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Cümhuriyet bayramı hazır
lıkları devam ediyor. F ran
sızlar da Pariste bayramımızı 
tes'it edecekler. 

Silahsızlanma 
pazartesi 
başlıyor. 

.. .. gunu 
Bütün 

konferansı 
Ccnevrede 
gözler Al

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 
manyanın alacağı vaziyette .. 
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• • • • Milletler Cemiyetinde' Roman 
, Bir intihap H rıcı e 1 c mar Ge 

Milletler Cemiyeti umumi hey' eti 
evvelki gün Cemiyetin miıakım 
değiıtirerek Meclise bir aza ilive etti 
v_e bu azalığa da Portekiz seçildi. ln
tıbabatta nanızetliğimizi ileri ıürdü
i.ümüz halde Türkiyeye yirmi rey ve
rtlmeai, bizi, yapılan tadilin ıümul 
ve mahiyeti Üzerinde azacık durmağa 
ıevketti. 

Maliimdur ki, Milletl<:r Cemiyetinin 
biri umumi heyet, diğeri de mec]ia ol
mak Üzere iki te§ekkülü vardır. Na
zari olarak bütün kuvvet ve ıalihiyet 
umumi heyete ait olmakla beraber 

• fiJiya.tt~ ce~iyetin en ~iieaıir organ: 
• Meclııtır. Mılletler Cemıyetine aza 0 • 

ıl lan bütün ~evletlerin murabha&ların
t dan terekkup eden umumi heyet, an

~k aenede bir defa toplanır. Senenin 
··fd 11yasi faaliyetlerini tetkik eder. 
~ Ve bundan sonra da dağılır Ve 

ertesi aeneye kadar toplanmaz: Bu 
tartlar alhnda cemiyetin ıiyaaet ve 

j,I f~.aliyetinde hakim rol oyruyan teşek-
ku, Meclistir. 

.. Bunu cemiyeti letkil eden galip 
uef devletler de anlamı§lardır ki misak 

111,) ha~ırla.nı.rken, Meclis azala;ının ek-
~ aerıyetını daima ellerinde bulundur

e ~ak ~oktasına ehemmiyet vermitler
dı. ~ilhakika miaak hazırlanırken, 

Jı meclıa azalık!annın adedi dokuz ola-
1' ,.ak lesbit edilmiı ve azalıklar daimi 

ve muvakkat olmak üzere iki kıama 
aYnJmııtı. Daimi azalarmın adedi 
~'.':lı '!'uvakkat azalannın adedi de 

ort '.~i:. Harbiumumide &alip &elen 
beı buyuk devlet yani Inııiltere Fran 
~.Amerika, Japonya ve ltalyada da
°'!' a~a. olduklarmdan Milletler Ce

J "!11"l!"ın Mecliainde daimi olarak 
ti' '"•aerıyeti temin bn" b d e •f ulurıuyorlar-
~ c'· ~u tarzda letkil edilen Milletler 
,,ı •-emıyeıi bir bakımdan Paris ıulh 

1 •onferan . t"h . ' Çünkü •ın~ ıs ı aleıınden ibaretti. 1 

ı·ı d Versaılles koııferanamın le§ki. 
'Je a 1 a atağı yukan ayni idi. 
~ I .Cemiyeti tamamiyle büyük dev!et

erın ellerind b 1 d 
jı llnd "Jk e u un urmak nokta-

ı letle:n c'e ~ks'.'klık,. Amerikanın Mil-
i nuyetıne gırmemesiyle bat • 
~r;::· .Amerika Milletler Cemiyetine 
o eyınce tabi" 1• • d 
zaaı ı ' ı mec ııın e a-

; 1 ° mıyacafma göre, meclis a .. 
ll za ıklarının adedi d k . d .. 
1tf daimi d.. o uz yen ne ort 
,.. •<'k" ~e ?'"! muvakkat olmak üzere 

i'e ;:.~ ~.nmı,tı. Yani büyük devletler 
..;ı 1:k uç~k de."letıer arasında beraber
s• 1 leın~n edolmitti. 

Y azıyet 1922 ıeneıine kadar bu 
J r;kıl~e devam etti. Büyük devletler, 
~ ~ıeclıste bulunan muvakkat küçük 

}il devlet1erin kendilerine kartı bir cep-
1, lı'.': t~~lr.il etmelerinin varit olmadığını 
1' {orduler. Bunun Üzerine iki ınuv k 

~t azalık ilave ederek Me ı· 1 kiak.: 
çuk d 111. cıse u
lr d 1 ev e erın miktarını altıya çı-

tıf d~~ ~. -;· . ~u tadilden sonra Meclis, 
J ın ~. aımı ve altısı muvakkat ol-
0 ak uzere on azadan müte•ekkildi 

1926 . d y • 1 Jetler Ce::ines!n e Almanyanın Mil-
M 1. . Yelıne aza olacag" ı zaman 

ec ıaın le kil. • ' 
rildi Al § atı yenı battan değiıti-
gi....;ea ~anyarurı daimi aza olarak 
marıy ı il ararla,tırılmışlı. Fakat Al. 
Ya ve; e ~eraber, Lehistan, İspan
tediler. rUzilya d~ daimi aza olmak is
lıa:9\ı M zl~n munakatadan sonra ni-

1 _ ~ ~s ~zalığı üç kısma aynldı. 
'.Alınarıy ""'!' azalar ki, dört azaya 
ediliyord da •ti.ve edilerek bete iblağ u. 

2 
- Yan d • • llenede b · .. aunı azalar ki, her üç 

lekrar in~~hınudd~tle~i bittiği zaman 
lar-ın ad d" ap edılehıleceklerdi. Bun
di. e 1 de ÜÇ olarak lesbit edil-

3 - l'tfu Irk lldedi d 
1
Va at azalar ki, bunların 

erı.,leyh ",,~ lıl'.a baliğ oluyordu. Bina
daiıni 1 ec:lıs beti daimi ve dokuzu 
inak ii: rrııyan azalıktan ibaret ol-

s lerinde:7 on dört devletin mümeasil
Son y erekküp ediyordu. 

•zalıkl apıJ~n. ~adil ile daimi olmıyan 
liyor. Bar, bır ılavesiyle ona iblağ edi
nıeairıd uk~onuncu azalığın ihdas edil-

e ı üJ• h neairıderıb ~ a aza tudur: 1926 ae-
lakıın erı muvakkat azalıklar bir 
nıittir ~Ukupla_r arasında taksim edil
ka ı.,· . ~ a.ndınavya, Cenubi Ameri
lara l'ilız •mparatorluğu gibi grup • 
&rupt ayrılan devletler, daima kendi 
ni M arı1 .na mensup devletlerden biri-

ec ••le a .. k . . 1 B' llaena]e h za g~rme ııtıyor ar .. ~-
nirı ıniiJ;. . k~ndı guruplarından hırı- , 
,.irıe 

0 
etı bıter bibnez, derhal ye

leli,. iuf.h'Pa nıensup baıka bir dev-
' Sorı irıtjİ, abı teamül halini almıttır. 
' çıktı. I> •~ta da öyle oldu. Norveç 

çıktı: ;rı_una~ka girdi. Guvatemala 
Avuaıu..;Jarı_tın. girdi. İrlanda çıktı, 
hrupa rrı a &udı. Bu vaziyet, hiç bir 
devJetirı Mrıs~p olmıyan on bet kadar 
tına irrıJr• eblıste aza bulundurmala
larrıarııı..:,n k •~a.km.ıyor. Bu eksikliği 
•akkaı a al ıçındır ki, yeni bir mu
karar v 

2
". •k_ daha ilave edilmesine 

ha erıJdı y 1 . "h 
')"··"'zetliğirrıi : npı an ıntı aba ita 

Utkiye . . zı koymadığımız halde 
blaksada'"~ıne Yirmi rey çıkması, bu 
Cürııhuri go;e en İyi namzedin Türk 
ler CerrıiYet~ olacağı hakkında Millet-
karı.,111 reıı_mehafilinde mühim bir 
'türkiye~j~u.au~u gösterir. Filhakika 
)' rirıde ol ırı~habı hu bakımdan çok 
t'uıılar ha

8 ':8. ve ,imdiye kadar gu-

d>.!edıate terrırıc~I ka~dıklarından dol avı 
e"ı · sı edıle ' b k eı.rı errıell . mıyen on eı kadar 

~~ lı. 'E:kseriyer
1
•. dke tatmirı edilmiş ola 

tn Unya hluva e 1 . aza nan Portekizin 
ia:~ler-in tat~?n·ebndeki mevkii bu e-

etıi olma rıı akımından o kad..r 
sa geıektir ç·· k"" b" · un u ır 

ı'rf.. Gömböf, Tevlik Rü~tü Bey, M. Titulescu 

Tevfik Rüştü ·Bey cuma 
günü şehrimizdedir 

Romanya Hariciye nazırı M. Titulescu 
ile birlikte ertesi gün Ankara ya gidecek 

T cvfik Rüştü Bey Cenevreden hareketinden evvel 
bir çok devlet erkanı ile görüştü . 

Cumarteai &Ünü tehrimize gelecek 
olan Romanya Hariciye nazırı M. Ti
tulescu için Perapalas otelinde daire
ler hazırlanm.ıflır. Cenevrede bulun • 
makta olan Hariciye vekili Tevfik 
RÜ§IÜ Bey cumı. günü §ehrimize gele
cek ve hep birlikte Ankaraya gidecek 
)erdir. M. Tituleacu'nun avdetini mü
teakıp 19 letrinievvelde Macar ba§ve
kili M. Goemboea ve Hariciye nazın 
M. Kania şehrimize gelecekler ve ge· 
ne Perapalas otelinde misafir edilecek
lerdir. Macar misafirler de ayni gün 
Ankaraya gideceklerdir. Macar Baı· 

velinin bu ziyaretinde Türkiye\ ile Ma 
cariatan araımda aktedilmit olan hakem 
muahedeai temdit edilecektir. 
Tevlik Rüftü Beyin Ceneıırecle 

temasları 
CENEVRE, 10 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Pazar günü geç vakit buraya gelen 
Hariciye vekili Tevfik RütlÜ Bey ge
ce Yunan Batvekili ile uzun müddet 
görütmüştür. Polonya murahhası Kont 
Razitalri otele gelerek Tevfik Rüttü 
Beyi ziya.ret etmiştir. 

(Devamı S inci sahifede) 

Fransada Türkün bayramı 
Fransızlar 

yılını 
da inkılabımızın ontıncu 

hazırlanıyorlar 
Bayram için dört yüz bin bronz madalya basılıyo 

dükkanlar kapalı kalacak mı? 

teside 

PARIS, 11 (A.A.) - Türk inkılabının onuncu yıldönümü Pari·te 
Fransız cümhariyetçileri tarafından tertip edilecek muhtelil nümayİf· 

lerle tesit edilecektir. Bilhassa milli terbiye nazırı M. de Monzie, Türk 
teceddüdünün büyük yıldönümünün tarihi olan 29 Te,rinievvelde yeni 
Türkiye hakkında küçük bir eser nefredecektir. 

Bu eser, asırlardan beri Franıranın dostu olan ve derin tehavvül ve 
inkılabının ve hayrete şayan hamlelerinin meçhul kalmaması lazım ge
len Türk milletinin tarihini Fransızlara öğretmeyi iıtihdal etmektedir. 

Cümhuriyet bay
ramının tehrimizde 
kutlulanma progra 
mı müteferrik ola
rak tama.men teıbit 
edilmiıtir. Bu itle 
uğra§an komisyon 
önümüzdeki hafta 
batında bir içtima 
yaparak timdiye 
kadar faaliy~l ko
mitelerinin verdik • 
]eri kararlan bir • 
lettirecek ve umu• 

mi bir program vü
cude getirecektir. 
Ana hallan ve bü
tün teferrüatı tea· 
bit edilen merasim 
programı çok geni§ 
tir. Oç gün bayram 
ele., §ehrimizde yüz 
binlerce kitinin fen 
Jiklere, toplantıla • 
ra ittiraki temin e
dilecektir. Şehrin 

yüksek noktalan, 
bilhassa geceleri e· 
lektrik !i.mbalarile 
ve türlü ıekillerle 
tenvir edilec~ktir. 

Bayramı ıehrimiz • 
de geçirmek üzere 
köylerden davet e
dilecek bin kadar 
erkei<, kadın çocuk için Haydarpa
fadaki eaki Tıp fakül.lesinin misafir~a 
ne ittihazı kuvvetli bır taıavvur hahn
dedir •. Misafir köylüleri, evlere tak: 
ıim etmekten ~imdilik aarfmazar e~ıl
mittir. Köylüler fakülte binasında ıa
kan ve iaşe edileceklerdir. 

asırdan ziyade bir zamandanberi Por· 
tekizin beynelmilel siyasetle _muay
yen bir kulpa bağlanmıt. old~gu ma
IUmdur. intihabın bu netıce~ı ~erme
ıi Milletler Cemiyetinin yenı hır aza .. 

' 

Çallı lbrahim Beyin 
onuncu yıl için hazır
ladığı ''Yasak" adlı 
tabloau ve onuncu 

~·I madalyaıı 

Mağazaların kapanması hakkında
ki kanun 

Tüccar, esnaf ve diğer sınıflara men 
ıup birçok karilerimiz, cümhuriyetin 
ilinının onuncu yıldönümünde üç gün 
mağazaların da kapalı olup olmadık· 

(Devamı S inci sahifede) 

lık ihdaaı auretiyle takip ettiği büyük 
gayeyi temin edememiı, yalnız Mecli
se bir aza daha ilavesi gibi tekli bir 
netice vermit aayılubilir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

ı : Aslı olmayan 
·Haberler 
Tevfik Rüşte Bey Hariciye 
Vekaletinden ayrılmıyacak 

ANKARA, 11 ( A.A.) - Cümhuri· 
' yet v~ Son Poata gazetelerinde Harici
. ye Vekili •Tevfik Rü§tÜ Bf. nin Ce
miyeti Akvam nezdindeki heyeti mu
·rahhcu~~ daimi reisliğine tayin e -
dileceği havadisi görülmüıtür. 
• Malüm olduğu üzere Cemiyeti Ak
vamdaki heyeti murahhasa/ara Hari

·ciye vekillerinin riyaset etme.ti mu -
tattır. Bu heyetlere ayrıca bir reia ta• 
yin olunma:ı: .. Elyevm ecnebi memle • 
ketlerin de hükümetimizi temsil et • 
metke olan Hariciye vekili hakkında 
tahkik edilmeden bu gibi ha6-Jerin 
nefrİ memleket menaliine mugayirdir. 
Tevfik Rü,tü Beyefendinin Hariciye 
vekilliğinden ayrılarak herhangi bir 
.va2ifeye tayi.n edileceği rivayeti iae 
külliyen hakikate menafidir. 

. AtiŞ poligonları 
·Yavaş yavaş her şehirde 
~ poligonlar yapılacak 

Barut inhisar idaresinin bir abt 
poli&onu teai.t edeceğini yazmııtık. ln
biaar idareoinin bu 
tetebbiUü memle • 

· .J.ette henüz liyiki
le teeaaüı etmemiş 
olan atıcılık ıporu • 
nun fenni bir şekil
de taammümüne ya 
rdım edecektir. Bu 
itibarla bu teşebbüs 
ıayanı takdirdir. A 
tış poligonu tesis et 
mekten mnkaat ge· 
nçlere silah kullan· 
mağı ve ni~ancıhğı 
öğretmektir. Asker 
lik etmif olan bir 
çok gençler, silah Barut lnhisan 
kullmım.tJUn, nitan müdürü Lütfi 
atman•n evkini tat Bey 
mıf oldu.·.ları halde, terhis edilince bu 
zevkleri111 b.tınin " ecek bir 6Aha bu
lamamaktadırlar. Atıf poligonu aaker 

(Devamı Sinci sahifede) 

Terfi edecek Vali 
Ve Kaymakamlar 
Terfi listesi Cümhuriyel 
bayramında ilan edilecek 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Cüm 
huriye! bayramında ilan edilecek o • 
lan Dahiliye veki.leti terfi lisleai hazır 
Janınıttır. Geçen s.ene tesbit edilen 
kıdem tabloıundan bu sene birinci ıı· 
nıfta münhal olmadığından ikinci ıı· 
JUflan birinciye terfi eden vali yok • 
tur. Oçüncü ıınıftan ikinciye, terfi e
denler arasında Çorum valiıi Cemal, 

(Devamı Sinci satilede) 

Talih buya! 
200,000 liralık ikramiye 

bugüne kaldı 

50 bin liralık ikramiye 
kimlere çıktı 

On beşinci tertip tayyare piyanko· 
sunun son keıidesi dün baılamı§tır. 
Dünkü keşidede çıkan büyük ikrami
ye/erden elli bin liralık ikramiyeyi 
be§Cr bin lira olarak Akay idaresi se
vahili mütecavire baş memuru Osman 
Bey, Galatada diı doktoru Dimitri El., 
Taksimde Matmazel Mahniyas ka • 
zanmıflardır. 30 bin liralık ikramiye
yi Sıraselvilerde 106 numarada M. 
Hofman, Kadıköyünde oturan Reıit 
Bey kazanmıılardır. 25 bin Iİ'"Jll Çen 
geJ/.ıöyünde oturan ve isminin .zilırini 
İ3temiyett bir .zat ka•anmııtır. 

Bugün de 900 bin numara çekile • 
cektir. 200 bin liralık en büyük ikra • 
mi ye bugün çıkacak, 100 bin liralık 
mükôfat ta bugün tev:ı:i olunacaktır. 

Milliyet' in 
29 Teşrinievvel 
Sayısına ilan 
Vereceklere: 

Cümhuriyetinin onuncu yıl
dönümü gününde çıkacak olan 
fevkalade sayımız için itan ver
mek İsteyenlerin şimdiden mü
racaat etmelerini ve geç gele
cek ilanların o sayıya giremiye
ceğini ilan ve müşterilerimizin 
dikkatine arzederiz. .................... 

Gazi Hazretlerinin Ankaraya avdetler i günü hususi fotoiraf muhabınmizin 
tubit ettiği iki intiba ..• 

Nizamname tasdik edildi 
Vapurcular yeni şirketin tesçili için 

müracaatta bulundular 
Vapurcular araamdaki vaziyet, 

dün de değitmemittir. Pazar &Ünü yapı
lan teaia heyeti içtimaında vapurlan
nı firkete ferağ eden vapurculardan 
bazıları üç günden beri mukabil tara
fın da şirkete dahil olmaaı için leteb
büslerde bulunmuşlardır. Fakat muka 
bil taraf noktai nazarlannda ısrar et
mekte ve eğer 27 ey!Ulde de Osman 
Nuri Beyin hakemliği kanunen devam 
ediyorsa, itiraza hakları kalmayaca • 
ğını, fakat devam etmiyorsa biçtiği 
kıymetlet-in kanunni kıymeti olamaya 

cağını söyliyerek yaptıklan teıebbüs-

lerin neticesini beklemektedirler. Bu 
loıım vapurcular namına Yelkenci 
zadelerden bir zatla Naim ve Pata· 
bahçeli Cemal Bey türekisından mü
tercim zade Hakkı Beylerden mürek
kep bir heyet, dün aktam Ankaraya 
gitmitlir. Heyet, telgrafla Adliye ve 
lktıaat veki.letlerine bildirdikleri va
ziyeti ve noktai nazarJarını tifahen 
de hükumete arzederek vaziyetin hal 
lini rica edecektir. 

Yelkenci zade Lutfi Bey, dün ken
disile görüaen muharririmize, hakla• 

(Deııamı 4 ncü ıahilede) 

Dördünci1 nalkan oyıınlarınd a birinciliği kazanan atletlerimiz 

Atletlerimiz döndüler 
Atinaya giden kafile dün avdet etti 
Dün tehiimize ge 

len Lloyd Triyeıti
no'nun Evantino va 
purile, Atina'daki 
Balkan oyunlarına 
iıtirak ederek Ü -

çüncüJÜğÜ ihraz e• 
den atletlerimiz ge 
idiler. Bundan ev • 
vel üç defa daha 
bu müsabakaJara 
i§tirak ettiğimiz 

halde, bu aene ka • 
zandığımız muvaf• 
fakıyete yakla§aml( 
mıtlık bile ..• Bu da 
göıterir ki, • her za 
man ıabifelerimiz
de yazdığımız gibi 
milli temaaların levalisi tecrübeyi art• 
tırdığı için bugün Balkan üçüncüıü bu 
lunuyoruz. Üçüncülük belki bazı kim
selerin botuna gibniyecektir. Halbuki 
ıunu kabul etmek lazımdır ki, rakip
lerimiz bulunan ve bugün bizi geçmit 
olan Yunanistan, Yugoslavya atletleri 
beynelmilel dereceler yapabilen kim· 
selerdir. Şimdi biz bunlann ayarına 
çıkmıt bulunuyoruz. Bunun.la karımız 
çoktur. 

Halit Beyin beyanatı 
Dördüncü Balkan atletizm müsa • 

bakalarını görmek ve Yunaniıtanda 
apor hakkında tetkikatta bulunmak 
üzere Atinaya gitmiş olan 1. .C. 1. u • 
mum merkez ikinci reisi Bandırma me
busu Halit Bey kafile ile birlikte av
det etmiştir. Halit Bey gazetemize 
atideki beyanatla bulunmu,ıur: 

"- Atinada Balkan atletizm mü • 
sabakalarının fevkalade meraaimle 

, ve 50 bin kitiden fazla halk huzurun-

'Atletleri istikbal .. 

da murılazam bir tekilde cereyan a. 
tiğini aördüın. Bütün reemi ve hususi 
mektepler ve her sınıf aakerin munla 

(Devamı S inci sabil•de) 

ANKARA 
imar müdür

lüğü .. 
ANKARA, 11 

( Telefonla ) -
Ankara imar mü 
dürlüğüne Mimar 
Semih Beyin ta • 
yini kararla,mıf· 
tır. Semih Bey ya 
kında yeni vazi
fesine ba,Iaya • 
caktır . 
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Tarihi tefrika: 133 

r ..... .,, ı. 11. 

Sultan Hamidin cülusu 
5 

Mitat Paşanın tedbirleri boşa çıktı. - Nutku hümayundan 
parçalar. - Nutku hümayun ile Mitat Paşanın yazdığı 

dilekler ara sındaki fark ! 

Mitat Paşanın dileklerinden bi
ri bu suretle suya dütmüş, paşa 
boş yere kanmış, aldanmıştı. 
Bakalım öteki dilekleri nasıl o

lacaktı? Aynen ve tamamen i'af 
ve infaz olunup ortayil" çıkacak
mı idi! 

Hep işin asıl ehemmiyetlileri 
ri onlardı. Mesela saray israfatının 
Önüne geçilmesi, saraylan doldu
ran binlerce esirlerin il.zat ve çırağ 
edilmeleri, hakiki lüzuma göre ve 
ihtiyacat ile münasip bir hadde İn· 
dirilmesi, meşrutiyet usulünü tak-· 
rir ve ifai I edecek bir kanunuesa
sinin tanzimi ve kabul ve mer'iyet 
rnevkiine konulması gibi millet ve 
devlet için öz hayati meselelerdi. 

Mitat Paşa Abdülhamidin veli
ahtliğinde kendisile bat başa ko
nuşup mutabık kalmışlardı. Hatta 
daha o zaman aldığı emir ve mü
saade üzerine mükemmel bir ka
nunuesasi layıhası kaleme alarak 
takdim etmişti. 

Dahası var! Cü!Usü müteakip 
Sultan Hamit kendisine şekerler· 
den tatlı diller dökerek bol bol 
iltifat ettiği sırada ilk nutkuhüma
yunu bizzat kaleme almumı te
menni buyurmuştu. O nutukta bile 
bunların sarih surette derç ve kay
dı konuşulmuş ve paşa da aşağı
da yazdığım ayni ibı;releri yazmı~
tı. 

Nutku hümayundan bazı parçalar 
"Usulü idaremizin bir esası sa

hih ve metin üzerine temşiyeti el
zem; çünkü Devletialiye Avrupa 
cemiyetidüveliyesi erkanı faha:nm· 
dan olmakla terakkiyatıasriye yo
lunda komşularile hemrü olmak i
çin ahenkiumumiye tatbik mua
melata mecbur bulunduğundan ve 
usulümeşveret ki hu de_vletimede
niyenin mukaddem esbabı terakki
yatından olup her yerde ahalinin 
ve memleketin istidat ve kabiliye
tine göre bir suretimabsusada mü
esses vecari olduğuna nazaran 
bizde dahi ahkamı şer'işerife ve 
usul ve adatımilliyemize muvafık 
olmak üzere usulümezkurenin ka
bulünü ilan ederim.,, 
Nutku hümayundan başka bir fıkra 
Sarayıhümayunda dahili harici 

kasrızevait ile mensubin ve hade
menin miktarları dereceielzemiye
te hasredilerek ve Hanedanısalta
nat daireleri masarifinin o nispet· 
te bittadil her biri için tahsis ve 
tayin olunacak muhassasat doğru
dan doğruya maliye hazinesinden 
tesviye olunmak üzere kendi mu
hassasatı şahanemizden •.•. Şu ka
dar kuru~ terk ve tenzil olunarak 

sarayı hümayunun bütün masari
fi .. - Şu kadar kuruşa indirilmiş 
olduğundan sair devairidevlete 
dahi lazimenin terkile elzeme hasır 
ve kasrı nazara ve muamele olun
masını irade eylerim. 

Nutku hümayundan başka bir 
lıkradaha 

übeyt ve civarı - tükçesi kö
leler, halayıklar - biişirasi ne şer• 
iterife ne de iktizayı insiniyet ve 
medeniyete muvafık olmadığın· 
dan sarayıhümayunlarda bulunan 
bilcünle cariyeleri ve harem ağa
lan bu kere tarafıtahanemden a
zatedilerek zümreiahrara idhal e· 
dilmit olmalarile badema memali
kimüliikanemde üsera beyi ve şira· 
smm ve hariçten üsera idhalinin 
külliyen tahtı mernnuiyete Abdül· 
hamit Handan hepsi tamamı ta
mamına muvafalµıt cevabı almıftı. 
Mitat Paşa gibi bütün Osmanlı ih
rarı, münevverleri de bunu emri· 
vaki telakki ederek safiyane kan. 
mıf, inanmış, fiiliyat sahasına çık· 
masını bekleşmekte bulunmuşlar
dı. Maalesef nutkuhümayunun or
taya çıkıp okunması, ilan olunması 
geciktikçe gecikti. Padişah tahta 
çıkalı on günü geçti hala ortada 
bir ses, bir haber yoktu. 

Halbuki: Nihayetünnihaye cü
lustan iki üç gün sonra tebliğ ve 
ilan buyrulması hasbelusul mu
karrer ve muntazar idi. 

Acaba bu gecikmenin sebebi 
ne idi? Yoksa araya bir bozgun
cu mu girmişti? Kaşaneiteceddüt 
ve Meşrutiyete karşı bir kundak 
sokan mı olmuştu? Zatışahanenin 
pek kaniy olan vaatleri, taahhüt· 
leri nasıl olup ta geri bırakılmıştı. 

Mitat Paşa ve ihrardan baJk~ 
lstanbulda halk arasında ayni ba
his, ayni mesele üzerinde bir çok 
dedikodular oluyordu. Gazeteler· 
de bile Meşrutiyetin lehinde hara
retli yazılar, makaleler yazılarak 
makus fikir ve :ı\!hapların önüne 
geçilmek için çalışılıyordu derken: 
Bin üç yüz doksan üç senesi Şaba
nışerifinin yirmi ikinci pazar günü 
herkesin sabursuzlukla beklediği 
Hattıhümayun Sadrazam Koca 
Rüştü Paşaya hitaben sadır olup 
usulü mucibince kaffei devairidev
lete, vilayatışahaneye tamimen 
tebliğ ve gazetelerle neşr ve ilan o
lunan Hattıhümayunun meal ve 
müeddası anlaşılınca herkesin 
parmağı ağzında kLlmıştı. Ne bek· 
leniyordu? Ne çıkagelmişti! Mitat 
Paşanın yazdığı nutuk ile araların
da dağlar kadar farkıfahiş var idi. 

(Bitmedi) 

f ürkiyenin sulh yolundaki 
. gayreti takdir edildi 

Milletler Cemiyetinde tezahürat .. 
CENEVRE, 11. A. A, - Hususi mu 

habirimiz bildiriyor : Milletler cemiye
ti konseyine bu sene ilive edilmit olan 
muvakkat azalık için yapılan intihapta 
Portekiz hükılmeti 30 rey ile ıeçilmit 
tir. 

Türkiye munzam konsey azalığı için 
namzetliğini koymamı§ bulunduğu hal 
de yapılan intihapta onun lehine 20 dev 
let tarafından rey verilmittir. 

intihap tekli hafi olduğu cihetle han· 
gi milletler murahhaslarını Türkiyeye bu 
hususta müzabaret etmit olduklarını ka 
tiyetle tayin mümkün değilse de Bal-
1.:an ve vasati Avrupa hükU.metleriyle 
komşu ve dost Asya devletleri Ye bun-

Mahmut Esat Bey yeni bir 
dava deruhte etti 

JZMIR, 11 (Milliyet) - Tütün ta
ciri Mustafa Beyi dolandınnakla maz· 
nun komisyoncu Müiz Levinin dava
sında eski adliye vekili Mahmut Esat 
Bey tacirin vekaletini deruhte etmiş
tir. 

Bulgarların 9 lokomotifi 
SOFY A, 11 (Milliye) - 1918 de 

Türkiyenin elinde kalan 9 Bulgar lo
komotifinin Bulgaristana iade edilme· 
.oi hakkında Türk ve Bulgar hükümet
leri araaında husule gelen itiliif mu
cibince Bulgarlar, bu aym 20 sinde 
lstanbula gelerek lokomotiflerini ala
caklardır. Halen lokomotifler lstan • 
bul detniryolu müdjriyeti idaresinde 
bulunmaktadır. ---lzonzo nehri taşh 

ROMA, 11. A. A. - lıonzo nehrinin 
suları kabanp taımı1, .Gor.iza mıntakasm 
da birçok maddi zararlara ıebep olmuş 

lar arasında Çin murabhasının da bulun 
dukları kuvvetle zan ve tahmin oJunabi 
lir. 

Türkiyerıin bu İçtima devresinde kon 
sey azalığı için namzetliğini vazetmemi, 
olduğu nazan dikkate 'almmca memleke 
timiz lehine verilmiş olan 20 reyin e• 
hemmiyet ve kıymeti kendiliğinden an 
laşılır. Bunu, Türkiyenin sulh vadisinde 
devam ve t!!!batJa sarfettiği siyasi gayre 
tin, yakın ve uzaktan münasebette bu
lunduğwnuz memleketler nezdinde ne 
büyük bi.r itinıat ve ne kuvvetli bir hissi 
takdir ile karşılanmakta olduğuna mÜ· 
tezahir bir nişane adetmekte isabet var 
drr. 

Fransa namına Roose
velt' e hediye 

VASHINGTON, 11. A. A. - Eski 
muharipleri temsil eden Fransız jene
ralı Chambrun, Beyazev'de M.. Roose
velt tarafından kabul edilmi,tir. 

Jeneral Clıambrun, M. Daladier na· 
mına M. Rooseve)t'e 18 İnci asra ait 
bir kılıç hediye etmiştir. 

Bu kılıcın üzerinde Fransız ve A
merika armaları vardır. Zannedildiğine 
göre bu kılıç, Amerika istiklal harbine 
iştirak eden Fransız zabitleri tarafından 
jeneral Vashington'a hediye edilmek Ü· 
zere yapılmı, ve meçhul sebeplerden 
dolayı kendisine verilememiı ve F ran· 
ıa'da kalmıştı. 

--o-

Arnavutlukta ihtilal yok 
ATINA, 11- Arnavutluğun Atina 

elçiliği Arnavutlukta şekli idareyi de
ğiştirmek için Kral Zogo aleyhine bir 
ihtilal çıktığına dair olan · fayiaları 
tekzip etmiştir. Bu ,ayiaar, Kral Zo
gonun düşmanları tarafından uydurul 
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Çin .. Rus Pazartesi 
Gerginliği İçtimaına doğru 

_.,_._. 

Vaziyet salaha doğru git
mekten çok uzaktır 

MOSKOVA, 11. A. A. - Tas Ajan 
11ndan : 

Tchita'dan bildirildiğine göre Man
dchuria istasyonu zabıtası şarki Çin dE>o 
miryollarrnın normal faaliyetini her ça• 
reye bat vurarak işkal etmekte, oradaki 
deponun müdür vekilliğine tayin edil
miş olan Levtzkinin depoya girmesine 
mani olmakta depo memurlarını mev
kuf Russytsenko'nun yerine Mançuri hü 
kılmeti tarafından depo müdürlüğüne 
tayin edilmiş olan Mançurili müdürün 
emirlerine itaatsizlik ettikleri takdirde 
haklarında ceza tertip edileceğini söy .. 
lemek suretiyle tehdit eylemektedir. 

LONDRA, 11. A. A. - lngiliz efka. 
rı umumiyesi, Çin·Rus gerginliğinin git 
tikçe artışını endişe ve dikkatle takip et 
mektedir. l-, 

Bu sabahki sayısında ve siyasi muhar 
ririnin imzası altında Daily Telgraf 
gazetesi birkaç aya kadar, Japonya'da 
hemen tarr..;--ııen jeneral ve amirallerden 
ve bunlann yanannda iktisadi ve mali 
meseleler için sivil müsteşarlardan mü
rekkep bir kabine teşekkül edeceğini bil 
dirmektedir. 

Söz söyletmeyorlar 
-o-

Yangın davasında bir maz
nun daha mah

kemeden clışan çıkarıldı 
BERLIN, 11. A .A. - Volff ajansın· 

dan : • 
Rcichstag yangınına ait muhakemenin 

bugünkü 14 üncü celıeainde maznun 
Dimitroff, susmasını kendisine ihtar e
den reisin bu emrini dinlemediğinden sa 
londan çıkarılmıştır. 
Yangın akşamı, Brandeburg kapısın· 

da nöbet bekliyen polislere kumanda e
den ve ~ahit olarak dinlenen mülaznn 
Lateit, şu ifadede bulunmuıtur : 

" Saat 9,15 te polis merkezine genç 
bir adam girerek, Reichstag meclisinin 
yanmakta olduğunu haber vermiştir. 

Kumandam altında bulunan polis müf 
rezesi hemen hareket etti ve iki dakika 
sonra Reichsta!t mec]isine vardı. Ben 
derhal müzakere salonuna girdim. Muh 
telif yerlerin tutuşmuş olduğunu gör
düm. Perdeler ve diğer birçok eşya a
levler iç;nde yanmaku.. idi. O sırada İt· 
faiye k"'"vetleri geldi. Birkaç dakika 
sonra sırt:nda gömleği olmıyan ve sade 
c-e bit" pantalon ile dolaşmakta olan Van 
der Lubbe'yi yakalad ık. Kendisini ben 
sorguya çek'.im. Van der Lubhe meclis 
binasını kendisinin tutuıturduğunu iti
raf etti. " 

Bunpan sonra mülazım Lateit, 'ıffsı<I 
sine şöyle devam etm'.;tir : 20 kadar ku 
maş parçası gördüm. t-'akat hiçbi( yer
de istial edici veya yangın çıkarıcı mad 
dele~c rastlamadım." 

Ş.:lhit, müzakere salonunun ya:nmAğa 
başladığını ne vakit gördüğü hakkında 
sorulan suale şu cevabı vermiştir : 

·' Saat 9.25 de meclis binasına döndü 
ğüm nkit; hiçbir şey görmedim. Fakat 
kubbenin iç tarafının dayandığını haber 
aldığım zaman hayretler içinde kaldnn. 
Cünku birkaç dakika evvel müzakere sa 
fonunu hemen hemen sapsağlam bir hal 
de g..irn1üştüm. 

Japon papazı ile Gandhi 
BOMBAY, 11 (A.A.) - Bir Japon 

papazı Gandhi i1e görü~müştür. Bu gö
rüşmede siyasi meseleler mevzuu bab .. 
sol.'.fuğu zannediliyor. 

Hint rupyesı ve İngiliz 
lirası 

BOMBAY, 11 (A.A.) Bom· 
bayda bir çok Hintli banka ve maeose· 
seleri müdürleri tarafından tesis edilen 
para birlİ'ği teşekkülü rupyenin yakın
da lngiliz lirasından ayrdacağını his
settirmektedir. 

Bu teşkilatın yeni programı bütün 
memlekette tatbik edilmeoi düşünülen 
bir çok tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Yeni siyasi teşkili.tı esasiyenin i[i .. 
nından evvel ite başlryacak olan ihti
yat bankası yapılmak üzeredir. Fakat 
başlıca mani, Hintli siyasilerin arzu
ları mucibince rupyenin 16 pence ola
rak tesbjti meselesidir. 

Alman edebiyahnı koruma 
BERLIN, 11 (A.A.) - Alman ede

biyatını koruma ofisi tabileri ecnebi 
memleketlerde çıkan Alman muhacir
leri gazete ve mecmualarına yazı yazan 
Alman muharrirleı·inin eserlerini bas
mamağa davet etmiştir. 

Eıerleri basılmaması istenilen mu
harrirler arasında büyük Nobel müka· 
fatını almış olan Thomas Mann He oğlu 
Klaus Mann ve Rene Schickele'jn eser· 
leri vardır. 

-o--

Uruguay ve Paraguay 
barıştı 

RIO. DE. JANEIRO, 11 (A.A.) -
Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Uru· 
guvay ve Paraguvay mümessilleri, bü
tün ihtilafları sulhen halletmeği taah
hüt eden ve taarruzi, kuvvet istimali 
ile arazi zaptını kanun barici telakki e· 
den harp aleyhtarı bir muahede imza
lamışlardır. 

--o--
Silah kuvveti 

RIO • DE • JANEIRO, 11 (A.A.) -
Bugün imza edilmi} olan misakın esaa· 
lı kısmında akit taraflar nizaları, ihti
lafları hukuku düvelin muslihane usul
lerile bal ve fasletmeğe ve ıilah kuv
veti ile ele geçirilmiı olan arazinin mül
kiyetini tanunamağa mecbur tutmakta-

--Almanyanın silahlanma
sına İngiltere muarız 

LONDRA, 11. A. A. - İngiliz kabi
nesinin dünkü toplanbsından bahseden 
Reuteı· ajansı diyor ki : 

" Nazırıar meclisi vaziyetin çok nazik 
ve eheinmiyetli olduğunu tanınmrıtır. Bu 
toplantıda silahları azaltma konferansı· 
nnı teknik safhadan çıkbğı ve Avrupa. 
ya ait siyaşi bir mesele halini aldığı his 
sedihni§tir. 

Böyle bir meselenin halli Almanyanm 
komşularına kıu-§ı göstereceği itimat duy 
gusunun derecesine bağlı bulunmakta. 
dır. 

ltalyo ile Fransa ve, lta!ya ile lngil 
tere arasındaki iyi ve faideli temaslara 
- ltalya ve lngilterenin tavasşut işine 
kendilerini katmalarından dolayi - de
ğerııi amiller nazariyle bakılmaktadır. 

lngiltere silahları azaltma mukavele 
sinin bir yeniden sil.ahlanma mukavelesi 
balini almasım•. hiçbir vakıtta razi ol
mıyacukbr. " 

P ARiS, 11. A. A. - Le Journal ya· 
zıyor : :lu· John Simon, dün Paristen 
geçe.-ken M. Da!adier ile görüımeye va 
k:t bulamomıt ve pazartesi günü Lond 
ra ),abnesinin ittihaz etmiş olduğu ka· 
rarlaı· hakkındaki bütün malılmatr se
fir M. Tyrrel'e bırakmıştır. Sir John Si 
mon, bu kaı·arlar hakkında bizzat M. 
Boncoura malUmat verecektir .. Le Jour .. 
nal bu kararların dört maddeden ibara 
olduğunu yazıyo., 

1 - M. Baldvin'in Birmingham da 
söylen :iş olduğu nutkun heyeti umumi 

. yesinin tasvibi k~ lng!ltere tarafından 
Lokarnö itilafının yeniden veresmen te
yit Ldilmesi demektir. 

2 - Tesirli bir kontrol ile müterafik 
olmak iızrc b;ı, te~rübe devresi kabul 
edilmesi zarureti. 

J - Almanyanm hangi tekilde olursa 
olsun lclı.:." aY silf\hlanrnasına mutlak su .. 
retl•) muhalefet (•dilmesi. 

; - Mac Oonald planının bir lngiliz
Aruerıkaoı itilafı ıeklinde islah ve tadili. 

Le journal netice olarak diyor ki : 
Hiç Lir zaman lneiltere Fransa ile bu 
kadar he·:dber ha<•ket etmiş değildir. 

Bu beraber l>k bazılarının dediği gibi, 
Fransa}; silShlarını bırak:ma.ğa sevket 
mcği istihllaf etmE:mekte ve nu kurtar 
nıak k;,ygu•undan mülhem bulunmak· 
tadır. 

Borçlar meselesi 
Amerika ile İngiltere ara
sında müzakere başladı 
V ASHINGTON, 11. A. A. - Borç· 

lar meselesi hakkında lngiltere ile A· 
merika aras1nda ilk resmi müzakere ma 
liye nezaretinde yapıll~ıt ve iki saat sür 
müştür. lngiltereyi sefir Sir Lindıay, ik 
tisat müsteşarım. Leith Ross, mali müs
teşar \\il. Bevley, Amerikayi maliye ne. 
zareti müste~arı M. Acheson,. hükllmet 
dairesi mü~teşar muavini iktisatçı M. 
Llvesey ve hazine komiseri M. Beli tem 
sil etmektedir. 

Müzakere sonunda murahhaslar beya 
nat vermemişlerdir. 

H Nevyork Evening Po!it " gazetesine 
göre lngilt;Te 15-12 taksiti için yüzde 
on nisbetinde ve geçen sefer yaptığı gİ 
bi r'sanki verdim" tediyesi }apmağı tek 
lif edecektir. Amerika bunu reddedece· 
ğinden o zaman lngilterenin bir defaya 
mahsus olmak ve bütün borcu kapatmak 
üzere bir milyar dolarlık biı tediye tek 
Ii(: etmesi muhtemeldir. 

Viyanada bugünkü rejim 
aleyhtarlığı 

ViYANA, 11 (A.A.) - Dün akşam, 
sosyal demokrat fırkasının naşiri ef
karı olan Arbeiter Zeitung gazetesinin 
kapatılmasından dolayı, hiç bir hazır
lık yapılmadan bir çok tezahürler yapıl· 
mıştır. 

Polis, bir çok kereler müdahale ınec
buriyetiııde kalını§, 26 ki,iyi tevkif et
miştir. 

Bir müsademe esnaslnda bir polis 
ölmüştür. 

Sosyalist mehafil bir grev yapmağa 
çalışryorlaraa da bunu yapabilecek dere· 
cede kuvvett\değillerdir. 

Bu tezahürler heyecanı göstermek· 
tedir. 

Diğer taraftan, Liberal muhitte de 
heyecan görünmektedir. 

Bu cümleden olara1', çiftçi fırkasın· 
dan eski nazır Bacbinger Faşizm, met· 
rutiyet taraftarlığı ve Heivehren aley
hine şiddetli bir nutuk söylemiştir. 

---o--

Parlamentolar konfe
ransı bitti 

MADRIT, 11 (A.A.) - Parlemen
tolar birliği konferansı, müzakeratına 
nihayet vermiştir. Konferans reisi, bu 
münaseb~tle bir nutuk söylemiş ve bit. 
hassa konferansın ltalyan heyetinin tek
rar gelmesini arzu etmekte olduğunu 
beyan eylemiştir. 

----o--

İsviçreden Fransaya 
geçmek meselesi 

[lERLIN, 11. A. A. - lsviçre milli 
meclisinin ih6yat kuvvetler\ni ve ordu 
malzemesini takviye için munzam aske 
ri krediler ıstemesi Alman efki.rt umu 
mi.yesirıi rencide etmiş_tir. Alman t:azete 
leri, bu hareketi Almanya'ya kaı-şı dos
tane olmıyan bir tezahür telakki etmek 
tedirler. 

--o--

Mary Richf ord boşan
mıyacak mı? 

HOLLYVOOO, 11. A. A. - Mary 
Pickford bizzat ve kat'i bir tekilde ta
lak arzusunda bulunduğunu inkar etmi 

... ;..$' --~. ·.-....... "'-:./~~ J, '.. • 

160 Hukuk mezunu yeni vazifı 
fere tayin edildiler 

'ANKARA, 11 (Telefonla) - Adliye tayinleri ali tasdiha arz 
miştir. Bu sene hukuk mezunlarından müracaat eden 160 genci 
men hepsi muayyen vazifelere tayin edilmislerdir Bunlar arasınd 
lunan hanımlar Antalya, Adana, Bursa ve

0

Mersin vilayetlerinde 
le alacaklardır. 

Maaş kanununun sekizinci madd 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Maaş kanununun 8 inci madde 

tadiline dair olan kanunun tefsirini istiyen hükumetin tezkeresi 
encümeninde müzakere edilmiş ve muallimlerin bu madde haric 
addedilmelerine kanuni imkan görülmemiştir. 

Huzur Ücreti kimlere verilece 
'AN KARA, 11 (Telefonla) - Tahsilat ve vergi komisyonlar 

bulunacak muvazzaf olmayan aza ya huzur ücreti verilmesi hakkı 
ki layiha bütçe encümeninde müzakere ve kabul edilerek heyeti 
miyeye sevkolunmustur. . , 

I çten el çektirilen memurlara ma 
ANKARA, l1 (Telefonla) - Eli işten çektirildikten sonra 1 

numaralı kanun mucibince vekalet emrine alınan memurlara maaş 
rilip verilmiyeceğinin tefsiri hakkındaki hükUmetin talebi bütçe e 
meninde müzakere edilmiş ve kanunun hükmü sarih görülerek me 
nin tefsire tahammülü olmadığı kararına vanlmışhr. 

Tecavuzun tarifi mukavelename 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Türkiye cümhuriyeti ile bazı h" 

metler arasında tecavüzün tarifi hakkında imza edilen mukavelen 
ni~ tastlikına dair hükiimet meclise bir kanun layihas ıtevdi etmi 

Sanayi heyetinin taleplerini bi 
komisyon tetkik ediyor 

'AN KARA, 11 (Telefonla) - Sanayi heyeti lktısat vekiileti ile 
maslanna devam etmektedir. Hey etin serdettiği metalibat ticare 
mum müdürü Naki Beyin riyasetinde teşkil edılen bir komisyon t 
fından tetkik edilecektir. Bes sene lih iptidai maddeler cetveli için 
dei iptidaiyesi ve mamulesi gümrük resmiyle himaye edilmiş otanl 
süreti tefriki, ve bu suretle esaslı bir cetvel ihzarı yolunda mesai 
fı kararlasmıstır. Sanayi erbabının noktai nazarlarına göre maddei 
daiyeleri~ g~rek mikdar, gerek tevzi şekli daima müşkülah mucip 
dağundan maddei iptidaiye ve ma mule mütevazin farklar gösteril 
bir gümrük tarifesi vücude getirildiği takdirde sanayi erbabı ipt 
madde muafiyetinden vazgeçmeğe mütemayildir. Ancak böyle bir t 
lenin hazırlanması ve tatbik sahas ına geçebilmesi zamana müteva 
olduğundan bu müddete kadar ma ddei iptidaiye cetvelinin süratle 
zimi temenni olunmuştur. Heyet Is tanbıtla dönünce yeni bir gümrü 
rilesi projesi hazırlayarak bir kaç ay zarfında vekalete takdün ede 
tir. Heyet bir halta daha burada kalacaktır. 

Sanayi heyeti öğleden evvel ve sonra komisyon huzurunda iza 
vermeğe devam etti. Bugün Trikotaj, çorap, İpekli kaduı çorabı, ja 
kumaşlar, fanila imal eden fabrika törler kendi sanat şubelerini al· 
dar eden mesaili vesikasiyle komisyona ibraz ettiler. Heyet yarın I 
sarlar vekaletini alakadar eden mevzular üzerine vekil Rana Beyiz 
ret edecektir. 

Aydın tren kazası nasıl oldu? 
IZMIR, 1 l (Milliyet) - Aydın tren kazası hakkında şu tafsil 

aldım: Dün akşam saat on birde buradan Denizliye hareket eden 
şandiz treni Aydın cıvarında Ham alıda rayın açılmasından yoldan 
mıştır. Hattan çıkan katarın on iki vagonu biribirine girmiştir. K 
ticesinde katar memuru Nuri Bey ezilerek ölmüş, baskıcı olan ka 
biraderi de yaralanmıştır. Yaralı A.vdın hastahanesine nakledilm 
tir. Makinistler bir şey olmamıştır. Kazadan sonra korkuya duçar o 
makinistler kaçmışlar ve bir buçuk saat sonra tekrar dönmüşlerd 
Posta treni aktarma suretile 9,5? de buraya gelmiştir. Kaza mahal/ 
derhal jandarma kuvvetleri gönderilmiş tedbirler alınmıştır. Kaza 
rafında tahkikat yapılıyor. Bugün Aydın Demiryolu umum müdür 
ovini M. Gondon ve hat komiseri, bir mühendis otokarla kaza ma 
line gitmişlerdir. Kaza mahalline ;yalinız mühendisle hat komiseri 
girmesine müsaade edilmiştir. Kazn_ııa kurban giden Nuri Beyin ce 
zesi şimendifer birliği tarafından ihtilalle kaldırılacaktır. 

Hariçte bulunan mütekaitler maa 
farını ne suretle alacaklar? 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Biitçe encümeni memurin kanun 
mın 57 inci maddesinin tatbikında miişkülata tesadüf edileceğinden 
hisle vaki tefsir talebi müzakere edE.rek mütekaitlerin memur vazi 
tinde olmamaları hasebi!e hariçte i:ulıınanlar dahi maaşlarını almal 
lazım gelse de senede iki defa yoklamaya tabi olmaları noktasınd 
ne gibi kuyut ve şuruta riayet etmeleri icap ed eceği.ni tetkik etmif 
bu hususta bir nizamname tanzimi için kanunun 57 inci maddesine i 
vesi teklif edilen fıkrayı kabul etmiftİr. 

· Müzayede ve münakasa kanun 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Bütçe encümeni müzayede, mün 

sa ve ihalat kanununa müzeyyel k anun layihasını müzakere ettik 
sonra heyeti umumiyeye sevketmiş tır. Layihanın aldığı son şekle g 
müzayede, münakasa ve ih.aliit ha nunu ve müzeyyelatı hükümler 
tevfikan münakasaya çıkarılacak posta sürücülüğüne meccanen ve 
muhammen bedelden taahhüt edecek müteahhitlerden muhammen 
del üzerinden teminatı katiye alınacaktır. Nakliyatı meccanen ve 
mulıammen bedelden noksan bir bedelle deruhte eden posta sürücü 
ğü müteahhitlerinin bilahara her hangi bir bedel takdiri hakkın 
vaki olacak talep ve itirazları kab ul olunmaz ve taahhütlerini ifa 
medikleri takdirde haklarında münakasa kanunu hükümleri tatbik 
dilecektir. Bu kanunun meriyetinJ en evvel meccanen veya hizmete 
zaran az bir bedelle ihale edilmis olup ta büahara hizmetin ivazı 
mamasından veya takarrür eden bedelin gayrimuhik bulunduğu idd 
sile müteahhitleri tarafından itiraza uğrayan sürücülüklere ait mu 
veleler idarece fesholunacaktır. 

Mustafa Fevzi Beyin cenazesi 
PARİS, 11. A. A. - Sabık Türk vekillerinden olup geçenler 

burada vefat etmiş olan Mustafa Fevzi Beyin cenazesi bugün Tiir 
yeye gitmek üzre Marsilyaya nakle clilmiştir. Oradan vapura konac1' 

tır. 
Cenaze MarsilyaJa hareket ederken istasyonda Türkiyenin Pori 

'büyük elçisi Suat Bey, sefaret ve konsoloshane erkiinı ve Pariste 
Türk kolonisjne mensup zevat tarafından teşyi edilmiştir. 

Eskişehir ~şeker fabrikası açılıyo_t 
ESKiŞEHiR, il. A. A. - ~eker fabrikası i~ş~atı ik'".'.11._ed~~mı!: 

Fabrikanın küsat resmi Cümhurıyet bayramının ıkı veya uçuncu gıı 
yapılacaktır. 
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Gençlik 
Üniversite talebesi ilim ve tah

sil aleminden faal hayata dotru 
akıyor. 

Çıkardıkları bir mecmua ile iç
timai ve siyasi hareketleri kendi 
vechelerine göre münakafa ediyor
lar. 

Gençlik hassastır. Heyecanı faz
ladır hadiseler onların görüt zavi
yelerinde büıhütün batka tekiller 
alır ve neti<e itibarile tecrübeye 
ve bilıiye istinat eden olıun kafa
larla daima tenakuz haline düte"" 
ler. Bazı kıdemli nesiller ııençliğin 
bu hıueketini biraz fozuli ve biraz 
da mevaimsiz buluyorlar. 

Me.ele ınünalı:ata ediffıbilir. Fa
kat değil içtimai ve siyasi telakki
lerin, hatta edebi iddw.ların bile 
münakaşaaında -ıhakemeyi kay
betmek bizim eski bir hastalığımız 
olduju için hu dava etrafında cep
he almaktan ictinap ederim. 

Yalnız bir nokta var. 
Cemiyetin içinde ve idare bay;ı. 

tımızda tesadüf edip te doğru bul
madığımız bir çok hadiseler her 
gün ııelip geçiyor. Ri.itvet, suisti
mal, iltimas, hakaızlık, yolauzluk 
ve buna benzer bir takım iğri ve 
yanlıt hakikatlerle her ıün kar'ı 
karııya ııelınek mümkündür. Bun
lar cemiyetin o neYi kiri ve pası
dır ki bir haınlede silip temizle
mek imkanı yoktur. Kanunlar ni
z~lar, emirler, tamimler he; ce
mıyetin iç yüzünde kabuklan.n 
ve ara sıra dıtına vuran bu ceri
haların tedavisi ile metııuldür. Bu
na rağmen ne dini ve ladini emir 
Ve fermanlar, ne vaız ve na•ihat
ler ne lskoçyanın kitapaız kanun
ları, ne Moskovanın müthit wıah
~e1Deleri insanlığın iliğine itliyen 

u yaraları kökünden kazımağa 
muvaffak olaınamıttır. 

Gençlik heyecanı ve haaaaıiyeti 
ra~a olduğu için bu gibi ahlaki 
ı;tımai ve idari hastalıkların radi

kal, kestiren, kırıcı am~liyatlarla 
ortadan kaldırılacağını zanneder. 
Hakl.rı w.rdır. Şuuruna, iradesine, 
&ur~ hakim olan insanlar böy-
le dutunürler F k t ·· ·· h . a a yunıyen a-
yo.t Jtirndüz değildir. Girintisi, ç1-

kıntıu çoktur. in.an kendisi çelik 
kadar ıert ve mum gibi doiru ol
aa bile bayat onu yumu,atır, boy
nu-ıu İğtitir. 

Ta .. ih hoc•ma• R•hmıtli Ab
'Jurrah-n Ş....f Bey bir ı iin 
MektehinaiilkiJ'enin aon aını!ınd.~ 
bize ders verirken! 

-Çocuklar, yarın öbür gün ha
Y3!" a~ılacaksınız, bepinu bir mes
lege ı:ırecekıiniz. Bir çok hadise
leri~. Yoiirub.cakaınız. Gençsiniz, 
buı:\Ul herteyi kendi gÖrüfÜlıifale 
~ulıafkerne edersiniz. Fakat hayat 
aıze ırsat ver-- T . k ı ~ ... z. eııuz a.ın, 

t;refli olun, fakat sakın hatebi ia-
tıkamef ·· · ı &oıtermeyın, kırılırsınız! 

Ozaman merhumun bu son cüm
~~•İ biai oldukça ainirlendirn-.itti. 
b akat belki aerbeıt me•lek hayalı 
~ hocamın bu sözündeki kera

meta olanca hakikati ile anlattı. 
ha Gençlik çok iyi bir tey... Fakat 

Yat oe zalimdir! 

Burhan CAHlT 
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Yumurta ticareti 
Fransa ve Almanyaya 

sevkiyat yapılıyor 
lıpanya j(e aramızdaki Ticaret mu 

ahedeıinin 2 teıriniaanide meriyetten 
kalcbnlmau talıarriir etmeai üzerine 
yumurta tacirlerimiz tarafından, ye
ni bir muahecle yapıhp yapılaıyacağı 
baldmacla alalıadar mercilere müraca• 
atlar vaki olmuttur. lspllnya ile me,,. 
cut muahedenin meriyetten kaldı"l
-11 takal'Tiir ettiii haberi üzerine, 
eat.i hararetini kaybeder cibi olaa 
yumurta piyaıaıında Fransa ve Almaa 
yaya yapılan ıevkiyat üzerine bir iki 
&"Ündü• oldukça muamele olmuı, iri 
boy yumurtalann aandığı 27,S • 28. 
küçük yumurtaların sandığı 23 • 24 
liradan aatılmııtır. 

Külliyetli buğday geliyor 
Anadolu ve Trakyadan tehrimize 

her gün külliyetli mikdarda buğday 
gelmektedir. Dün Borsada 294 ton 
buğday alım ve satımı olmuş ve vasa
ti 4 kurut üzerinden muamele yapıl
mııtır. 

Gaz fiatları 
Piyasada gaz fiyatlarında ş0n gün

lerde tereffü hiuedildiğinden alaka • 
darlar tetkikata batlamıılardır. 

Kereste ihracatımız 
Memleketimizde kereeteciliğin ted 

ricen inkifaf etıaektedir. Yakın zama 
na kadar tahta sar.dıklar için harice 
ıiden bir çok paralarımız bu suretle 
dahilde kalmaktadrr. Birkaç ıene .,.,.. 
ve! kereste ihracabmız 17 bin ton i • 
ken geçen sene 35 bin tona yaklaımıt 
tır. 

Afyon 
Tic~ret .. e Zahire borsa11ncla ge • 

çen bir hafta zarfında afyon üzerin~ 
de durgunluk ıürmüş, ancak iki gün
den beri fazlaca muaırıele olduğundan 
biraz düşen fiyatlar yeniden eelıi mik 
dara yüluelm~tir. 

Uyuşturucu maddeler inhiıan ida 
reai, İzmir piyasasından da mal mü -
bayaaama hazırlanmaktadır. Yugos • 
lavyadaki imtiyazlı afyon ihracat şir
ketinin, Yugoalavyadaki afyon müba
yaatma nihayet verdiji bildiriliyor. 

Romanya ile ticaret 
Romanya ile müddeti biten tica • 

~t muahedesinin temdit edilip edilmi 
yeceii hakkında tacirler tarafmdan 
alakadar mercilere müracaat vuku bul 
muıtur. 

Esham ve labvi'.AI için konferans 
~n zamanlarda eaı.... - taı.Yilat 

Ü~e~ınde bonada az: çok hareketler 
gorulmektedir. Kambiyo borsası acen 
talan birliği tarafıudan ealıam ve tah 
vilat vaziyeti hakkında' umuına mah
ıua konferanslar teıbit edileceği ba • 
ber verilmektedir. 

T rahzonda fındık 
TRABZON, 11 A.A. - Dün bor· 

ıada 81 bin 300 okka kuru fmclık 
26 kurut 30 paradan 29 kuruta, 1500 
okka ya§ fuı.W. 20 buçuk kUlU§tan sa 
tılmıştır. 

Eskişehirde odun vo kömllr 
ihtiyacı 

ESKiŞEHiR, 8. - Havalar iyice ao
iudu. Billaasu sabah ve aktamlan ao. 
b.,, mangal yakmak mecburiyeti haaıl 
olmaktadır. Böyae oldu&11 lıalde Eskite 
bire aylardanberi zerre kadar odun ve 
kömür ı•ı..;emektedir. Sebetai ise or
mar idaresi ruhsatiyesiz odun kesitme 

sinı "" kö,.ür yapdnıaaını menetaıİ.ftir. 
Bu karar ormanları kerumak cil>etin 

den çok iıabetlidir. Maarnaf"ala odun ve 
kömü.r itleriai bir yolu- koymak la
annda. 

Geçen sene bu umanlar ıehrirni.zıle 
bol odun bulunmakta idi. Halbuki bu 
yıl ihtiyaç olan kömür de bulunama· 
maktadır. Bu ıelıepren kömür Klanlar 
7 k""""' katlar kömüriin cıldıumı sat· 
ınelıtachrlar. Ktt ı.a.laniıcınola 7 klll'Uf o 
lan kömür acaba kııın ortaaıncla kaça 
Atıı:ıcak ? 

Aydın zeytinlikleri 
AYDIN, (Milliyet) - Aydın vi

layeti evkaf idaresi on c:üınhuriyet 
1eneainde orman içinde kalas Ye 
iatifade edilmiyeıı 225000 zeytina
ğacı inıar ettirmif, evvelc:e orman 
aralarında çıkarılan 180000 zeytin 
ağacını imar ettirmit 55000 delice 
aşılattırmış ve 5000 dönüm zeytun 
ağacı bulunan topraiını ıürclür
müttür. Bu hesapça ~Jd~n eY~f i
daresi, 460000 zeytın. agacı ımar 
ve ihya etmİf demektır. . 

Bundan batka 400? dönüm. in_c:ır 
bahçesini de inuu ve ihya etJDiştır • 

Bulgar tUtUnUne ~ukabit 
Alman rayı 

SOFY A, 11 (.A.A.) .- Baza .ıaze • 
teler birkaç aydaa ben e..lgar,.tan • 

1 b
. • '-an koneıırisyomu araıında 

a w~ ~ . 
Bulgar tütiHluiıe m~!'bhallri ~ -: tı • 

nd.i'- ınal:ıemeaı ıt ı ı,.ın ~...-e • 
me n:r ı·· an etmekte olan müzakere crın ın-
y ğ mıt olduğunu yazmışlardır. 
kıtaa u ra •rict' Bu .. 
Bu haber ash eaaıtan a ır: ınu-
zakerelere pel< yakında yenıden bat· 

)anacaktır. 

...... , .... 
Asfalt yol 

• Yolların ihalesi 
yapıldı 

dün 

lki milyon lira sarfedilerek yapıla
cak olan vilayet hududu dahilindeki 
aıfalt yolların ihaleıi dün daimi en • 
cümende yapılmıtbr. Yollar Üç sene 
içinde ikmal edilmit olacaktır. Encü
men dün Muh.ittin Beyin riyaıetinde 
toplaıunıt •e ihale kapalı ~arna yapıl
auıtır. 

Kuduz ustahanasinda 
Metrutiyett•• eYYel tehrimize ıre

!erek Daülkelp hastahanesini teeiı e • 
den ve hurada müeueae hatında yedi 
ııene müdürlülı yapmıt olall Dr. Pro • 
feoör Hemlinger seyahat makaaclite 
lıtanhula gelmittir. Profesör dün Ça
paya giderelı kudua haatahaneaini gez 
mit ve gördüğü intizam ve terfiden 
dolayı memnuniyetini beyan ehnİftİr. 

Tepebaşı bahçesi 
Tepebap bahçesi ve içindeki bü • 

tün te•iaat önümüzdeki ay batından 
itibaren beiediyeye ıeçmektedir. 

M. Leyman ile mukavele im~a edil 

-k üzerdt.r. M. Leyman bu t..U.t 
belE'Cliyeye devretmekte, buna mu•a· 
bil bahçenin içirtdki bir ıinemayı iki 
sene bila icar tutmaktadır. 

P'ollat• 

Bir hırsızlık --
iki kadın tevkif edildi 
Antalya vapurile dün lstanbula ıe 

len Necm.iye iominde bir hanım polise 
müracaatla kamaraaında yaadığı altı
na lıoyduğu çantadan küpe ve yi>7iığü 
r.Ün Madam Mastik ve kard"fİ Eliza
bet tarafından çalındıiını iddia etmiş
l<r. Bu iki kadın yakalanmı;tır. 

Birinin üstünde prçak 
Evvelki geee memurlar. Topha.., 

de bazı kahvelerde ara§bnna yapmış 
)ar ve Ahmet isminde birisinde bir 
bıçak bulmutlardır. 

e;r ame:e yaralandı 
Dün Haydarpaşada kömür hoşaltan 

Sehat vapurunda Ankaralı Hasan na
mında ameleden biri anbara dü§erek 
ağır surette yaralanmıı ve 
kaldırılınıttır. 

Kim öldürdü? 

hastaneye 

Burulan birkas ay evvel KU111kapı 
aahilinde bir aandalda öldürülüp de
nize atılan Y<I bir müddet •nra ceM· 
di Tuzla a.hilinde iıulunan kahveci 
lranlı Eaadutlala Efendinin ölümü el· 
rafıncla polia ikinci şube müdürlügü 
muhtelif cephelerden tahkikata de • 
vam ediyor. Şimdiye lıadar yapılan tah 
kikalta hadile ile alakadar elmaktan 
maznunen bir çok kimaeler zan ve is .. 
ticvap altına alınmıılar, Fakat bunla
nn hiç biri Üzerinde kuv-.etli clelail 
bulunamadıjından hepıi serbest bıra· 
kılmıtlardı. Zabıtanm aon yaptığı tah 
kikat e•na8lnda yeniden bazı ip uçlan 
elde edilnaittir. Ele aeçen bazı delille· 
re iıtinade.a Salahattin ve Vahan i • 
ıimlerinde iki kiti daha bu itle alaka· 
dan zaanalb11a almmqla.-dır. Bunlann 
iatic-.aptan devam ediyor. 

Tavuk hırsızları 
Son günlerde ötede beride tavuıı: 

hıraızlan çoğaLnağa baılamıttır. Ce· 
zaaının aftrlığına rağmen tavuk h•· 
aızlılılan sık .,k telııerriir ediyor. Hv· 
sızlıklar bilhaua tehir haricincleki 
mahallerde ç&Jıııyorlar. 

Bir müddetten beri MevlaneK&pı 
civanna dadanan iki tavuk hıraızı ya 
kalanm19tır .. 0-an ._ Şerif İaİalHİıl 
ele olan bu iki t.ıruz bir çok evlerden 
tavuk çaluak bafka Mmtlere aötÜ • 
rüp ıabaıtlarclır. Mahalli zabıtaunın 
aıkı takilıi neticeainde e...,.elki gece 
lıu iki bıruz cürmü metlaut halind., 
yakalanarak evraklarile Adliyeye teı 
tim edilmişlerdir .• 

Maarifte 

7 profesör 
Yeni profesörler cumar

tesiye geliyorlar 
Cumartesi pnü Tıp fakültesi için 

angaje edilen 7 Alman prokaör ıefe
cektir. Hukuk fakülteai için getirilen 
profesör Mösyö Strupp da cumarteai 
günü şehrimizde bulunacaktır. 

Maarif .. eületi müşaviri profeıı<ir 
Möıyö Mıılt'ın bir ayhk mezuniyeti ı.;.. 
tam bulmuıtur. Möıyo Malt'in puar
teai ıünii ıehriınizde lıulunme11 laeklen
mNtedir. • 

Halkevleri ve muallimler 
Maarif nlıileti liM - orta ınek· 

teplere lııir tamim pncl-u muallim
lerin Halknleri ile ıılikadar obnasmı 
evlerde Yazİf• ıılmalarmı bildinnittir. 

Ortatedrisat umum mudurıuau 
latifa eoen orta tedriıat umumi m\i

olürii Fut Beyia yerine vekileten bi
rinci ıube müdiirü Hayri Bey tayin e
dilmittir. 

Ecnebi mekteplerin bir muracaat ı 
Bazı ecnebi ınektepleri §ur&yı dev, 

lete müracaat ederek muamele reami ... 
yelerinde -ktu pula tutulmalarını 
binde iki eaaaırun kaldınlma11nı iate
mitlerdir. Bu mektebler vaki müracaat 
lannda müeueııelerinin bir temettu 
dağıtan bir şirket deiil, bir hayır ıniı 
eueıesi olduiunu beye.n etıniılerdir. 

Orfamektep kitapları 
Orta mektepler aon arruf kitapla

nndan bir luaını henüz Devlet mat • 
haaımda ha11lamadıiından mektepl•r 
d~ kötap teYziatı yapılam&Jlllftır. Ma
arif vekaleti bu ay IOlluna lıadar bü • 
tün mektep kitaplarmrn yetiftirilmeai 
için hazı tedbirler ahruttır. Talebe 
timdilik not tutmalı: ouretile deralen 
talıip etmektedir. 

İki vapur çarpıştı 
İkisi de hasara uğradı, 

tahkikat yapılıyor 
Evvelki gece limanda iki vapur 

çarpışmıt ve ilıiıi de oldulıça laaıara 
uğramılşır .. Yunan bandıralı Aıpazya 
Tomiko vapuru geçe saat 23,5 la Ak
denize müteveccihen limanımızdan 

hareket etmiıtir. Vapur Kızkulesi Ö • 
nünden ıeçerken yanlış bir manevra 
yidiiııcl~n auların akınbsına kap.lını' 

ve bu 11rada o civarda demirli duran 
lngiliz bandıralı Stakyol vapımı ÜLe 

rine şiddetle binmi~tir. Bu müsademe 
neticeainde her iki vapur hasara uıı:_ra 
mıf, Yunan vapuru &u almaia ba;la .. 
m.ıt ve yoluna devam edemiye,...k Se • 
limiye önünde aıilıia oturmağa mec
bur kalmıttır. Liman idaresi dün tah
kikata batlaDU§ ve miiaademenin ıu • 
reti vukuwıa dair bir rapor ha•ııtırlan
mıtlır .. lngiliz vapuru acent~si, Yu • 
nan ••puru acenteaini protesto et'nı:İf 
'Ve zarar ve ziyan talebinde buluru:nu' ...... 

Ajans mümessilleri 
Ankaradan döndüler 
Ankaraya ıitınit olan Avruf.a tel

graf Ajansı müme11illeri dün ıtan • 
bula dönmütlerdir. Mümeaaillerclen 
llir kanm dün akfUD ınemleketleri11e 
döamütlerdir. 

Amiral Horthynio oğlu 
geldi 

Macar Naibi hükilmeti Amiral 
Horthy Cenaplarının oğlu mühendis 
M. Etienne Herthy dün tebrimize ıel 
aittir- M. Horthy AnadolWUUI aıuh
tclif yerlerinde elektrik teıiaatı yap • 
mıt olan Canz Macar ıirketinin mü • 
metıillerindendir. 

Gümrük mütehassısı gitti 
Amerikalı ırümriik mütehauııı M. 

Vorfeld dün ıehrimizden Amerikaya 
ıibniftir. 
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Otomolail plôlıalanrua renltlcri Je iiımiıtir. Yeni fekle göre taksi otomo
billerinin plaka renkleri yefi/ <lciil be yoz :ı;eınin üzerine siyah renlııtedir. Ve 
numaranın yanında büyük bir (T) har fi ıJGı·dır. Resmimiz. bu plalıalardan biri
ni göatermekteclir. 

L 

llalllı:emelerde 
. 

Yeni tayinler 
Liste bugünlerde 

bekleniyor 
Yeni adliye tayialeriııin ili tasdik

ten çlktılrtan IOl1l'a aalebi ihtimal pazar
tesi ıünii teblliine intizar eclilmelıte
dir. 

KomUnist maznunlın 
Dün R~n •e arlıadaıtan olan 

il kemiinitıtlik ınaznunuıtua m..ı.aı.-
lerine ııliır ceaacta olevam eolilnıittir. 

Bqka gUne kaklı 
Bundan üç "°çok eene evfll Talı

ıin Efendi iıminde bir zatı yolda çevi
rerek abzüıaıpta bulunmakla maznun 
yemenici Betlrinin muhakemesiae dün 
ağır cezada tlevam edileli. 

Maznun velıili Bedri.Un cürmünün 
yankeaicilik olduğunu ahzügaıp fiilinin 
mncut bulunmadığını iddia ederek i
kametglha .apten tahliyesini İstedi. 

Halbuki Beeri doğru ı.ir ikamet· 
gah Yercmiyordu. Neticede vekilinin i
kam.ııı.h göstermeıi üzeriııe tahliye ta
lebi kabul olundu ve muhakeme ı.a.ka 
hir gİİne bırakıldı. 

Ray hadisesi maznunlan 
Gebze ile Dit iıkeleıi anıundaki 

ray hi.diıeıi maznunlannın muhake .. 
melerine bvgün ağır cezada ı.a.tana· 
caktır. 

Limon krafının davası 
Limon kralı Diyamandi Efendinin 

145 aaudık limon kaçakçıLiile maznun 
olasak muhakemesine dün doku:ıua
cu İbliaas malılıemeainde devam ffjj. 

di. 
Dünkii muhak-e esnasında güm

rük aelıi~inci ihtita1 mahkemesinden ge· 
len bir tezkere okundu. Bunda Diya
mandi Efendinin o mahkemede de gö
rülen bir limon kaçakçılığı davası oldu
ğundan bu iki davanın tevhit edilmek 
üzere ıekizi.nci ihtiaasa gönderilmesi is
teniyordu. iddia makamı da ayni ta
lepte bulunduğundan daı;anın tevh.it 
edilınck izere aekiainci ihtisasa veril
mesine kanır verileli. 

Çanakkale abidesi --
Güzel sanatlar akademisi 

de fikrini bildirdi 
Çaaakkalede dikilecek teb.itler ia • 

~eıi içia bity\Ok bir c:eıaiy•t tetkil e· 
clilec•iİILİ yaa•ıftık. Cemiyetin bir an 
ev..el tffNİİaİİ - f-liyete aeç-İ 
i.çin ç..ı.ı.t=aktadlr. V ÜC•cle getirile
cek projeleria tekli ve miiaalıelıa tart 
lan hakkuacla letkilı:at yapılamakta • 
ıılır. Güzel sanatler akaclemiai bu hu· 
auataki fikir ve nütaltaımı frrlıll mer 
kezi- bildiraiftir. Akademi mücliirii 
Namık lamail Bey bu ı...-u. demq • 
tir lıi: 

- A .. demi idareıi böyle bir ibiole in
ıaaı için naıJ bir müaabaka ilan edil
mek icap ettijiıai, nelere ihtiyaç oldu
fllllU fırka .,.rlıe:Wıe bilclirmiftir. 
Türk •anatkarlan, vüc:ude aetirilecek 
proje ... ..ıa .. dahilinde abideyi ıehit
lePİIDİzin büyÜklüğü ile mütenaıip bir 
tekilde yapab.ilirler. Abide için vücu
de getirilecek proje bir milyon lira • 
ldttır." 

Milli Türlı Talebe Birliii iclare he
yeti buıiiıı ıaat 14 te bir içtima yapa· 
rak abide İRJaaı için toplanacak iaae 
tclıliai kon-caktır. 

Meksika sefiri geldi 
Mekaikanın Ankara aefirliğiıoe ta

yin edilen M. Jenaro Strada dün teh 
rimize ıelmiftir. Cuma giinü Ankara. 
ya gidecektir. -----Dünkü sis 

Dün sabah aaat yedi buçuğa kadar 
limanda oldukça keaif bir aia biiküın 
ıürnıüf, bu eanada vapurlar a:z çok te
ahhiirle seferlerini yapabilmitlercln. --

Postanede yeni tesiset 
Paket poatahaneıincle yapılan ye

ni teıiıat ikmal edilmit gibidir. Büyük 
bir salonun bir taraftan ciimrük, bir 
taraftan poıta memurlan için yerler 
terfik eclibniftir. Bunlardaa birinde 
muamelesi biten paketler, itbu küçük 
arabalarla diier kıuna aevkedilmekte 
vı orada ıüratle yapılmaktadır. 

Adliyede bir içtima 
Dün adliyede müıte,ar Tevfik Na

zif Beııin nezdinde batmüfettit Raıit 
ve mücK!eiumwni Kenan Beylerin itti .. 
rakile bir toplantı olmut ve lıtanbul 

adliyesi etrafında görütülmüttür. 

KOK FIATl 

Beyojlu Huagui Şirketi Dolma
lıahçe gazhanesinde, ehven fiatle ııert 
ve cüınütü rena:inde tozsuz ve en iyi 
ecnelıi kok!arile mukayese edilebilir 
türkkoku veriyor. Niçin itbal edilen 
~cnebi kokuna fazla para veriJıin 7 
(8112) 7251 

Talebe kasketleri 
--o--

Maarif vekaleti ~ki 
şekli değiştirdi 

Maarif vekaleti mektep talebelerinif 
kulıetlerini cleiittirıneğe ve bütün kas
ket tekillerinin yeniden teıbitine karar 
"ennittir. 

Bu bu1111ta bir talimatname bazır
lanmıt ve alikadarlara teblij olunmut 
tur. Yeni ıekle aöre bütün nıelıtep ta 
W..lerinin kaıketi biribirine benzemi
yece• "e ilıı:erinde arma olmıyaeaiı ;. 
ç~n ""?&i. lise ve mektepten olduiu tef· 
rik edılmıyecektir. Badema talebe ol 

nuyaa kinuelerin mektep kaıketi tatı
malara ola .ır-caı. yeni ı.cllıirlerle 
aelunacalıtır. Yem kaakethr ı... 1-.,. 

... itibarw tathilı eclil-i• ba,ı .... 
mııhr. 

Yeni tekle göre kasketler lacivert 
renktedir. Ön tarafta mektep armaı 
yoktvr. Y üaız kenarlarında İpek ıft"it 
,,.rolır. Da ipelı tericlin renai nıelıtep 
anikrine aöre deiiıımelıtedir. Lise ve 

1• •ta .. eı.tep kaaketlerinde ipek teni 
sarı ren•teclir. Yalnız liae ile onayi bi 
ribirinden ayırmak için orta mektep kas 
lıetinin üıt kenanna beyaz renkte in
ce bir zırh ilave edilmittir. 

Muallim -ktepleri kuketlerinde 
'nidin rengi eflatun, ticaret -lıtep
lerinde lamuzı, san'at mekteplerinde 
nefti, ecnebi ve ekalliyet mekteplerin
cle beyazdu-. Bu İpek teridin enliliği iİ9 
1&11timetredir. ilk mektepler talebeı 
kuket. ıiymiye«kl.,., siperli bere aiye
ceklenlir. 

Yalnız, kasketlerin içinde, aatann 
ortasında ve bir mika liıvba altına ga
yet mükemmel ıurette kapatılmıı ola 
r.ı.lı kaıket ıalaibi talebenin menıup ol. 
oluğu mektelıia reımi mühiirü tıuhına
aılrtır. lcahrnda bu mühürle talehe
bin adresi ve mektebi bulunabilecek
tir. 

Romadan Türkiyedeki içkı 
düşmanlarına selam 
Geçen aym yirmi yediıincle Rom.

da toplanan akıl hıfzıuıbhaıı cemiyet
leri Avnıpa ittihach kongreıine ittirak 
eden Türkiye akıl hıfz111ıbhası ceıniyet 
...,;,; Dr. Fal: rettin Kerim Bey şehri
mize avdet etmi4tir. Kongrede Dr. F'alı
rettin Kerim bey Türkiyede intihar ha
reketleri ve intihara karıı yapılan mii
cad,ele iizerine tebligatta ı...ı.ınmu;ıur. 
Ayn.i kongreye ittirak eden Dr. Mazı.ar 
o.._.. Bey .ı. meınkketiııoi:ııde erein 
mücadelesi iizerinde tebligatta ı...tnnmat 
tur. 

Tebliiler büyiik bir alaka ile din
lerurıiı, İntiharlar mevzuu ü:ıerinde di
ier memleketler muralıhaalllJ'J aöa a). 

mıflar, fikirlerini söyl ... itlerclir. 

Burulan maada kongrede ltalya m11-
rahha11 mekteplerde akıl hıf:ı.ısuhhaaı 
Belçika munıhha11 hutah1U>e chtın• 
akıl Jıutalarile ve yarım alulhlara yapı 
laca• muamele, Alman murahhau dor 
.ı..t laaatalannm evıe=m -ı.ri ve bir 
ole tlelileria takimi mcseleai üerinde 
ra-lannı elıum114hır. Fakat bu -
le döicr mur...ı.aıılarıa itiru.nı ..ıa
vet etıait takim halılunda lıal'i kanr 
urilemiyeceji ancak ballua irfadile · ik· 
tifa ..tilmeıi muyaf.tıı olaaıiı ıı- İt· 
tifakla kııbut edihni;tir. Bitilara Roeuı 
Faıiıt sergisi ve yemi müeıaeıeler Pin 
ve Roma timarbanelcri gezilmiıtir. 

Fahrettin Kerim Bey Viyıuıada lıli
aikleri ve billıaua kimse&Wtt ylll' .. 
•e yetinı çoculıla. müesaeaeleriıule tet• 
kikatta da lıuhınmuıtur. Viyua ~ki 
dii!manlan Lehenaref........, ttlllİyeti ta· 
rafmdan bir ziyafet verilmiı, orad.ı Tü11 
kiye içki dütmanla" şerefine tertip e
dilen martlar aöylenmiı duvarlar Ye
til Hilil afitlerile ıüılennıiıti.. Fak· 
rattin Kerim Bey Tiirlüyede içki ııliit· 
manhğ. hattketi üzerinde hir koıafe
rana Yenııif bütün içki düımanJ..rı Tiir• 
kiyedekilere aelamlarıru yollamıtlardır. 

Bulunan eşya 
Eminöaü poliı merkezi bir 2encU-e 

bailı kasa anahtarları, bir kot ... ati, 
P ... alb ,.erkezi dört lira e rakı nak 
diye, ikinci 111be müdüriyeti bir tak
çocuk elbiııeai, Beyoilu merkezi b 
yünlü battaniye, Fatih merkezi üç yÜa 
- iplilı bulmaşlarclll'. Sahiplrri 
•oliıı iki-i fUbe müdiriyetU.. aNracıa 
atla para Ye etYalannı alaraklardır. · 

T aamiyeden vergi 
kesilmiyecek 

ANKARA, il (Telefonla) - Ta
amiyeden tevkifat yapılıp yapılmaya• 
cağmm tefsiri hakkında hülıilmetin 
tezllereıi iizerine bütçe enciiMeni ta• 
amiye tertibinden vergi keail .... i 
li..zua alec:eiine lıaırar -vermiftir. 

Maruf bir ltalyan 
profesörü geldi 

Maruf ltalyan dokt<Wlann.tıın Pro
fesör Coatello dün tayyare ile lıtaa • 
bula gelmittir. Profesör Ankaraya gi
deeek ve Tıp kongreıiade bir konfe· 
ranı verecektir. 

29 Teşrinievvel Cümlıuriyet 
Nyromı, Verem MücaJele Ce· 
miyclinin roı:et fft>J:İ 11üniiJür. 



( SANAT ) 
San'atın hürriyeti 

Sanat denilen ıey, zaten tabiatin 
kendi ruhunda gomülüdür. Yaratıcı 
kudret baıtan baıa bir sanatkardır. 
ln•an, o kudretin bir mahlüku oldu· 
ğuna göre - bizim bildiğimiz mef
hum - onun yarattığı sanattır. lnaan, 
hüriyetini herıeyden kıskanır, hüri .. 
yet için canını bile vermekten çekin
mez, hüriyetini çok sever. lnıan ıan· 
atinin en kıskanç benliği de hüriyeti
dir; çünkü o, yaratıcı insanın bütün 
evsafını taşır. Tıpkı onu yaratan İn· 
san gibi, sanat ta iyiliğe ve kötillüğe 
haizdir. Zaman olur ki, o, yedi kat 
gök yüzünde Allaha kadar yükaelir 
ve ondan nurunu alır. Zaman olur ki, 
yedi kat yerin dibine· girerek, biraz 
evvel taptığına küfreder. Bakarsınız, 
temizlik ve nezaketin omuzlan üze-
rindedir; biraz sonra fenalığın kuca• 
ğını kendine en sıcak bir yer olarak 
kabul eder. Gök gürlemelerini andı· 
ran isyan feryatlarını haykırırken, 
hazin hazin ıevda türküleri söyler. 
Cenk meydanlarında insan cesetleri 
üstünde yürüdüğü kemikleri çıtırda
ta çıtırdata destanlar okurken, bir a· 
ğaç gölğesinde can çekiıen bir yavru 
kuı için uzun uzun ağlar. Şimıekle
rin, birbiri arkasına akan göz kör e .. 
dici parıltılaı~nı kahkah&lar ve ıalık· 
larla ıeyrederken, saçlarının üıtünde • 
mayıs gününiJn akşam ışıkları süzü .. 
len bir kızcağız önünde gözleri ka
mafır. Şimdi sadakab terennüm eder, 
timdi nankörlüğün en ateıli bir mü
dafiidir. Tıpkı, onu yaratan insan gi .. 
bi; iyiyi de kötüyü de içinde besler. 
f "akat nasıl ki, halikının istekleri tah· 
dit edilmi§tİr; onun da arzuları bir ni 
zam ve kaide içinde çemberlen.mittir. 
ln&anlarda olduğu gibi, ruhi ve mi.
nevi emellerinde duyduğu aerbesti ve 
hürriyeti, kanunun, hakikatin ve ah .. 
Iaknı duvarlarına çarparak hudutlan· 
dırmak mecburiyetindedir. Fakat o 
kendine, yukariki mefhumlardan ya .. 
pılmıt sınırları çizdikten ve buna e• 
min olduktan sonra, bu duvarların 
içinde kendi saltanatını yaratır, ve 
hiç bir ıuretle müdahaleyi kabul ede
mez; orada ci.ri olan artık onun ken
di kanunları, kendi nizamlarıdır. 

San'atı, bir çok azi.yi h&vi bir or· . 
ganizm olarak alırsak, bu ayn ayn 
aza, her biri kendi vadisinde çaht· 1 

maktadır. Bunlann her birinden ayrı 
olan vazifelerini tevhide çalışmak ve 
hepaini bir yola sevketmek kimsenin 
elinde olnuyan bir ıeydir. Bunlar her 
biri ayn ayrı yaratıcı kuvvetlerdir. 
Yaratan kuvvetler ise tahakküm ka· 
bul edemezler. Bu büyük teıekküla· 
tın, ayrı ayrı vazifeler gören yaratıcı 
azasını hep bir araya toplamağa kalk 
mak, onlar arasında • vazifelerini ta· 
rümar eden - bir anarıi meydana ge• 
tirmck demektir. Bu anarti iae, hu· 
dutlannı zaten haricin ve hakikatin 
duvarlan ile çevirmiı olan bu aalta• 
nalı yıkar. Onun boıluğu ne büyük 
bir felikettir; onu aramızda tadan .. 
lar var, onlar da takdir edecekler. 
Şimdi ;çtimai değiıikliklerin ıarhoı· 
luğu içinde farkına varamıyorlar. Sü· 
kiin avdet ettiği gün acı acı yanarlar. 

Sanat, maneviyatta yarattığı bedii 
zevkle ölçülür. Onu gözlerimiz ve ai .. 
nirlerimizden ziyade maneviyatımız 
ve ruhumuzla tahlil etmemiz li.znn· 
dır. Manzaraaı itibariyle moral kaide· 
lerini yaralayan bir eaer, yaradılııı 
noktai nazarından, ihtiva ettiği mini. 
dolayısiyle, ruhiyatımızdn uyandırdı
ğı bedii ihtiaasat ile, o yüksek sanat 
kademesinden hiç bir zaman aıağı 

düıemez. Onu ancak, göz yollariyle 
nıhiyatım· ... a götürdüğümüz hisler öl
çer. Binaenaleyh, objektiv hakikatle· 
ri ve ahlakı, doğrudan doğruya göz
le yıkan bir eserin hükmünü, hialerİ· 
miz tabii yol lardan ruha girmeden ve 
orada devlope olmadan evvel, ver
mek doğru değildir. Hakiki sanat e· 
seri odur ki, şekli ve ifade etmek ia
tediği şey ne oluraa olıun, onu yara
tan f\&natkir, dü~ündüğü manayı ve 
fiki r leri f'n kuvvetli bir tarzda onda 
ifade edememiı olsun. Öyle ki, onu 

- San'atta moral telekkileri -

seyrederken, yahut okurken benliği- 1 

mizi tamaıniyle kaybedelim ve bu sa· 
nat eaerini yaratan insanın .. biran j .. · 

çin bile olsa - ıahsiyetini benimseye
lim; beraber duy&lım, beraber ağla
yalım, beraber gülelim, hasılı bağıra· 
lım, haykıralım, kıralım, yıkalım, acı
yalım! O eıerde, onu yaratan kafa- 1 

nın en coıkun ihtisaaatını bulabildik- . 
ten sonra, zeminimize ve zamanımıza 
uymiyan tekli Üzerinde fazla tevak· 
kuf caiz değildir. O cihetten mütelea 
ise artık aanat mütaleaaı değil, sana· 
ta aykırı gelen teferrüattır. 

Bedii duygu denen ıey öyledir ki, 
onu ne duymak, ne de yaratmak, ne 
duyanda ne de duyuranda yorgunlu
ğu ve uzun dütünceleri istilzan et· 
mez. O, pınarlardan hoılanan berrak 
aular gibi, hiaaiyatımızın damarları
na dolar boşalır. Eğer onu ifadeye ka 
biliyetimiz varaa, ''yaratan" ve "mey 
dana çıkaran'' yoksa, yalnız 4'duyan° 
olarak kalırız. işte böyle, hiç bir yor· 
ğunluk ve düıünce vermeden boıalı
ve kaide, mantığa doğru yol açmak 
demektir ki, bu iş sanatın hakiki ma· 
nası, nihayet san.atin hürriyeti ile ka
bili telif değildir. Hele ona karııdan 
bir istikamet tayini meıelesine gelin .. 
ce, bu başlı batına bir hata teıkil e· 
der. 

Ben şu çeşit bir sanat eseri İ•tiye· 
bilirim, fakat karşımdaki aanatki.ra 
da, İstediğipı çeşitten eser ı5marla
mak hakkım değildir. Güzel aanatlar 
erbabı, bir mangoz, bir demirci ve ru .. 
hayet evimizin plirunı ısmarladığımız 
bir mimar bile değildir. Sanatkarın 
hakiki heyecanı, içinde duyduğudur. 
Ve en güzeli de budur 1 Herkese ya· 
ranmak için meydana serpilen ihtiaa .. 
sat, bedii zevki duyabilenlere niha· 
yet bir souğ ıu tesiri yapar. Elindeki 
eserine, gerek bir heykel, gerek bir 
tablo, gerekse bir yazı olsun, içinden 
heyecan ilive edemiyen ıanatkir, 

muvaffak olmuş sayılmaz. Bunun bir 
aürü misallerini, inkdi.p tinıaallerimi .. 
zi ıamarladığımız yabancıların eser
lerinde acı acı bulabiliyoruz. 

O, ruhi heyecanlarının tufanlarına 
en anlıyabileceğimiz tekli ve manayı 
verdiği gün, hakiki sanat yaratılmış 
demektir. 

Sanatta moral telakkileri de, artık 
aramızdan yüzlerce sene evvelki kili
se teairlerinin verdiği düıüncelerden 
uzaktır. Çıplak bir kadın tasviri kar
§ısında, onda bedii zevki aramadan, 
cinsi bislerimizle titremeğe baılar· 
aak, ve bu hiasi duyğumuzdan dolayı 
kendimizle alemi ölçek, bunu yapan 
aanatki.n takbihe kalkıııraak çok bÜ· 
yük b;r hata daha iılemit olduğumu. 
za ıüphe yoktur. Mesela; insan öl
dürmek bir cürümdür ve bunun dev· 
let kanunlarında cezaıı ağırdır. Fa. 
kat insan öldüren bir adamın reami .. 
ni yapmak ta bir cürüm teşkil ebey
di; bugün Hazreti lsanın, kiliaelerde
ki çarmıha çakılı tasvirlerini bile or
tadan kaldırmak lazım gelecekti. Sa
nat hüriyetinin hudutları genişledik· 
çe, onu yaratan insan ruhunun heye
canlan da geniıler. (Güzel) i en gü
zel olarak, (Çirkin) i en çirkin ola· 
rak tasvir edebilmek, sanatı yaratmıı 
olmak demektir. 

Bir aanat eserini, ahlaki, gayri ah .. 
li.ki olarak tahlile kalkışmak için, o
nu meydana getiren sanatkirın haki .. 
ki gayesini bulm&lı, ve bu gaye, arka 
aından, cemiyetin mühim bir kısmını 
aürükliyebilecek Jıir kudrette midir; 
ona dikkat etmeli. 

Daha fazlaaı baıka bir zamana. 
Ali NAHiT 

Şişlide satılık ev 
Şitlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev sablıktır. 

Müracaat: •Milliyet N. 8. 
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Milliyet'in edebi romanı: 9 . "" . 
KIR (l(IC.~ 

~---------BURHAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

-Halil Efendi, dedi. Bu küçük 
Erzurumdan geldi. Müfettit Hil
mi Beyefendi vasisidir. Temiz ya
t..k hazırlat. Ben timdi onu imti
han edeceğim. Hangi sınıfa kayde
deceğinizi sonra söylerim. 

Katip çıkınca Müdür Bey bana 
J.arabadaki hangi sınıfa kadar o
kuduğumu sordu. 

Üçüncü sınıfta olduğumu söyle· 
elim. 

Bana coğrafyadan, tarihten, he
aaptan bir kaç fey sordu. 

Cevap vredim. 
Tekrar zile bastı. Halil Efendi 

geldi: 
- Oçüncü sınıfa kabul edin. de

di. 
Nufus kağıdım, mektep vesika

larım hiç bir feyim yoktu. 
Müdür Bey beni "Hacı Hüseyin 

kızı Çiçek., diye kaydetti. 
- Kaç yatındaaın kızım. 
- On yatındayım efendim. 
Muameleler bitmişti. Katip Ha-

tllf'. 

lil Efendi çıkarken Müdür Bey e
mir verdi: 

- Yeni elbiselerden bir kat 
ver. Çamafır da ayır. Dolabını 
göster. 

Genit ferah sofalardan dolata· 
rak üst kata çıktık. 

Halil Efendi Anbar memuru di
ye çağırttığı bir ihtiyar adamdan 
iki kat elbise aldı. İçinde belki o
tuz karyola duran bir odaya girdik. 

Bana kötede, pencerenin önün
de bir yatak gösterdi. Yanındaki 
tahta dolabı da itaret etti: 

- Burası da senindir. Dolabı· 
na et yanı koyar, kilitlersin, şim· 
di gömleğini gey. Akpm çamatır 
değitirain. Burası üçüncü sınıf ya
takhaneaidir. Çabuk itini bitir a· 
pğıya in. 

Kapıda duran batı sarılı bir 
yaşlı kadını çağırdı: 

- Huriye Hanım yeni talebe
miz. Çiçek Hanım. Müfettit Hilmi 
Bey yolladı. Dikkat et. 

Nizamname 
Tasdik edildi 

(Başı I inci ıahifede) 
rının meydanda olduğunu, ikinci tic~ 
ret mahkemesinin vereceği karan bek 
lediklerini ve mahkeden alacaktan ka 
rara göre, icabederse, temyize de 
gideceklerini ve kendileri olmadan 
diğer vapurcuların bu vaziyette şir .. 
ket tesis etmelel'İne hukukan imkan 
görmediklerini ıöylemiıtir. 

Bu kısım vapurcuların birinci tica 
ret mahkemesi reisi ve azasına noter 
vasıtasile gönderdik!eri protestonun, 
dün noter tarafından alakadarlara 
gönderildiği, fakat kabul edilmediği 
söyleniyor. Bu protestoda hakem ka
rarının kanuni müddetinin mürunm .. 
dan sonra tebliğ edilmiş olması itiba
rile kanuni kıymeti olamayacağı, 
tesis heyeti içtimaında ıirketin tesisi 
için verilen kararların muhtelif nokta 
lardan sakat bulundulu beyan edil -
mekte ve şirketin ~scili için vaki ola· 
cak müracaatın reddi Jazrm geleceği
ne iıaret olunmaktadır. Fakat mahke
me reisi ve azası, bu kabil müracaat
ların, 1tönderen vapurculardan her bi 
ri tarafından ayrı avn olmak şartile 
noter va .. tasile değil. doğrudan doğ
nıya mahkeme riyasetine yapılabil.,ce 
iii cihe tle protestoyu kabul etmemit • 
!erdir. 

Diğer taraftan protestoyu ıtÖnde • 
ren1erin. hakem kararı kanuni müd • 
deti" mürurundan sonra lehli~ edildi 
ği cihetle kanunun tesbit ettiği ha • 
kem ücretinin de geri alınmaaı hak -
kındaki iddialanna karaı ali.kadarlar. 
bu ücretin kanunla alındığını ve icldi
aıı mevzuu bahsolmayacağıru aöyle .. 
mektedirler. 

Pazar gÜnkü İçtimada tirkete da· 
hil olan vapurculara gelince, bun-
1ar sirketin teşekkülüne ait resmi mu
amelenin bir Pın evvel İntacına calıt .. 
m~J.:tadırlar. idare meclisi bu huaua
ta faaliyette bulunmakta, vaı>urcular, 
vapurları sefere hazırlamakta ve tay .. 
f,. kadrolarmı tamamlamaktadırlr. 
Şirketin (Milli vapurculuk sirke. 
ti) finnasını havi evrakı matb·1-1a-
11 iıazrrlanmaktadır. Şirket merke
zi ittihaz eılilm•k üzere İstan
bul tarafında büvük bir bina da aran· 
mal.tadır. Tesis heyeti ictimaında ha· 
zırlanan niz~mname vekalete gönde-
rilmi, ve taBdik edilerek iade olunınuıt 
tur. Bunun Üzerine şirketin te.~ci1i icin 
aicil ticaretine müracaat editmistir. 
Ei.er bir mahzur a-örülmezse teacil mu 
amelesinin de önümüzdeki pazartesi 
gününe kadu ikmal edileceği tah • 
min olunmaktadır. Sirkete .-iren va • 
p•,rcular- sermaye olara tesbit edilen 
495 bin liranın Üst tarafını nakden 
ikm"l edeceklerdir. Şirket. cümhuri • 
yPt bavramın" kadAr faaliyete geçme 
si için hararetle çalışıyor. 

Dihr taraftan son dakikada aavi 
olan bir habere göre, lktısftt Tf'kalPti, 
ıirkete girmiyen vapurculann vuku 
bu1J\n mü .. :..caatları Üzerine ~icaret 
müdürlii;;:ünden teaia h.,veti ~tiniaın· 
dn.ki mü.,,..kerata ve h8.1"ıl olt\:n Va7.İ· 
yet 0 dair hA.zt mR.llimat istetı"i~tİt:", C.e .. 
vaben vekalete vaziyet arzedilmi.ştir. 

Davetler 

Ardıhan müddei umumisi 
Nail Beye 

Müddeiumumilikten: Tuzluca sulh 
hakimi vekili Ardıhan C. Müddeiumu
misi Nail Beyin serian memuriyetim.i
ze müracaatı. --·----._... _______ _ 

TEŞEKKÜR 
Hayli zamandanberi müptela olup te

davisine muvaffak olamadığım haıtalı· 
ğnnı teıhiı ve vekilim Hüseyin efendi i
le beraber Şiıli Sıhhat yurdunda ecra ey 
!edikleri ameliyatla az zaman zarfında 

tamamen kesbi aıhhat etmeme muvaf· 
fak olan Doktor Operatör M. Kemal 
Beyefendi ile hastahane heyetine ve ba· 
kıcı hemıire Hanımlara alenen teşek

kürü bir vecibe addederim. 
Bağdat eşrafından Şavi Zade Süley· 

man Bey. ( 8487) 

Horiye Hanım. Dişsiz, sevimli 
bir ihtıyar kadındı, sokuldu. Beni 
battan afağı süzerek yanağımı ok· 
taaı: 

- Adı ne idi kuzum. 
-Çiçek. 
- Sahiden Çiçek. 
Benim adımı ilk defa ititenıer 

ilk hamlede biraz tatırıyorlar. Son
ra ağızlarında! "Çiçek, çiçek!., di
ye tekrarlıyor, yüzüme bakıyor ve 
ondan sonra adımın güzel olduğu
nu söyliyordu. 

Kasabamızda da benim adıma 
benziyen kız yoktu. 

Annem bir kere komtulara an
latırken ititmittint. Bu ismi bana 
bir pata koymuf, Erzuruma Vali 
giderken bir gece bizde kalmıt· T e 
sadüfen o gece ben doğmUfum. 
Babam patadan benim için güzel 
bir isim istemif, o da (Çiçek) koy, 
kıza yakıtır, demit-

Fakat adımı ilk ititen herkes, 
hatta Gümüthaneden gelen Trab
zon Valisi bile biraz tafmıt, sonra 
botuna gitmitti. 

Huriye Hanım da böyle oldu. 
Ki.ti?> Halil Efendi çıkarken ben 

yeni mektep önlüğünü giymeğe ça· 
lıtıyordum. 

Horiye Hanım bana yardım et· 
ti. 

Bet dakika sonra ben de bahçe-

Yeni ne,rlyet 

lktısat 
Yazan: Profesör lbrahim Fazıl 

Üniversitemizin en ıewne profesör 
!erinden İbrahim F azıt Bey lktıaat a
dile birkaç sene evve.I ilk cildini bas
tırdığı eserinin ikinci cildini de aon 
günlerde neıretmiıtir. İbrahim Fazıl 
Bey, ömrünü vakfettiği iktısat teteb
bülerini bu eserinde toplamaktadır. 

llim bahislerinde bizde orijinal eser
ler pek nadirdir. Fazıl Beyin eseri 
iıte bu nadir tetkiklerden biridir. lktı
aat profesörü eıerinin bu cildinde en 
mühim içtimai iktısat meselelerine te 
mas etmiı, bunları yeni ve ileri görüı 
!erle tahlil etmiıtir. Mesela milletler 
arasında ticaret usulleri, .serbeıt mü .. 
badele ve himaye tezleri, kambiyo ve 
gümrük meseleleri, mülkiyet ve vera· 
ıet hakkmdaki muhtelif nazariyeler e· 
ıerin muhtelif faaıllarında derin bir 
bilit ve görüıle tahlil edilmektedir 
Her bahiste umumi nazariyeler mem
leketimize de ayrıca tatbik edilerek 
en yeni istatistik malümatları da ila· 
ve olunmuıtur. lbrahim Fazıl Bey 
Mülkiye mektebinde tahsilini yaptık
tan sonra Pariste iktıaat ve maliye 
tahsilile meşgul olmuş, memlekete av 
delinden beri hep iktısat ve maliye 
tedrislerine kendini vakfetmiı bir ih· 
tisasçımızdır. Senelerle çalıtılarak vü
cude gelen orijinal eserinden dolayı 
kendisini kutlular, bu çok değerli ki· 
tabı da herkese ve bilhassa iktısat ve 
maliye i§lerinden zevk alanlara tav
aiye ederiz. 

1ST ANBUL BELEDİYESi 
Darülbedayi Temsilleri 

.,, saat 21 de 

PER 
GüNT 

5 perde 
(azan : Henrik lbsen 

Tercüme eden : 
Besteliyen, E. Grieg 
Türkçeye çeviren 

Seniha Bedri. 

Umuma 
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1HT1RA iLANI 
" Yelekli mermilerde isli.hat " hak· 

kında istihsal olunan 14 T. Sani 1931 

tarih ve 1273 numaralı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzre ahere dev 

rüferağ veya icar edileceğinden talip o 

lanların Galata'da Çinili Rıhtım Harun· 

da Robert F erriye müraeaaUan ili.n o-

lunur. (8495) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligine 

kartı en müe11ir deva SERVO!N 
haplarıdır. Depoıu, lıtanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczanesidir. Ta,. 
raya 150 kuruı posta ile gönderilir. İz
mir' de lrgat pazanndaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

(8080) 7209 

Kadıköy icra dairesinden Bir bor 

cun temini için mahcuz olup satılarak pa 

raya eçvrilmesi mukarrer bulunan muh 

telifülcinı ev eıyaaı 16-10-933 tarihine 

müsadif pazartesi ıaat 9,30 dan 11 e ka 

dar ycldeyirmeninde çarşıda açık artır

ma ile aatılacağ:ndan yüzde iki buçuk 

resmi dellfiliye ve ihale pulu müıteriıi .. 

ne ait olmak üzere tali9lerin mezkiir 

gün ve saatta mahallinde bulunacak me 

mura müracaat eylemeleri ilin olunur. 
(8494) 

de kotan, konuşan, ip atlıyan kız· 
!arın arasında idim. 

Bu mektep bizim kasabadaki 
mektebe benzemiyordu. 

Çok büyük. Ve temizdi. Bahçe· 
de belki üç yüz kız vardı. 

Beni Huriye Hanım bahçeye in
dirmi,ti. 

Biraz ileride ayna oynıyan ben· 
den biraz büyük bir kıza seslendi: 

- Ayfe, kızım. Sizin sınıfa bir 
arkadat daha geldi. Teneffüs bi· 
tince sınıfa beraber çıkar. 

Sarıfın, mavi gözlü, lüle lüle 
saçlı bir kızdı. Oyunu bıraktı, kot· 
tu, be:ıi elimden tuttu: 

- Adın ne karde9im ! 
-Çiçek! 
-- A .. Ne güzel isim. 
Öteki kızlar da etrafımda top· 

lanmıtlardı. Ben biraz sıkılıyor· 
oum. Ayte elimi bırakmıyordu. 

- Daha derse on dakika var. 
İstersen gel ayna oynıyalım ! De-
di. . 

Biraz sonra ben de oyuna karıf· 
mıthm. 

Derse çıktığımız zaman Halil 
Efendi bana kitaplar, defterler, 
kalemler getirdi. 

- Temiz tut kızım. Dedi. Yırt· 
ma, kirletme. Bu kitapları gelecek 
yıl gene senin gibi yetimler oku· 
yacak. 

Muhterem halkımızın gösterdiği misilsiz rağbet üzerine 

İPEK ve ELHAMRA sinemaları 
müdiriyeti Türkçe sözlü ve tarkılı 

Söz Bir, Allah Bir 
filminin iraesini daha üç dört gün temdit etmittir. Ancak muhte
rem halkımızın teveccühüne bir mukabele olarak yalnız suvure

lerde ve Cuma matinelerde Darülbedayiden 
H A Z 1 M Bey bizzat sahnede 

fen ve tuh lisanile Studyoda bir filmin nasıl çevrildiğini anlata
cak ve söz bir allah bir filminin sarkılarını orkestra refakatile 

söyliyecektir. (8503) 

Büyük sinema hadisesi • Metropolisleri • Benhurları - gölgede bııakan 
muazzam sana't fi.bidesi : 

ç E L i K A D A 
Fransızca sözlü ve Avrupa'da bita istisna yapılan bütün büyük filmlcrİtl 

en zengini, en güzeli 

Charles Boyer Jean 
1 .. ~ - • .-. ----

Murat 
[8504] 

... _.::~~==!i!!!!!i:'········ı.:.ıııı::::;~:tttı:.t;t·~~ ....................... ···········••t••·············~ 
Bu akşam : S A R A Y (Eski Glorya) sinemasında 

Metro, Goldwyn - Mayer'in Franuzca sözlü 
SON KOZ 

Muazzam filminin ilk iraesi. Mümessilleri : 
JOAN CRA WFORD • Robert MONTGOMERRY • NlLS 

ASTHER - LEWlS STONE. FOX JURNAL' de : Diğer man· 
zaralarla beraber 

Bu akşam S t N EM A S 1 N DA 
Umumi arzu üzerine mevsimin en güzel ve hissi taheseri 

•'MELOe, 
HULYALI DUDAKLAR 

Yalnız bir kaç gün daha devam edecektir. 

' 

llaveten : Yeni komedi-rövü ve yeni Pathe Journal ı 
Tilden-Corsey profesyonel tenis maçı - En son Paris modaları 

(8508) 

· ı.__R_A_D_Y_o_l 1 
(PAPRiKA) nın kahraman 

mümeısilesi 

FRANZlSKA GAL ' İJI 
VERONiKA 

' 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL: 'J"' 

18,00 Gramofon. 
19.00 Kemal Niyazi Bey "Ye arkadılan 
20,00 Nebil oilu la&ail Hakla Bey 
20,30 Kemani Netal Bey .-e arlc.adaıları re4 

fakatiJe Vedia Riu H., Muıalfer B. 

21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanıı, Borsa haberleri ıaat 

iyan. 

ANKARA, 1538 m . 
12,30: Gramofon. 18: Alaturka ıaz. 18,45: Vi· 
yolonael konıeri. (Edip B. tarafından.) 19,15: 
Alaturka aa-z. 20: Ajana haberleri. 

' VARŞOVA, 1411 m. 
19: Muhtelif. 20,30: Konferans. 21: Senfoni.lıı: 
konıe.-. 23,ZS:: Danı muıikisi. 

BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,35: S.iıan ınvaikiai. 20: Tacannili konıer. 
21: Piyeı. 23: Seıli film muaiLı.isi. 

ViYANA, 518 m. 
18,30: Konıer. 1~,10: Müıahabe. 20: Şarka a
it mevzulu opera ve operetlerden parçalar. 
21,35: Hafta:un ha berler icmali.. 22: orkestra 
konseri . 23,35:: Pli.k (Danslar) . 

MILANO • TORIN O- FLORANSA 
18,15: Pliik. 19,45, Haberler - Plak. 20,25' 
Ecnebi lisanile haberler, - Plü. Müteaki
ben operet temıili. 

PRAG, 488 m. 
19,35: Almanca netriyat, 20,15: Konferanı. 
20,35: Bellan1n "Nalbant Wieland,, isimli. o· 
perası. 

ZÜRIH, 459 m. 
20,15: Senfonik konser. 21,35: Şarllllar. 22,15: 
"Sokrabn davaıı,. İ•İmli temsil. 

ROMA, 4~1 m. 
20,25:: f .cnebi liıanile haberler. 21 : Haberler. 
- Pli k. 21.35: "LA WALLY,, isimli opera 
RÜKREŞ. 394 m . 

18: Karıtık konıer. 19,20: Devamı. 20: Pli.k· 
lar. 21: Taıanni. 21,30: Senfonik konaer. 

yeni ve ınuhteıem filminde görd .. 
fevkali.de rağbet hasebile 

ARTiSTiK 
sinemaaında, bir kaç giln daha 
terilecektir. FOX JURNAL'b 
Rayttag yangıncmnm muhak 

Kuba ihtilali vesaire vesaire. 

Önümüzdeki program : 

MARlE GLORY 
MADAM ÇOCUK 
iSTEMİYOR 

fihninde 

~--i~!jyc 
Aarın umdeai "M 1 L L 1 Y E T" 

ABONE ÜCRETLERi 
Türkiye içia Hariç i'19 

L K. L. K. 
3 •Jl•iı 4 - 1 -
ti " 7 50 14 -

_12 ., 14 - 21 - """" 
Gelen ..,.rak seri •erilmez.- Müdd,11 

S•ıÇen nüahalar 10 kuruıtur.- Gazet• .,. 
matbaaya ait itler için müdiriyete ıol' 
racaat edilir. c~u:etemis illnlann .... , 
Jiyetini kahul etmez, 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy askeri ra•at merkezin~en _,. 

driımız: malUmata söre buaün ha•• r 
bulutlu ve müteha.~il rfuıi..rh olarak d' 

BRESLAU, 325 m. vam edecektir. 
20: "Mukadderatın memleketi orta Almanya

11 
11-10-933 tarihinde itaya tazyiki 762 ~ 

isimli neıri7at. 21: 1-laberler. 22,10: Çinıreue limetre, en f1'z1a aıcaklrk 23. en as 15 il' 
baronu isimli Joham Strauaa'un opereti. 23,15 ····.eciİeİlioİİlalııraikİİİkİİaıİylİIİiediöliİlmiiiiıİ;lıiitôiİir.İlll•••tl 
Habzerler. 23,4S: Dan• musikisi. (Berlinden). 1 

Bi~dcnbire batım döndü. Ka
nım damarlarımdan çekiliyor gi. 
biydi. Boğazım katılattı. Batım ö
ne düttü. 

Demı-k ben yetimdim. 
Babam ölmü~tü. Demek annem j 

de yok. Göğsüme düten batım ö
nümdeki sıranın kuru tahtasına 
vurdu. Bu çarpıt içimde buz ke- j 
silen acıları çözmüt birdenbire J 

gözlerimden yaf botandı. 
Kıtna kana, gözyaflarım kalbim· 

deki ateşi söndürünceye kadar 
doya doya ağladım. ı 

Kulağımııı dibinde yumutak I 
bir res: J 

- Muallim Bey geldi kardefim. 
Durmıı. öyle! ı 

Gözlerimi sildim. 
Batımı kaldırdım. Ayte yanım-

da idi. j 
Genç bir muallim tahta batında 

harita çizmiş, ders anlatıyor. / 
Ay,e kitabımı açh, dersi gös-

terdi: 1 

- Belki muallim bir teY sorar 
kardefİID. Haydi talataya bak! 

Ne iyi kam Ane
Ona sokuldum. 
Evimiz dağıldığı gündenberi 

hep ıuaneme, Emine kadına, Mü· 
fettit Hilmi Beye böyle sokulmuf· 
tum. Güvendiğim, tutunduğum bu 
insanlar birer birer benden uzak. 

!aştılar, bu sarı gül gibi tirin t'I 
~eden de ayrılacak mıyım acai>' 

Ogün aktama kadar mekte 
ki arkadaslarım benimle me 
oldular. Hepsi iyi kalpli kız! 
Çoğunun babası anası yoktu. 
Ayşe de buraya Erzurum 

gelmiş. 
Gece yatakhaneye çıktığıınd 

man bana uzun uzun anlattı. 
Anasını bilmiyor. Daha kü 

ken ölmüt. Babası Sarıkamışı. 
hit olmut. Bir amcası onu ya 
almıt, fakat (Ahlat) tan Erzu 
gelirken Ermeni çeteleri bastı , 
lar, tıpkı bize olduğu gibi hep 
kesmitler. Ayşe bunu anlatır 

- Bak kardefim. beni de 
!adılar! 

Diye göğsünde bir 
izi gösterdi. 

- · Bereket versin beni öldil 
mışlar, bırakmıtlar. Erzurum ~ 
tahanesinde tamam iki ay yatv' 

-Amcan? ~ 
- Hiç kimse kurtulmadı· *İl 

bet kiti idik. 
- Bizi de Gümüthaneye 

ken vurdular. 
- Buradaki kızların Çoğu 

sız, babasızdır. Ben geleli 
ay oldu. Müdür Bey çok iyi ad 
dır. Bize çok iyi bakar. .1i) 

'Bitmflfl 



fik Rüştü Bey 
maya geliyor 

(Başı ı inci .abifede) 
aabah Alman murahhası M. 

y de Tevfik Rüıtü Beyi ziya -
· ıtir. 
· ciye vekilimizle Yueoalavya 
e nazırı araıında dün öğleden 
zun ve mühim bir mülakat ol
• Bu mülikatın neticesi resmi 
e görülmüıtür. Vekil Bey bu 
İngiliz murahha11 M. Eden 

Beneı'i ziyaret etmiştir. 
Aloiai burada bulunmadığı ci -
talya murahhası Marki d., Sn • 
bugün otele gelerek Tevfik 
Beyi ziyaretle uzun müddet gö
tür. 
fik Rüıtü Bey pek kısa müddet 
kaldığı için bir çok devletler 
illerini kabul edememiş, yal
daris"in ve Çin murahhaıınrn 

rinde ve Irak hariciye nazırının 
yemeğinde bulunabilmiıtir. 

fik Rüttü Beyin bu seferki Ce
seyahatinde Avrupa matbuatın 

İyetle tebarüz ettirilen Türk 
n ·Yugoslavya dostluk ve ade
vüz muahedesi intaç edilmiş .. 

t fik RütlÜ Beyin lnııiliz harici
teşan M. Eden ile de terki tes
eaeleai arasında Boğazlar me

e de temas olunduğu tahmin 
ilir. 
NEVRE, 10 (A.A.) - Bu ak. 
rak haricive nazın Nuri Pasa -
diği ziyafette Yunan Batvekili 
daria de hazır bulunmustur. Zi

en sonra Tevfik Rüatü B.,v Cal
>le bir müddet hu•uai mülakatt~n 
Cenevreden hareket etmiıtir. Cu 
bahı lstanbula varacaktır. 

Titulescu'nun Var,ovadaki 
temasları 

RŞOVA, 11 (A.A.) - Pat A. 
dan: Dün aabah M. Beck ile M. 

u arasında cereyan eden ınü
. ler.de.n ıonra aıaeıdaki tebliğ 
ılmııtır: 
r i~i _Hariciye nazın 10 teırini
tanhınde aabahın 11 inden öğ. 
sonra 13 e kadar umumi siya. 
.. b~ aiyaaetin iki memleketin 
1,t u:z:erinde tevlit etmesi muhte

sleri tetkik etmiılerdir. Her 
ır tetkik etmit olduklan bütün 

~lerde aralarında noktai nazar 
mevcut olduğunu müşahede 

.ı~ vhe Leh • Romen tefriki mesa
l a a ıimdiden venniı olduğu 
le~den dolayı yekdiğerini teb • 

•tlekr ve bu teıriki mesainin İ
mer ezi Av d lh . h'd' rupa a au un tarsı· 

J~a .. 1ın neticeler vermeğe nam • 
,-.ugunu beyan eylemişlerdir. 

M Ütearrczın tarifi 
ARŞOVA, 11 ı. d (A.A.) - Bu ayın 

sı::ıi a Ryınanya Hariciye nazın 
•. ~u, arşovadaki Sovyet Rus 

çııı · ~ntonov Ovseinko'yu Rua 
!'el thanesınde ziyaret ede,,.,k 3 tem 

933 ta 'h' • n ınde Londrada imza e-
' olan •e mütearnzın tarifine da 
_.u~an tnukavelenamenin 4 üncü 
eaı~e te~fikan Romanya tarafın 

Kiİtd~k e~ılınit olan nü~haımın Sov-
umetıne gönderilmek üzere 

l etnıittir. Avın 10 uncu giinü ha
:e nezaretinde M. Beck de hazır ol 

halde M. Tituleocu M. Antonov 
• ko'nun elinde bulunan musad • 
mukavı-lp ~uretini i.mz,.tam1~tır. 

•lav hükümdarları döndüler 
ugoalavya hükümdan dün aaat 

K Belgrada muvasalat etmiıler • 
• ra! ve kraliça Hz .• Baıvekil M. 

ç ıle Dahiliye nazırı M. Laziç 
fından karıılanmıılardır. 
Venizeloıun Yunan gazetecile

rine beyanatı 
~ V_enizelos Atinada Yugoolavya 

'7•lekırini kabul ederek Türk • Yu 
mıaa nın lh . ili b · d su Perver olan mahı-

1 Alır efa daha İzah etmİf ve 
ani exandre Hazretlerinin de bu 

amış olma d d old ... sın an olayı mem .. 
ugunu söyJ . t" M V . 

llernittir ki: emıı ır. • enıze-
- Bu ı 
oet h a'.' ~Yıı, Cenevrede iki hü • 

a.rıcıye n 1 d ir it') '"' f azır an ua:ıın a ıe .. 
ııdı'l.:~t. elde edilmiş olmasile te· 

·~ış ır T" k ınin i · ur .. Yugoslav muahe 
•ulh ';.ka~ı .Balkanlarda hakim o • . 

efkG 
1 rı~ın Yeni bir tezahürü ve 

ha.le olrenınk huslü için tarihi bir 
V ~ca. tır.'' 

·bire~,,İ~os bundan sonra, hadise 
oldu.:' an anlaşmasına doğru 

'Unu a ·· gıu cereyandan memnun ol· 
oy emiştir. 

· Moudianof'un Cenevrede 

1 beyanatı d: ~~n~atvekili M. Muıanof, Jour 
lu eve gazeteıine ıu beyanat· 

Rlrıuıtur: 
ulgariıtan h . • . . ·§ti ın arıcı vazıyeti ıyı • 

aseb" Ronıanya ve Türkiye ile 
ded" atırn 1z tnf'mnunivet ven-cek 

ır. Yu . "I b. ak a. tn .• nanıstan ı e ır y ın· 
v ~zl alcer~ai vukubuln .. •or. v, ~ .. 

Ya ı ~ rn;· b dah . 'd. a il" Be n·.u1.sc atrm1z a ıyı ır. 
hüsnü }grat arasında karıılıkh 

k 
nıyet Yardır 

a ed · 
un v0"~adaki mühim Bulgar un
en m azıhveti, ekallivetleri hima
nzim uad.edeler ahkamı dahilin-

. e ılın ı·d· B J h"k' •tı iat d. .. . e ı ır. u gar u u· 
ul& ~ ıgı bundan ibarettir. 

barıatl\n T" k 
~ lle d k'" ne ur ·Yunan misa• 
trnere . ucük itilafa girmek isti-

' 
ırnız ko l 1 . • '"Aırl• h. mşu arımız a aıyaaı 

•• 
1 

sa ada elele çaJıamaktır. 
"'· Ben A · TIN>._ es tınaya geliyor 
nazırı .! O - Çekoılova kva Harİ· 

• ..ı B . k 
•Ya ret d · en .. sı" va mda Atinı,.-

- e ,.c • • h b 
~t;t\ t 'h~Pı ~ er veriliyor. Bu 
) An 1 h •• • a h .... h '"'nuz ma.lurn ·olma .. 
e Ati~"\. er C~lc na:ıırtnrn bu ay i .. 
•~.ı,r aya gelcği muhakkak sayıl 

\ 
Atletlerimiz 
Döndüler 

(Başı 1 inci aahifede) ' 
zam kıtalar h&linde oyunlarda bulun· 
duruluyorlardı. Sahanın çok kalaba • 
lık olmasına rağmen intizam ve inzi
bat pek mükemmel temin edilmİ§ti. 

Her milletin sporcularının derece ka· 
zanmak için sarfettikleri gayret ve ge
çirdikleri heyecan görülmeğe sezadır. 
Sahanın mükemmeliyeti de ayrıca de· 
ğere §ayandır. Müsabakadan evvel 
sahaya 6 milletin sporcuları çıkarıl • 
dı. Bizim sporcularımızın tavır ve ha
reketleri, kılık kıyafetleri ve temizlik 
leri gıpta averdi. Bu kıymeti gençle
rin memleketi temsil hususunda has-. 
sasiyetlerini hayranlıkla müşai)ede et
tim. Müsabakalarda ıarrfettikleri kuv 
veti takdir için alınan dereceleri gör
mek kafidir. Bizden daha çok evvel 
bu sporlara ba§lamıt olan milletlere 
nazaran a.ldığımız bugünkü mevkii 
göğüı kabartacak §ekildedir. Evvelki 
senelerle mukayese yaparsak bu son 
ııene aldığımız &ayıların büyük farkı· 
nın zameti meydana çıkar .. Altı mil· 
let içinde geçen aene en aıağı iken bu 
sene mevkiimizi umumi tasnifte üçün .. 
c~lüğe çıkardılar. . Bütün sporcular 
bılhassa ha riçte m.,mleketi temsil e • 
decekler Yunanishında atletizm mü • 
sabakalarına iıtirak eden Türk çocuk 
ları nümnne ittihaz etmelidirler. 
Spor idealinin tahakkuku için bu ço • 
cukların ne yükııek hi•lerle mütehassis 
ve müteheyyiç olduklarmı gördüm. 
Cümlesini yükıek muvaffakıyetlerin· 
den dolayı tebrik ederim. Müsabaka· 
ya iıtirak eden atletleri yetiştirmek 
hususunda muallim Her Abraham ile 
muavini Her Prağmın hizmetleri var
dır .• 

Kafilenin muvaffakıyetinde emil 
olan feragati nefs ve disiplin sahibi o· 
lan reisleri kıymetli sporcularımızdan 
ve teşkilatçdarımızdan Bürhan Bey
dir Mumaileyhin her türlü methe la
yık idareıini iftiharla zikrederim. 

Bu ay ıporcularuruz için faaliyet 
ayıdır. Ankarada Türkiye birincilikle
ri olacak. Cümhuriyetin onuncu yrldö 
nümü dolayısile sporcularımız fazla 
mikdarda ve muntazam §ek.ilde bu me 
rasime iştirak edecekler. 1. C. 1. kon· 
gresi toplanacak apor hareketlerine 
daba kıymetli verimler vermesini te
min için kongrede de teklifat yapıla
caktır. Hülasa hükil.metin ve büyükle· 
rimizin aaye ve yardımlarile spor isti
kametini alını§ inkiıafa başlamı§tır. 

Bürhanettin Bey ne diyor? 
Ayrıca atletizm federasyonu reisi 

Bürhanettin Beyle konu§tuk. Kıymet
li idarecimiz bize şunları söylediler: 

- Biz buradan giderken Bulgarlar 
ile müsavi olmağı tahmin ediyorduk. 
Halbuki Atinada hadisat Romenleri 
de bizden geri bıraktı. 

Yalnız aon dakikada Romenlerin 
bjze yetioebilmesi gene bir talisizlik 
eseridir. Çünkü en güvendiğimiz ko$U 
eumuz Semih sinirden 200 metrede 
diskalife oldu. Sonra plase bir halde 
bulunduğumuz Tevfik'in yanşında, aea 
biyel yüzünden, altı tane mania devir 
dik ;•"'. d~skalife olduk. Bu auretle kay 
bettıi•mız puvan neticeai olarak Ro
meı:-Jer bize yetittiler. Maamafih bu 
ıekılde olmamızdan fevkalide memnu 
num. Bunu da bize temin eder, yılma
dan ve ısrarla beynelmilel temaa yap
~ak ve Atina olimpiyatlarına gitmek 
hr. Ben tahsen bugünkü neticenin 
daha uzakta olduğunu tahmin ediyor 
dum. Tahminim yanlıı çıktı. Artık bun 
dan sonra, vazifemiz daha güçleımiı
tir. Asıl mesele bugünkü vaziyetimizi 
muhafaza etmektir. 

1935 Balkan oyunlannı lstanbul • 
da yapmağı kabul ettik. Onun için de 
mutlaka daha fazla çalışmamız la • 
zrmdır. Tekrar ediyorum, neticeden 
çok memnunum. Arkadatlanmın hep 
sine yegan yegan teıekkür eder ve 
kendilerini tebrik ederim. 

Güreşçilerimiz döndüler 
ISTANBUL, Jl. A. A. - Macariata

na gid~n güre§ kafilemiz avdet elmit· 
tir. Kafile reisi ve f<..derasyon aaımdan 
Sadull~h Bey Aıansa ıu beyanatta bu
lunmuştur : 

., Mac:ariı.tan türnesi netice itibariyle 
güresçileriml-' için bir muva[fakiyet ıa· 
yılabilir. Macarİ•tan gibi güreş dünyası· 
nın en knv,·elli memleketi sayılan bir 
muhitte iki mağlubiyete mukabil kaza
nılaıı iki galibiyet bi.z!Jn çok lehimize
diı·. 

Peşte'de yaptığımız ilk temasta en kuv 
vetli elemanlarımızdan biri olan Musta
fa kolu kırılarak sakatlanmı~tı. Bu ha· 
dise tokı1111mızı gcvıctecek mahiyette ol 
makla beruber ihtiyat olarak götürdüğü 
müz Hüseyin, kendi sikletinin iki dere
ce fevkind~ rakiplerle güreşerek muvaf
fak:.y\:!t kazanını§ ve takımın maneviyatı 
nı bir derccrye kadar ikmal etınittir• 
M~car güreı sistemi bizim ıistemimi 

.1.:c vyn1ayan bir t&rza maliktir. Bu çok 
nı&khl·İ \'e iş,ek ıisteme tamamen inti
bak edebilmek için nazari dersler kifa
yet etınez . Onlar gibi çalıtmalı ve gü 
reşt-.n muhakk•k bir netice alabilecek şe 
kilde lıl\zırlanm.ılıyız. Ecnebi temasla
rın bu netıccnin elde edilmesinde en 
mtiessir ~are olacağına kaniim. 

Bizim güre§çilerin • Maca~istanda bı
rakhgı intiba ~ok lehiihtze.dır .. B~nu ".n 
ıelahiyetlnr ırüreş münekkıtlen bıze bır 

· '( on de çolc: vetoilclerle temın ettı er, en ı 
fa bizi 92~ de ııördüklerini ve ~ .z~~n: 
danb~ri tanınmıyacak kadar degıştıgımı 

zi söyliyM~~~~ka kongresi 

yarın latanbul mınta~aı~ um!'~ ~~mıı: 
reıi bazı kulüplerin çevırdiklerı ıntirıka 
ile halkevi binasında toplanacaktır. Me-

l . k yazmıt ve anlatmıştık tekrara 
~~2~ ç;örmiyoruz, yaJnız orta .. da bir ha .. 
kikat varsa, o da doğrudan ~ogr~y~ Ga-
la S"'leymani••e kuluplerı ıdare-tasaray, u ' .. bh 
il . tarafından diğer kulup mura as· 

c erı 'd' Ç" k" F tbol 
1 ··f 1 edı'lmesı ır. un u u arının ıg a . · 
h 

. . . Zeki Be- )>u heyetın rıyaae
eyetı reııı ' ·kin · 

tine geldikten bir buçuk ay sonr~ ı b cı 
to lannıada daha ilk it yapmaga. aı· 
la:kcn Rdemiitimatla karıılan.~yo~. ki. bu
na hi bir mana verilemez, çun~ bır .. a
dama ç fenadır demek i,çin fenalıgıru goı• 

193~ 

Tayyare Piyangosu 
Dünkü keşidede kazanan numaralar 

. li k ı 12317 12331 12424 12638 12690 12704 
50 hın ra azanan 12739 12974 12995 13083 13098 13102 

23505 13152 13278 13301 13365 13382 13473 
30 bin lira kazanan 13497 13519 13534 13563 13961 14004 

12927 14044 14120 14136 14202 14272 14267 

5 b• li k 14665 14696 14705 14707 14818 15173 
2 ın ra azanan 15229 15255 15466 15502 15512 15614 

15195 15691 15702 15737 15755 15773 15931 
10 bin lira kazanan 15977 16030 16096 16101 16208 16214 

16000 16312 16379 16382 16462 16488 16619 

5 b; lira kazananlar 16805 16819 16871 16907 16920 16940 
.n 11012 17066 17068 17082 17131 17142 

17926 23204 42237 44o55 17145 17198 17328 17370 17373 17514 
3 b!n lira kazananlar 17520 17554 17582 17631 17689 17689 

3860 5279 6796 12488 30853 36676 17183 17816 18048 18054 18171 18233 
37981 38601 41144 43451 45337 18370 18417 18465 18486 18636 18683 

1500 lira kazananlar 18713 18733 18747 18810 18897 18921 
13920 18991 19017 19137 19280 19281 19309 

3435 6753 10378 10698 13155 19340 19468 19555 19654 19683 19745 
17271 29425 39846 41736 43298 19813 19887 19998 20039 20077 20093 

1000 lira kazananlar 20160 20187 20315 20339 20451 20461 
873 4864 6278 10386 Jl235 12462 20499 20588 20592 20611 20910 20935 

12899 13813 14426 18725 21545 26655 21063 21292 21410 21450 21461 21515 
26996 27739 28095 32465 35357 35845 21529 21572 21582 21921 21980 22012 
37251 37659 40882 41393 48591 22032 22033 22169 22203 22228 22271 

200 lira kazananlar 22405 22588 22689 22691 22694 22723 

82 201 334 647 1450 1491 22769 22971 22983 23005 23240 23281 
5 23284 23289 23301 23333 23431 23517 

1519 1814 1901 2123 2234 2 36 23517 23529 23687 23777 23806 23820 
2692 2986 3032 3113 3711 3757 23933 23986 24145 24161 24201 24210 
3825 4059 4183 4472 4495 4552 
5015 5375 5444 5478 5502 5810 24355 24348 24566 24614 24673 24686 
5910 6055 6111 6333 6914 7521 24773 24795 24800 24803 24958 2'4981 
7970 8168 8891 9062 9188 9325 25037 25053 25144 25153 25227 25241 
9763 9798 10240 10521 11132 11731 25416 25426 25474 25541 25628 25783 

11815 12014 12457 12933 12965 14000 25799 25869 26087 26178 26427 26435 
14108 14412 14817 14941 15241 \5494 26495 26549 26557 26583 26593 26652 
15848 15909 15949 16077 16307 16491 26685 26709 26797 26851 26905 27161 
16612 17320 17807 17942 18038 18505 27200 27263 27388 27458 27589 27599 
18596 18717 18760 18810 18891 13957 27637 27728 27888 27934 28001 28091 
19005 19018 19595 19933 20162 20298 28093 28150 28193 28196 28263 28412 
20342 20661 20669 20682 20770 21033 28480 28707 28748 28785 28807 28818 
21066 21209 21679 22155 22187 22243 28829 28875 28943 29103 29123 29131 
22339 22385 22858 22973 23454 23518 29279 29465 29511 29544 29720 29806 
23665 24422 24422 24482 24668 24707 29894 29957 30035 30210 30231 30294 
24851 25350 25842 26316 27193 27400 30393 30490 30522 30755 30789 30790 
27443 27562 27655 27953 27983 28081 30948 30978 31025 31105 31162 31190 
28656 28662 28925 29017 29296 30456 31286 31412 31413 31477 31625 31791 
30793 30826 30922 31104 31705 32009 31809 31829 31887 31889 31933 31941 
32076 32560 32671 33016 34687 34882 31991 32045 32175 32176 32178 32290 
35150 35759 35815 35953 36337 36503 32329 32385 32404 32624 32641 32879 
37125 37178 38481 38716 38775 39121 32930 32956 32995 33008 33041 33199 
39126 40174 41319 41477 41764 41972 33260 33270 33295 33329 33404 33517 
42144 42186 42550 42626 43393 43395 33548 33604 33620 33754 33759 33796 
43568 44090 44268 44579 45005 45292 33812 33971 33985 33998 34111 34134 
46074 46200 46752 47250 47590 47683 34243 34262 34354 34425 34453 34510 
47832 48069 48170 48315 48547 48831 34442 34756 34834 34851 34900 34948 
49288 49619 49666 35021 35025 35059 35154 35222 35346 

100 lira kazananlar 35347 35359 35462 35528 35568 35633 
37 188 200 221 303 460 35720 35724 36035 36077 36133 36157 

555 635 834 871 1083 1115 36187 36259 36274 36287 36333 36515 
1133 1202 1308 1328 1340 1383 36528 36552 36594 36683 36851 36858 
1508 1569 1686 1742 1764 1857 36866 36870 36997 37120 37179 37277 
2145 2153 2228 2236 2241 2295 37334 37503 37510 37556 37651 37718 
2321 2370 2441 2445 2476 2692 37725 37772 37882 37943 37955 38036 
2717 2756 2781 2980 2989 2992 38098 38119 38227 38244 38304 38385 
3288 3311 3382 3479 3595 3606 38451 38492 38629 38713 38796 38810 
3614 3756 3765 3793 3831 3857 38873 38960 38964 38966 38981 39016 
3877 3980 4020 4080 4128 4224 39052 39060 39076 39079 39132 39159 
4351 4366 4371 4474 4487 4780 39167 39270 39301 39323 39324 39428 
4815 4893 4969 5038 5051 5080 39524 39589 39755 39778 40006 40179 
5092 5169 5177 5219 5293 5304 40219 40200 '40321 40350 40401 40432 
5342 5451 5628 5667 5806 5844 40519 40643'40663 407~ 40800 40850 
5851 5950 6150 6190 6259 6285 40899 40916 40924 41105 41306 41382 
6364 6382 6465 6472 6544 6572 41427 41658 41694 41815 41836 41845 
6606 6792 6819 6916 6956 6973 41934 41957 42138 42224 42271 42277 
7028 7093 7116 7152 7155 7193 42519 427!6 42757 42903 42914 42975 
7245 7353 7379 7479 7504 7638 43115 43193 43200 43343 43347 43350 
7693 7709 7774 7785 7809 7822 43529 43568 43579 43716 43792 43826 
7888 7900 7929 7942 8064 8086 43870 43953 44028 44128 44224 44272 
8164 8232 8338 8378 8394 8448 44289 44298 44308 44368 44373 44399 
8530 8307 8615 8700 8720 8721 44448 44502 44541 44608 44629 44856 
8813 8925 8942 8955 9001 9196 44889 44954 45029 45165 45178 45248 
9238 9269 9397 9594 9684 9769 45280 45299 45308 45817 46159 46284 
9791 9846 9918 9929 10028 10047 46317 46482 46543 46549 46565 46592 

10086 10122 10165 10212 10306 10328 46694 46711 46827 46916 46955 46918 
10347 10382 10555 10572 10769 10779 46975 47022 47023 47069 47106 47182 
10877 10884 10912 10925 11041 11113 47282 47301 47375 47424 47757 47820 
11125 11171 11173 11355 11365 11373 47879 47957 48059 48331 48439 48490 
11413 11417 11669 11902 11946 11966 48511 48660 48879 49204 49371 49497 
11976 12149 12155 12234 12268 12270 49523 49591 49653 49850 49898 49994 

- -
termck lazımdır ve o fenalıkta filen ya-
pılmış olması lazımdır. Halbuki ortada 
yapılmıı hiç bir §ey olmadığı için bu id· 
diacrların iddiaları herhalde kongrede 
anlaşılacak ve belki de yaptıklanndan 
nadim olacaklardır. Galatasaray murah
hası F enerbahçenin kaplarunı gayrifedere 
oyuncu oynattı diye ittiham ediyor, a
caba kendilerine gayrifedere kulüplerle 
h5.li devam eden maçlar aorulursa 
bu beyefendi bu ıuale nasıl cevap vere· 
ceklerdir. Biz bucevabı heyecanla bekli
yoruz. Bu murahhaslar unutmasınlarki, 
Zeki Bey heyet reiıi olalı sarı L'icivert 
takımlar iki seneye yakın oluyor ki, kar
şı yaka tııkunlarile hiç bir egzersiz ma· 
hiyetinde dahi olsa karşılıı§mamıılardır. 
Kongrenin çok heyec•nlı olacağı tabi
idir. 

• • • 
T. 1. C. 1. latanbul mıntakaaı riya

setinden: 
Görülen lüzum üzerine fevkalide 

kongre 13-10-1933 curna günü lstan· 
bul Halkevi konferana salonunda ya· 
pılacağından kulüp murahhaalarırun 
tam saat 10 da sa.li.hiyetnamelerile 
birlikte hazır bulunmalan bir daha 
tebliğ olunur. 

H:dkevi idman faaliyeti 
lstanbul Halkevi Beyoğlu kısmı (Te

pcbaşmda Meırutiyet caddesindeki es· 
ki Y. M. C, A. binasında) 15-10-933 ta· 
rihi,.,den itibaren beden terbiyesi faaliye 
tino ba,hyacakbr. Bu çalıtmağa iıtiri.k 
etrneı< isteyenler her gün öğleden ıon~ 
ra me:tl1:Ur binadaki idare memuruna mü 
racaatla '~raiti öğrenebilirler. 

Terfi edecek valiler 
(Başı 1 inci sahifede) 

Balıkeıir valisi lbrahim Etem, Konya 
valisi Kemal Beyler, ve dördüncüden 
üçüncüye terfi edenler Zonguldak 
valisi Halit, Rize valisi Ekrem, Gazi
antep valisi Akif Beyler. Beıinciden 
dördüncüye terfi edenler arasında 
Merıin valisi Salinı, Buraa valisi Zey .. 
nelabidin, Eski§ehir valisi lbrahim 
Hakkı, Sinop valiıi Azmi, Kayseri va
lisi Nazmi Beylerin bulunması kuvvet 
le muhtemeldir. Kaymakamlıklardan 
da ıekizi ikinciden birinciye ve 29 da 
üçüncüden ikinci sınıfa terfi edecek
lerdir. 

Cümhuriyet 
Bayramı 

(BaŞI 1 inci •abifede) 
]arını ıoruyorlar. Cümhuriyetin ili.nı
nın onuncu yıldönümünü kutlulama 
kanununun birinci maddesi ıudur: 

''Cümhuriyet il&nınm om.ıncu yıJ-Jö 
nümü üç gün kutlulanır. Bu üç gün 
de resmi daireler tatil,, huıusi daire
ler ve müeııeseler ve ticaret evleri hak .. 
kında hafta tatili tatbi kolunur." 

Görülüyor ki üç gün her yer kapalı
dır. Ancak cuma tatili kanunundan 
ruhsatiye ile açık olan yerler açık ka
Jabilecektır. 

Bronz madalyalar 
Cümhuriyet bayramında Maarif ve 

kileti nam ve hesabına satılmağa çr
kanlacak olan bronz madalyaların 
200 bin adedi darphanede basılıruıtır. 
Vekalet, ikiyüz bin daha baodma11 için 
emir vermiıtir Madalyaların evvelce 
birer liraya aatılmaaı mukarrerdi. Hal 
kın daha ziyade rağbetini celp için 
madalyaların 15 kuruıa satılması ta· 
karrür etmiıtir. 

Madalyaların bir tarafında Gazi 
Hazretlerinin büatleri, bir tarafında 
(Türkiye cümhuriyeti 1933) ibaresi 
vardır. 

Ecnebiler nasıl bayrak asabilir? 
Bazı ecnebiler, kendi bayraklarının 

nasıl aaılacağı hakkında tereddüt et· 
nıektedirler. Bu husustaki kanuna ğö-
re: 

"Bir devleti ecnebiyenin eyyamı 
mahıuıai resmiyeıinde o devlet tebeası 
ve Türkiye cümhuriyetinin eyyamı reı
miyeıinde bilcümle ecanip ikametgah 
ve ticarethalerine Türk bayrağile bera· 
ber kendi devletinin bayrağını da çeke
bilir.,, 

Yani Türkiyede oturan bir ecnebi 
kendi devletine ait reımi bir gÜnde ken
eli bayrağını çekmek isterıo Türk bay
rağile beraber çekebilir. 

Keza Türkiye cümburiyetinin reı
mi gününde Türk beyrağile beraber ken 
di devletinin bayrağını da çekebilir. An
cak çekilecek Türk bayrağının, ecnebi 
bayrağının eb'1ııLndan küçük olmama· 
•• şarttır. 

On senelik faaliyeti gösteren 
eıerler 

Cümhuriyetin önuncu yıldönümü 
münaıebetile her resmi daire, on ıene 
içinde yapılan faaliyete dair bir eser 
neıretmek için hazırlıklar yapmaktadır. 
On sene içinde lıtanbul maarif sahasın
daki faaliyet ve hareketler çok mühim
dir. Yapılan istatistiklere göre htan• 
bul viliyetinde cümhuriyetin ili.nından 
evvel 196 ilk mektep mevcut iken on se
nedenberi ilk mekteplerin miktarı 370 
adedine baliğ olmuıtur. 

97 mektep binaaı vilayet tarafından 
son siıtem olarak inşa edilmiıtir. Bu 
mekteplerin hemen yanımda muallim
lerin oturabilmeleri için ayrıca daireler 
vardır. 

Gene cümhuriyetten evvel 1122 ilk 
mektep muallimi varken on sene içinde 
muallimlerin miktarı 1581 i bulmuıtur. 
Cümhuriyetin ilanından evvel ilk mek
teplerde otuz iki bin çocuk okurken on 
senedenberi ilk mekteplere devam eden 
çocuklarımızın miktarı kırk bine çık
mıştır. 

htanbulyn ilk, orta, lise, yüksek 
mekteplerile ecnebi ve ekalliyet mek· 
teplerine devam eden talebenin yekunu 
yetmit beş bin kiıiye baliğ olmuştur. 
Bundan baıka on sene içinde tahıil Ç&· 
ğında olmıyanlardan 110 bin kiti mil
let mekteplerine devam ederek okuma, 
yazma öğrenmiılerdir. 

"Yasak" Buradan geçilmez. 
Cümhuriyet bayramının onuncu yıl

clönümü kutlulanması münasebetile her 
zümreye menıup san'atkiirlardan milJi 
ve inkıLlp mevzularına ait eıerler iıten· 
miıti. 

Bu eıerler Ankarada halkevinde a• 
çılncak olan inkılap sergisinde teşhir e
dilecektir. 

Güzel San'atlar akaıkmisi profe
sörlerinden kıymetli ıan'atkarımız Reı
ıam Çallı lbrahim Bey de inkılap mev· 
zuumuza dair iki güzel eıer bazırlamıı
tır. 

Bu eserlerden resmini koyduğumuz 
(Yasak) isimli tablo cidden çok canlı· 
dır. Resimde görüldüğü veçhile kahra
man bir Türk a;keri hudut boyunda 
ve bir eıhit yetimin başmda nöbet bek
lem•ktedir. 

Yaoak liivhasmın altında: 
- Buradan geçilmezi 
ibaresi yazılıdır. 
Eser ikmal edilmittir. Bugiinlerde 

Ankaraya gönderilecektir. 

Cümhuriyet bayramında oynana· 
cak piyealer 

ANKARA, 8 (Milliyet) - Cümhu· 
riyetin onuncu yılı bayramında tem
sil edilmek üzere yüksek komisyonun 
temsil komitesi tarafmdan kabul edil. 
mit olan piyesler eskiden basılmıı o
lanlardan Faruk Nafiz Beyin "Kahra
man,, Nahit Sım Beyin (Sönmiyen a
teı) , Aka Gündüz Beyin "Mavi yddı
nm,, adlı eaerlerile yeniden fırkaca bas
tırılan Reşat Nuri Beyin istiklal, Ya
ıar Nabi Beyin lnkilap çocuklan, Köyün 
namusu, Bet devir, Halit Fahri Beyin 
On yılın destanı, Kazım Nami Beyin 
Uyanıı, lbnirrefik Ahmet Nuri Beyin 
Şer'iye mahkemesinde, Aka Gündüz Be
yin "Yarım Oıman,, adh eserleridir. 

Bu yeni bastırılan eserlerden Yaıar 
Nabi Beyin Bq devir ve Halit Fahri 
Beyin On yılın destanı isimli piyesleri 
manzumdur ve bilhassa "nuncu yıl bay
ramı için yazılmıı olup cümhuriyet dev
rini yaıatınaktadırlar. 

den aatmamız muhtemeldir. Aaıl mak 
aat istikbalin gençlerini, kibar ve r:tıil 

bir ıporla ıilah kullanmağa alı•tır • 
maktır. Bu itin münhasıran bizim büt 
çcmizle baıardabileceğine kani deği • 
iiz. Fakat bu hususta biraz yardım •. :ı 
ol,..,ak isteriz. Bu teşebbüsün her ta
rafta alkıılarla kabul edildiğini görü
yoruz." 
htanbuldaki atıf peligonu ııelecek se· 
ne tesiı edilecektir. 
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Memlekette 

Mustfa Fevzi B. in 
Cenazesi 
Doğduğu Akhisarda def

nine müsaade istendi 
AKHiSAR, (Milliyet) - Cüm

huriyet bayramı: Cümhuriyetin o., 
nuncu yıl kutlulama komitesi mun. 
tazam ve aık bir halde Kaymakam 
Cavit Beyin riyasetinde toplan
maktadır. Komite faal ve yardım
cı azasını seçerek faaliyete batla
mıştır. 

Muhtelif devair ve müessesatla 
Halk Fırkası binası önüne takıza
f erler yapılmakta İcap eden ted
birler alınmaktadır. Cümhuriyet 
Halk Fırkası merkez, kaza ve köy. 
ler tetkilıitı bir kısmı atlı ve bir 
kısmı da yaya olarak resmigeçide 
i'tirak edeceklerdir. Şimdiye ka
dar kazada yapılmıyan balo da 
Cümhuriyet 'erefine belediyede 
verilecek timdiden bir çok yerler· 
de halk kürsüleri tesis edildi. Halk 
canla ba,laCümhuriyeti kutlula
mak için hummalı bir tekilde ça
lıtmaktadır. 
* Spor: Kazada mevcut üç spor 
kulübü vardır, gençlerin dağınık 
bir 'ekilde muvaffakiyet temin 
edemediklerini gören kaymakam 
Cavit ve Cümhuriyet Müddeiumu
misi Feyzi Beyler spor. birliği na
mı altında ve Halk Fırkası bina11 
dahilinde gençleri bir araya topla• 
mağa ve kulüpleri birlettirmeğe 
muvaffak olmutlardır. Gençler ku. 
lüp idare hayetlerini feshederek 
Cümhuriyet bayramında birlikle
rinin kütadını yapacaklar. 
"' TEFTiŞ. - Kazamızda bir fab
rikatör tarhedilen 52,000 liralık 
bir vergi hakkında bazı ethaaın 
vergiyi indiririz teklinde fabrika
törü dolandırdıkları, bu husus için 
bir miktar da para aldıkları tabak· 
kuk etmit olduğundan bu it için 
geçenlerde maliye dairesini teftit 

·eden maliye müfettiti Lütfü Bey 
tekrar Akhisara gelerek bu it hak· 
kında tahkikata batladı ve bazı 
alakadarların ifadelerini aldı • 
*Manisa meb'usu MUSTAFA FEV 
Zl BEY.- Manisa meb'usu ve Ad 
!iye encümeni reisi Mustafa F ev
zi Beyin natının ana vatana getiri
lerek doğduğu Akhisarda defninin 
temini için Büyük Millet Meclisi 
yüksek riyasetile C. H. F. katibi U· 

mumiliğine müracaat edilmi,ti, A. 
lınan cevapta merhumun natının 
12 tetrinievvelde Marailyadan yo
la çıkarılacağı bildirildiğinden 
halk kıymetli meb'usumuzun cena
ze ihtifali için hazırlanmaktadır. 

* KEÇi Mer'ası yüzünden cerh
Seğirdin köyünden Sadık, Hüse
yin, lsmail bir keçi otlağına teca
vüz meselesinden aralarında kav
ga çıkmıt yekdiğerlerini tabanca 
ve bıçakla yaralamıtlardır. ikisinin 
yarası ağır olduğundan hastahane
ye nakil diğer yaralı da tefkif edil
mittir. 

* HIRSIZLIKLAR.- Son za
manlarda tevali eden sirkatlerin 
önüne esaslı bir tekilde LVçilmit 
ve iki gün zarfında yedi hayvan 
çalarak kazamızda dolattığı görü
len kulalı Durınut ve ref•iki Ali ya• 
kalanarak mahalli cürüm olan Ba
lıkesire sevkedilmiılerdir. , 

Kemalpafa kazasında mesruk 
e,ya satarken yakalanarak hakkın· 
<la kanuni muamele yapılacağı sı
rada firara muvaffak olan kıpti 
arabacı Ali ve Ahmet yakalanarak 
adliyeye verilmitlerdir. Arabacı 
Ali kendisini serbest bırakması i
çin merkez jandarma karakol ku
mandanı Osman çavufA on lira tek 
lif ettiğinden rüşvet meselesinden 
de hakkında muameleye tevesnül 
edilmittir. 

*KERESTE hırsızı. - Seydiköy 
civarında molla lsmail zade Süley. 
man ağanın kavaklığında tahtacı· 
lara ait biçilmiş keresteleri bir ara 
baya yükleterek kaçırmak isteyen 
kethüda mahallesinden asker Ha
san oğlu Hatim kır bekçileri tara
fından yakalanarak adliyeye tes
lim edilmitlerdir. 
* TENEZZOH. - Kazamız mual· 

!imleri hatlarında müfettit Nuri, 
Maarif memuru Rahmi, batmual· 
!im Saim Beyler olduğu halde ge· 
zintiye batlamak için karar vere
rek bu cuma umum muallimler 
doğca deresine giderek eğlenecek
ler ve dereye yakın olan, topuzlar 
ve saraç oğlu köylerinde de ilmi 
tetkikatta bulunacaklardır. Bu se
neideraiye zamanında sık sık köy
lere tenezzühe karar vermitlerdir, 

Çankırıda spor klübU faaliyeti 

ÇANKIRI, (Milliyet) - Çankı· 
rı spor kulüp binasından Halk 
Fırkası binasına taşınmıttır. Halk 
Fırkasının iki odası ile büyük salo
nunu itgal etmitlerdir. Salona genç 
lerin okumaları için ııazete mecmu 
a, kitap konmuştur. 
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Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının elektrik işi 

Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden: 
/ Ankara'da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Mer-
kez. binasının Elektrik tesisatı Teşrinievvelin (24) üncü sa
lı gÜnÜ saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin 
Elektrik tesisatı yapan bir müessesenin sahibi veya mümessi 
li olması şarttır. Münakasa şartnamesi, fenni şartname ve 
planlar on liraya Cemiyet Merkezinden alınacaktır. (5554) 

inhisarlar umum müdürlüğünden: 
Pazarlıkla "5000" adet yarım litrelik Beğendik likörü

ne mahsus şişe satın alınacaktır. 
Taliplerin şartname ve numuneyi gördükten sonra 

pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 
23-10-933 pazartesi günü saat 15 te Galata'da Alım, Satım 
Komisyonuna müracaatları. (5420) ,.. 

Nafıa Vekaletinden: 
Samsun - Sivas hattı üzerinde kunduz ve kalın cihetle

rinde kain taş ocaklarından beşer bin metre mik'ap balastın 
ihracı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Kunduz 
rihetinden ihraç edilecek beş bin metre mik'ap balasta ait 
münakas 11-1-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 
te ve Kaim cihetinden ihraç edilecek 5000 metre Mik'ap ba
lasta ait münakasa da ayni gün ve tarihte saat 15,30 da An
kara' da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makammda icra edilecek
tir. 

Taliplerin aynı gün ve saatlerde teminatı muvakkate ve 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarile birlikte komisyona 
müracaat etmeleri Jazımdır. Talipler bu husustaki şartname 
leri birer lira mukabilinde Ank<>ra'da Nafia Vekaleti Leva
zım Dairesinden, İstanbulda 'Haydarpaşada Liman İşleri Mü 
dür lüğünden tedarik edebilirler. ( 5524) 

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 3381 lira kıymeti muhammineli Aksarayda Gureba 
hüseyinağa mahallesinde Çıkmaz gümüşhane sokağında es
ki 7, m. 7, m, yeni 13, 15, No. h maa bahçe bir ahşap evin ta
mamı aç1k arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 12-10-933 
tarihinden itibaren Dairemizde herkes tarafından görülebile 
ceği gibi 22-1-933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar Dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıym~tinin yüzde yetmiş beşini 
bulmadığı taktirde en son artlıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere 7-12-933 tarihine müsadif perşembe günü yine saat 
14 ten 16 ya kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasın
da gayrimenkul muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini 
bulduğu ·taktirde en son arttırarıa ihale edilecektir. Bulmadı
ğı taktirde ihaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin mu
hammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini 
veya Milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala 
rı lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediye
ye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müfteriye aittir. 2004 
numaralı icra ve iflas kanununun 126 cı maddesinin 4 üncü 
fıkrasına tevfikan bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklı
far ile diğer alakadaranm ve irtifftk hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddiaların1 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspiteler~le bil 
Ji rmeleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakla~ı cihetle ala
kadaranm iıbu maddenin mezkiir fıkrasına göre hareket etme 
leri ve daha fazla malômat almak isteyenlerin 933-326 dosya 
numarasile müracaatları ilin olunur. (5586) 

Devredilecek ihtira berah 

"Tazyiki hava veya gaz usulü ile 
ınermi atan eılihai nariye veya buna 
mümaıil oilihların baliıti.11 ha11laamı art
tumak ve ayni zamanda hauasiyeti te
min ederek bilha11a balistik randömanı
na nisbeten daha kısa namluların istima 
lini ve ıitahlarm aildetinin tadilini müın 
kün kılmağa ait uıul" hakkındaki ihtira 
için iıtihaal edilmit olan 13 Kinunuaa - ' 
ni 1932 tarih ıre 1329 numarah ihtira 
beratının ihtiva ettiği hukuk bu kere 
bafkasına devir veya icara verilmek tek 
lif olunduğundan bu bapta fazla malu -
mat edinmek iateyen zevahn lıtanbul -
da, Bahçckapıda Tat Hanında 43 - 48 
numaralarda kain vekili H. W. Stock 
Efendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 

(8286) 7306 

latanbul Asliye birinci hukuk mahke 
meıi Ticaret kısmından : 

Türkiye imar Bankaoı tarafından Sir
kecide Köprülü hanında çadırcı zade 

Mehmet Lulfu Bey aleyhine ikame edi 

len alacak davasından dolayı müddaa

leyh Mehmet Lütfu beye tebliği mukte 

zi dava arzuhalinin mümaileyhin ika

metgahının meçhuliyeti haoebile bila teb 

liğ iade edilmesinden dolayı H. U M. 

K.. nıın 141 inci maddesi mucibince ila

nen tebliğine karar verilmit ve dava ar• 

zuhali sureti de mahkeme divanhanesi

ne talik edilmiı olmakla müddaaleyhi 

mümaileyh Mehmet Lütfü Beyin tarihi 

ilandan itibaren 20 gün zarfında mah

kemeye müracaatla dava arzuhali ıureti 
ni tebellüğ ederek cevap litytha11nı venne 
si, akıi taktirde bakında muamelei gi
yabiye icra olunacağı ilin olunur. 
(8491) 

-------
MEHMET KARABEKİR 

ve Şürekası 
Çeltik Fabrikası 

Zürraa en büyük kolaylıklar yapan 
Türkiyenin son sistem fabrikaoıdır.Fe

ner,Balat caddesi No. 46 Telgraf Is· 
tanbul Kabar. Telefon: 20732 (8388) 

Pendik Belediyesinden : 
Belediyemizce " Ziraat Vekaleti 

Celilesince kabul edilen tipte " Be 
tonarmeden fenni bir mezbaha ya 
pılacaktır. 2 T etrinievvel 933 tari
hinden 21 T etrinievvel 933 tarihi
ne kadar yirmi gün müddetle ka
palı zarf usulile münakasaya kon
muttur. Ketfi evveli mücibince kıy 
meti muhammeneıi "9005" lira 
"21" kurut "50" santimdir. lhalei 

kat'iyeıi 21 Teşrinievvel 933 cu
martesi günü saat 14 te icra kılına 
caktır. Talip olanlar mezkur gün 
ve saatte "Yüzde yedi buçuk temi

nab muvakkate makbuzunu veya 
banka mektubunu ve kend~erinin 
bu gibi in,aah yapabileceklerini 
mübeyyin Hükumetçe veya latan
bul Belediyesince verilmit ehliyet 
namelerini ve teklifnamelerini ha 
vi kapalı zarfları " Pendik Beledi
ye Dairesinde mütetekkil Daimi 
Encümenine müracaatla tevdi et
meleri, tartnameyi görmek ve faz
la izahat isteyenler her gün Bele
diye Riyasetine müracaat edebile
cekleri ilan olunur. ( 5465' 
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.. Şehrimizin en yüksek sazını en az masrafla ancak 

L O N D R A Birahanesinde 
DlNLEYEB1LlRSlN1Z. 

Saz heyeti 
----~ 

Kemani Nubar Efendi 

Piyanist Anjel Hanım 

Kemençe Sotiri Efendi 

• Okuyucular 

Nezihe Hanım 
Hamiyet Hanım 
Melahat Hanım 
Fazilet Hanun 
Sebahat Hanım 
Bereli Kız 
Ayazar Efendi 

Tanbııri Salilattin Bey (lıestekar) 

Panco lbralıim Bey (Mııırlı) 

Klarnet Ramazan Efendi Musta Bey (Darüttalimden) 

LEMAN EKREM HANIMIN 
Yeni programı 

H E R M 1 N E H A N 1 M 1 N Milli ()yunları 
Bu feclakirlığa rağmen fiatterimiz rekabet kabul edemiyecek derecededir. 

Rakı lıiiylik ıiıe 180, ufak tiıe 110 sıcak mezeler 25 kurut. 
salatalar 20 kuruıtur. 

Saz saat tam 6 da, Cuma ve Bayram günleri 5 te hatlar. (8377) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlükleri daireleri için 67 nev'inde 7515 adet 

defterin tah'iye ve teclidiyeııi aleni münakasaya çıkarılmıştır. 
Taliplerin nümuneleri görmekve şeraiti anlamak iUere idare 
komisyonu kalemine ve münakasaya iştirak için de 26-10-933 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Vilayet muhasebe 
ciliği dairesinde müteşelr.kil münakasa komisyonuna müraca
atları ilan olunur. (5413) 7287 

1 lSTANBUL BELEDlYESl tLANLARI 1 
Cümhuriyet Bayramı marşı 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü şenlikl~ri için beste· 
lenmiş olan marş konservatuva rm şehir bandosu tarafından J 3 
Teşrinievvel 933 cuma günü saat "l 1 de" Beyazıt meydanın 
da çalınacak ve Bando talebesi tarafından hep bir ağızdan da 
söylenecektir. ı (5584) 

Istan bul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden~ 

""'°" 1 - Erdek limanında mağruk l 7 5 main,ahreç tonun
da EDREMİT ve 55 maimahr eç tonunda SAKIZ vapurları 
enkazının temamen ka'rı bahir den dinamitle atılmak suretile 
imhası ve limanın seyrüsefere salih bir hale ifrağı kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 ·- İhale 2-11-933 perşembe günü saat l l de İstanbul 
Deniz Ticareti Müdüriyetinde müteşekkil Komisyon tarafın 
dan yapılacaktır. 

3 - Taliplerin yapacakla l"I teklif atta verecekleri fiatm 
yüzde 7 buçuğu nisbetinde te:ninatı muvakkate parasile bir
likte mezkfu gün ve saatte İstanbul Deniz Ticaı:eti Müdüriye 
tine ve bunlara ait şartnameyi görmek ve daha ziyade malu
mat ve izahat almak üzere her gün Müdüriyet İdare Şubesine 

müracatlan ilan olunur. ıı..I (5548) 

Gedikp şada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

~ Mevcut nümune ve evsafı gibi "2000" adet arka çanta
sının kapah zarf münakasası 22 - 1 O - 933 Pazar günü saat 
15 te yapılacağından İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya girmek üzere teminatı evveliye 
makbuziyle beraber mezkur günün muayen saatinde komis
yonumuza mücaatları. (5311) 7152 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 1 
T eşvikiyede taksitle 

sahlık arsalar 
Esaıı No. 1a: Mevkii ve Nevi Mikdarı :reminat 

351 

357 

358 

385 

384 

383 

382 

381 

394 

393 

392 

391 

403 

402 

377 

T cıviikyede Harbiye caddesi 559 m. 900 L. 
' 1 harita No. arsa 

T eşvikiyede Harbiye cadde
si 8 harita No. arsa 

709.50 .-:- 1000.-=:: 

T eşvikiyede Harbiye cadde
sinde 9 harita No. arsa. 

721 

.Teıvikiyede atik Bostan ce- 591 
dit Atiye sokak 37 No. arsa. J 
Te!vikiyede atik bostan cedit . 581 
Atiye sokak 36 No. arsa. 
T eşvikiyede atik bostan ce- 570.SU 
dit Atiye sokak 35 No. arsa. 
,T eşvikiyede atik bostan ce- 535 
dit Atiye sokak 34 No. arsa. 
T eşvikiyede atik bostan ce- 543 
dit Atiye sokak 33 No. arııa. , 
Teşvikiyede atik Bostan ce- 276 
dit Atiye sokak 46 No. arsa. , 
T eşvikiyede atik Bostan ce- 277 .50 
dit Atiye sokak 45 No. arsa. ~ 
T eşvikiyed atik Bostan ce- 279.50 
dit Atiye sokak 44 No. arsa. 
T eşvikiyede atik Bostan ce- 520 
dit Atiye sokak 43 No. arsa. 
T eşvikiyede atik Bostan ce- 526 
dit Atiye sokak 55 No. arsa. t \ 
T eşvikiyede atik Bostan ce- 492.5 
dit Atiye sokak 54 No. arsa. 

\000.-

470.-

300.-

285.-
~ 

270.-

•• 
270.-

165.-

165.-
1 
165.-

350.-

350.-

?75.-

Teşvikiyede Bostan sokağın- 230 140.-
da 29 harita No. arsa. ___, , 

Yukarda· tafsilatı yazılı arsalar bedelleri 8 taksitte öden 
mek şartile ve açık artırma ile satılacağından taliplerin 
26-10-933 per§_embe l,!ünü ııaat onaltıda S.ubemize müracaat 
ları. , (5549) 

- ---- ' -::.=.:.....:.... .... .. -

ltST. MR. KUMANDANUGI SA.AL. KO. 1 

Y eşilköy hava makinist sı 17 Teşrini evvel ! 
mektebi ihtiyacı için (2500) günü saat 14 te pal' 

ı . r 
kilo sığır ve 4000 kilo koyun nacaktır. Talip erı~ 
eti 14-10-933 cumartesi günü nümunelerini Harbit 
saat 14 te pazarlıkla alınacak binde görmeleri -ve '!,. 
tır. Taliplerin belli gün ve saat de teminatlarile MePJ 

te Merkez Kumandanlığı Sa alma komisyonun• t 
tm alma komisyonuna gelme (417) • • .. ç 
leri. (419) (5577) J 

• • * Maltepe Asker~.ıl 
Harbiye mektebi ihtiyacı i- (3219) çift paııı"" 

çin 12,000 kilo Ispanak (l 106) Fildeko• 
11,000 kilo prasa 7 ,300 kilo ( 1686) fildekos doll 
lahana 6,500 kilo kereviz şartnamelerle ve aleıi 
2,500 kilo Karnıbahar ile sa ile almacaktıt· 
25,500 adet limon 4-11-933 7-11-933 salı günü 9 
cumartesi günü ııaat 15 te ale te Fildekoa fanilanJll 
ni münakasa ile alınacaktır. ve Fildekos donun l 
Şartnamesini göreceklerin her lacaktır. Taliplerin 
gün ve taliplerin belli saatte te teminatlarile Merkd 
minatlarile Merkez Satın alma ma komisyonuna g 
komisyonuna gelmeleri. ( 421) ( 4 I l) ta 

.. • * l) (5579) 
--- ' 4 

Harbiye Mektebi için nü 
mune ve evsafı veçhile 1500 
çift terlik 4-11-933 cumartesi 
günü saat 14,30 da aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Şartna 
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile Merkez Satın alma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(423) (5581) 

••• 
Harbiye ve merbutu mel< 

tepler ihtiyacı için 9000 kilo 
Zeytin 4-1 1-933 cumartesi gü 
nü saat 15,30 da aleni müna
kasa ile almacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile birlikte Merkez Satın 
alır\a Komisyonuna gelmeleri. 
(425) (5583) 

••• 
Askeri müze için 4 adet Sa

yıs vekörç dürbünü 12-10-933 
perşembe günü saat 1 l de pa 
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 
teminatlarile Merkez satmal
ma komisyonuna gelmeleri. 
(424) (5582) 

• • • 
Harbiye mektebi için (24) 

ders masas1 ile (44) ders sıra-

Harbiye ınekt~l 
(28,000) kilo kU}'lJ . J 
(32,000) kilo Pat_~tJ ı 
kilo salça aleni mÜJP'·lı 
alınacaktır. İhalesi 1 
Cumartesi günü saııl ,. 
pılacaktır. Şartnarneİ-ır 
celderin her gün 'lf 
belli saatte teminatJI! 1 
kez satın alma koııı': 
gelmeleri. ( 420) 

• • • 11 
Merkez KumaıJ,3 

merbut kıt'at vem~>' 
tiyacı için yirmi adel ın 
tası 175 hamam takJ#'l 
det hamam peştenıalı 8 

933 pazar günü saat 
5 ni münakasa suretil•1 1 

nacaktır. Şartnametİ' 
mek isteyenlerin h~~i :Y 
münakasaya gİrecell'" ~ 
vaktinde Merkez "fi' 
Komisyonunda hazıl'(r~c 
lan. (321) . li 

* • * .er 
Harbiye mektebi İ9ir 

sürahi, tuzluk Te ça1 n 
12-10-933 perşembe•~. 
15 te pazarlıkla ab!ltl 
lsteklileriı ı belli sa•~ 
misyonumuza ııelsinli · 
(5488) .,.) 

M. M. Vekaletinden:~ 
1 - 1483 No. lu kanuna tevfikan harp malUlleriı'ı't.c 

ramiyelerin tevziabna başlannuııtır. Havaleleri ZirJl 1 

amca mahallerine gönderilecektir. r 
2 - Bu sene mevcut paraya nazaran malUllerio hr • 

isabet eden ikramiye mikdan aşağıda gösterilmiııtirı v_e 
3 - Bu ikramiyeler malullere tamamen verilece~ r 

bir tevkifata tabi tutulmayacaktır. L · 
4 - Elde dağıtılacak para kalmadığından ikramİ11 ( 

de bulunanların hakkı da 934 senesinde yapılacak t' 
verilecektir. 7ı 

5 - Haro malUllerinin askerlik şubesine mÜr•c-" fl 
lan olunur r 

Derece Zabit Nefer r. l ~ı · 

l 
2 
3 
4 
5 
~ 

Lira K Lira K. " 
176 88 50 1 ~ 
158 6~ : 55 10 
•124 46 
107 37 50 
. 89 19 
62 19 

k i 
rve 
ıril 
il s 
~ırn 

Tayyare Cemiyeti ırn 
lstanbul Şubesind~~ 

1 - Kapalı zarf usuliyle münakasaya vazolun.-ulğ 
keşfi (14.600) liradan ibaret bulunan Tokat Ta~ a 
binasının ilk ihalesi 21 - Teşrinievvel. 933 tarihine'427: 
Cumartesi günü saat (15) te Tokat Tayyare ŞubetİI' , 
misyonu mahsus tarafından icra kılınacaktır. 2~· 

2 - Talip olanların teklif edecekleri mebaliğ~j 1 O 
7 ,50" nisbetindeki teminatı muvakkatelerile te"1"e ır 
tuplarım ve teahhütlerini bihakkın ifa suretiyle ti!'::~c 
dar asgari (15.000) lira kıymetinde bir bina iknıjJ..:l 
ne dair resmi veya hususi vesaikle birlikte yevmi '; c 
saat "14" de kadar komisyonu mahsusuna makbtıı ıt~e. 
linde teslim etmeleri lazımdır. k_ ır; 

3 - Talip olanlar bu baptaki ıartname, mu~ n 
ve planları İstanbul, Samsun ve T okak Tayyare şıılfi. ( 
görebilecekleri ilan olunur. (5456) ,/ 

Istanbul ithalat gümrüğü ·f1. 
Müdürlüğünd'i ~ 

· Elektrik ceryanmm kontrolu için seyyar bir vl!e . 
ve ampermetre ile bir 750 voltluk filips pol tecrübe 1,_ .sa 

lık . · 3 · ınc 
pazar la alınacaktır. Talıp olanların 15-10-93 ·· .. 
müsadif pazar günü saat on dörtte İstanbul lthal~dl 02 
ğünün müteşekkil Komisyonuna müracaatları. c551 rörll\. 
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GI 

s anbu ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketi d • .o 

7 

bl Fal:rfkamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsuUi toz ve kesme tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
zere her l!teyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

. 'çt;::ı:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,7 5 ~aııdılla Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruslur. 
1 J Ancak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına beı lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden -yapılacak siparişler be

delin 3 üzde yirmisi peıln ve tlst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bitiln masraflar 
ve mesruliyet mütteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet ••ıon slparlı . ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baııaa beı Ura 
le IIZİT al tan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul~ Şeker Telefon No. 24470. 
~ ~ :ı; - • ' ' ... '-• •• 

3 üncü KOLORDU iLANLARI 

. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
carhğa konan 250,000 ki-
j>du~~ ~e~~~ -~dilen ~iat pa 
~ goruldugunden ihalesi 
" • J 0-933 pazar günü saat 14 

ırakılmıştır. Taliplerin pa 
·lığa girmek için tayin edi-

t ı ~iin ve saatte Fındıklıda 
a • O. SA. AL. KOM. nuna 
., ıracaatlar.r. ( 444) (5563) 

tJll • ... * 
..ı 1. ~. Kıt'aları ihtiyacı için 

IPI: munakasa ile 320,000 kilo 
n satın alınacaktır. İhalesi 

11-933 çarşamba günü saat 
,3~ ~adır. Taliplerin şartna 
)'l gormek üzere her gün ve 

J akasaya iştirak için de 0 
ve vaktinden evvel F mdık 

~ 3. K • O. Satın alına komis 
t l4na gelmeleri. (431) 
,t57:S) . 

*** tıl _Çatalca Mst. t\'tv. Kıt'aları 
>:acı için 3,000 kilo Arpa 

~rıyesi açık miinakasa ile a
ca~tır. ihalesi 6-11-933 pa 

ı\'~esı günü saat 14130 dadır. 
lıplerin şartnameyi görmek 
ıere he · it!· • r. gun ve münakasaya r1·'lk ıcın de o gün ve vaktin 

1 n evvel Fındıklıda 3. K. O. 
~- AL. KOM. nuna müra 
İ'tları. (437)_ (5562) 

• • • 
· O. Kıt'aları ihtiyacı i-

yerli fabrikalar mamfila-
ıdan 30,000 kılo toz ,ekeri 
>alı zarfla münakasaya kon 

tur. ihalesi 6·11-933 pa
. .esi günü saat 15,30 dadır. 

ıplerin ı;artnameyi görmek 
re h.c~ gün ve münakasaya 

li ak ıçın o gün ve vaktinden 
ı ':el t:-kıif ve teminat mektup 
rıle fındıklıda 3. K. O. SA. 
L · KOM. nuna müracaatla 

; ( 438) (5561) 

- ... * * K. O .Kıt'aları ihtiyacı i-
790,000 kilo odun kapalı 

ırfla münakasaya konmuş
.. · ~halesi 8-11-933 çarşam 
1 ::unu saat 14 tedir. Tal.iple 
~ ~tlnameyi görmek üzere 
~ .g~n ve münakasaya işti 

•çın de o gün ve vaktinden 
"'.e

1
l teklif ve teminat mektup 

ırı e Fmdıklıd 3 ·· ·· k 1 
11 S a uncu o or 

atın alına komisyonuna 
elc;ri. (429) (5575) 

,,,. . . . 
fi. O. Ve 1. F. için kapalı 

~r a münakasaya konup 
r-l~-933 cumartesi günü i
l\e!ı yapdacak 127 ,000 kilo 

gurun alınmasından sarfı 
ı.. ar edildiği ilan olunur. 
"1-27) (5568) 

K:. • • • 

20 · ~- Kıt'atı ihtiyacı için 

1 
~ kilo arpa ve 800 kilo 'I'el 

ırıycsi açık münakasa ile a· 
aca~tır. ihalesi 6-11-933 pa 
lte~ı günü saat 14 tedir. Ta 
erın Şartnameyi görmek ü-te. her gün ve münakasaya 
ırak ıçin d . . ! . e o gun ve va ;tın-
n evvel Fındıklıda 3. K. O. 

i (~3L. KOM. nuiıa gelme~e-
. 6) (5564) 

D • • • • O arıl"a Askeri SA. AL. 
M. c.lan · 

1 ---; ~ar:cadaki kıt'atın ih 
·ı ıçın 117 ton kırcıla ma· 
Önıürü aleni m~akasa i. 

i~a~ıT alu:ıacaktır. İhalesi 1 
•• ~1 eşnn 933 çarşanıoa 

nu •aat 14 ·· 1 ' tet!.ır. 2 - · Tali l · · "rrnek . P rın şartnanıeyı 
ve ıhaleye ittirak et· 

mek üzere Darıcada Alay SA. 
AL. KOM. nuna müracaat et· 
ıneleri ilan olunur. (3352) ANADOLU 
(55G6) -·" ey""' 

• • • Sigorta Şirketi 
4 Oncil Vakıf Han fstanbul • 

Türk Gün1üş suyu hastanesiyle 
K. O. Nakliyat taburu ihtiyacı 
için pazarlığa konan 6500 ki
lo meş~ kömürüne talip çıkma 1 
dığından ihalesi 15-10-933 pa 
zar ~<Ünü saat 15 e bırakılmış
tır. Taliplerin pazarlığa gir 
mek için tayin edilen gün ve 
saatte Fındıklıda 3 üncü kol 
ordu satın alma komisyonuna 
müraı:aatları. (443) (5556) 

fhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

• • • 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 

açık münakasa ile 300,000 ki
lo soba odunu alınacaktır. İha 
lesi 8-11-933 çarşamba günü 
:ıaat 15 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya İştirak için de 
o gün ve vaktinden evvel Fın 
dıklıda 3. K. O. SA.AL. KOM. 
nuna müracaatları. (432) 
(5572) 

• • • 
K .O. ve 1. F. ile Çatalca 

lnt'atı ihtiyacı için 4350 kilo 
Ayva ve 4350 kilo çekirdeksiz 
~ ,·rdali reçeli açık münakasa i
le alınacaktır. İhalesi 4-1 1-
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. Isteklileriiı. şartnameyi 
ı,;i•rmek Üzere her gÜn ve mü 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Fmdıkl:da 
3 K. O. SA. AL. KOM. nu
n:ı gelmeleri. (433) (5571) 

• • • 
K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 

1400 adet soba borusu, 250 ha 
ı-ici dirsek, 15 anahtarlı boru 
ile 3 Şapka pazarlıkla satın alı 
nacaktır. ihalesi 15-10-933 
pazar günü saat 11 dedir. Is 
teklilerin şartnameyi görmek 
üzer her gün ve pa:;:arlığa gir· 
mek için de o gün ve vaktin
den evvel F mdıkl..ıda ' 3 üncü 
Kol Ordu Satın alma Komis
yonuna gelmeleri. (440). 
(5559) 

• • • 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı İçin 

pazarlıkla 20 adet et makinesi 
satın alınacaktır. İhalesi 15· 
10-933 pazar günü saat 11,30 
dadır. İsteklilerin nümune ve 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek için 
de o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3 üncü Kol Ordu 
.Satın alma Komisyonuna gel
ı:•eleri. ( 439) (5560) ...... 

Gümüş suyu -ve Haydarpa
şa Hastahaneleri ihtiyacı için 
pıızarlığa konan 6,000 kilo ko 
yun etine talip çıkmadığından 
ihalesi 15-10-9~3 pazar günü 
saat 16 ya bırakılınıştır. Ta
Jiplerin pazarlığa girmek için 
o gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda 3 üncü Kol Ordu Sa
tın alına Komisyonuna gelme 
leri. (441) (5558) ......... 

K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih
tiyacı için 46,000 kilo k~sme 
nıakama kapalı zarfla muna
kasaya konmuştur. İhalesi 
4- ı 1-933 cumartesi günü saat 
14 30 dadır. Taliplerin şartna 
m~yi görmek i.izere her gün ve 
mü~akasaya iştirak için de. o 
gün ve vaktinden evv~l tekhf 
ve teminat mektuplarıle Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 

Nama muharrer hisse senetlerinin (% 60) ı Türkler elindedir. 
1'ürkiye t, Bankası t11rafından teıkil olunmuştur. İdare meclisi ve miidürler 
heyeti \'e memurlan kimilen Türklerden miirekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ttdir. Tiirkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarımıı hepsi Türktü'l'. Tü.r
kiyenin en ınühim müesseselerinin vebankalarının sigortala(ıııı icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
5;goıtalarını en iyi ıeraitle }apar. Hasar vukuundı zararları sJr'at •e kolaylıklı öd~r. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: fst. 20531 

KOM. nuna gelıneleri. (434) 1 

(5570) • 1 ..... 
Catalca l'Vlst. Mv. kıt'atı ih 

tiya~ı için açık münakasa ile 
3500 kilo kesme makarna alı 
nacaktır. İhalesi 4-11-933 cu 
martesi.günü saat 15 tedir. Ta 
!iplerin şartnameyi görmek ü: 
zere her gün ve münakasaya ış 
tir.ı.k icin de o gün ve vaktin
den ev~el Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 
ri. (435) (5569) 

.. . . 
Pazarlığa konan T ekirdağı 

Kıt'atı ihtiyacı için 16,000 ve 1 
Corlu kıt'atı icin 12,000 kilo 
koyun etine p;zarlık gününde 
talip çıkmadığından ihalesi 
15-10-933 pazar günü saat 
15,30 a bırakılmıştır. Talip
lcr;n şartnameyi görmek üze 
re her gün ve pazarlığa gir· 
mek için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3 üncü Kol 
Ordu Satın alma komisyonu· 
na müracaatları. (442) 

(5557) -
• • • 

Çatalca Mst. Mv. ıçin açık 
münakasaya konup 18-10-933 
çarşamba glinü ibatesi yapıla 
cak 19,000 kilo bulgurun alın 
masından sarfı nazar . edil 
diğ-i ilan olunur. ( 428) 
(5567) 

* * k 

K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 
590,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. 1-
halesi 8-11-933 çarşamba gü 
nü saat 14,30 dadır. Taliple 
rin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda 3 cü Kol ordu 
satın alına komisyonuna mü
raı:aatları. (430) (5574) ..... 

Konya Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

• Konyadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 477,000 kilo un kapalı zarf 
la satın alınacaktır. İhalesi 18 
Teşrinievvel 933 çarşamba gü 
nü saat 15 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin tayin edilen gün ve saatte 
teklif teminat mektuplarile 
Konyada Askeri SA. AL. KO. 
na müracaatları. (3321) 

(5152) 7046 
• • • 

Manisa Askeri Satın alma 
Komisyonundan: 

Manis3daki kıtaa~ hayva
natı ihtiyacı için 180,000 kilo 

Maarif Vekaletinden: 
Hususi tabiler mfü,sseselcr ve şahıslar tarafından Cumhuriyetin 

onuncu yıldönümünü doldurması münasebeti!e neşredilmiş yeya neşre
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 brihli kanunun ye:!inci 
maddesi muc'.bince posta ücretinden muıf tutulacaktır. Bu münasc· 
betle neşredilmiş veya edilecek matbuaların posta ücretinden muaf 
olması için üçer nüshasının en geç 25 • Teşrinievvel 933 tarihiı-e 
kadar Maarif Vekaletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde veril· 
mesi lazımge'.diği ilan olunur. 5363 7200 

Cümhur:yetin onuncu yıldönümü ıçın 

Yüksek komisyonca hazırlanan 

N YILIN 
EST 

Yazan: Halit Fahri 
Üç gün bayram zarfında memleketin her. yerinde 
sahneye konulacak olan bu temaşa eseri çıkmıştır. 
Fiyatı her yerde 50 kuruştur. Kanaat Kütüphanesi 

[8-190] • 

Yüksek mektepler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Yüksek Muallim mektebinin 933 mali yılma ait 8 aylık 
mekiilat ve mahrukat ve saire ihtiyacatı T eşrinievvelin 22 in 
ci Pazar ve 25 inci Çarşamba günleri öğleden sonra saat bir
de başlanılmak üzere sıra ile münakasaları icra kılınacaktır. 

Taliplerin şartnameleri görmek Üzere Beyazıtta Kule 
arkasındaki a:ırı binada kain Yüksek Muallim mektebi mü
dürlüğüne ve münakasaya iştirak için ihale günlerinde Fın
dıklıda Güzel Sanatlar Aka!lemisinde Yüksek Mektepler 
muhasipliği dairesinde müteşekkil mübayaa komisyonuna 
müracaatları ve muvakkat teminatlarının ihale tarihinden 
evvel Yüksek Mektepler Muhasebe veznesine yatırmaları 
lüzumu ilan olunur. (5310) 

22 · 10 - 933: Ekmek, et, sadeyağ, şeker, yumurta 
odun, mangal kömürü, kok kömürü, kiriple kömürü. ' 

. 2~ • 10 - 933: Zeytinyağ, zeytin, pirinç, tuz, beyaz pey 
nır, sıyah ve kırmızı mercimek, kuru fasulye, nohut sa 
bun, un, irmik, pirinç unu, makarna, şehriye, sebze. ;ısı 

Kocaeli Vilayetinden: 
. Vilayet Hususi bütçesinden şartname ve nümunelerine 

tevfıkan muhtelif cins, mikdar ve "b'atta 83 kalem evrakı mat 
bua yaptırılacktrr. Münakasa alenidir. İhale 18 Teşrinievvel 
933 ç~rşamba günü saat on beşte yapılacaktır. T...-lip olanların 
bu tarıhte 150 liralık muvakkat teminatla Kocaeli Vilayetine 
ve şa.rtnamesini görmek ve yaptırılack evrakı matbuanın cins 
ve mıkdarlarmı öğrenmek isteyenlerin encümen kalemine mü 
racaatlarr. (5338)

7170 

arpa kapalı zarfla münakasa
ya konmuştur. Arpanın 
85,000 kilosu kırıhnış, 95.000 
kilosu kırılmamıştır. ihalesi 
23 · 10 - 933 Pazartesi giinü 1 
saat ~5.tedir. Şartnameyi gör 
mek ıstıyenlerın her gÜn saat 

15 ten 17 ye kadar. Talip o
lanların muayyen gün ve sa 
atte teklif ve teminat meptup 
larile Manisada Askeri Satın 
alma komisyonuna müracaat 
leri (3335) (5330) 

7148 

Deniz Yolları ltletmesi 
ACENT ALARI : 

K.araköy • Köprllbqr Tel. 4236l 
Sirkeci MUhllrdar zade han 

Telefon: 22740 

Karadeniz Sür'at 
Postası 

KARADENiZ vapuru 12 Te 
rinievvel Perşembe ıs de Gal 
ta rıhtımından kalkarak fnebol 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab 
zon, Rize, Hopa'ya dönüşte bun 
!ara ilaveten Pazar ve Polatha 
neye uğrayacaktrr. 

KARADENiZ HATTINA h 
reket eden vapurlara hareket g 
nü zevalden sonra gelen yükle 
alınmayacağı gibi hareket gün 
de 200 tondan fazla yük kabu 
edilmiyecektir. Muhterem tüc 
carların yüklerinin mühim kısı 
!arını hareket gününden evve 
vapurlara tahmil eylemeleri ri 
ca olunur. (5511 

74 

İdaremizin Trabzon, Bartın 
İzmit, Bandırma, Mudanya, K 
rabiga, Ayvalık, İzmir, Mersi 
hatları kahve ocakları 15 Teşr 
nievvel 933 tarihinden 31 Kiin 
nuevvel 934 tarihine kadar o 
dört buçuk ay müddetle ve pa 
zarlıkla kiraya verilecektir. Pa 
zarlık 15 T efrİnievvel 933 pa 
za.r günü saat on befte levazı 
fefliğinde yapılacaktır. Talip 
!anların şartnameyi görmek üz 
re 10, 11, 12, 13, 14 Teşrinievv 
933 günleri saat dokuzdan o 
yedi buçuğa kadar levazım şe 
fiğine müracaatları. (5409 

72 

latanbul'dan Cuma 14 te, lz 
mir'den pazartesi 16 da kalk. 
makta olan İzmir Sür'at posta. 
lan bu haftadan itibaren yapıl· 
mıyacaktır. Buna mukabil İs
tanbul' dan Cuma onda ve fz. 
mir'den Pazar yirmide kalk
mak üzere postalar iliive edil· 
miştir. ( 555 ı ) 

Lasler Silbermann ve Şü. 
Teel: 44647. 6. 

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul v 
Bahriıiyah arasında azimet ve avdc 

munlazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, Anvera ve 

Rotcrdam'dan liman.anıza muvasa1i. 
beklenen vapurlar 

DERINDJE vapuru 16 teırinievvel 
doğru. 

KAVALA vapuru 18 T. evvele doğru 
MOREO vapuru 25 T. evvele doğru. 
MI LOS vapuru 29 T. evvele doğru 

Burgaz, Varn~ Köıtence, Kalaa ve 
J brail için limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
DERINDJE vapuru ıG - 18 teıri 

evvele doğru. 

MILOS vapuru 29-31 T. evvele doğı· 
Y alcında Hamburır, Brem, Anvers ve 

Roterdam limanlan icin hareket 
edecek vapurlar : 

AKKA vapuru 13.ı4 T. evvele doğru 
AVOLA vapuru 17-18 T. evvele doğr 
KAVALA vapuru 29-30 T. evvele do 
ru 

Fazla tafsilat için Galata'da Ovakim 
Yan hanında Laster Silbermann ve Şü 
reki.sı vapur acentahğına müracaat. 

Telefon : 44647 - 6 (783 ı 

Dr. A. KUTIEL 
Karakôy, Topçular caddesi No. 33 

(7971) 6 

1 ıtanbul ikinci irlas memurlurunda 

Müflis vaıil Dermeıun oğlu ve mah 

mu şirketine ait ve manifaturaya mü 

teallik eıyanın alacakldarın ittihaz et 

tikleri karar Üzerine aç.k arttırma ı 

rctile paraya çevrileceğinden isteyenle 

rin 15-10-933 nat 10 da Sultanhama 

mında Haçaplo hanında (ı) No. da ha 

zır bulunmaları ilan olun.... (849 



• 

ANKARA PALAS 

MiLLiYET t't;.K.ji~ !:l TEŞRiNiEVVEL 193~ 

FARUK1N1N 

Nermin SUJU 
kusursuz ten güze!lifinin 

tılsımıdır. (8396) 

Mevsimin en Büyük 
ATTRAKSIYONU 

• 
Kış mevsımı 

ŞiMDiYE KADAR ANCAK 

RADYO AMATÖRLERiMiZiN 
Dinleyebildikleri 

VIYANANIN EN 
SALON VE DANS 

MARUF 
ORKESTRASI 

Yaklaşmakta olduğundan muhterem 
müıterilerimize gene 8 taksitte ve 
kefaletsiz olarak Avrupanın en ıon 
model üzerine KORK MANTOLA
R! satmaktayız. Mahmutpaşa Kürk· 

PROF. MATE ' 
çü ban B E Y K O <srı26 

•ı::.:elefon : 21685 

ve 
A 

6 SANATKARI 

Neşeli adam ••• 
Herkesin hoşuna 

gider .• 
Neşeli olmak için 
İçkiye mi alışmalı? Pek Yakında Geliyorlar 

ViYANA ve VARŞOVA RADYOLARILE 
Avrupanın En Büyük OTEL ve 
LOKALLARINDA Çalışmaktadırlar 

Hayır; 
içkinin neşesi mu
vakkattir. Fakat, 
tatlı müshil şekerle
melerinin barsakla
rınızı temizliyerek 
size vereceği ferah
lık ve neşe,senelerce 

(8514) devam eder. 
-----ı• 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cin1i Hissesi Em'ak Hisseye göre mu-
No. No. hammen kıymeti 
757 Üıkildar Yenimahalle Yenimahalle Ahıap hane 8/30 82 800 T. L. 
758 ,. Selimiye Cami Ahşap hane ve dilkkiıı Tamamı 33-35 500 ,, 
759 Samatya Kocamuıtafapaıa Demirciosman Klgir hane 1-12 36 210 ,, 
760 Arnavutköy Amavutköy Dere Ahıap hane 1/3 54 167 ,, 
761 Kadıköy Zllhtnpap Ümraniye ,, ,. 1/4 10 625 ,, 
762 Büynkada Yalı Balıkpazarı Ahıap dilkkAn 1/2 25 250 ,, 
763 ,, Karanfil Fısbklı ,, hane 35/48 9 438 ,, 
764 Bakırköy Zeytinlik Taşevler Arsa arıını 310 Tamamı 25-10 310 ,. 
765 " " " " " 310 " 26-10 310 " 
766 " " " " " 248 " 27-10 248 " 
681 Kadıköy Göztepe Çifte havuzlar Tarla dönilm 5 evlek 2 &rflD 220 ,, 4-4 2770 ,, 

Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimilbıodil lıonosile lidenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller• 
den (681) ııra No. 1111 temdiden diğerleri açık artbrma suretile ıabta çıkanlmıştır. Kat'i ihaleleri 23/10/933 Pazarteıi günü saat 15 tedir. 
Müzayedeye ittirak edeceklerin müzayede günü saat on beşe kadar pey akçelerini yabrmalan lazımdır. Senei haliye vergisile belediye 
reaimleri mllfteriye aittir. Şartname bankamız kapısına aaılmııtır. [5459] 

t DEVLET DE.MlRYOliliA.RI 1DARES11LANLARI 1 ~ 
Cümhuriyet Bayramı münasebetilel 
Devlet Demiryollarında 23 gün müddetle 

mühim nisbetlerd etenzilat 
19 Teşrinievvel. 10 Teşrinisani zarfında umumi yolcu ta 

rifeleri üzerinden asgari yüzde 50 olmak üzere mühim nisbet
lerde: 

Haydarpaşa ve Ankara banliyö hatlarile Mudanya - Bur
sa hattında yalmz bayramın üç günü zarfında tenzilli yolcu 
tarifeleri üzerinden yüzde 50 nisbetinde tenzilat yapılacak -
tır. 

Ankara - Haydarpaşa sür'at ve Toros siir'at katarlarına 
bu müddet zarfında üçüncü mevki yolcu kabul edilmez. 

Fazla tafıilat için iıtasyonlara müracaat edilmelidir. 
(5494) 7399 

Lokomotif bakır boru aynalarile diğer bakır aksamın kapalı zarfla 
milnakasası 5ıl 1,ı933 Pazar günll saat 15 de Ankarada idare mer· 
kezinde yapılacaktır. Fazla tafailat Ankara ve Haydarpaşa vezneh
rinde beheri beıer liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. {5406) 

7243 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

15 kalem Boya ve malzemesi : Kapalı zarfla münakasa
•ı: 21 Teşrinievvel 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem Boya ve malzemesinin mü
nakasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartname 
sini görmek isteyenlerin her gün ve mezkur boya malzemesini 
itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatinde teklif 
mel,tuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. (5205) 7049 

~--U SA'da 
Hacı Sabri Kumaş Fabrikaları 

Mamulatı 

1 S T A N B U L' da 
SULTANHAMAM: Yenicami caddesi No. 16 da 

Yeni açılan 

HACI SABRI MAHTUMU 
TiCARETHANESiNDE 

Toptan ve perakende satılıyor 
lstanbul'da hiçbir yerde şubesi yoktur. 

[7713) ------------~ --- --
------- - --------- --

MEKTEPLERE: 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü münasebetile Maarif Vekaletinden 

G • K.. • verilen emir mücibince yapılması li.zımgelen azı oş esı 

nin fotoğrafları yalnız lstanbul'da Ankara caddesinde Cağaloğlu Yo-
kutunda No. 50 de Foto Etem'de bulunur, .(8521). 

l, ____ _;;EV..;,,.,;.;;K~A~F...;.;;M~9~D~l~R~1Y~E~T~1,_...1L_A_N_L_A_R_I ____ _.I 
Guraba hastanesinde tesis olunacak sıhhi çamaşırhane 

ile bulaşıkhaneye lüzumu olan alat ve edevatı ile bunların 
yerlerine vaz'ı pazarlıkla münakasaya konmuştur. Taliplerin 
şeraiti anlamak üzere Evkaf Hey'eti fenniyesine ve ihale ta
rihi olan 16-10-933 pazartesi günü saat on beşte İdare Encü 
menine müracaatları. (5550) 

A§rıları ve soCulı algınlı'Oını geçirecek 
bir ilaç isterken, daima bu sözleri ha• 
lırlayınız: Alaca~ınız mal, hakiki olmalı, 

ısrarla tASPİA • 
2 ve 20 komprıme l ık ambalajl arda bulunur ,.,-.=-...: 

Ambalajlarda ve kompri· 
melerin üzerinde EB 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik· 
kat ediniz J 

Muhtelif eşya satışı 
Istanbulda Eminönünde Is. 
Gümrükler Başmüdürlüğünd 

Her cumartesi giimrüksüz kontenjansız toptan aa 
pılmaktadır. Bu meyanda: 

t - 3 6 13, 20 Temmuz 933 tarihli Milliyet, 
riyet, Vakit: ~n Po.sta, Akşa~.ve ~kın gazetelerinde 
mali senesi nihayetıne kadar gumruk anbar ve .~tr~pO 
da toplanıp 1549 numaralı kanunun muvakkat ılrincı ın 
mucibince Gümrük resmi aranılmaksızın .kap~lı ~.arf 
satılacağı ilan edilen eşyalardan 10,000 lirayı muteca 
metteki aşağıda fasılları, cin~ ve .. mıktarı Y_~zılı ~ş~alarıJl 
günleri tebdil edilmiş ve yem muzayede gunlerı hizalar 

ret edilmiştir· . 1 b 
2- Satılan eşyaların izahatlı listeler~. h~n_ı atan 

Galata Gümrüklerinde ve hem .de Başmudurıyette.~sılı. 
teyenler bu eşyaları Gümrüklerınde de aynen goreb 
Satışlar şartname mu\:ibince ya~ı~ır. Bu şartname 15 
luk pul mukabilinde herkese verılir •. .. .. .. w .. 

3 - Satış İstanbul Gümrüklerı Başmudurlugund! 
teşekkil Satış Komisyonu tarafından yapılma~ta o~du 
isteklilerin şartname dahilinde ihzar edı:ce~erı !eklif ın 
larını her fasıl için gösterilen cumart.esı gunle~ı~de ıaa 
altıya kadar komisyon riyasetine verıp mukabıli.nde n 
bir makbuz almalıdırlar. Bu saatten sonra vaki ola~ak 
fat kabul edilıniyecektir. . 

4 - Satışa çıkarılan eşyan~n kontenjan. müsaade~ı 
mış olduğundan ihaleyi müteakıp derhal taliplere teslinı 
cektir. (4993) 

Tahmin edilen kıymet 
Fasıl No. Kap.Adedi 

17 117 

19 499 

24 3750 

25 46 

29 1516 

o 447 

Lira Kuruı Müzayede T. Eıyanın cinsi 

14269 06 4/ 11 / 933 İpekli men~ 
kadifeler, ~ 
lar, kravat~ 
kılar, ve 
pekli eşya. 

12446 54-- 11,111/933 Yünlü, l 
Elbiseler, 
ıırlar! ~d 
ve aaır yuna• 
ya. 

21325_48_ 2/12/93;J Muhtelif ..-J 
lara ait P": 
demir, alat ~ 
devat, ka~~ 
teller, diil'. 
ler, ıofra eti. 
çatal, bıça"• 
§ık ve saire 

10020 05 9/12/ 933 Volosbit, • ,t 
mobil ıve al"'I 

116179 25 23/ 12/933 

115132 98- 30/ 12/933 

. 
ve saıre. ...ı 

Eczalar, ~iP'. 
dura boY 
yağlı, ve 
boyalar, çi 
yazı müre 
leri, pudra1" 
aaıre. .4 
Sinema ~ 
leri, sellül~ 
mulatı, o 
lar, mad' 
mizlemeğe 
sus tozları 
lar ve saire• 

75 KURUŞA KiLOSU KUŞT0Y0 
is tınbulda Çakmakçılarda kuştüyü fabrikasında kuştüyü ya s tık 75 kuru ştur. 

10 lira. Yorgan 12 liradır. Salon Yastıkları, ku~tüyü kumaşı ucu ıd~ı 
(8438) _:; 

-

Umumi Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. s., 


