rethaneye bircok tebrik telgrsfl . 

Bugün çıkan gazeteler iıe Cüm- gönderilmi~ti;. Ayrıca RomeJ1 "'
1
• 

huriyetın Ankara ve lıtanbulda let meclisi reisiğ fırka reitlef 
nasıl tes'it edildiğini anlatan sütun meb'uslar, muharrirler telgt• 
ıütun tafsilat vermektedirler. Mil- tebrikatta bu 'unmuşlardır. . . ~ 
li bayra.mımız münasebetile dün Romen millet meclisi reısı 
sabah sefarethancde Türk vatan - Stefan Çitçepop, telgrafname~İ;r 
daşlarına mahıus olmak üzere bir de bilhassa diyor ki: "Türk ıııı e~ 
kabul resmi yapılmıt ve bir çok tinin dostu olan Romen milleti ~ 
Romanyalı Türkler ve Türk dostu disini iaare eden devlet ad~~ ti 
Romanyalılar sefiri ziyaret ve teb- nın akilane ve devamlı mesaı5d 

rikatta bu'unmu~lardır. yesinde büyük bir su"h ve ıııe1:f 
Dün akıam Romen radyosu bü niyet amili teşkil eden genç 1 

tün geceıını Türk milli bayramı - kiye cümhuriyetinin tahakluık ~~t 
nm lcs'idine haaretmi, ve müsa.me tirdığı eserleri büyük coşku~ 

B k dıt• reye Ü reş radyoıu taraf mdan ve hayranlıkla takip etmekte ~ 
ı< .. ,ıe~ çalınan istiklal marşımızı mütea - Bayram münasebetiyle .0 bİf 

kıp Hamdullah Suphi beyin mü - cc konsolosluğumuzda dahı ~ 
essir bir fransızca hitabeıiyle baş- resmi kabul yapılmış, Tudr•1'e~ 
lanmıttır. Bu hitabeden sonra Ro Silistre, Pazarcık Türklerinin ~' 
manyanın en maruf hatiplerin - da aralarında yaptık· arı da hl' 
den biri olan romen radyosu neş - verilmektedir. 

-
ziyafeti pek parlak bir kabul reı • j rethanede bir ziyafet vermittit·. 

· k' · · eif1 mı ta ıp etmıtşır. 1 Bu ziyafette Avusturya r 
Ziyafott~ hifhassa Fransa reisi - cümhuru Hazretleriyle bat" , 

cümhuru M. Albert Lchrun Haz · ! M. Dolfus, hükumet erkanı, biit 
retleri, M. Paul Bonkur, milli ter· sefirler askeri ve mülki bir ço1' 
biye nazırı M. de Monzie, hemen ' \'at ha:ır bulunmuşlardır. 
hemen bütün büyük ve orta e.1çiler tbar m elçisi c etao etao etli 
ecnebi ateşemiliterleri, Paris aı - ~ 
keri valiıi jeneral Gouraud, hah_ Varşova el~iliğimi:ıd•. 
riye erkanı harbiyei umumiye reiıi Varşova, 31 (A.A.) - fil~ 
amira! Durand"i~l, ayan ve meh· büyük e 'çisi Ferit Bey cvvelk~ ~· 
uıun azasından hır çok zevat ha · şanı tertip etmiş olduğu res1111 

zır bulnmuşlardır. bulden ba§ka dün akşam d• ,
Bunlar arasında hilhasıa Belçika lah bir süvare tertip etmi!tit• ~ 
ispanya, Almanya, Litvanya, hal· ziyafetle hariciye müstet•'1 

1
• 

ya, ve Avusturya büyük elçileri , Szemberk ile teşrifat müdür ııı". 
Kanada, Yunanistan, Guatmala, vini M. Trczezdziecki bu}u11fllı.t, 
E t Ç. M ' .• ı:-. l d · 't' s onya, ın, E:.umo, • tn an ı • 1 d T · l · · · ııı• · p İ ar ır. ayy~re ır. erı reısı , 
ya, aı acuay,, sveç, Haity, l R k' T" k · , h 01if. 
1 5 .• . l .

1 
. ay ays ı , ur - ~e ce .. ıı 

ran, ıyam oıla c cı en ve S<\hık . . . f . l b' k ,o1 
b k·ı ~" S ·b k 

1 

nm reısı sr atıy e ır nutu _ .. ıf 
aıvc ı wı. Leg, ıa ı nazırlar · ,,,-

dan M P.E'nault · . ycrck Türkiye ile Lehistan ,.t 1~' 
Berlin, 31 (A.A.) - Dün Tür. müdiirü p. ,.,.,eton h .· · · c!ak dostluk rabıtalarından " Jı 

. . umuru sıyasıvc 

1 

e 

.... o , aı 1cıye neza • k. " . . .. h G . d&Jft" 
kiye cümhuriyetinin onuncu yıl reti ,ı\hika ve Sark isleri miitlür ıye heısıcum .uru azı ın ef 
dönümü münasebetiyle Türkiye se muavini Saint Q~cnti; görülüyor· 1 Kc-nal Hazret' erinin büyük fil 
forethanesinde yapılmış olan ka· du. yellerinden bahsetmiştir. /. 

bul resmi başvekil muavini Fon Pa Suat Beyin refikası halihazırda Bundan sonra Profesör G l 
pen, hariciye nazırı M. Fon seyahatte blunduğundan misafir . l:ır ' hle Türkiye ve Lehistan ıtl / 
Neurleth, diğer bir çok nazırlar, leri kızı ile beraber salon metha- zuu hakkında bir konferaI16 " 

hemen hemen sefirler, ordu ve do linden karşılamıştır. Evvelce te . miştir. ,f, 
nanma, siyasi, ikhsadi mahafj ile 1 karrür etm:t o"an balo, Penlövenin Süvarenin hitamına doğr&I / 
sanat ve matbuat mümessilleri bu 1 vefatı münasebetiyle bir eseri ne- hur liyatro artistlerinden zel~j# 
lunmuşlardır . k t ı k .. f' B Gazi Hazretlerinin 1927 t•''.,11 :za e o ma uzere se ır ey tara- l 

Pariste fmdan programdan çıkarılmıştır. de Büyük Millet Meclisinde ,b: 'I 
Paris, Jl (A.A.) - Dün akşam Süvare geç vakte kadar devam et- m'ş oldukları nutuktan soP fı' 

Türkiye 'büyük elçiıi Suat Bey ta· mittir. ları okume;~. 
1
1 

rafından Türkiye cümhuriyetinin Viyanada Süvarede çok mümtaz ze"'.;' 
onuncu yıl dönümü miinasebetiyle 1 Viyana, 31 ( A.A.) - Tür ki- 1 ürk kolon:si hazır bulunııııJI 
bir akıam ziyafeti verilmiş ve bu j ye orta elçiıi, öğ'leden sonra sefa- dır. 
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T~QKiYE 

llRAAT 
BANKASI 

• 
ilk mektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından ilk mekteplerin dördüncü ve be· 

şinci sınıflarında okutturulmak üzere 

1.1. 1. C. tarafından yazdırılıp tab'ı ve tevzii 
"V AKIT,, müessesesi ta;·afından deruhte edi

len T ARIH kitapları satışa çıkarılmıştır. 

Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir kartonla kaplanmış olan bu 1 arihlerinfi
atları nefasetine ve sayı/ alarının çokluğuna 

rağmen 15 şer kuruştur. 

Satıtve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddesi 
VAKiT YURDU 

•• Asarıatika müzeleri umum mu-
dürlüğünden: 

Kasket 
Adet 

79 

Elbise 
Takım 

92 

Palto 
Adet 
55 

Asarıatika müzelerile, Türk ve islim eserleri ve Topkapu 
sarayı müzeleri hademesi için imal ettirilecek balada muharrer 
elbise, palto ve kasket açık münaksa ile teşrioisaninin 16 ıncı 
perşembe günü saat 14 le talibine ihale edileceğinden arzu 
edenlerin numuneleri ve şartnameyi görmek üzere sah ve cumadan 
maada hergün asarıatika müzeleri dahiliye müdürlüğüne müracaat 
ve münakasaya girmek istiyeolerin muvakkat teminat akçesinin 
Istanbul vilayeti muhasebeciliği veznemesine tediye etmeleri 
liıımdır. "5883,, 

Hatıralar ve liesikalar 
-m;·;;··~ Harp kabinelerinin isticvabı 

Bu eser, mütarekeden ıonra, umumi harp mes'ullerioin di· 
vamalideki isticvaplarmı, resmi vesikaları ihtiva etmektedir. 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-.1;0~'2 

Ucazlak .. temizlik •• Silr'at .............................................. 

VAKiT YURDU· 
KİT AP KISMI 
Basılacak Kitaplarınızı .. 
Yapılacak ·Cetvel işlerinizi 
Makbuzlarınızı .. 
Defterlerinizi .. 
Baskıya Ait Her işinizi .. 

• • 

YURDU 

8er- Yerden Çok Ucuz Yapar 

Harp kabine/erinin isticvabında 
Bütün harp senelerinin ve mütareke yıllarının en canlı saf
halarını, bu eserde bulacak, lezzetle, merakla okuyacaksınız. 

600 p say ıf alık ki ta bir lira 
Da ıtma eri VAKlt maTbaası 

Marmara üssübahri Kumandanlığı 

Satın Alma Komisyonundan: 
Kilo 

25000 Nohut 

Tarihi 

18 · T. Sani· 933 

Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevi ve mıktarı yazılı ern• 
km milnakaaası hizasında yazılı tarihine tesadüf eden cumartesi 
günü saat ı 4 te lzmitte Kumandanlık Sahnalma Komisyonunda 
icra edilecektir. Şartname musaddak suretleri komisyondan ve 
lstanbul'da Deniz Levazım Satınalma komisyonundan alınabilir. 
Taliplerin % 7,5 nisbctiode teminatı muvakkateleri ile Komisyo-
na müracaatları ilin olunur. (5877) , .......................................................................................... ._....._ .... , ······························································································--····································································································-... ······································································································ 

~fü Büyük Tayyare Piyangosu ju· 

~il 16. ıncı tertip ~D~lomı~tır I~ 
:::: 

~!Bu tertipte (50) bin nu-J~ 
~il mara (25) bine in~irilnıi~tir llil 
HH Bu suretle isabet ihtimali bir misli artmıştır. mi .... . ... 
ifH 1. inci keşide 11/Teşrinisani/1933 dedir. i~i~ 
... ....................................................... ==---.............................. Ji ~:mmmmmm::::::mm::::::mm::::iiil!ie:ı=:::::=mmm:m::mmmm.m,, 

Marmara Üssübahri kumandanlığı 
Satınalma komisyonundan : 

Kilo Tarihi 

35,000 Kuru faaulya 13/2. Teşrin/933 aleni münakasa 

Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nev'i ve mıktarları yazıla 

bir kalem erzalun münakasası hizasında yazılı tarihte lzmitte 
kumandanlık sahnalma komisyonunca icra c:!ilecektir. Şartname 

sureti musaddakası komisyondan alınabilir. Taliplerin % 7,5 nis
bctinde teminata muvakkatelerile komisyona müracaatları ilaa 
olunur. (5788) 
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Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan ; 

45 000 Kilo Kuru fasulye Açık münakasası: 16 • T. Sani · 933 
perşembe günü saat 14 de. 

25 000 Kilo Nohut : Açık münakasası : 16 - T. Sani· 933 
perşembe günü saat 15 de. 

10 000 Kilo Kuru Üıüm : Açık münakasısı 16 • T. Sani· 933 
perşembe günü saat 16 da. 

8 000 Kilo Zeytin Yağı Açık müoakasasa: 18 • T. Sani- 933 
cumartesi günü saat 13 de. 

15 000 Kilo Zeytin Açık münakaaası: 18 · T. Sani· 933 
cumartesi günü saat 14 de. 

15 000 Kilo Sabun : Açık münakasası: 18 • T. Sani . 934 
cumartesi günü saat l 5 de. 

20 000 Kilo Pirirıç : Açık münakasası : ] 8 · T. Sani· 933 
cumartesi günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyıcı için yukarıda cins ve mıktan yazıh 
erzakın münakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaiın· 
dan şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve mezkur er-

zakı itaya talip olacakların da münakasa gün ve natlerinde mu· 
vakkat teminat makbuzJarile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva· 
zım Satınalma Komisyonuna müracaatları. (5844) 

V A K 1 T neşriyatı - -
Fevkalade heyecanb bir roman 

Suana'Jı münkir 
Ası ımmn en meşhur ediplerinden Gerhart Hauptmann'ın 

eeeridir. Bir papazın fevkalicle heyecanlı, merakh1 coıkun 

aşkını . san 'a tkarane bir şekilde anlatır. 

Tevzi Yeri: Ankara Caddesinde inkılap Kütilphaneai 

Fi atı 25 kuruş. 

- -
Afyon Viliyetinden : 

"7415,. lira l 3 kuruş bedeli keşifli Afyonda dikilecek Gazi 

Z1fer abidesi kaidesi inıaah 18110/933 tarihinden itibaren 20/Ki· 

nunuevve!/933 tarihine müaad f çarf8nba günü saat on beıte ka· 

pii!ı ıarf usulile kat'i ihalesi icra kıhnaealctar. Taliplerin mezk6r 

g ün ve saatte şartnamede bildirilen ve ibrazı iktiza eden veaaik· 

le birlikte Villyet Daimi Encümenine ve bu bapta iıahat almak 

ve şartname , proje ve evrakı Jizimeyi görmek isteyenlerin Encü· 

men kalemine müracaatlara ilin olunur. (5~41) 

İstanbul ikinci icra memurlu • 
ğundan: 

Mukaddema Küküç Ayasofya -
da Yeni lshakpafa mahallesinde 
10 numaralı hanede mukim iken 
halen ikametıahı meçhul bulunan 

ı . Salih Zeki Beye: 
Dervite Hanımın zimmetinizde 

müeccel ve muaccel mihreynden 
alacağı olduğunu iddia eylediği 

yüz altın lira ile emaneten verdi
ği yüz kırk üç beti biryerde ki 
bunun evrakı naktiye mukabili o
lan ceman 8150 türk lirasının maa 
faiz ve masarif ve ücreti vekalet 
haciz yoluyla tahsili hususunun 
vaki takip talebi üzerine tanzim 
ve berayi tebliğ tarafın.ıza gönde
rilen ödeme emri zahrına mübati
ri tarafından verilen me,ruhat ve 
zabıta marifetiyle yapılan tahki -
kat neticesinde ikametgahı hazırı
nrzm meçhuliyeti anla,ılmıt olma
sına mebni bu hususta tebliğatı li 
zimenin bir ay müddetle ve hakkı 
itiraz tayini suretiyle ilanen tebli
ği takarrür etmit olmakla tarihi 
landan itibaren müddeti mezk\ire 
zarfında 933 - 1005 dosya numa 
rasiyle icranın tehirini müstelzim 
ıifahi veya tahriri olarak bir iti -
razı kanuni serdetmediiiniz ve ıe 
ne bu müddet zarfında müddea -
bih borcunuzu eda ve yahut mal 
beyanında bulunmadıjınız takdir
de mezkur müddetin hitamında 
cebri icra suretiyle devamı mua -
meleye iptidar kılınacaiı malumu 
nuz olmak üzere ve ödeme emri
nin tarafınıza tebliği makamına 
kaim bulunmak üzere ilanen tebli
ği keyfiyet olunur. 9039 

1 Askeri Fabrikalar lllnlar1 1 

Oksijen Tesisatı 
Yukardaki malzeme aleni mü -

nakata suretiyle 3 - 1 - 934 ta
rihinde saat-14 te ihaleıi icra edi
lecektir. Taliplerin fartname için 
her ıün öğleden ıonra; münaka
saya girmek için de o ıün teminat 
ile müracaatları. 

,(5937) 

Türkiye 
Merkez 

Cümhuriyet 
Bankası 

AKTiF 

26110/ 1933 vaziyeti 

PASiF 
K••: Lira 

Altın· safi kilogram 11.817 -503 r .. 16.622.298.14 
Banknot ..................................... ,, 16.060.280. -
Cfaklık ....................................... ,, 667.417.21 3 3.349.995.35 

De"lldnl Muh•blrler : 
\ ltııı : Saff l\g .......... 1.788-024 1~ l.5 15.0UJ . 70 
'l'ürlı lirası ................ .... ....... ~ 1.-145.625.02 3 960 628.7 2 

Ha~çlekl Muhabirler : 
Altın · Safi kilogram 3.2"6-8 71 4.o3 / .32'Lr>O 
Altına tahvili kabil ~eıbcsr dö\izler l 80J.241J.90 6.446 5o9'o 

Hazine T•hvlllerl : 
Deruhte edilen c'rakı naktiye ~ 
~ arşılıjtı L.158. 748.563.-
1\anunun O ve ' inci mad-
delerine tevfikan \'aki tediraı " o.549.563.- 152109000. -

CUzden : 
cncdaı 

ı: ham\ e) Deruhte edilen e\•rakı 
rah\11;\ıj naktiye hrşılığı Ciri-

L. 5.838.515. 41 

~ar! kıymetle) .. ., 27. 125.825 . -
r.~ham ve Tah\ ilAr ... .. 1.522.503 .54 34.481.938.95 

Altın ve döviz Uzerine avans 
Hissederler ................................. . 
Muhtelif 

Yek On 

15.501.0 ~ 

4.500.000.-
12539.895.31 

247.548 ~28.7 7 

Sermeye .......................................................... . 
Jhri\·ııt akçesi ......................................................... . 

ı ledavUldekl Benknotl•r: 
l~eı uhtc edilen cvraıo naktiye 

1

L. 158.7 48.56:1.--
1\anunun 6 \'e 8 inci madde· 
lerine te\ fi'•:ın vaki ı ediyaı , 6.549. JÖ~.-

Deruhtc edilen cna kı nak ti\'t 
La!iıyesi 152199.000. -
Karşı lı ~ ı camamen alan ol :ırak 

Lir• 
l 'i000.000.-

349.110.2!' 

teda\'üle \':tıeJilen ... ... ......... .. ı . 8.088.00<.ı.- 1 ı·o se7.000 -k ____ _ 

Mevduat: 
Türk lira~ı ........................ .. 
l)Ü\'17. ...................... . 

ı 1 7.481.743.tıS 
K 1.10?.1so 23 !5 JQ5.4CJ2.91 

Muhtelif ................................................ '........... .tö. 116.925.tO 

Yek On '247.548.528. "' 

2 Mart 1933 tar:h;nden itibaren : 

lakonto haddi ,_ 5 11 l - Altın üıerine avans '9 4 1/2 

-·- ---
Mi°hALi~ 
AMMEA. 

) 

Çekilişi 10 Teşrinisani 933 Cuma günü 
Büyük ikramiyeler : 

lo,ooo liralık ev, 
3,6>oo liralık otomobil. 

30,000 muhtelif eşya 
Muhtelif numaralara ve daha bir çok kıymetli eşya (9259) 

A ................................................ ~~ 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Sabm Komisyonu ilanları 

Nev'i Muhammen Vahidi Bulunduğu mahal 
Mıktarı kıyasi 

100-1000 litre ıu alır 10 Adet Paşabahçe fabrikasısıd• 
Eıki tahta fıçı } 

Harda fıçı tahtalan 150 hçıhğa yakın 
Sirlce 54 Kilo J Kabatıı an barında. 
ince Ye kalın kaneYiçe 2600 ,, ) 
parçaları. 
Iıtimale gayri salih tön· 300 ,, J Cibali fabrikası aob•" 
beki deriıi rında. 

Köhne kanaviçe parçalan 472 ,, l 
,, Çul ,. 1656 ,, JCibali levazım aob•'" 
,, Kınap ,, 653 ,, rmda. 

Siyah çul 483 ,, tCibali fabrikası ıtr' 
Tiftik parçaları 460 ,, J barmda 

Şiıe parçaları Bir vagondan fazladır. ,, )Paşababçe fabrikallod• 

Yukarıda isim ve mıktarları yazılı muhtelif eşya 11/11/933 
tarihine milsadif cumartesi günü saat on dörtte açık arttırlll1 

ıuretile satılacağından taliplerin eşyayı görmek üzere her gOO 
sabahtan akıama kadar hizalarında gösterilen mahallerin ve p•" 
zarlık için de tayin edilen günde yüzde 15 teminatlarile birlikt• 
Cibalide Levazım şubesinde satış komisyonuna müracaatları ill 11 

olunur. 5590) 

Pazarlıkla ve beheri 115000,1 litre hacmi istiabisiode çelilı 
saçtan mamul 113,, adet kapah kap ile bir bacı yaptırılacaktır• 
Taliplerin proje ve şartnameyi gördükten sonra yüzde 7,5 l~ 
minatlarını hlmilen 8-11· 933 çarşamba günü saat l 4 de Gala• 
tada Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. (5880) 

"2,, adet alektrik motörU satın a ~ınacaktır. 

Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarl ığa iştir•" 
etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen ıı . IJ . 933 ctJ'" 
martesi günü saat 14 te Galata'da A'ım, Sa tım bo n syonuo• 
müracaatlara. (5878) 
~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~--~ 

DOKTOR ıımııaıam 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıkları mütehaaaı aı 

Divanyoh.1 N. 118 Telefon: 2239& 

Dr. rturi Fehmi 

GOZ HEKiMi 

Caialoğlu, Süreyya Bey apart. 

Saat 2-6 ya kadar. Telef :23212 

Göz Doktoru 

•• 
SüleymanŞükrıl 

(Babıali) Ankara c~dde•1 

rto. 60 Telefon: 2?.566 

VA K 1 T 1'1atbaa~ı - lııtunblll 

Sahihi : l'IEH!\l~T \ ~iM 

Ne•rlyııt ruüdürU: 1. 8ılfa 


