
. Büyük sermaye ile geniş 
ınıkyasta eroin kaçakçılığı ya
panlar, 'dün cezaları teşdit su· 
retile mahkum edildiler. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Macar Başvekili ve Hariciye 
zırı ile bir çok Macar ayanı, 
usları ve müteneffiz zevat 

arın geliyorlar. 

lA Ti 5 KURUŞTuR 
. 
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ürk - muahedes· 
/ 

• 
1 zalandı . .... 

iki Memleket Münasebatında Yeni Ve Mes'ut Bir Devre AçılJllıştır. Mua
hede 16 b çuk ri i Vekaleti Kütüphane alonunda imza edildi .• 

talya ile 
• 
ıcaretimiz 

İta1yan1a . . b' • 1 r nıçın ızım e 
B!~Şnıak istemiyorlar? 
;~nı de tedbirimiz var! 

hl ·ı Ya ile . • .. ha . ı eri bi ııyaıı munaıe tnnız, 
~ıç bir ıi;aai doıtlu~ derecesindedir. 

doıtluk I 1kombınezon; hiç bir ye
•etioi •kı'ltta Yan dostluğunun kuv
~•liınen;n ~ü·t~ Bu . politika!"ı.z~a, 

u laırıirnı i!'. kuvvetile samunıyız. 
. llİif ltaı Po •tikamıza rağmen maat

licarj nıiiıı Yan dostlarımız iktısadi ve 
C6plar1ıu 8 

as".iıetlerimizde dostluğun i
dırıa., Yrıı derecede yapmamakta-

. . Bir nıenıJ k . 
111\irı, d.. . e ette tıcaret mUvazene..-
d..__ ovız m • · -· q;eıi n . uvazenesının ehemmiyet 
""da ol edı.r, parasını tutmak kara
"Ozjf• v..,, b.,. memleketin ihtiyaçları 
• ltir? I~ 1mecburiyetleri nelerden iba'. 
Ôi bilme". Y_a, bütün bunları herkesten 
t' Yle ike~' T'~pkiede~ bir vaziyettedir. 

1hç "e ur yenın bu sahadaki ih· 
Şura, zaruretlerine göz yumuyor. 

~·.••rıdak' nıu.~akkak ki, iki memleket 
ı.,,,.,, al 1 ~u~dele ıeraiti, tamamen 
) Orııleket~Yh~zdedir. Filhakika, iki 
!aJY•run 1b. lıcaret münasebetlerinde 
. t ı. •:ze nazaran aktif olduğunu 

~ın ilk d~dıleri söylüyorlar. Bu ıene
•kleri de 0~. ayına ait ltalyan iıtatis
İlıra~tım goıteriyor ki, ltalyaya olan 
•et <>ldu•tzın miktarı (16.495.000) Ji
• ltaıy ru halde, ayni müddet zarfın
ı, (24 ~nın memleketimize olan itha-

l);; : 20.000) lireti buluyor. 
. "tz . . • 
rı ·td "e ticaret muvazeneaını te-

hirıı ih ~tiiz, diye en samimi ve mü
tiy0ı;11:Yaçlanmızı bile luımak mecbu· 
le bir ,:. k..ldığrmız bir zamanda böy
aı._ ~"ataızlığın devamına müsa

r ı talı;j ~· bizzat dostlanmız da 
il l 1ndaJ.i .. azlar. iki memleket a-

lıido.leı "e mubadele ıeraitini; kaqılıklı 
/ ıJl' edeeek ";:1aat esaslarına göre tes

.ı..., ~ bir 1.!'1':1:-"ede yapılmasına i
de "'' lc..ç ., urlu Yanatmıyorlar. Bun
Iı.ı1aı>ıl"'alt r .e.veı, böyle bir muahe
~~ nı.,raıJ::. •çıla,, müzakereler; 
ler; ~1~Y•ceğj ~ merkezden ta
ilıı;y erıne kes~. d!y~ vi.ki olan ifade
liirı .. •ç "• zarı. 1 

lXlitti. ltalyanm bizim 
aı11~0•t1uı. retı~?mize kartı - her 
lıraı..ıd ,lfİİzel ~eii hukumetlerimiz ara-
"•nd' d'~.' halde b~••elıetler bir tarafa 
"- ı. 1 

Utiincea. • - lakayıt kalmaaı 
zeııe,,•rııay12 '• ;endi iti olabilir. 0-
Ve lı~ e&apJar;n •"a.t ticaret muva
VelıaJ ':'• olrııağ da tıddetle alakadar 
lij.8Yı •hıtıiziıı, ı.: nıecbur olan lktısat 
"" kat kalnıaaı ~eıelede daha fazla 
~tiı,rt.•ı21ığ, v dogru .. olur mu? Hele 
tıııa da">irııiz~ b'e bugune kadar kay-

f le lcıı Y•na.raı. ~r Devi doıtluk icapla
)# t.1 ...,,et ve · 'b:" ve müdafaa etmek
J lı.1 enı.,u.,· 1111 t bulunur mu? 
r '"-t v 1Yet) b .r bu l'ol •ki.Jeti \. aber alıyoruz ki, 
r ""1-ı. da lıarek' U'az geç bile olsa, 

le., iı~eııin ve e~~--geçmeğe ve mevcut "'•S... •de ed r ıgı hak ve salabiyet
tir, ~Yet aö.:eı. ~endini muahede _ile 
rıı~ .. •le ba/~•ge karar vermıı
deıı ti. 1929 •!tir: ltalyanlarla ara
~ en ZİYad ••neıindenberi devam e

f Şi...:.~ lbiiıt:., ?'&zharı m•İsaade mill•t ı 
f lıiıtir' bu l'.fod ıt bir Modus vardll'. 

1
,. llıiı; ' ltalya ij'"": feıhi mevzuu ba

'adllııı llza.ltnıayı e ~~ri münasebetleri
( "'•nı z l'ran duıunmüyoruz. Mak
i lıııtııı~da Yap1~ ve Almanya ile son za-

ıııuıc,; lı•tları J.ınıız mukavelelerin u· 
Jı' lJ '"•le Yap •çınde ltalya ile de bir 
1 daıı· ıııar1~ k. j•ktır. 

~· larureti
1
' talyan dostlarımız bun

lan>i '!'iinaıehe~J d~st ltalya ile olan ti
f iıı !"1ndek; erıınizin bu suretle 
/ •ın~~•b; takd' tnecburiyetlerimizi oldu-

lı ~ ) ır •der 'k' 'd-.· tni teraj ' .. • ı memleket ara .. 
ili~ hp"'-'r ~': gore bir ticaret mua-

f )'et.'\ erelere Y ıçı.n evvelce açılmıı olan 
'l' a &ider)e en.den devam ve intaç 

r, 

ki löürt Meb'usu 
lYJ lı1AHMUT 

'y acar başvekili 
arın 1. ~is~fir ~~ IJOr 
A.nk nazırlar akşam 

•a/'811ı. •• :Y~a~a gidecekler 
. tl• ı 2:ıya 

••)e •"ekili "'1 ret edecek olan Ma-
cı,,,. ı,ııa,•rı J1,f ~ Goemboes ile Hari
·~•le:'•keı •tmi Ya. dün Budapeıte
'aaı ıo' l'•rııı k tlerdır. Muhterem mi
~. lıiil. :20 de Sir onv~nsiyonel trenile '•i., ı:"'•t na kecıye vaııl olacaklar 
ta,,,ki t •atında "'k" vali Bey ve zevatı 
>.,. 81Jı:ı ••ııle A. n k arıılanacaklar ve ak-
1\. C:~PtşlE aia'ya gideceklerdir. 
tl •11,.., ~. ile' 7· .~· A. - Baıvekil 

"do.!><! l \ırlıiye ha~ıcıye nazırı M. de 
tlede,. ~e gıtınek üzere bugün 

(Deva areket edeceklerdir. 

"" 6 111cı sahifede) 

" . .. 

f d 'L ·-.-il 11e büyük tak kuruluyor, 
d halk tara ın an ı1<1 .. • 

Resmimi~ 

Kaıımpaıa a bunlardan biri ni gostenyor .... 

Büyük bayram programı 
Komisyon dün de toplana~ak p~ogra

mın ana hatların~ ~esbıt ettı 
)dönümünde etmııtır. 

Cümhuriyetin onuncu r:;imı ve teza- Vakıf hanlarda tezyinat 
ff!hriınizde yapılacak m~ olan komi•- Evkaf müdiriyetine bağlı bulunan 
büratı programl~şbra.~ seseler münıes.. müesaeselerden tahıil şubelerile vakıf 
yon dün ~~hte~ıf ::;e~iyede toplan- hanlar cümhuriyet bayramında muhte 
sillerinin ıştırakilc :mı ana hatları ıem bir surette tenvir ve tezyin edile-
mıştır. Bayra?' ~roır ıtur. Program cektir. Bunlardan bilhassa dördüncü 
taınamile teıbıt 0 uru;ıu aktadır. Kaza- Vakıf han çok güzel bir tekilde süs-
bir çok fası~~arad ayrı :asim komisyon- lenecektir. 
larda teıekkul ~ d~:::ıifler verilmiıtir. Cümhuriyet marşını öğretmek için 
!arma bazı ye~~ . 

1 
ersite namına kon~e- Milli Türk Talebe Birliği Katibiu-

Bayraında unfv örler ve talebe dun mumiliğinden: 
ran• verecekOınpr~:Beyin riyasetinde t~p 
Emin Neıet evzulannı teıbıt (Devamı 6 ıncı sahifede) 
ı k konferans m 
an ara 

.. 

-

Lil Dagover'in Milliyet'e iıhaf etliği 
bir resmi 

ıimli bir pandomima oynamıştır. 
Perapalas otelinin salonunda Ma

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Tekrar toplanış 28 teşrinievvele bıra
kıldı, murahhaslar döndüler 

Fransızlar Almanların kendi kendilerine sil ahlan
ma malan için tedbirler isteyorlar 

CENEVRE, 17. A .A. - Dün ınnu
mi komisyonun saat 16 da yaptığı top
lantıda celse salonu ağzına kadar dolu 
idi. 

Tam bir ıükünet içinde reis Ma Hen 
derson, cumartesi günü Sir Simon tara• 
fından büroda yapılan beyanatın silab
ları bırakma muahedesi için faideli bir 
esasa bağlı olan bir program teşkil etti
ğini fakat Almanya'nın kararı ile deği
şen vaziyet yüzünden, büronun umumi 
komisyona ıadece bu proğrama ıttıla 
keshetmekle iktifa etmesini tavsiye etti 
ğini söylemiştir. 

Sonra M. Henderson, cumartesi günü 
Von Neurath tarafından gönderilen telg 
rafı ve umumi komisyon tarafından ka 
bul edildiği takdirde öğleden sonra gön• 
derilecek olan cevap projesini okumu§ .. 
tur. 

Cevabın okunması alkı§larla kartılan 
mıştır. Fakat Macaristan murahhas he
yeti, ıilabları bırakma işinde memleke-

(Devamı 6 ıncı sahifede) :Alman hariciye nazırı il' on N eurath 

çare var: 
a p eya kere .. ,, 

M . Titülescu Ankaradaki suvarede 
Bulgar sefiri ile neler görüştü ? 

Romen Hariciye Nazırı; " her dostuma tavsiye 
adeceğim Ankaraya gelsin,, diyor." 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Dün ı man etrafı bugün olduğu cibi bir mahal· 
gece Romanya sefirinin suvaresinde le değildi. Açıklık idi. Ankara hem ıe-
Möıyö Titulescu ile görüımek fırsatını bir, hem sayfiye. Sonra ne güzel bir 
elde ettim. Müstesna diplomat inkılap güneşi var. 
merkezimizi o kadar beğenmiıtir, ki An- Burada ufuk kapalı değil. insan u-
kadaran heyecanla bahsetti: zakları bütün parlakllğile görebiliyor. 

- Ne yapayım, ki karıımda bir Türk Rahat düıünebiliyor. Her ecnebi doı-
gazetecisi var, dedi. Söylediklerimi bel- turna tavsiye edeceğim. Ankaraya gel-
ici kompliman telakki edersiniz. Tahay- ıin . 
yül ettiğim tehri burada buldum. Ben Muhterem nazır Türkiye - Roman-
pencere ve ıokaktan bıkmıt bir inıa- ya münaıebatıru yakından ali.kadar e-
nım. Bükreıteki evimi yaptırdığım za- (Devamı S inci sahifede) 

( H erhes bilir hi, 
uzak yakın bir istik 
'f>alde eğer bir harp 
fıharsa, bu, gaz; 
harbi olacaktır. Bu
nun için bütün mil
letler böyle bir ih
timale harıı gafil 
avlanmamak için, 
fimdiden memle • 
ket ve millet müda 
laasma hazır bulun 
mağa falıfıyorlar. 

Bizde de hava hü· 
cumlarına harıı hal 
hın nefsini müdafa 
aya hazır bulunma
•• için, gidilecek yo 
Ju göştermek üz:ere 
"Hava hücumların· 
ilan korunma cemi
yeti.'' ismi altında 
bir cemiyet teıhil 
eJilmiııir. Köylere 
varıncaya kadar fa 
aliyetini teımil ede 
cek olan cemiyet 
fefekkülünü halka Onümüzdehi harpler gazharbi olacaktır 

• 

bildirmek üzere dün gazetemiz.e fU be 
ycınnameyi gnödermiıtir:) 

"Saygılı yurttaşlar, 

tihdaf eden ve bütün inaanlığa refah 
ve saadet getinneğ., matuf olan yük
sek aiyaıetlerini bütün bir tazim ile 

"Ulu rehberimizin cihan aulhünü is- (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Matbuat Kongresi .. 
heyetine kimler se
neler görüşüldü? 

Yeni idare 
çildi ve 

Matbuat Cemiyeti dün kongresini lle yen; ;ntihabını yaptı. Resmimiz kongreye 
iıtiro.k edenlerden bir grupu gösteriyor. 1 

l•tanbul Matbuat cemiyetinin sene
lik kongresi dün öğleden sonra cemi .. 
yet merkezinde yapdmıştır. Kongreyi 
evveli cemiyet reisi Gireson mebusu 
Hakkı Tarık Bey açmıı ve kongre di
vanı intihabı yapılması Ii.zrm geldiği .. 
ni söylemi~tir. Bunun üzerine intihap 
yapılmıt, divan riyasetine Muharrem 
Feyzi, Seliimi izzet, Reıat Feyzi, Meh 
met Sait Zeki Cemal Beyler seçilmiş -
)erdir. Bundan sonra müzakereye baı 
lanmıt ve cem;yetin bir senelik plinço 
su ve mesai r:. 10ru okunmuştur. Ce .. 
miyet reisi Hakkı Tarık Bey bazı iza
hat vermiş ve aynen kabul edilmiştir. 
Az:ıdan bir kısmı sigorta, bina, gaze
tecilik mektebi, ifayı vazife esnum • 
da gazetecilere mü,küli.t çıkaran ba 
zı lali memurlar hakkında izahat ver 
mitler ve bazı münakaaşlar olmuştur. 
Reis Hakkı Tank Bey bunlara cevap 
vermiştir. Bundan aonra takriri er o -
kunmuıtur. Tevfik Necati Bey ve ar
fs:adaıları tarafından yapılan gazete .. 
ciliği eaaı meslek ittihaz edenlerin 
her ay maaılarından kesilecek muay
yen nisbetteki paralardan müteıek -
kil bir tekaüt sandığı tesisi teklifi o -
kunmuş ve kabul edilmiştir. Bu husus 
ta yeni idare heyeti üç ay zarfında 

bir nizamname hazırlayarak heyeti 
umum.iyeye arzedecektir. Bina işinin 
de heyeti idareye tevdiine, gazeteci. .. 
ler vazifeleri esnasında bazı memur .. 
!ar tarafından çıkarılan müşkülatla 
meıgul olmak üzere idare heyetine 
yardımcı bir büro tesisine karar veril· 
mit ve mü~küli.t çıkaran bu ti.ti me -
murlara kongrede beyanı teeıaüf e • 
dilmiştir. Bundan sonra Cümhuri -
yet bayramını gazetecilerin toplu bir 
şekilde kutlulaması için bayram günle 
ri. zarfında münhasıran cemiyette aa .. 
li •za olan gazetecilere bir akşam zİ· 
yafeti verilmesine, geçen ıene ara -
mızdan ayrılan merhum Ihsan Beyin 
ailesine yardım edilmesine karar veril 
mİ§, Matbuat Cemiyeti kongresinin 
büyük rehberimiz Gazi Hazretlerine 
tazim hislerinin telgrafla arzolunma .. 
sına karar verilmiştir. 

Bundan aonra yeni idare heyeti in
tihabı yapılmıştır. Neticede Hakkı 
Tank Bey birinci reisliğe, Ahmet Şük
rü Bey ikinci rei&liğe ipkaen, Etem İz· 
zet Bey umumi kitipliie yeniden in .. 
tihap edilmiılerdir. Heyeti idareye de 
diğer altı arkada§ seçilmiştir. 

Yeni idare heyeti toplanarak tak
simi vezaif yapacalttır. 

Bakır istikrazı keşidesinde 
kazanan numaralar 

40 lira alacak olanlar 
ANKARA, 17. (Telefonla) - Bakır 

İstikrazı ikramiye ke,idesinde 120 lira 
kazanan, yani kırk lira alacak olan nu
maralar şunlardır: Taıdikli liste basddı 
Bankalara tevzi edildi. 

41700 58072 58073 58074 58075 58076 
58077 58078 58079 58080 60321 60322 
60323 60324 60325 60326 60327 60328 
60329 60330 7911 70712 70713 70714 
10531 10532 10533 10534 10535 10536 
10537 10538 10539 10540 41692 41693 
416'4 1695 41696 41697 41698 70716 
70717 70718 70719 70720 74451 74452 
74453 74455 74456 74457 74458 74460 

, 79441 79442 79443 79444 79446 79447 
79448 79449 79450 82541 82543 82543 
82543 82544 82545 82546 82547 82548 
82549 82581 86583 86583 86584 86585 
86S85 86586 86587 86588 86589 86590 

88911 88912 88913 88914 68916 
88917 88918 88919 98331 98332 
98333 98334 98335 98836 98337 
98338 98339 9840 102601 102602 

102603 102604 102605 102606 102605 
102606 102607 102608 102609 102610 
114071 114072 114073 114074 117075 
117076 114077 114078 114078 114079 
114030 115751 115752 115753 115754 
115755 115756 115757 115758 115760 
116561 116562 116563 116564 116565 
116566 116568 116568 116569 119831 
119832 119833 119834 119835 119836 
119838 119839 119840 128992 128993 
128994 128995 128996 12897 128998 
128999 129000 138911 138912 138913 
138914 138915 138916 138917 138918 
138919 138920 145511 145912 145913 
145915 145916 145917 145918 45919 
145920 149631 1494i33 149634 149635 
149636 149637 149638 149639 149640 
157771 157772 157773 157774 157775 
157776 157777 157779 157780 158921 
158922 158923 158924 158925 158926 
158927 158928 158929 158930 159471 
159472 159473 159474 159476 159477 
159478 159479 159480 168771 168774 

159478 159479 159480 168771 ı68773 
168774 168775 168776 168777 168778 
168779 168780 172081 172083 172084 
172085 172086 172087 172088 172089 
172090 173441 173488 173443 173444 
173445 173446 173447 173448 173449 
173450 176541 176542 176543 176544 
176545 176546 176547 176548 176549 
176550 190191 190132 190134 190135 
190136 190137 190138 190140 190771 
140772 190773 190774 190774 190775 
190776 190777 190778 190779 190780 
193681 193683 193684 193685 193684 
193685 193686 193687 193688 193689 
193690 

Bir zırhlıda yangın 
CEBELOBEREKET, 17 (A.A.) 

Dün öğleden ıonra burada limanda de
mirli olan lngiliz zırhhsı "Re.solution,, 
da bir yangın çrkmııtır. Yangın yirmi 
dak:ka İçinde söndürülmüştür. Sebebi 
meçhuldür. Zarar hakkında malumat 
verilmemektedir. 

LONDRA, 17 (A.A.) - "Resoluti
on,, z1rhlısında çıkan yangından hiç bir 
maddi zarar olmadığı bahriye nezaretin .. 
den bildirilmektedir. 

Moskovanın komşuları 
ile misakları 

VAR'?OVA, ı7 (A.A.) - Mosko
vanın Polonya sefiri, Litvinof yoldaşa 
temmuzda Londrada imzalanmış olan 
mütecavizin tarifi muahedesinin tasdik 
edilmiş nüıhalannı vermiştir. 

M. Titulescu tarafından Var,ovada
ki Sovyet sefirine verilmif ve Roman
ya ile yapılmı' olan muahedenin tasdik 
edilmiı nüshası bugün Moakovaya ve 
ayni zamanda artık Polonya - Sovyet 
Rusya ve Romanya araaında katiyetle 
tatbik-> girmiş olan ademi tecavüz mi
sakının müsaddak nÜ•halarile beraber 
vaıd olmuıtur. 

Türkiye fotbol ıampiyonluğu grup birincilikleri Final müsabaka/an llazi
yel/eri dün kur'a ile te•bit edildi. Resmimiz bu içtİmaJ gösteriyor.. Yazısı 

•por &Ü tunlarımız.dadır, 

MiLLiYET ÇAR AMBA 18 T RINIEVVEL 1933 

HARiCi HABERLER 
·~· Berlinde 

Bir tevkif 
"Almanyada kanun yok,, 

diyen bir gazeteci 
BERLIN, ı7 (A.A.) - Tanınmıı 

Felemenk gazetecilerin:fen Baron Von 
Swinderen, Reichıtag yangını davaıının 
görüldüğü salonun dışında bugün sivil 
memurlar tarafından tevkif edilmiştir. 

Bu gazetecinin Cava gazetelerinden bi
rinde M. Goering hakkında guya haka
ret ve tecavüzü mutazanımın bir yazı 
yazdığı söylenmektedir. 

BERLIN, 17 (A.A.) - Bugün tev
kif edilen Felemenk gazetecisi Baron 
Von Swinderen, Lonaaradaki Felemenk 
elçisinin yeğeni ve bir Felemenk haki
minin oğludur. 

Javada oturan Almanlar, bu gazete· 
cinin yazılarından bazı kısımları kese-
rek M. Goeringe gönı!ermişlerdir. Bu yıı. 
zılarda "Almanya kanunsuz bir mem· 
lekettir0 denmiıtir. 

Pariste yeni bir fırka 
gazetesi 

PARIS, 17 (A.A.) - Dün iştirak
çi sosyalistlerin na1iri efkarı olan "Ap· 
pel,, gazetesinin ilk sayısı çıktı. Gaze. 
teyi takdim eden makalede deniliyor ki: 

"Beynelmilel cihetten ,,Ap!>el,, dün
ya aulhunu tehlikeye koyabilecek her 
türlü siyasetle mücadele edecektir. Bu
nunla bcrıilber Fransanın dünya içinde· 
ki otorite ve nüfuzunda kaybettirilecek, 
biç bir şeyin ele yaprlınıyacağı unutul· 
mamalıdır.,, __ .,_ 

Mısır tahvilleri keşidesi 
KAHiRE, 17 (A.A.) - Yü2~e 3 fa

izli ve ikramiyeli Mısır kderi fonsiye 
tahvillerinin dünkü çekilişinde: 

1886 senesi tahvillerinden 294,440 nu 
mara 100,000, 1903 senesi tahvillerinden 
65.561 numara 100,000 , 1911 senesi tah 
villerinden 203.809 numara 50,000 frank 
ikramiye kazanmışlardır. 

Denizde bir müsademe 
BUENOS - AIRES, 17 (A.A.) -

Santotomede vuku bulan gümrük kol
cuları müsademesinde sandalda bulunan
la.rdan birisi atılan kurşunlardan ölmüş 
ve •onra sandal ateş aldığından içinde 
bulunan diğer üç kişi de ölmü~tür. 
Bunlar1n arasında relsicümhur Vargaı· 
ın yf ~eni de vardır, Alınan tafsilata 
göre sandalda bulunanlar gümrük mu .. 
hafızlarının dur emnne karşı silihla 
mukabele etmişlerdir. 

Bulgarlar intihap kauu
nunu değiştiriyorlar 
SOFY A, ı1 (Milliyet) - Bulgar 

hükiımet mahafilinde intihap kanunu .. 
nun bazı esaslarının değiıtirilmesi ce-
reyanı mevcuttur. 

Pek yakında hük;imctin meclisi ye
nilemesi zarureti hasıl olacaiı tahmin 

edilm!*tedir. 

BerJindeki Fransız sefi
rinin bir teşebbüsü 

BERLIN, 17 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

B-erlindeki Franıız aefareti, hariciye 
nezareti nezdinde biı· te,ebbüste bulun. 
muş, muhakemeye iki Bulgar, 1 Ame
rikalı avukatla beraber Dimitrofa tat
bik edilen muameleyi tenkit eden bir 
mektup verGiği için tevkif edilen Fran· 

sız avukatı Villard ne terait altında 
tevkif edildiğini öğrenmek İstediğini bil 

dirmiıtir. 

Fransız meclisi yeni me
sai devresine başladı 
PARIS, 17 (A.A.) - Mebusan mec

lisi mesaisine bugün yeniden ba1lamış
tır. Sabahleyin muhtellf gruplar karfı· 
sında bir çok toplantılar yapılmı~tır. Hü
kümetin müzakereler için müstaceliy
yet karan istemek ta•avvuru bakici.da 
henüz kat'i hiç bir karar alınmamıştır. 
Mü•taceliyet kararının kabulü parla· 
mento azasının üçte ikisini toplayacak 
bir ekseriyet teminine muhtaçbr. Bunun 
!ar beraber, bu ek•erİyctin kolaylıkla 
elde edileceği zannolunuyor. Çünkü grup 
lardan bir çoğunun, hatta sosyali•t 
gruplannın bile, bugünkü beynelmilel, 
vahim vaziyet karşısında hükfimetin 
çalrımalarını ve işlerini sekteye uK"rat
makta tereddüt gösterecekleri tahmin e
liliyor. 

Harici siyaset hakkında bugün ya. 
pılmaıı Ji.zım gelen iıtizahlara gelince; 
başvekil M. Daladier ile istizah sahip
leri arasında husule gelen anlaşma Üze
rine bu istizahlar cumaya bırakılacak· 
tır. 

Danimarka Şlezviğini 
istiyorlar 

KOPENHAG, ı7 (A.A.) - Şilez
vikte vaziyet hala gergindir. Milliyet· 
çi sosyalistler bir çok nümayi1ler yap
maktadır. 

Dagens Nyheder gazetesinin verdi
ği bir habere göre Flenborug belediye 
meclisi reisi milliyetçi soıyaliıt M. 
Haas söylediği bir nutukta Danimarka 
Şilezviginin Almanya ile birleşmesini a
çıktan a(:ığa tavıive etmiftir. 

• 

Sovyetler ve 
Komşuları . 

Son misakların musaddak 
nüshaları teati edildi 
MOSKOVA, ı7 (A.A.) - Lehistan 

sefiri M. Loukasieviç dün hariciye ko
miserliğine gelerek mütecavizin tarifi 
hakkında Londrada jmzalanan mukave· 
lenamenin musaddak nüshasını tevdi et
miştir. Diğer taraftan Romanya kralı 

tarafından tasdik olunan nüsha da ha
rici.ye komiserliğine gelmiştir. 

Mukavele Sovyet merkezi icra ko· 
mitesince de tasdik edilmiş bulunduğun
dan ı6 teşrinievvel 1932 tarihinden iti
baren Sovyet Rusya - Romanya - Le
histan arasında mer•iyete girmiş bu
lunmaktadır. Keyfiyet mezkur muka
veleye iştirak eden diğer devletlere bil
dirilmiştir. 

iki mahkumiyet kararı 
BERLIN, 17 (A.A.) - Amerikan 

tebaasından V oeltzu başından yarala
yan iki milis neferi fevkalade mahke
me tarafından altışar ay hapis cezası
na çarptırılmıştır. 

Resmi Teblig 
'ANKARA, 17 ( A.A.) - Romanya Hariciye nazırı M. Titul~ 

BafVekil ismet Paşa, Hariciye vekili Tevfik Rüştü Beyle birkaç J 
görü,müş ve bu mülakatlar esnasında iki memleketin umumi sulh ~ 
landa ve tahsisen Balkanlarda sarf etlikleri mesainin temin etti~İ:; 
zel neticeler üzerinde teatii efkar edilerek bu sahada arada tam bır 
tabakati efkar bulunduğu görülmüştür. Bugün Türkiye ile RomanY' 1 

rasıncla bir dostluk, ademitecavüz, adli tesviye, uzl<qma ve hakem ,,
aheclesi imza edilmiştir. 

''Türkiye cumhuriyeti liderleri 
bihakkın iftihar edebilirler,, 

LONDRA, 17 ( A.A.) - Financiel Nevs gazetesi, uzun bir makall' 
de Türkiyede cümhuriyetin ilanından beri elde edilen terakkileri tebl' 
rüz ettirdikten sonra eliyor ki: 

"Türkiye Cümhuriyeti liderleri Balkanlarda en sağlam iktısadi bjj
yeyi kurmuş olmakla bihakkin iftihar edebilirler.'' 

C. H. Fırkası münhal mebusluk/af 
namzetlerini ilan etti • • 

ıçın 

ANKARA, 17 ( A.A.) - C. H. Fırkası umumi reislik divanı Kii~ 
Avusturya sosyalist büyük elçiliğine tayin olunan Memduh Şevket ve vefat eden HüseY~ 

kongresi Beylerden münhal kalan Elaziz mebtısluklarına Divanı muhasebat reill 
Fuat ve erkanı harp miralaylıg"ınclan mütekait Ziya ve vefat eden Mili VIY ANA, 17 (A.A.) - Sosyalist hıJf 

kongresi Almanya ile Avusturyanm b;r- tala F evzı; B_ey~en münhal kalan M anis.a meb!'~luğuna RiY_?'seticüm 
!eşmeleri haklundaki maddenin sosya. 
list fırkasının siyaai programından çı· 

karılması için verilen bir takriri itti

fakla kabul etmiştir. 

Avusturyada idam 
iade ediliyor 

cezası 

ViYANA, 17 (A.A.) - Avuıturya

da idam cezasının yeniden tesisi le
hinde gazetelerde bir yazr mücadelesi 
başlamıştır. Bu cümleden olarak yarı 
resmi Reichspost ve Wiener Zeitung 
gazeteleri bugünkü saydannda bu da· 
vanın lehinde kalem yürüterek diyor· 
lar kj: Avusturya kanunlarının bugün
kü haline göre idam cezasının yeniden 
tesisi için örfi idare ilanı li.zondır. 

Reichstag yangını 
BERLIN, 17 (A.A.) - Reichstag 

yangını muhakemeıi şahitlerinden biri
si Van der Lubbe'ü 27-2-33 tarihinde 
.aat 14 raddelerinde Reichstag etrafın
da dola~ırken gördüğünü söylemiştir. 

Van der Lubl;eden bu hususta ve sual 
kendisine Ho1landa lisanı ile tercüme 
edildiği halde bile bir ıey koparmak 
kabil olamamıştır. 

Sonra şahit Torgleri tramvay istas
yonunda cumartesi günü mü, pazartesi 
günü mü gördüğünü katiyetle hatırhya· 
madığ1nı söylemiştir. • 

Şahit, Torgler ile Van der Lubbeü 
beraber görmediğini ilive etmittir. 

Pariste bir kaza 
PARIS, 17 (A.A.) - Bir gaz boru

sunun patlaması üzerine Pariıin cenup 
mahallesinde iki dükk'tn yıkılmıt on ·beş 
kişi yaralanmıştır. Yaralıların çoğu a
ğırcadır. 

--o--
Siyam isyant 

BANGKOK, 17 (A.A.) - A•iler, 
500 ölü, ı,OOO yaralı bırakt.ktan son
ra fİmale doğru çekilmişlerdir. Dün hü
kumet tayyarelerile asilerin tayyarele
ri arasında havada bir çarpışma olmu~· 
tur. 

Türklüğe hakaret eden 
bir Macar kadını 

AYDIN, 17 - Aydında Cuma 
mahallesinde oturan Muallim Ce
mal karısı Firdevs Hanım, kom'u 
su Macar tebaamdan Madam Troç 
keyin köpeğinin çocuğuna saldır
ması üzerine köpeği kovalıyor. 

Bundan hiddetlenen ve daima 
kom,ulara saldırıp tahkir etmeği 
ötedenberi adet edinen bu Macar 
karısı Madam Troçkey namı diğer 
Foto, Türklüğü tahkir ederek kö
peğiyle beraber Firdevs Hanımın 
üzerine saldırıyor, Firdevs Hanım 
korkuyor, kaçıyor ve evine gire
ceği sırada ayağı kayarak dü,ü
yor, hamile olduğundan dü,me ve 
korkma neticesi çocuğunu dü,ürü 
yor, Firdevs Hanımın hayatı çok 
tehlikede olduğundan hastahane
ye kaldırılmıftır. 

Foto hakkında tevkif müzek
keresi kesilmi' ise de vaka akabin 
de kaybolduğundan dündenberi 
yapılan bütün ar~tırmalara iağ
men bulunamamıştır. 

C. M. umumiliği pasaport nu
marasiyle eşkalini her tarafa bil
dirmistir. 

Bu' kadın geçen sene de komşu 
lariyle bu suretle çıkardığı bir kav 
gada yine Türklüğü tahkir etmiş 
ve 9 aya mahkum olmu,tu. Avu
katı bu cezayı temyiz ettiğinden 
evrak daha temyizden gelmeme
sinden hapse girmemişti 

umumi katıbı Hıkmet ve vefat eden Alı Seyyıclı Beyden munhal kalaJI. 
!Trabzon mebusluğuna Devlet Şıi.-a- st azasından Fatin Beyelendilefl 
C. H. Fırkası namzedi olarak tesbit etmiştir. Aldığımız malümata n~ı' 

' ran intihap bu cuma günü btqlıya - cak ve bitecektir. Hükumet intıhd 
) p için mahallerine emir vermi~tir. 

Fransaya gönderilecek memurlar 
AN KARA, 17 (Tele/onla) - Tahsisatı borçlar meclisince ver~l • 

mek üzere Maliye vekaleti tarafından tahsil için Fransaya gönderı_le
cek memur namzetleri hakkında hazırlanan talimatname ali itasd~ 
iktiran etmiş ve meriyete girmiştir. Bu talimatnameye göre bu sene yıJ 
sek mekteplerden mezun olanlar aı·asınclan Fransaya iki memur natfl' 
zecli tahsillerini ikmal için gönderilecektir. 

Emniyet müdür/erile şube müdür
leri ~rasında değişiklikler 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Emniyet işleri umum müdürlüğü~' 
kinci sube müdürlüğüne Bursa Emniyet müdürü Faik, lstanbul emnı' 
yet mÜdürlüğü beşinci şube müdürlüğüne dördüncü fube müdürü Da· 
ni~ dördüncü fUbe müdürlüğüne ikinci sube müdür muavini lsmail Rır 

T> , N . ""• aih, Edirne emniyet müdürlüğüne Niğde emniyet müdürü urettın, ""; 
kisehir emniyet müdürlüğüne Kütahya emniyet müdürü Hüseyin Vehbi 
B;ylerin terfian, Bursa emniyet müdürlüğüne Eskişehir emniyet "!Ü• 
dürü Yusuf Ziya, Manisa emniyet müdürlüğüne Kasttımonu emnıyel 
müdürü Sadettin Kastamonu Emniyet müdürlüğüne lstanbul Emniyel 
müdürü Sadettin' Kastamonu emniyet müdürlüğüne lstanbul Emniye~ 
müdürlüğü beşin~İ fUbe müdürü Kenan Beylerin naklen tayinleri oJı 
tasclika iktiran etmiftir. ~ 

Fransız, Avusturya, Mesika sefir
leri itimatname/erini verdiler 

"Yepyeni bir Türkiye gözlerimizin 
önünde meydana çıkmışbr,, 

ANKARA, ı7. A. A. - Reisicümhur 
Hazretleri bugün Çankayadaki kötkle
rinde yeni fransız büyük elçisi M- K.aıiı 
merer cenaplarını kabul buyurmuştur. 

Büyük elsi itimatnamesini takdim e
derek ezcümle demiştir ki: 

Vazifemin başlanğıcınm, yapıcısı oldu· 
ğunuz Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
nü bayramına müaadif olmasını pek me 
sut bir alamet addederim. 

Fransa her türlü şekki şüpheden ari 
muhabbet hislerile bu teside kendiliğin 
den ittirak ediyor. Memleketiniz haya
tının bu büyük anı milletlerimizi siyasi 
rejimler arasında birbirine bağlıyan a
sirdide rabıtaları ve daima hürmet ve 
anlayıt üzerine istinat edecelmiı olan 
müşterek hatıraları zati devletlerine ha 
trrlatrnam için bir fırsattır. Milletlerimiz 
bugün her zamankinden fazla ayni ülkii 
yü takip etmektedirler. 

Fransa , aıil devlet adamlarından 
biri olan M. Briandm te,ebbüıii ile 
sulh uğurunda senelerden beri müca
dele edegelmiş ve sulbü temin için 
sonsuz feda.karlıklarda bulunmuıtur. 
Fransa Türkiyenin de zatidevletleri -
nin semereli ve kuvvetli teşebbüsleri 
sayesinde en mesut dahili değitiklik
leri tahakkuk ettirdikten sônra ayni 
yolu takip etmekte olduğunu ve akılla 
ra hayret veren terakkileri sayesinde 
elde ettiği nüfuz ve kuvveti sulhün hiz 
metine koymu1 olduğunu sevinçle mÜ· 
tahede etmektedir. 

Yepyeni bir Türkiye gözlerimizin 
önünde meydana çıkmıştır. Ve dün -
yayı hayretlere düşüren bu İntiba za
tidevletlerinin Balkanlarda yeni uyuı
ma ve istikrar günleri yaratmak için 

aarfetrniı oldukları son mesainin akis 
!erile tamamlanmış bulunuyor. 

Fransa bu '.'}UYaffakıyetleri alkıı
lar ve benim vıinl:amla zatrde•letleri
ni tebrik eder. Fransa, Türkiyeye ör
ne .-k olabildiği demokratlık yolunda 
bu memleketin kl!tıdisini takip etmek
te olduğunu mentrtU'l'ılyetle görrnekt6-
dir. 
Re!sicümhur Hz. devamen demif 

lerclir ki: 
V azifenizin başlangıcının, cumhurİ· 

yetin onuncu yıldönümü ile olan mesut 
tPsadüfünü uiurlu gördüğünüzü ifade 

eden ııözlerden pek ziyade mütebassİI 
oldum. 

Filhakika Türk ve Fransız milletir 
ri arasında teessüs eden münasebetle" 
asrrlann tahavvüli.tını. özlerine hal~ 
gelmeden geçirmiıtir. Bu öz de her r 
iti milletin yekdiğerinin mümeyyizi lY 
lan hasletleri bihakkin idraklerinde" 
doğan karıılıklı anlaşmadır. 

insanlığın refahını doğuran sulha, ı,il 
tün varlığımızla hizmet yolunda, ket'' 
dimize tayin etmit olduğumuz büyük ~ 
zifenin ifası sn-asında Fransrz ihtilali~ 
en necip çocuklanndan biri olan ve ~ 
müne pek teessüf ettiğimiz M. BrianP 
siyasi hayatı imtidadınca bir çok s~~ 
vermit olan ülkücülüğünü ıahsen te~ 
eylemekle· bahtiyarım. 

Türkiyedeki şahsi eserimi ifade edfll 
pek nazik gözlerinizden dolayi bilh~°!' 
teşekkür ederim. Ancak bu eser butiil' 
büyüklüğü ile ferdi olmakla gurur dııf 
duğum millete racidir. 

Büyük Elçi Hazretleri, CümhuriY~ 
hükfunetinin takip etmit olduğu siY~ 
tin inkişafı sırasmda bugÜn olduğu ~ 
yarın da Türk halkırun bütün milleti . 
gittikçe mütebariz bir surette yekdi~ 
ne yaklaşmalarına çalı?rak büyük 
niyet davaıına hadim olmak yoluı:; 
hararetli bir arzu ile müteharrik old 
nu göreceğinize kani olabilirsiniz. ~ 

Bugün Türkiye _il~ F~ans.a arasın i.J 
münasebetler her ıkı mılletın saJ1J 

duygularila temamen abenkdar bul"ı 
maktadır. Zira bu münaıebetler m~"~ 
itilafların tasfiyesi sayesinde artık il<•jl 
derecede mesailin bulandıramıyacl' 
bir berraklık arzetmektedir. 

.. * * 
ANKARA, ı7 (A.A.) - Reisic~ 

hur Ha~retleri bu~n .~ank~ya~~j# 
köşklerınde Meksıka cumhurıyctı 1• 
Türkiye cümhuriyeti nezdinde ilk ~,,. 
çisi M. Genaro Estrado Hazretler;, 
kabul buyurmuşlardır. Elçi Hazret 
ui itimatnameaini takdim etmiıtir· 

* * * 
ANKARA, 17 (A.A.) - Avu•tııı;. 

yanın yeni Ankara elçisi Buchberg•.;,, 
gün reiıicümhur hazretleri tarafın Ji' 
kabul buyr.ıauk itimatuamesini t-" 
etmİ$tİr .. 
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işsiz gençler 
t Şimdi değil, hatta Büyük harp
h~nb~.v~.el Paris, Berlin, Viyana gi
r~ uyuk merkezlerde 'oförlük, a 
nıe:cılık, otel garsonluğu gibi lıiz 

jr Üniversiteden diplomalı 
!enhç er tarafından kabul edilme
ıe atlanmı,tı. 
ııek Harpten sonra i' buhranı, yük
ıeııc ~ektep~erin her yıl binlerce 
hüıh~t~kaga dökmesi piyasayı 
Oin u:n ta•ırttı. Şimdi oralarda 
Ç•rak~r~ıte mezunları için berber 
ler b·ı'g~ ~ağaza satıcılığı gibi it çar;,.t afıf geliyor ve ellerinde 
pı od kadar diplomalarla kapı ka 
ler a ~cılık, satıcılık arayan genç 
lar. Y arca, yıllarca bot geziyor-

rııü~~ hbl Franuz Maarif nazırını 
bur 

1~. eyanatta bulunmağa mec 
ların~ ı .. Bu gençlerin İfsiz kalma
F akatkı tabii sebepleri anlattı. 

I Çare gösteremedi. 

ın.ıc' .~~,diye Üniversiteleri kapa 
lerio 

1:-'"!°8~~. yoktur. Fakat bilgiç
iiııde1'dWıgıni, amelenin itsizli
~İ aha tehlikeli gören devlet 
hulıtıak~ ~u mü,kül derde çare 
Patlat 1yn mütemadiyen kafa 
lıatın~or ~~· Harp herkesi bir if 
YiUı tehf ~~~ır. Fakat o d~a bü-

Meıelen;n .. .. F b 'k 1 tın k ozu fU.. a rı a a-
•t aah~~Dması nihayet daha kana 
bırak 1 1 olan amele sınıfını itsiz 
darlı 'Yor. ~akat ~umi hayatın 
lliill ğ~ eller~nde dıplomalarla, gö 
le oer~nde hın bir ümit ve hayal i-

nıv · ı d ti · . eraıte er en çıkan gençle-
1t•ız, avare bırakıyor y . 

lıı Pe~~an~ muhtelif aafbaları
ki :ı. ıyı tefrik eden ve dünyada-

""hsad' · ~Pi . 1 sıyasi buhranların se-
~erıni, rejimlerin istinat nokta 
ıili 1 Pek. İyi bilen uyanık ve bil
Jıo, f enç ınsanların böyle yıllarca 
ç1~1~al~rı yeni yeni davaların 

1 ıhtimalini ortaya atıyor. 
juJ'e hu ihtimal bilhaua yeni re
llıİndrde, Alınan ve ltalyan F afİZ
t~e.mmiyetler g~z önünde 
kezi ~nk~i.bı.n aıkle~ m~ı:
l'or leııçlik uzennde tekııf edılı-

lıa !.tatıaa aibi, lngiltere gibi da
~Yade ananeye 11kı bağlı yer
cl"lllla~~er gençlik devlet a-
ıı. ı....~ını Ye • • " 1 n _,ı_d nı yem mefgu etme-
)a ~~ie,~ların siyasi coğraf
~ de bu mesele ile uğ 
Y•bilıııai~. Hııl~ı bir zaman alıko 
'i::itelllle\e eh •ki devletin geni' 
fıaı~ İçin ı:: aları ana vatan ev 

ltıde İdi, Teketli birer it ocağı 
Fa1tat 

~!ara ~on buhran bu genit 
~flız lbiine~ nüfuz etti. Şimdi 
e bir lbeııe) er ııençlik oraları için 

. ÖJI ... e haline gelmittir. 
d...ı •• e Rorü .. 
~llOeri d.. nuyor ki, on bet sene 
Yıp but unya itlerine çare ara
lar hu0~an ınethur konferans
ltaıııeter .an sonraki müzakere rüz
tclecelt .;ne böyle bir madde ilave 
llıarılar e ~k tabii olarak koda
~ kaıd Çene çalarken o gençl;r yi 
"it, ıtırnlarda it arayacaklar-
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Maafiyet meselesi 
-·-

Sanayiciler daimi bir 
tarife istiyorlar 

Sanayiciler, iptidai maddeler _mua
fiyet meselesinin her sene muhtehf şe
killer almaktan kurtarılarak bu. ~u~~·
ta yeni ve daimi bir tarife tatbıkinı ıs
temektedirler. 

Ve Ankaraya giden heyet tarafın
dan bu mesele hakkında yapıl'!-n teş~b
büsler Maliye ve lktısat vekal~~~rın
ce ,.;anı tetkik görülmüıtür. Bulun sa
nayi zümrelerinin iptidai !"8ddel~r ve 
mamul kısımlar hakkındaki nokta! n~
zarlannı tesbit etmek üzere Sanay~ Bır
liğinde bir komiıyon teıekkül ebnif ve 
faaliyete geçilmittir. . ..• 

Muhtelif sanayi zümrel.erı, bırl.~ge 
mütalealannı bildireceklerdır. Bu muta
lealar tavıit ve bir proje halinde. ay ba
ıına kadar vekalete takdim edılecdr:-

ç~kOSIO Vlkyada tutun istihsali 

artıyor _ 

Çekoslovakya ir;:hi•~_r idaresi h~~z 
1932 tütün mahsulu mubayaatın_ı ~tir
memiı iıe ele memleket mecmu ıstıh~
litının 35,000,000 libre o~a~ğ!. tahmın 
edilmektedir. 1931 senesı t~tun mah-

1.. • 30 milyon libreden ıbaret bu-su u ıse .. 1932 
lunuyordu. Resmi tahmine .ıore, . 
mabıulünün yekün kıy~ 90 nnlyon 
Çekoslovak (kron) udur ki bu da tak
riben 2, 700,000 dolar eder. 

Çekoslovakya tütün~~~ eva:afça ~a
caristan ve Romanya tutunlerıne musa .. 
vidir. . • • 

Rethaty yahut "Bahçe . tı~ı., denı
len cinı ile St. Andreue cınıı hemen 
tamamile sigaret imalinde kbulelif~l!r. 
Delerecin cinsi ise daha mu .ı .. 11" 
)erde kullanılır. Çünkü bu. tutunden 
ıigaret yapıldığı gibi, pro ng":'"aları da 
yapılmaktadır. Bu tütün pro sıgaral.arı
nın hem içlerine doldurulur, hem ııga .. 
gı yapılabilir. 

MUfit Necdet Bey 
Bir müddettenberi Ankaracla bulu

nan lstanbul Merkez Ticaret müdürü 
Müfit Necdet Bey, dün tehrimi~e. av
det etmittir. Müfit Bey, hususı ıtle -
ri için Ankaraya gittiğini söylemittir. 
Maamafih Ankarada bazı deniz yolla
n yolcu tarifelerinin bazı kmmlan 
hakkında muhtelif taraflardan vaki olan 
ıikiyellerin tetkik edilmit olduğu an
laııl...ktadır. 

Amerikalı mütehassısların 
tetkikleri 

lkt11at vekaletince getirtilen Ameri
kalı mütehauıalann muhtelif sahalarda
ki tetkikleri bayii ilerilemiıtir. Petrol 
mütebau111 Mösyö Paisi Ma.U. bava
liıinde mühim petrol membalan 1ıulun-
duğunu tesbit etmiıtir. . _ 

Ziraat mütehasam Miat« Gardiner 
Çukurovada pamuk mabıul~ etrafında 
tetkikatına devam etmektedir._ L!ka 

Altın madenleri etrafın~ tet... t 
ta ümit bahı.t neticeler vennıt ve ~ 
yerlerde :rengin iıtibul merkezleri lm
rulabileceği anlatılmıtlrr. 

Susam fiatları 
Susam fiaılerind~~ dİİ!künlük ~e

vaın etmektedir. Filrıbn pı~aaa.~ı Tur
k" mallarma karp alır ~rük koy 
ıye tur. Halbuki Filistin pıyaaa11 ~. -

mut b--.;:ı. alıcın mevkım 
aamlarmuzın en u .. - . _ k' 
d di. Filistin hükümeti~n, ı:ur ıye 

ey larına kartı böyle bır vazıyet al
ıuaam Ottava konferanamın 
maaına ":ı':p, Malümdur ki, Otta va 
kararlan d• I .1. kolonileri arak f anıın a ngı ız . 
• ::.~:rhimayekir bir iktııa~i si!asetı 

. d"I kti Bunun netıcesı ola -
takıp e 1 ece ' · · FT f 

k Hindistan ıusmalan ı~ın, 'f ı ıs ınt 
r~. 'ru-kterinde daha müıaıt tarı e ta 
gunı d" bik edilmetke ır. 

Bulgaristanda ma.~sul 
ul ar iıtatiatiklerine l!"ore, b~ oe

B ~ 003 hektar ekilmıt arazıden 
;e5:S 14 İ ton zahire aJınmııtır. Bu~, -

' d ' 1 601 866 tonu buğday, 1 mı -
lar ~; b'in sS ton mısır. 359,862 ı'j.'! 
yon 155 653 yulaftır. Bu sene ı 
arpa ve ' niıbetle fazladır. 
mahsul geçen seneye k" den 226 015 
B ğd •eçen sene ın • 

u ay, e B hafta içinde 
ton :riyade olmuıtur. u .. üıııı.le 3 va 
Bulgariıtandan 48 vadg°';.::,:r ihraç e-

rik ye 1 vagon a 
~~:.rttir. Bunların 2-3 vagonu Lon -
drada aablmııtır .. 

Çini piyasası. • . 
lmıir ye latanbulclaki çıvı fabrılıa

lan anlqarak aabf aaJıalamu ~ 
da taksim etmitl• ve bunun neticesı o
larak çivi piyasaımda oon zamuılarcla 
rekabet kalmmmtbr· 

ltalya ile feshedilen 

modus vivendi 
•1 aramızda mevcut en ziya-

lt.Jya ı e ··---'e '--let esaıma müs-
d - ---L-~ mu_.. uc-. • • • e ,......_.. . dinin tetnnıııanı-

tenit .. mocluı f:.;:~ baldancla alüıadar 
den ıtıbaren t bli•at yapılmqeh. . makamabna e • • 
f runıl .: ile ele f ransa ve Almanya ı
tır. t ya mabveleler esaıları 
le yapb~rz .:;w ak.ti muhtemeldir. 

dabiliTUrkr _'Bulgar ticaret 

muzakereJeri 
eden Türk - Bul

Ankarada c~J.~., dolayııile it.-
ticaret mu••lfll....- d •--sar • . ticaret odAaın aD - a-

trsat vekile!'- .. sebatına müteallik 
ikıısadı muna • . 

feyn I hakkında malumat 11te-
bazı madde er bu huıuota vekilete bir 
mit ve odaca . . 

c;aderilmiıtır. 1 rapor 1 Cemiyeti tarafından da Bu 
Balıkçılar Irk ihracatımızın vaziyeti

garistana ba 

Yılan hikayesi 
Kad~~ıızadı 

-o-

Hukukçular vapurcuların 
vaziyetini tetkik ediyorlar 

Vapurcular arasındaki vaziyette dün 
yeni bir değitiklik olmamıştır. Mahke
mece tesçil edilen ıirket müeısisleri, 
tirket teşkilatını bir an evvel ikmal i
çin çahşmakta ve idare meclisi, vapur 
mürettebab kadrolarını tamamlamakla 
me11ul olmaktadır. 

Şirket haricinde kalan vapurcular i
se, tirketin teıçili üzerine lktısat ve .. 
kileli nezdinde tetebbüste bulunmuş
lardır. Bu kısım vapurcular diyorlar ki: 

" - Kanun, hakem karar mazbata
lannı tebliğ ettikten 15 gün sonra ıir
ketin tesçili mümkündü. Halbuki ha
kem, mazbataları henüz evvelki gün 
tebliğ etmittir. 

Teıis heyeti zabıtnamelerinde komise 
rin imzaıı bulunmaıını kanun emreder. 
Halbuki Muhsin Beyin İmzasını havi 
mahkemeye ibraz edilmiı bir mazbata 
yoktur. 

Sonra usulen şirket dahili nizamna .. 
meıinin bet nüsha olarak tasdiki ve teı
çili lilzmıdı. Şirkete giren vapurcular, 
naarloa bu beş nüshadan birini ele geçir
rek onu tesçil ettirmitlerdir. Nizamna
menin diğer dört nüshası mıntaka tica .. 
ret müdürlüğündedir. 

Bi7, noktai nazarnnızın isabetine 
kaniiz. 

Ve neticeyi emniyetle bekliyoruz. 
Deniz yollan kanunu, bütün armatör .. 
lerin iştirakile tirketin letekkülünü em
reder. lktısat vekaleti de bunu teyit 
etmiıtir. 

Meselenin diğer bir cephesi de var
dır. Tesçil edilen nizamnamede, bizim 
de imzalarımız vardır ve bu nizamname, 
ıirketin sermayesini 500 bin lira ola
rak tesbit etmiştir. Deniz Ticaret mü
dürlüğüne sorduk, vapurlarımızı ferağ 
etmek ister ve miiracaat edersek kabul 
edileceği cevabını aldık. Şu halde biz, 
atik davranır ve vapurlarımızı ,irkete 
ferağ muamelesini yaptınrsak, 500 bin 
lira dolduktan sonra geriye kalan va
purcuların ferağ için müracaatlannın ka 
bulüne imkan kalmıyacaktrr. Bu da bir 
mesele !etki! eder. Bununla beraber, 
biz.im böyle bir tetebbüs için niyetimiz 
yoktur.,, 

Diğer la raftan Rize mebusu Fuat 
Beyin tavassutu üzerine hukukçular, 
ıirket haricinde kalan vapurculann da 
ittirakile tirketin teıekkül edebilmesi 
imlinlanm tetkik etmişlerdir. Vaziyet, 
hukukçuların bu tetkikatı neticesine ve 
lktısat vekaletinin tebliğabna göre ta
vazzuh edecektir. 

Mahkemelerde 

İki grup 
Karşı karşıya --
Etıbba odası kongresi 
gününü bekleyorlar 

Ayın yirmisinde y.aı:'ıla~~. o~:'~ E -
tibba odası kongresının gurultülu o -
Jacağı timdiden hisaolunuyorsa. d~, 
kimlerin intihap edileceği ve ha?g~ lı
oenin ekseriyeti alacağı da belırsrz -
dir. Doktorların her iki grupu da ka
zanacaklarından emindirler. Buna mu 
kabil diı tabiplerinin ve Fannakoloğ
ların da ayn, ayrı noktai nazarları 
vardır. Yeni intihapta üzerinde en 
çok dedikodu yapılan zat muhakkak 
ki Etibba odası idare heyetinin ikinci 
reisi ve Etibba muhadenet cemiyeti -
nin yeni idare heyetine birinci reia o
larak namzet gö.terdiği Dr. Neşet 
Osman Beydir. Bu itibarla Nefet Oı -
man Beyin yeni vaziyet hakkındaki 
fikri çok fayaıı.t dikkat olcaktı. 

Dün bu huauıta görüımek Üzere 
bir muharririmiz Netet Osman Beye 
müracaat etmiıtir. Mumaileyh demit
tir ki: 

- intihabın neticeaini beklemek 
bugün için yapılacak yegane teydir. 
Herkes reyini dilediği etkilde vennek
te hür ve serbeıttir. Yalnız kendileri
ni heyeti idareye alacak bir heyeti i
dare intihabı için çahf&n zümreler bil 
miyorlar ki heyeti idarenin elinde hiç 
bir şey yoktur. Farmakoloğları ve dit 
tabiplerini heyeti idareye almak için 
bugünkü kanun ve nizamlar müaait 
değildir. Heyeti idare iae kanun ve ni 
zamlarrn tatbikile mükelleftir. 

Tıp kongresi 
Doktorlar perşembe günü 

Ankaraya gidiyorlar 
Cumartesi pnü Ankarada topla -

nacak olan betinci millii Türk Tıp kon 
eresine ait hazırlıkları ikmal etmek üze 
re kongre veznedarı bul':'.nan göz dok 
toru Niyazi lamel Bey dun Ankaraya 
harelkt etmitlir. Konıreye İştirak e
decek doktorlar pertembe günü Anka 
raya hareket edecekle~d!r· K?.ngre mü
nasebetile açılacak mıllıl mustahzarat 
sergisine girecek eşyalar tamamen An 
karaya göndnilmittir. Müstalızarat 
sahibi farmakoloilar da Ankaraya git
mitlerdir. Kongreye memleketin her 
tarafından bet yüzden fazla doktor 
iıtirak etmektedir. 

Eroinciler hakkında karar 
dün tebliğ edildi 

T okatlıyan sahibi M. Medoviç hakkında 
yeniden takibat yapılacak 

Ağr ceza mabkemeıi dün eroinciler 
haklundaki kararını Yermiıtir. 

Bu eroinciler malüm olduiu üze
re Kurban bayramında yaluılanaıı .,. o 
vakittenberi haklarında tahkikat ve 
clurut...ı.n yapılan Bernard Jül Blii· 
mental ile 9 arkadatıdır, 

Dün mahkeme salona pek kalabalık 
olmuş, heyeti lıikime 50 sahifelik kara
nın saat 14,15 le cıkumaya batlamıt ve 
kararın okunması tam saat 15,30 a ka
dar devam etmittir. 

Karar çok müdellel ve etraflı yazıl
mıttır. Karara nazaran bir kaçaktılık 
tebekesi bundan daha bariz bir ,ek~~ 
olamaz. Maznunlann arasında ıamımı 
anlatma vardır. Bir kısmı bu ite ıerma
ye koymuılardır. Bir kısmı imal itini, 
bir kıımı da ihracat itini deruhte et
miıler, cliğer kısmı yer bulmak, satıta 
tavauut etmek vazifesile mükellef ol
mutlardır. Maznunlar ıuçlannı sulh 
mahkemesinde de istintakta da, mahke
me huzurunda da ikrar etmitlerdir. Cü
rüm sabittir. Kaçakçılann Knrtulutta· 
ki evi, bir nevi ihracat ofiıi haline ıel
mittir. 

Kararda ı.u gibi daha bir çok cihet
ler taarih eclilclikt- oonra DMYkufen 
muhakeme edilen Bernard Blüıneııtal, 
Dimltriyadia, Y orgi Camadaniı, ve Ni
ko Camadaniı Efendilerle gayri mevlnd 
olarak nmbakeme edilen müiıendia Kad 
ri. Mircan, Harilaüa, lıtel,.o Efendiler 
ve Eleni Hanrmın altıtar ay bapaine ve 
yüz elliter lira para cezası ve.--lerine 
karar verilmiıtir. 

Ancak maznunlar öteclenberi im iti 
yaptıkları ve ı.u itle cemiyeti bqeri
yeye mıozarratı nazan diltkate alınarak 
cezalan ikiter ay arttırılrrut, sekizer 

ne ve ticaret muahedesinde nazarı dilt
kate alınmasını fayam temenni gör
dükleri noktalara dair vekalete maflls
..ı lrir rapor ıönderilmittir. 

Süngercilik hakkında rapor 
Balıkçılık enstitüaündeki lngiliz 

mütehaaaııı M. Simon tarafından sün
gercilik bakkmda bir rapor bazırlan
mıf, iktraat •ekiletine ıönderilmit • 
tir. Bu rapor deniz müıtetarlriı tara
fından tetkik edilmektedir. Verilen 
malümata göre, hükUınet ıüngercilik 
için, bir ıirket !etkiline çalıtacaktır. 

aya çıkanlnut, pva cezası da ikiter yüz 
liraya iblağ eclilmiıtir. • 

Bunlardan lıtelyo YAJI küçük ol
duğu İçin cezaaı 4 aya •e yüz liraya in
dirilmiıtir. Mahkemeye gelm.iyen karele 
ti Eleninin tevkif edilmeıi için müd
deiumumiliğe tezkere yazılmasına karar 
verilmiıtir. 

Gayri mevkuf olarak muhakeme e
dilen diğer mahkumlar da dert.al ""'~
keme huzurunda tevkif edilmiılerdir. 

. Evvelce bu işten dolayı hakkında ta
kibat yapılan ve muhakemeıinin men'i
ne karar verilen Tokatliyan ıahibi M. 
Medoviçin ıebekede alikasr ve ittiraki 
bulunduğu sabit olduğundan aleyhinde 
yeniden takibat yapılmaor için müddei
umumiliğe tezkere yazılmasına da ka
rar ~eritmiştir. M. Medovic;in tekrar 
tevkif olunmaaı mubtemelclir. Mahke
me kararında bu ıebekeden yakalanan 
bilcümle alat ve edevatın musaelere e
dilmesi de vardır. 

Ray davası devam ediyor 
Ray hidioeai maznurılan Ahmet, Hik

met, Emin, Arif ve Hal.idin mubakeme
lerk e dün ağır cezada devam edilmiı
tir. 

Ray hidioeıi muhakemesi ortalık ka
rarıncaya kadar denm etmit, bir kaç 
plıit dinlenmiıtir. 

Dinlenen fa)ıitleı' meyanında mü
lıendiı ........._ Bey bir telgrafla hi
cliae mahalline ıitmek ic;ia emir aldığJ
..., tatkikat neticeainde 12 metrelik bir 
ray ÜZerindelti cebirelerin çıkarıldığı
.. ve 19 Bloaıun yağlandıirm, fakat 
Blomlar yatlı olduta için oöküp tek
rar taluldığmın anJatılamadıinu, çılıa
nlmq olan eelıireleria ICyrii sefere 
mani letkil et-.liklerini söylemit, mü
hendis Cemal bey ele hemen hemen ay
ni ifadede bulunmutlur. 

Yol amelesi Hasan da Eminin ken
diıine: 

- Halit bana para Yadetti, Yicbıla.,, 
söktük, fen memurunu albnp ikrami
ye alacağız dediğini, fen memarile Ha
lit çavutun iki oenedeaberi geçineme
diklerini söyleıniıtir. 

Halli Eminin k01up gelerek: 
- Yol bozuktur, ikramiye bi&mittir, 

diye bağırdığını ve Hikmeti siniyal o
larak gönderdiğini söyleınittir. 

Muhakeme seç vakite kadar devam 
etnıiı, iddia ve müdafaa yapılması için 
bugüne bırakrlmıflrr 

••••diyede 

Otöbüs rekabeti 
-·-

Taksi arabaları sahip
leride telaşta 

Şehrimizde otobüs ıervislerinin son 
zamanlarda artması taksi tahiplerini en
diıeye düşürmüştür. Şehrimizde üç dört 
ıene evveline nazaran taksi arabaları
nın çok az olmaıına raimen eıkiai gibi 
it yapamamaktadırlar. 

Evvelce lstabulda 1600 takıi araba
sı vardı. Bugün itliyen araba mecmuu 
850 kadardır. Her gün de bir kaç ara
ba garaja çekilmektedir. 

lstanbulda muhtelif ~emtlerde iıli
yen otobüslerin mecmuu 120 ye baliğ 
olmuıtur. Halk otobüsleri tercih etmek
tedir. 

Haliçte motörler yolcu 

taşımıyacak 
Sisli günlerde oabahları Haliçte 

bazı motörlerin yolcu taıımakta olduk
lan görülmektedir. Haliçte yolcu nak
liyatı , Hlliç şirketinin imtiyazı dahi
linde olduğundan bu halin men'i ve 
seferlerin intizamı ve yolculann vasıta
sız bcrakrlmamaaı için Haliç tirketinin 
de nazarı dikkatinin celbi tekarrür et• 
miıtir. 

Eekaf - Belediye davası 
Belediyenin Evkaf aleyhine ve Ev

kafın da belediye aleyhine açtığı bir çok 
davalar vardır. Bu davalann rüyeti u
zun ıürmekte olduığundan, bunlardan 
bir kısmının tetkik edilerek iptalı ci
hetine gidilmesi tekarrür ebnittir. 

Bu huıuı için her iki tarafın mümeı
aillerinelen mürekkep bir komisyon te
ıekkül etmiıtir. Bu suretle ihtilifla -
rın çoğu kıll'1 yolla halledilecektir. 

YllAy.U. 

Açıkta kalanlar 
Dört yüz kadarı vilayet

lere tayin edileli 
Son mali tetkilatta mülga defter

darlık memurlarından altı yÜz kadar 
memur açıkta kalmıftr. Bunlardan 
iki yüz kadan on giin evvel diğer vi
layetlerde münhal memuriyetlere ta
yin edilmitli. 

Geriye kalan memurların da yer -
letlirilmesi için de geçenlerde Anka -
raya gitmiı olan Maliye müfettişi Şev• 
ket Bey bu işlerle meuul olduktan son 
ra ıelmiştir. Aldıiımız malumata gö
re yeniden 200 memur daha diğer vi
layetlerdeki münhallere yerlettiril -
mittir. Bu auretle açıkta kalan memur 
lardan dört yüzü yerleıtirilmit ol -
maktadır. Diierleri ele yerlettirilecek
tir. 

Maliye vekili iyileşti 
Avnıpada tedaYide bulunmakta o

lan Maliye vekili Abdülhalik Beyin i
yİl"ftİği haber almm.rıbr. Abdülhalik 
Bey tetriniaani ayı h&flllda memleke -
timize gelmİf olacaktır. 

.... r111. 

20 gün tatil yok 
ilk mekteplerde desler ayın 

22 sinde kesilecek 
ilk mekteplerde ayın 22 ıinden iti

baren deraler keıi.1ecek • ve talebeye 
cümhuriytin faydalan hakkında kon
feranslar verilecektir. Ders program .. 
lan buna göre tanzim edilerek Maa
rif müdürlügü tarafından ilk metkep
lere tamim edilmiştir. ilk mekteple -
rin 1inni gün tatil edileceği yazılmış
&& da doiru değildir. 

Ewk•H• 

Maaş ayın 27 sinde verilecek 

lstanbul evkaf müdüriyeti tahsilat 
itleri yoluna girdiği cihetle cümhuriyet 
bayrammda memurlarla, hademei hayra
tm ...atlanın tediye etmek için maaı 
bordrolannın faazimine bqlanmıttır. 
Maaşlar 27 le§Tİnievvelde verilecelitir. 

Kadro hİrici bırakılacak camiler 
Evkaf müdürlüğü bir müddettenbe

ri kadro lıaric:i kalacak camilerin tao
fiyesile metcul olmakta icli. Aldıiumz 
-ıümata söre Şirayı Devlet tarafın
dan verilen bir karara göre tehir plim 
ll8Z8l'I itı'bara alınarak plin tatbik edi. 
IİlıeeJ'e kadar .,_;ı.,nn kadro harici 
bırakıl eaı telıarriir ebııİftİr. Evkaf 
ınüdüriyetiııce kadro harici bırakılacak 
camilerin listesi ikmal edilınittir. 

Müezzinlik ve kayrumluk 

birl8'tirildi 
t ıtanbul evkaf müdüriyetinde yapıl

makta olan tevcihi cihat komisyomu 
dün not.af müdürü Niyazi Beyin riya
aetinde topla-., _,.ilertle mil'bal 
olan yerlere bazı tayiııler J'apdınııbr. 

Bu meyanda müezzinlik ile ltayyum
luiun birletlirilmesi de tekarrür elmit· 
tir. 

Hintli bir zengin 
şehrimizde 

Hindiotanın ze"11in müalümanların 
dan Mehmet Y akup Efendi tehrimize 
ıelmiftir. Mehmet Yakup Efendi mek 
tepleri gezecek, bugiin Beylerbeyi aa
rayını ziyaret edecektir. 
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(fELE$\J 
Taksilerin tasfiyesi 

Gazetelerde gördük: lstanhul
daki 850 kadar taksinin tasfiyesi -
ne ba,lanacakmı,.. Hesaba gÖrf 
bu tasfiyede 300 taksi çürüğe çı • 
kacakmı, ... Vakıa taksilerin böyle 
çürüğe çıkması hofuma gitmiyor 
değil.. Çünkü bunların bir çokları 
hakikaten ecel ~iğidir.. Lıikil' 
taksiler dile gelse de bize: iA 

- Eyy efendiler! Elinize düt · 
tük diye bize iki demez, üç demez, 
bet demez binersiniz. Bizi yokut 
demez, init demez, Arnavut kaldı
rımı demez, çamur demez, toz de
mez salarsınız. Lastiğimiz eskir, 
yamarsınız, motörümüz durur le • 
himlersiniz.. içimize bindiğiniz 
zaman kiminiz korumdan soba ba
casına döner, kiminiz • çalımdan 
aslan kesilir, kiminiz ayağı yerden 
kesildi diye tavus kutuna benzer . 
siniz .. Doktora, hastaya, düğüne, 
mahkemeye sizi biz yetittiririz ... 
lçimizde sokakta yapamadığınız 
envai haltı edersiniz ... Adam çiğni 
yorsak sizi yerinize yetiftirelim 
diye çiğniyoruz.. Tramvaya çar• 
pıyoraak geri kalınıyalım diye çar
pıyoruz ... Hizmetimizi fU burnumu 
za taktığınız saatlerle ölçüyorsu • 
nuz ... Şimdi de bizi muayene edip 
tasfiyeye tabi tutacakmıtsınız .. 
Hotindi !.. Bu da geçer yahu! .. 
Sözü sade muhallebici dükkanla -
rında levha değildir. Elbette gü • 
nün birinde siz bizim yerimize, biz 
de sizin yerinize geçeriz .. 

O zaman biz de ikiter üçer size 
bineceğiz.. O zaman biz de sizin 
tabanlarınız patladıkça kaynak 

. yaptıracağız, o zaman sizin de mo 
törünüz bozuldukça lehimleyip le. 
bimleyip kullanacağız ... O zaman 
biz de aizin sıiyinizi, gayretinizi, 
kudretinizi ölçmek için burnunuza 
ölçü saati takacağız.. Ve nihayet 
günün birinde, biz de, sizin bugün 
bize yaptığınız gibi sizi muayene
ye çekip tasfiyeye tabi tutacağıa 
Bakalım sizden ne kadar çürük çı
kaçak? .. 

Deaeler, ben kendi be&abıma ür 
kerim .. Çünkü takailer bizim yeri -
mize ve biz taksilerin yerine geçer 
aek vallahi halimiz duman olur. 

Yazmak ve okumak ! .. 
(Vi.-Nii) dostumuz (Hergün) 

de yazılarına batladı .. Her gun ya 
zıyor.. Dün imli ve hüanü hat 
hakkında bir makale ye,zmı;.. l a
ıımın aahibini ne .kadar severaem 
imli. ve hüanü hattan o kadar nef
ret ettiğim için makaleyi büyük bir 
ırkıntı ile okudum. (Vi-Nü) jIQ!i 
ve bümü hattın lehindedir. Hea de 
aleyhinde değilim •mma bafkala -
rı ıçın .. 

Bugünkü yazı ve dil kaideleri 
bize fikirlerimizi ifade içia o ka • 
dar miitküli.t çıkarmaktadırlar ki; 
bu tartla riçinde insanlığın hi.Ji 
yazıp okumakta olutuna hayran o
luyorum. Bizim (fonetik) dilimiz 
yine ne iae? Ya fransızca,ingilizce, 
almancayı,ne yapalım .•. Pırlanta gİ 
bi fikrinizi yazarken diti, erkek 
mutabakat kaidesini ihmal ettiniz 
mi mahvoldunuz gitti .. Kimse sizin 
o pırlanta gibi fikrinize kulak aa -
maz da difi yerine erkek kullan -
dığımız sıfatı ele alır sizi defe 
koyup çalarlar. Ben böyle fikirleri, 
şekillere feda eden kaidelerin aley 
hindeyim .. Mümkün olsa imli a • 
leyhtarları cemiyeti diye bir cemi
yet yapar ve fÜphesiz pek çok ta
raftar bulurdum. Çünkü doğrusu -
nu aöylemek lazım gelirse içimi&· 
de imlıisı düzgün pek az adam Tal' 

~ır. 
FELEK. 

Pellete 

Oyunda kaıga 
Beyoğlu Meııçit oolıaj...ı. otaraa 

arabacı Niyazi ile kahYeCi A.:ıriz ~ 
oynarken kavp etınitler, Aziz 1rtça1ı. 
la Niyazinin sai elinin ilıi pumajnu 
keomiıtir. Aziz yakala_.ıfbr. 

Esrar 
Betiktaıta Vitnezade • parfıındıı -

rar içi.iği görülen F arulı imıinele lıİrİ 
yüıalanmıt, üzeri - ... lllİlltar 
- ıla üıtüade ı..ıu-•t'-• 

Kalp sektesinden 
Y emitte Arabacıla...ı. Ja.rber Melt

medin dükkinı iıtiiıtcleki .... t1e 4lblnD 
Koço kalp aekt.u..ıe. ilaittir. 

Rıhhm şirketinin 
mubayaası 

Rıhtım ıitketi direktörü Möıyö Ka
nonj Parioe ıitmiftir. Direlıtör, ._ -
manlarda tirket teaiaabnın bükiımetçe 
mübayaası için Nafia •ekileti ile lıııızl 
temaılarda balunmuttur. Mösyö K.. 
nonj bu tema1ları neticeaini fİrket -
kezine bildirecek ve müzakerata •
İçin lalinuıt alacaktır. 



• 
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TEDAVİSİ KANSER 
Cerrahın bıçağından rontgen ve radyümden 

yılan zehirine ... 
Ağrıları, sızıları yeyinleştirmek tanrılık bir iştir. " 

(Sokrat Hekim); 
2 

Kontgen, ... 
Jevrının yüzündeki kanserlerde 1 
• ~~n ıııkları umumiyetle ıatılacak 

· gösteriyor ve, unın dokunuşu
yapdışına göre yüzde 80 ve 94 
ffakıyet veriyor. Bu ışıklar bo· 
ı<anserinde yüzde 50 kazanç ve· 
:. Gırtlak kanserinde muvaffakı
yüzde 32 dir. Bu kadar kazancı 

rah, biçakla elde ediyor. Tenin 
cinliklerine kadar giren bu ıtıklan 
ıllanabilmek için uatalıklı ve alışmıt 

eller ister. 
Meme kaflserleri urun yapı§ık olup 

olmamasına, bezlere yayılıp yayı1ma· 
masına göre yüzde 20 den 70 e kadar 
uyg><n neticeler veriyor. Burada it 
biraz aarpa aardığı için Rontgen ııık
lan cerrahın biçağı ile beraber çahtır. 
Rontgen ışıklan cerrahın biçağile bera· 
her çalıtır. Rontgen •!tklarının ıifai teıir 
!eri bu kadar erken işe girişilir ve ustalık 
lı ellerle yapılıroa o kadar ziyade olur. 
Kanserleri erkenden tanımak ve en 
iyi ve uygun tedavi vasıtaaını kullan· 
mak selamet kıyısına kavutmak için 
en emniyetli çaredir. 

Şimdi geldi sıra en aonra gelene; 
vaktile aman venniyen illetin başını 
ezen vaııtaların içind~ gözbağcılık ka
dar ıaşılacak tesir gösterene: Radyü
ma. 

Radyümün gama ıualan, Rontgenin 
girgin şualarının hemen hemen tıpkı .. 
sıdır. 

Kanserler vardır ki, lıiç olmazsa 
batlnagıçta, radyümle tedavi olunma• 
malıdır, cerrahın biçağına yahut Ronl· 
gen ıııklarına bırakılmalıdır. 

Muvaffakıyetle biten vakalan say
mıya giri§elim: Devri kanserinde, du

' dak urlarında yüzde 75 ten 80 kadar 
ıifa; dil kanserinde tedavinin tesiri o 
kadar güzel değil, muvaffakıyet yüz. 
de 24. 

Döl yatağı kanserine gelince; cer· 
rahlarla radyümcüler aralarında bu
nu dedikodu yaptılar. Ellerinde uy
gun iatatiatikler, her iki taraf diyorlar 
ki benim iyi ettiklerim daha çoktur. 
Bu dedikodu Paris Tıp akademisinin 
duvarlarını, aştı, akademinin içine 
li'adar girdi. Bugünkü görünüşe göre 
sözün doğrusu ıu: 

- Çok kere biçakla ve rontgen 
§uaları ile beraber olmayınca radyüm 
yalnız ba§ına bu işi başaramıyor. Bu 
tedavi usullerinden her birinin muvaf
fakıyetinde ayrı ayn payı var. 

Buraya kadar bir çok keatirme söz 
söyledik, ortaya bir çok •ayılar koy
duk. Şimdi bu yazıları okuyanlardan 
şunu rica edeceğim: Bunlara ehemmi· 
yet vermesinler. istatistiklerde göste
rilen neticelerin kıymeti olmak için ne 
gibi tartlar içinde elde edilmitlerdir? 
Bilinmeli ve topyekUnler değer kazan
mak için daha bir çok ıeyler de hesa
ba katılmalıdır. 

Ne de olsa bu sayıların bir manaaı 
var. Eski zamanlarda kanser, çarptık· 
larmı yüzde yüz öldürürdü. Bugün 
bir çok kere onu tepeleriz diye kuru· 
lamayız ama ona kartı kullanacak ai
li.hlarımız var. 

Yalnız tu da var ki o silahlan geli-

Radyüm 
ıigüzel kullanmamalıyız, 

- Keyif bu ya, içim çekti rontgen 
yahut radyüm kullanırım. Biçak iste· 
mem, denemez. 

Bunu söylemeğe yalnız hastanın 
değil, mütehassısın bile hakkı yoktur. 
Kan.serin tabla.tini, nev'ini bilmeli; ge .. 
çenki yazıda söylediğim gibi, urun çık· 
tığı yeri, yalnız mıdır, yoksa kök, dal 
budak salrnıt mıdır? Üzerinde çıktığı, 
üreyip türediği yer ne haldedir? An· 
lamalıdır. Ondan sonra kestirme bir 
tey ıöylenebilir. Ondan önce bir şey 
söylenemez. Hastaya bakan hekim u· 
run kanser olduğunu yahut kansere 
çevrilebileceğini söyledikten aonra 
hasta miitehasaıaa gösterilir. Artık 

hangi usul ile tedaviden fayda görüle
ceğini o tayin eder. Ondan sonra ha.s .. 
tayı kurtarmak eller ite giritir. Bun
lar en müessir ve en yeni eknikleri 
bilen cerrah, rontgenci ve radyümcÜ· 
dür. Bunlar, vakaaına göre bangiai ile 
it göreceklerini bilirler. Çok kere bu 
ihtısaaçılardan ikisinin birlikte ite ka· 
rı§m&sı Jizımgelir. 

Bir bakııta anlatılır ki bu it kolay· 
ca başanlacak kadar sade değildir. 
Bunu sadeleştirmek i~in medeniyet 
merkezlerinde hususi müe11eseler açıl
mıştır. Oralarda kanser meydana çıka· 
rı.lır, tatbiki uygun gelen tedavi usu
lü tatbi kolunur. Yapılmaaı lazrmge
len ıeylerin yapılınıt olmasından emin 
olınak için oralara uğramak yetişir. 
Her vakaya uygun Glan tedavi vasıta-
11 kullanılır. Hem de en güzel tart• 
lar içinde. • Kansere karıı "içtimai,, 
denilen savat çok iyi kurulmuıtur ... 

* * * 
Dikkat ederseniz anlarsınız; bu te• 

davi usulleri bilgi erinin gözünde 
meş'um bir talihsizliktir, bir felaket• 
tir. Cerrahlık, Rontgen ııığı, radyüm 
ancak kesere, biçerek, yakarak, yıka· 
rak teda i ediyor. Kesip biçiyor, yakıp 
yıkıyor, lakin günler aylar, yıllar geç
tikten sonra zehirli meyveler verecek 
bir tohumun kalıp kalmadığından e· 
min olam.az.smız. 

Bir de fU var: Bu tedavi usWJeri la· 
mamile "kat yapayım derken göz çı· 
kannak,, gibi bir §ey değilse de biraz 
onu andırıyor. Kesip biçmek, yakıp 
yıkmak yalnız ura tesir etmekle kalsa 
iyi •.• Öyle olmuyor, urla beraber te
nin sağlam parçalarına da dokunuyor. 
Yahut o parçalara dokunacak diye 
korkudan ailah bütün kuvvetile düt
man Üzerine çevrilemiyor. 

Ne yapmalı? Bu engellerden kurtul
mak için. • Hekimce bir tedavi usulü 
bulunmalı. Bir tedavi usulü ki doğru
dan doğruya haatalığm sebebini üzeri· 
ne tesir edecek ve hiç olmazsa aağlam 
tene dokururuyarak urun örgülerini 
harap edecek ve tenin derin ve gizli 
bucaklarına aaklanmıt haata unaurla
rı bulacak bir ilaçla tedavi usulü .. 

Bu uğurda nelere baı vurulmadı! 
Opoterapiye, kinine, kurıuna, ve timdi 
de Kobra yılanının Zebirine. • • Bunu 
da gelecek yazılarda göreceği:z. 

Dr. Rusçuklu: HAKKI 

ve 

Sigortalarınızı Galatada Onyon Hanında Kain 
O N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan •• • 

UNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 6985 

Milliyet'in edebi romanı: 15 . "" . 
KIR (l(lfl~ 

)oolO--------B UR HAN CAHl~ 
(inkılap Romanı) 

kıyafetinden hotlanmamıtlardı. 
Nerede rast gelsek kaçıyorduk. 

Hatta bir ka,. gece ruyalarımıza 
girmitti. 

Evvelce papazın en iri boylusu 
bana elini uzattı. 

BRfunı salladım: 
- Öpmem! 
- Ni,.in? 
- Öpmem itte! 
Kadın beni zorlukta yumuşata

mıyacağı anladı. 
- Peki öpme, sonra öpersin. 

Şimdi papas efendiler sana dua e
decekler. Dinle! 

Bunu söylemekle beraber iki 
kadın beni aralarına aldılar. Bu 
sefer zincirli kadın da beni salı. 
vermiyordu. Büyük papas bir ki
tap açtı, bir teyler okudu, ötekiler 
de okudular. Sonra iki elini mer· 
mer havuzdaki suya batırdı. Islak 
ellerini batıma koydu. Tiksindim. 
Bütün kuvvetimle beni tutan eller-

den kurtulmak istedim. Bırakmadı
lar. Daha bir çok dualar okuduk
tan sonra papaalardan biri büyük 
bir deftere yazılar yazdı. Sonra 
türkçe bilen kadın kolumu gevşet
ti. Bana yumuf&k bir seıle: 

- Kızım, dedi. Artık serbest
sin. Adın ne idi senin? 

-Çiçek! 
- Hayır kızım senin adm Sira· 

nuftur. Unutma. Sonra kulaklarını 
çekerim. 

Bana artık serbe.tsin eledikten 
sonra nasıl olsa kaçabilirdim. O
nun için ıeıimi ,.ıkarmadım. 

Kadın: 
- Öteki arkadatların giyindi

ler, kutandılar. Daha sabahtan la
tanbula yollandılar. Bu aktam ıen 
burada kalan arkadatlarmla gide
ceksin. Haydi timdi avluya çık ta 
arkadatlarınla oyna! 

Kollarımın, bileklerimin sargısı
na rağmen artık acı duymıyordum. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 18 TEŞRiNiEVVEL 1933 
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! ANKARA YA DONUŞ ii Bu akşam K sinemasında . 

e = 

I
= Gazi Hazretlerinin Ankaraya avdetleri münasebetile !== 

Muhittin Baha Bey tarafından yazdan manzumedir: 

a Hele geldin fU aziz Ankara canlandı yine E 
iİ Bastı Ga~isini hasretle yanan sinesine 1§ 
- Kaldığın yerde huzurunla gelir gözlere nur; _ - -= Ruhlann titreyiıi, yükseli§i hissolunur. = 
~ Bırakıp gittiğin her belde biraz öksüzdür, § 
§ Sensiz elbette 11atan parçası eksik görünür ~ 
E Durağın, bir e:.ı:eli cennete benzer Gazi! 55 = a § o kadar neı'e sarar ıahsrn ile kalbimizi. e 
51 Sende bilmem ki ne, bir Cfınlı vatan varlığı var 55 
iİ Yüce ruhunda bütün milletinin ruhu yaşar § 
_ Gez, doJaı nurunu her kalbe ile her beldeye saç! = 
_ Gez, dolaş milletinin ufkunu aç, bahtını aç! = 
iiii ıı 11 ııuıı 111111111111111111uı 11111111111111111111uım1111 ıı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 hı; 

Spol' 

Türkiye Fut bol 
Şampiyonluğu 

Grup birincilikleri için 
kur'a dün çekildi 

Türkiye futbol ıampiyonluğu grup 
birincilikleri srrasında Ankarada yapıla
cak final müıabakalannda hangi grup· 
ların takımlarının biribirile karşılaşa

caklan dün federasyon merkezinde kur'a 
ile teıbit edilmittir. 

Kur'ayi idman Cemiyetleri ittifakı 

ikinci reisi Bayezit mebusu Halit Bey 
çekmiıtir, Giresun mebusu Hakkı Ta
rık, C. H. F. lstanbul vilayeti idare he
yeti reiıi Cevdet Kerim Beylerle mın· 
taka ve klüp murahhaslan bulunmut• 
!ardır, · 

Çekilen kur'a neticesinde kartılaıa· 
cak gruplar ıa tekilde isabet etmiıler• 
dir: 

1 - Bursa grupu birincisi, 
2 - Ankara grupu birincisi, 
3 - Adana grupu birincisi • 
4 - Balıkesir grupu birincisi, 
5 - Trabzon grupu birincisi. 
1 ıtanbul Bursa grup una dahil oldu

ğu için lstanbul birincisi Fenerbahçe 
klübü yarın Bursaya hareket edecek 
ve ilk maçını cuma günü yapacaktır. 

Tenis birincilikleri 
İstanbul mıntakası Tenis heyetin

den: Heyetimiz lstanbul Tenis birinci
liklerini Atletizm federasyonunun te
nis komitesile birlikte yapacaktır. 

Birinciliklete 20-10-1933 cuma gü
nü ıaat ( 9) da F enerbabçe kortlarında 
başlanacaktır. 

Birinciliklere iştirak için ıağıda i
simleri yazılı teni.çile aynhmttır. işti
rak edeceklerin lisanılarım almak ve ka
yıtlarını yaptırmak Üzere 18-10..1933 
tarihine kadar Zeki Rıza Beyin mağa
zasına müracaat etmeleri tebliğ olu .. 
nur. 

Suat, Şirinyan, Sedat, Ahmet Ferit, 
Semih Süreyya, Rasih, Sait Sali.hattln, 
Davil Jaffe, Ciras, Tevfik Hacar, Kris, 
Necmi, Orhan, Vedat Abut Beyler. 

Şişlide satılık ev 
Şişlide 6 oda, mutfak, banyo, 

kalorifer ve her türlü konforu haiz 
bir ev satılıkbr. 

Müracaat: >'Milliyet N. B. 
6981 

ı 
Y•nl n•,rly•t 

İhtiyat zabiti 
Burhan Cahit Bey arkadaşımızın ev• 

velce gazetelerde çıkan bu romanı Ka· 
naat kitaphanesi tarafından kitap şeklin 
de basılmııtrr. Harp devrinin genç nes
line ait çok meraklı ve hakiki bir ma• 
cerayı kendine mahsus üslUp ile anlatan 
Burhan Cahit Bey bu romanı ile harp e
debiyatımızın mühim bir boıluğıınu dol· 
durmuştur. 

Burhan Cahit Beyin romanlannı me
rakla ve zevkle okuyanlar ve bilhassa 
gençler tabii tarafından büyük bir feda 
kiirlıkla (50} kuruta piyasaya çıkarılan 
bu 350 sahifelik büyük romanı her hal
de kütüphanelerinden ekoik etmiyecek· 
lerrlir. 

Holivut 
Avrupa mecmualarına muadil olan 

Holivut'un 3 üncü aene 42 inci sayıaı 
renkli çok güzel resimler ve büyük si· 
nemaların film mevzuları ile film ten
kitlerini havi olarak intişar etmiştir. 

Varlık 
Bu ııüzel ve kıymetli mecmuanın ye

dinci nüshası da İntİ§ar etti. Yaşar Na
bi Beyin Üniversite gençlerini bilhassa 
alakadar edecek ve son gÜnlerin bazı 
münakaıalarma yeni bir istikamet ve
recek mahiyette bir miısahebesi, Abdül
hak Şinasi, Nurullah Ata, Cemil Sena 
Osman Halit ve Ziya Osman Beylerin 
muhtelif fikir ve sanat bahisplerine ciair 
makaleleri ve Cevdet Kudretin yeni bir 
piyesinden güzel bir parça vardır. Bu 
nüshanın Necip Fazılla batlayan ıiir 
cephesi de pek kuvvetlidir ve bu derin 
şairden batka Ömer Bedreddin, Ahemt 
Hamdi, Vasfi Mahir, Ahmet Mühıp, 
Feridun Fazıl, Cahit Sitki, Hıfzı Uğuz 
Beylerin ve Nezihe Şefik ve Fevziye 
Abdullah Hanımların birer manzumeleri 
le süslenmiştir. Nahit Sırrı Beyin yakın 
da kitap şeklinde çıkacağı bildirilen 
''Kanlıcanın bir yalısında' 'isimli tefri 
ka11 bu nüshada bitiyor, Bütün bir ma• 
ziyi yaşatan bu güzeJ eserin son kısmın 
dan batka mecmuada biri Fikret Adil 
Beyin telif ve diğeri Ali Haydar Bey 
hocamız tarafından bulgarcadan tercüme 
olmak üzre iki hikaye daha vardır. 

Bütün olwyucularımıza bararetle tav 
siye ederiz. 

22 Teşrinievvel Pazar ve 24 Teşri· 

nievvel Salı ak§Rmları saat 21,30 te 

Fransız Tiyatrosunda 
meıhur Parisli piyanist 

ALFRED KORTOT 
tarafından iki gala konseri verilecektir. 

Şen tarkıları - Zarif tuvaletleri Çok eğlenceli mevzuu ıle 

BABY (Çapkın Kız) 
filmi bütün seyircilerini kahkahayla güldürecektir. 

Oynıyan; sevimli ve şuh artist • 

ANNY ONDRA Fransızca sözlüdür 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi 

Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 40868. (8754) 

MÜESSiF BiR 
ZİYA 

Darüşşafaka Müdürlüğünden : 
Esbak mabeyinci Osman B. in kı
zı ve esbak Berlin sefiri Mütür 
Tevfik Pata haremi Nudiye HF • 
uzun zamandanberi duçar olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün 
öğle vakti vefat etmiştir. Merhume 

, Darünafaka yetimlerine hakiki bir 
ana olmuf ve Darüşşafakaya pek 
mühim teberrulerde bulunmuş i
di. Vefatı Darüşşafaka ailesi için 
derin bir matem olmuştur. Ce
nazesi pertembe günü saat on bir· 
de Şişlide Osman B. istasyonu ar· 
kasındaki konağından kaldırılarak 
Ayasofya camiinde namazı kılındık 
tan sonra metfeni mahsusuna tev
di olunacaktır. Bütün Darüşşafa
ka mezun ve muhiplerinin cena
zeye iştir akları temenni olunur. 
(5704) --- -- ------

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

ISTANBUL ı 
18 Gramofon. 
19, Cennet Han1m. 

1 

19,45 Hazım Bey arafından Karago:ı: 
20,30 Udi Seli.battin. Bey ve Keınani ~ ubal" 

efendi. refakatile Hamiyet Hanım. 
21,30 Gramofon. 
22 den itibaren Anadolu 4\.janaı, Bor•a ha.

berleri, Saat ayarı. 
ANKARA: 
1230 - 13 30: Gramofon. 18: Orkeatra.18145: 

Dans musikisi. 20: Ajans haberleri. 
V A R Ş O V A. 1411 m. 
18: Viyolonsel refakatile taganıtl. 21,05: 

Gitar konseri ve taııan.ni. 22.20: P:yano kon• 
seri. 23,15: Ka!ıve musikisl. 

B U D A P E Ş T E, 550 m . 
18, 45: Salon orkestrası. 20,45: Şark.ela bir 

skeç. 22.45: Haberler. 23,05: Taaann.ili kon• 
&eır. 23,35J Siıran musikisi. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
20,05: Askeri konser. 21.20? "Balo sohbetle• 

ri,, isio:ıli 140 sene evvel:ne ait blı neıriyat. 
22,15: JOSEF MARK.S'ın eserlerinden tarkı~ 
lar (Mark• b!%e c:elbedilen muaiki mütehaııı .. 
•ıdrr). 23.30: Ak,am konaer:... 

MILANO • TORİNO • FLORANSA: 
18,20: T aganni. 20..Z,S: Ecuelı.i Hsanile haber-, 

ler. 21,;ı5: Tiyatro. - Danı muıikiıl. 
ler. - Dana muaikiai. 

P R A C.. 488 m. ~ 
18,40: Plik. 18..SS: Plak. - Alm!lınc:a netri

yat. 20,25: Şarlıal•r. 23,10: Senfonjk konser. 
2.3: Çek~e ve fransı:r.:ca haberler. 

ROM A 1 441 m. 
18,20: K.onıer. 19~35: Arnavutça haberler. 

21: Haberler. - Plik. 22: "AlLn ıraflı kız:,, 
isimli Pu~cini'nin aperau. 
BÜKREŞ,394m. 
18: R11.dyo orke•traır. 19,15: Taganni. 19,35: 

Radyo oırkestrA.sının deTamı. 20,20: Plik ile 
senfonik konser. 21: Keman kona-eri. tl,50: 
Teganni. 22,20: Viyolonıel konseri. 23: Umu- ı 
mi blr yerden konser nakli. 

' 

Aak•rt t•bllğlel' -1 ___ ..) 

Kadıköy askerlik ıubesi reisliğind' 
1 - Harb malullerinin inhisar İ 

miyesinin tevziatına 21-10-933 c 
si günü saat 9 da başlanacaktır. 

2 - Harb malilllerinin maat ciiz 
resmi senetlerini. iki1er kıta foto 
beşer ve ikiter kuruşluk pul alaralı: 
dıköy hükumet konağında mütet 
komisyona müracaat etmeleri. 

* * * 
Harp malullerinin 933 

dağıtılıyor • 
Emin Önü Askedik ıubesi reisli 

den : 
1 - 21-10-933 tarihinden itibar"" 

marteıi, salı çarfamba günleri haf . 
üç gün harp malullerinin 933 aene>' 
ramiı.oelcri dağıtılacaktır. 

2 - Harp malillleri yedlerindeki .. 
mi senet, maaı- cüzdanı, t·apol' ve JJ~ 
tezkereleriyle birlikte ikiıer tane re 
leri de yanlarında olarak tubeye g 
rL 

3 - M. M. V. Celilesince tanziın 
nan cetvelde harp malulleri mey 
da isimleri dahil bulunmıyanlara ikr 
ye '•erilmiyecektir. 

4 - Bu kabil kimselerin noksan 
saikle müracaat etmemeleri menfaati 
namıan ilin olunur. 

Mulullere tııtün ikramiyesi 
Harp Malulleri Birliğinden: ti• 

malU.llerinin tütün ikranıiyesine 

defterler Milli Müdafaa Vekaleti" 
den Kolordulara gönderilmiıtir. Oç 
cü Kolorduya gelen defterler atlı 
lik şubelerine tevdi edilmiıtir. Te~ 
at günleri şubelerle malmüdürliil<l 
araımda kararatbrıldrktan aonra " 
rıca ii. nolunacaktır. 

Jnilliy~t 
ıurm umde;i"M -iL L 1 Y E T" ıit• 

ABONE OCRETLERl: 
Türki7e İçiaı Hariç. için 

L. K. L. JC. 
3 a,.-lıiı 4- a-
8 n 750 H-

~2 .. 14- 21-_,,,,,,,,, 

Gelen e•rak sari •erilm•z.- Müddt:cl 
seçen nüshalar 10 kunı4tur.- Ga.1:et• •• 
matbaay• a.it itler için mü.diri7ate 11111• 
raıı;aat edilir. Gaz•temb ll&nların me•'11• 
liyetini kabul atmaa. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy aıkerl rasat ınerkezindeıt. .J~ 

dıiınuz malümata l'Öre busün haY• b"" 
lutlu olacak ve rÜ:Z:Bi.r tiınali istik,aolol~ 
le.rdıen eaecektir. 

Dün lıava tazyiki 758 milimetre, ,,
fazla sıcaklık 21, en az 8 dereco k• 
edilmittir. 

lST AN BUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

'R .. •k'l•m ıaat 21 de 

GOL ve 
GÖNÜL 

YALNll hN bÜYÜK FiLMLERi GÖSTERMEKLE iŞTiHAR EDEN 

iPEK sineması yarın matinlerden itibaren 
Bu hafta yalnız PARİS'te 87 sinemada 

birden gösterilen 
Komedi 

Yazan: Müsahip Za 
de CeClal Bey ili 
Zabitan gecesi • 

7615 , . 

- Günlük kokulu kilise salonun 
dan kendimi günetli avluya at
tım. 

Biraz evvel gördüğüm kızlar o
rada idi. Fakat hi,_ birini tanımı
yordum. 

Beni görünce sokuldular. Fa
kat onlar Ermenice Jı:onutuyorlar· 
d a 

ı. 

Etrafıma toplandılar. Bir çok fey 
ler söyliyorlardı. Fakat hiç anla
mıyordum. Kollarımdaki sargıları 
gösteriyorlardı. 

Ben sokağa fırlayacak bir kapı 
arıyordum. Kızların biri biraz 
Türkçe biliyordu. Ona kapıyı ıor
clum • . 

- Çıkılmaz ki, kilitlidir! De
di. 

Tat avlunun kötesini dolattım. 
Çıkacak bir yer bulamadım. 

Uzaklarda araba seşleri geli
yordu. 

Kilise avlusunun bir kötesinde 
"duran tahta tulumbanın basama
ğına oturdum. Ne yapacağımı dü
tünüyordum. · 

Biraz sonra Türkçe bilen kadın 
batını kapıdan çıkardı. 

Öteki çocuklara Ermenice bir
feyler söyledi. 

Sonra bana: 
- Siranuş. dedi. Gel yemek yi-

yeceksin. 
Hırsla batımı çevirdim: 
- istemem! 
Kızlar içeri girdiler. Kadın bu 

defa bana arasına tereyağı, pey
nir konmut bir ekmekle bir paket 
çikulata getirdi. Gönlümü almak 
istiyerek: 

- Kızım, bunları Amerikalı 
hemtireler yolladı. Karnın aç kal
masın. Uzak yola ,.ıkacaksm. 

Almadım. Canım bir fey iste
miyordu. 

Kadın, o kadar yalvarmasına 
rağmen getirdiklerini geri götür
dü .. 

Aktama doğru; zincirli hemti· 
re ile beraber sakallı bir adam gel 
diler. 

Sakallı adam Türkçe konu9u• 
yordu. 

Beni içeri aldılar. Sakallı adam 
bir çantadan eczalar, pamhkla.r 
çıkardı. Sargılarlllll çözdü. Canı
mı acıtmaktan çekinir gibi, yavat 
yavat ilaç sürdü. Temiz bir bez 
sardı. 

Kolumdaki yara derince idi. 
Sol elimin üzeri iki üç yerinden 

çizilmif,yaralar kapanmıttı. 
fakat sakallı doktor: 
- Sargıyı sakın açma kızım, 

dedi. Mikrop kaptırırsın. 

ÇELİK ADA 
muazzam ıaheseri takdim edecektir. 3 
tamamile Fransızca sözlüdür, oynıyanlar 

milyon liraya mal olan bu yüksek eaer 
CHARLES BOYER - JEAN MURA'f 

it '• 1( !• - 1 • • ·<' ' • 

Doktor papazlarla da Ermeni
ce konuttu. Zincirli hemtire bana 
bir küçük paket getirdi, verdi. 

Açtım. Bir çok tekilde biskuvi
ler. 

Kasabada iken bisküviyi Ak
tar Nuri Efendinin dükkanında 
cam kavanozlar içinde görür, her 
aktam mektepten çıkarken üç 
dört tane alırdım. Bisküviyi çok 
seviyordum. Karnım da acıkmıt· 
tı. Bir köteye çekildim. Belki dört 
saattenberi başımdan geçen vaka
ları dütüne düşüne biskuviyi ye
dim. 

Gün kararıyor. 
Kilise avlusuna karanlık çöktü. 
Papaslar içeride mumlar yak-

tılar. 
Ne zaman gidecektik? 

Arkadatlarım acaba ne oldu
lar? 

Güzel Ayteyi uzun boylu zabit 
nereye götürdü •. 

Ermeinler babamı, anamı kes
tiler. Beni ne yapacaklar, nereye 
götürecekler. Bana niçin sen Er
menisin diyorlar, 

Kilisenin avluaunda, karanlığa 
gömülüp kalmak, unutulmak isti
yorum. 

l,.eride yüksek sesle dua eden 
papaslar, birer birer dıtarı çıkma-

(8752: 

ğa batladılar. 
Türkçe bilen kadın da bera 

geldi. 
Bir çok adamlar, karanlıkta 

liseye girip çıkıyorlardı. Fakat O 

reden çıkıyorlardı, gör~miY 
dum. 

Kadın bana seslendi: 
- Sizanut, kızım gel. 
Bu isme çok sinirleniyord 

Herkesin pek beğendiği adını 
güzeldi. 

Sesimi çıkarmadım. 
Gözlerini karanlığa alıttır 

beni gördü. 
Geldi.Elimi tuttu, kaldırdı: 
- Haydi kızım, yola çıka 

ğız. Seni hazırlıyayım. 
Buradan biran evvel kur 

mak için her feye razı idim. yo 
da beldi ke kaçabilecektim. lı 

l,.eri girdik. Öteki kızlar da 
zırlanmıtlardı. Hepsinin ark 
da ayni renk, ayni biçimde ha 
niler vardı. 

Bana da bir tane verdiler. 
Sonra ellerimize yolda yeıtl 

için birer paket sıkıttırdılar. 
Papaılar ve kadınlar bizi ~ 

larma alıp biraz evvel durdu 
avludan geçirdiler. Büyük bir I 
pıdan ikinci bir avluya ,_1kard1

.} 

(BitmeJı 
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• onışu memleketlerde 

Elcezire de Nesturiler 
1 

. 
Dün Ankarada imza Edilen Türk-
Romen dostluk muahedesinin metni 

dahi mülteci Nasturilerin gözü, Elcezİ· 
renin en münbi.t ve ekseriyetle kürtler .. 
le meskun olan (Ördek gagası) kısmın 
dadır. Her nekadar mültecilerin (Hasoi 
çe) ile (kamışlı) arasında (Elberk) ha• 
rap köylerinde iokan olunacaklarına 
dair şayialar varsa da bu köylerde ev• 
velce iskan edilen Beşiri Ermenileri, i .. 
ki sene kadar ancak oturabilmiş, bilaha 
ra kuraklıktan dolayi köylerini terkede 
rek kamilen Kamışlı, Aynidiver kavali
sine ve Türk hududu boyuna toplanmış 
!ardır. 

~u göçebelerin bir yere yerleştirilmesi 
Bt~!lı ~~ni ihtilaflara yol açacak mı? 

ı • ( Mıllıyet) G a r.tı; ku 1 • - eçen ay zar• 
a Suriyen~vct ~de müsademeden 

ına iltica e~n Yukarı Elcezire mmta· 
nııntakasın~\Nasturiler halen Hassi 

hını old eldemektedirler. 
i defa Pi ~ğb ve~~h~.e Nasturiler bi
Plar hali ~ a ur onunden muhtelif 

ılisinde t n 
1 
• Dicleyi geçerek Safan 

&nıızlar ~p ~ıınutlardı. O sıralarda 
'Yareler g~n ;•a kartı bazı kıtalar ve 
•dilerini ıU~h •;er~k . önlemiıler ve 

dell' 'le de •ilô!ıl eılıırune davet etıniı· 
• da u:caı,ı arı alınamadığı gibi hudut 

. • te"'•- •ıtırılınamı•lardı N t . -·-uen t I • • aı urı· 
ba; Jeçereko~r':.İ.dıktan sonra Dicleyi 

• ır lralc tab hudut postalarına 
1t'ı f~kat Y•tiıc':İna zayiat verditmit· 

erı kar111 rak muntazam kuv• 
ıcrz:ek tekr~n~a ~hemmiyetli telefat 

;ı .larafındarı urıye!e geçmiı ve Fran 

8
"1iflerd;,. Hassıca mıntakasına ge 
u lı . 

F udut teca .. 1 
, !&.nsa bük. vuz eri dolayisile lrak 

e)a"•d1nde Yekd~?'e~l~ri Akvam cemiyeti a· ıgennı ıikayet etıniıler· 
. .;,, ır laraft 
15' t llıÜıtalıiİ' da Naıturiler kendilerine 

ltta b 1 Yurt verı'lın · · · ·· c' .. ~ unın 1 esı ıçın mura .. 
lluz hır •-- uı ardır. Akvam cemiyeti 
r b nl ~•ar ve · . •ı... u arın lekr mu, olmamakla bera 

fi 
11 

'k. Elcezire• d:'°· 1 •.aka iadeleri veya 
ıl 1 ın~~inin ta ~·~anları '"?evzularm 

t<' ;alıılirıded" tbiki daha zıyade ihti· 
"fııf asturile · ır. 
u ip v • rın E:I . "" e llkanl b cezıre mınlakasına 
•••· Ye V arı e k d . . , i atani llıe.baf~ ~· a ar . S urıye\ıle 

"' de bu k f' ilın arzusuna muga· 
ol' ıarıaızı.u,n te e~ 'Yet Elcezire için 
ıı' llıı.~ ~tbikına'P•t C:hnit olduğu proğ· 
...,,ırorunrrıerrı ._ rrıa~ı olacak kadar mües 
,,.. ran,ı.zı e,.tedır. 

l 'Verdiltı~;l ~len en ziyade ehemmi· 
tf'. Naaturi! I cihet lrakt'a olduğu gibi 

ıJsı': b.,.a~rd e Yerliler .. a.~aaında ihtilaf 
•e huni a tehaddusune mani ol· 

, :tııi Ceph:;e di~er yerli hiristiyanlar· 
Si lı, u layeded" bkı~leıtirmektir. Zira an 

, uırıeunin ır ı müstakbel Elcezire 
-~ •eırıin b temellerini kurmaya salih 
,ı •tunı azırıa 1 e la •r. E:J .nmıı o ur, Ancak bu .• ı.,,,._ cezıredeki d" - h" . . eli• iy , --en b" . ıger ınıtıyan 

çil'ııa •t leılı:ilineırl~ o!•alar dahi yine ek 
ket" 1 J~•.ı..ıardı Bu•aıt bir ıruktarı bu 

. 'ller Ye !· u sebeple lrakt'a ka· 
e""'.:e _seı.,;.et"• Naıtı,.ileri dahi Elcezi

etl ,.:1~ lllıııı:ı. çalıımaktadırlar. Halen 
a1 '.ıp urııeıirı 1 akında bulunan mülteci 

ııaİ "1enıupr b t' a kalan aileleri ve bu 
ıot ~"''-ita arekat esnasında lrak'm 
Is. Urilerin /'na dağılmıı olan diğer 

I beidel\tıı k Yakında kendilerine iltİ· 
. Inadiye, e tedir, Bundan batka Za· 

er de El ""':'takalarında kalan Nas· 
elı:tedirterCezıreye hicrete teşvik e-
u.,ı._ - • 

. """"' hep . zı,...de bir· ' 1, hicret ettiği takdirde 
.. ~ b.,Jiğ o\~li~an mıktarı mühim bir 

1 l 'Yııi ca,.tır ••i llııntaı. • lioyı, "ardı, Fr ada bir de Kürtlük 
a Su~~tuları :,:'11z ~omurları 927 

• lliiı, t Ye top.,.lr.~aga başladıktan 
tte bui~!elıkülü h:k'k.da ınüstakil bir 
nıda ı-.::."tlardır, c:• bunlara 
~· bir te 'Y• lıuduıt Çen seneler 

lııkler y !•kküle ·r arı civarında 
t ekıe~Pd~ııaa d:~t vermek için 

J. E:l~· Y~tı bulu ıç bir yerde 
.ı· birle ••e de l<ür~''• nihayet 

iil lil!:::ı•k •ııretiı:••n.. de hiriıtiyan 
lrıuıtur a retireb"J rrıuotakil bir te· 
32 ~ ;,

1 
1 ecekleri kabul o-

"' 'd "- C••" t« e ve l( -ırenin 
. •zinde •ırııılı ve "Ark~~ olan Has· 
Yani bazı l(.. Ynıdıver kaza 

~lıine '~ t"af•nd~~\•le. başlarile Hi-
E:ı..,/ ubulan rrı .. urıye hükumeti 

' llu •re •iYas ti ? §terek çıkıt mÜs• 
" d;;,.,,Ç1•kıı ••~a e nınd tezahürlerinden 

·~ırı·· ·•sın 5 · ·~ 1:: Uf, Yeri . a urıye memur· 
lı.aı~ lcezire . e_rınden kovuhnuı ve 

t. l::lc-.; YaajO:,ç~n Akvam meclisine 
"-n "• •e Ara ı' ır. l' akat bu hare· 
1 "'111.ab~efreııer~ ~nnın tiddetli he
~aı, · ~I faatiye~' mucip olmuş, onlar 
:b; lıoi'~ ltıukab~i ve Suriye'den ayrıl 

l•ai..:""•ılard ı nıazbatalar tanzi· 
'il\, '"••rl(iirtier~r. Arapların bu mu 
Dylı.Un 

1 
•le. E:I ~n de pek çoğu iş· 

rı~. •ı ı. Cezıre'd b" h" · · 
•q Su . e><küı ·· e ır ırıstiyan 

r. '•Ye itle une taraftar olmadık· 
~u ilk ltıurlarına bildirmişler· 
linde11 lttrübe 
llı!a her lıer !• eyj. b.ir netice verme

ı,el ~ Ye 0.t~er ı:"ak"kıaı gibi kalmıı, bu· 
~llıiıı; lı.ı i•in Naoturilerinin Elce-

' '"'' r • Prop Jıl ~" illı' Eylül agandaya kuvvet 

11
ç tt te~aıturı ı::;;ı ~arfında 1000 
r nlea- , Yer\j . . lesı Elcezireve 

yo "lltıil '.••••nd bırı •tiyanlardan ileri 
lıe11d)°i~ Su ~ Yapılan içtimalarda 

lada y~ "11~ ;:?'•Ye gelişi alkıılarunıt 
il., ili dıırı •d·ı'"<:a _ve yiyecek husu· 
il'- -·•Ya.rıda b1• 11\ıttir . 

ııJI" ,""""'Yan" ır ın··d ,ı •~Uy rıoyı, u dettenberi seale 
~'!••d=~ ~evke~~tu· 8edirhaniler Ha 
•ınd ıçtiına 1 tnış, Halepte ve 

1 •oı ~~ de iıf larda Hoybunculuk 
,,) •ı.11 "L"•lle1-;., ıfadeye çalışılnuıtır. 

"1; aı"'~ettır. ~uluı\efetine mani ol
~i •y~lerirıe ıra Elcezire Kürtleri 

, ıt. lı-ı. "'•ktıırın ar~akta olan Naıturİ· 
~~el' ~ne d~~. l'ıııllı.r~ ıleride kendilerini 

loı. ltırec ••. '? kılacak bir akalliyet 
1 •L •ltu • •gııtı ·· 
! ~ -ııaııı ı;ııen,. b gormekte oldukların 
P.: ql- ::·~~! •dır. 1) h ıı:elişinden memnun 
ı Y _ ~·"'Jt~d~ırıı a a doğrusu Kürtle· 

) ır. ş · araplarla hemfikir bu· 
!ıl' Cİdq~~leıi~:;:,ali lrak~'a (müstakil t .~ llda bi:.""&adeın j dolayı Irak kürtleri 
~ 11 ~ ... t tok k • er Yaparak iki taraf· 
~ ltrt Urilerin aE döl.~lmesine ıebep o 

"lıı ,~ ty11; , lcezıre' de de bir gün 
1 ..... "hg . ··.,ın ol ayı çıkarmayacakla· 
~ııJ llnatrıaz. Hatta bugün 

,. ~ad.l'o "\ 
~ ~ "" ~~" sahif emiz 
~ t-111 ereC!Qf 
~ tıl' ~ ıt·ıQ 1•lıir "'.'•zın çokluğundan 
, ·' ı •r· ettık K ·ı . . [ıl""' •~. ' <ırt erımızden 

Ji} 

Nasturiler de şimdilik ayni köylerde 
isk>n edilseler dahi bir müddet &onra 
Beşiri Ermeniler gibi şimaldeki 
daha ıyı yerlere toplanacaklardır 
ki, netice itibarile Kürtlerin zararına• 
ıdır~ -

Naoturiler, Irak Levi kıtalarında mÜ· 
keınmel talim ve terbiye görmüş muha· 
ripler olduklarından Kürtlere ve Arap· 
!ara baş eymeyeceklerdir. Kendilerine 
miislakil Elcezirenin temel kuvveti fi. 
kirleri telkin edilen bu unsurun icabın· 
da kürtler aleyhine de oha müzaheret gö 
receği şüpheoiz addolunabilir. 

Şimdiye kadar timali lrak'ta müstakil 
Asuri - Naıturi yurdu tesisine çalışan 
lngilizlerin muvaffak olamadıkları . bu 
mesele, şimdi artık Fransızların elıne 
geçmiştir. . . . , 

Elcezire'de Arap-Kürt ekserıyetı ıçın 
de vücuda getirilmek istenilen Assiro· 
Kaldeen teşekkülü münasebetile şima• 
li lrak'ta olduğu gibi Elcezircde de mü 
him badioeler cereyanı ihtimal dahilin• 
dedir. Elcezire mıntakası, mevcutları o~ 
bınleri geçen Şammar, Aneze, Tay ve dı 
ğer mühim Arap a§İretlerinin ~':langi~ 
hıdır. Iraktaki Nasturi hareketını tenkil 
de mühim bir amil olan umum Şammar 
reisi ( . .\cil yaver) in Hassice'den uzak 
olmayan Elcezire hudutlarında bekle· 
mekte olduğu haberleri vardır. Bu ahva
le bakılırsa Naıturi meseleıinin daha 
bir çok kan dökülmesine sebep olacağı 
tahmin edilebilir. 

Memlekette -
incir meselesi 

AYDIN, (Milliyet) - Mahmut E· 
sat Beyin lzmir yemit çarşısı hakkın· 
da yazdıkları yazılar müstahsilleri çok 
memnun etmiı ve derin alika uyandır .. -mııtır. 

lzmir ticaret odası reisi 8aıct ımcle 
Hakkı Beyin müstahsillere ve aracı tüc· 
carlar haklarını müdafaa etmesi ve müs
tahsillerin malını değer fiatile satmak 
hu&usundaki azim ve sebatı burada mem 
nuniyetle karşılanmakta ve diğer bazı 
komisyoncu ve tüccarların çevirdikleri 
dolaplar büyük teessür ve nefret hisle· 
ri uyandırmaktadır. 

Müstahsil incir itinin bir elden ida
resini ve bu ite devletin müdahalesini 
temenni etmektedirler. 

Çan kırı panayırı 
Her ÇANKIRI, (Milliyet) -

sene olduğu gibi bu sene de Çan· 
kırı panayırı açılmıttır. Diğer yıl
lara nazaran daha az bir kalabalık 
olmuttur. Ekseri hayvan satıfl ga 
yet ucuz olmuttur. Oç gün devam e 
den panayır esnaf üzerinde hemen 
tesirsiz gibi geçmiştir. 
şarki Karaağaç tay!are~i 

BBOLU, (Milliyet) -; <;umhurıı;et 
bayramı kutlulaına meraoıı~ı dolayısıy· 
le Soluya gelecek tayyare ~tosu.na ~la· 
vuzluk yapacak olan Şarkı Kiı.raagaç 
tayyaresi tetkikat ve hazırlık yapmak 
üzere bu gün saat 10,30 da Soluya gel· 
mit şehir üzerinde uçuşlar y~ptıktan 

• mu"'nası"p bulduğu ){aragozler ça 
sonra • · I . mı-.fır Halk tayyareyı sevınç e 
yırsna sn Y • 

karplamıştır. 

Talebeye bayramda ~!bise 
AYDIN, (Milliyet) - _Yilayet en· 

.. , S n'atlar ve y enıpazar yatı 
cumenı a lb" k k t vıo 
mektebi talebelerinin e ıse, as e 

. . . ..mh ·yet bayramında da· 
fotınlerının cu urı • . .. 
ğıtılmnk üzere. ih:ılelerını yapmı§, ınute-
ahhitlere vermıştır.. .. · 

Halkevi içtimai yardım ~ubes~ !f•Y· 
dirilecek fakir çocukların elbıselerını te-

min için çalışıyor.-o,_------

Bence iki 
Çare var 

(Bsşr ı inci sahifede) .. 
d n muhtelif mevzular etrafında mula· 
le:larını oöylerken bir aralık sordub: il 

__ Türkler arasında Rumence en 

var mıdır? 
- Pek az, h' 
Bükret elçimiz Hamdullah Sup 1 

Bey muhavereye karıtarak:_ 
_ Çok vardır; mesela Dobruca 

Türkleri.. ·ı·· · k ce Beynelmilel şöhret giı umoıyere • 

vap verdi. "f "h tti O 1 Romanyanın ı tı ar e • 
- n ar B" d onlardan 

ği tebaaoındandır. ız e 
&OD derece memnunuz. . 

S 
· n ilerlemiş oaatinde hah~• 

uvareru d Milletler Cemı· 
politika ve bu mey.an ~· münasebetle 
yetine intikal. ·~::;ak ~rplomat olduğu
bir kaza eıerı 0 

.. ·· Titulescu Ce
nu ifa~e edd~n M~:gy~nkü rolünü tahlil 
nevremn un ve • • ··mı"t· .. ye yarın ıçın u 
etti. Bu mueı~eııe eldi"ini söyledi. 
ler :;.sle~e~iı!ı:ı:.:n~n e~rafında hat" 

o•Y? "d" Dı"n\eyiciler arasın 
'lmıt• 1 .... genıt e . . M .. • ö Antonof ta goru· 

Bulgar sefM.. .. 
0 fnıonof Milletler Ce

lüror~u.bah ~s~: ,öze karııtı. Ve ~Ö~· 
mıyetı sın ba mütaleanna ııtı• 
yö Tituleıcunu,;'! • .~1 

ledi Bu ciddi mev 
ak demiyecegını soy · ah" 

r e . ·ır b"r münakaşa m •· 
zu .üzerJndMö:"ıö ı Tituleıcu - Möayö 
yetı alan .... Y . meraklı ıafhalar ar
Antonof goruıme11 

(Başı 1 inci sahifede) 
Tevfik Rüttü Beyi, Hatmetlü Ronıan
ya Kralı: Romanya Hariciye nazın 
M. Titulescu'yu murahhas tayin eyle
mişlerdir. 

1 

MezkUr murahhaslar, usulü daire • 
sinde tanzim edilmiş olduğu görülen 
sali.hiyetnamelerini teati ettikten son· 
ra aşağıdaki ahkamı tekarrür ettinnit 
!erdir: 

Madde 1 - Türkiye cümhuriyeti 
ile Romanya Kralhğı ve milletleri ara 
sında gayri kabili ihlal bir sulh ve &a• 

mimi ve ebedi bir dostluk mevcuttur 
ve mevcut olacaktır. 

Madde 2 -- Milli siyasetlerinin bir 
vasıtası alarak biribirine karşı ne har 
be ne de 3 ve 4 temmuz 1933 tarihli 
mukavelelerde tayin edilen 1ekilde 
tecavüze müracaat etmemek ve dola· 
yısiyle de ahar tarafından yapılan 
bir tecavüz hareketine iştirak et
memek hususunda evvelce giritmit 
oldukları taahhüde sadık bulunan ali 
iki akit taraf bundan maada başka 
devletler tarafından teşebbüs oluna • 
cak her tecavüzü veya herhangi bir 
tecavüze itliraki ve keza iki memleket· 
ten biri aleyhine yapılacak her teca• 
vüz anlaşmaomı takbih eylemek taah· 
hüdünde bulunurlar. 

Madde 3 - Yüksek akit taraflar, 
itbu muahedenin meriyete girmesin • 
den sonraki vaziyet veya vakıalardan 
doğan ve bu bapta iki tarafça iddia 
edilen hakka karıılıklı itirazda bulu • 
nulan ve makul bir mühlet zarfında 
alelade diplomatik usullerle halledi • 
emiyen her ihtilafı aşağıda derpiş O• 

lunan şekilde uzlaşma ve yahut adli 
veya tahkimi surette tesviye yoluyle 
halletmeyi taahhüt ederler. 

Yüksek iki akit taraf, beynelmilel 
daimi adalet divanı nizamnamesinin 
ihtiyari 36 ıncı maddesine iltihakla • 
rı sırasında yapmıt oldukları kuyutlu 
ibtiraziyeyi işbu itilafnamenin tatbikı 
hakkında da muhafaza eylerler. Di • 
ğer taraftan yukarıda zikrolunan ta .. 
ahhüdün, ıu hususlarda tatbik edile· 
miyeceği de bedihidir: 

1 - Hususi şahısların yük· 
sek akit taraflardan biri aleyhinde 
ileri sürebilecekleri iddialara müteal
lik olup akit taraftan ibrine ait sala
hiyettar milli mahkemeler tarafın • 
dan kat'i olarak hal ve fasledilecek o• 
lan ihtilaflara, 

2 - Hukuku düvelin da· 
hili hak gibi münhasırıın devletlerin 
salahiyetleri dahilinde bırakt\ğı veya 
hukuku hükümraniye müteallik me • 
selelere ait ihtilaflara. 

iki tarafın arazi statülerine taal· 
l(lk eden ihtilaflara, 

Madde 4- Yüksek akit taraflar a 
rasında mer'i bulunan diğer muk.ave
lelerde tarzı tesviyeleri hakkında hu 
susi bi; usul derpiş edilmiş olan ihtilaf 
lar mezkur mukaveleler ahkamı mu• 
cibince hal ve tesviye olunacaktır. 

Madde 5 - iki taraf ihtilafı bir ha 
kem mahkeme•İne tevdi humsunda 
mutabık iseler, bir tahkimname tan • 
zim edeceklerdir. iki taraf beynelmi· 
lel ihtilifların muslihane tesviyesi. i .. 
çin sadece 18 teşrinievvel 1907 Laha
ye .. x .. mul~aveleaine müracaat et
mek hususunda mutabık bulunmadık· 
la<' takdirde, mezkür tahkimnamede 
hakemlerin intihabından ve ihtilaf 
:ınevzuundan maada hakemler tarafın 
dan takip olunacak usul ve tatbik e· 
dilecek esas kaideleri de tayin ve le•· 
bit edeceklerdir. 

Madde 6 - Akit taraflar ihtilafı 
hakem mahkemesine tevdide mutabık 
iseler, bundan evvelki maddede der • 
pi~ olunan tahkimname hususunda ve
ya hakemlerin tayini.nde uyu~amadık· 
lan takdirde, üç ay evvel haber ver • 
mek ıartiyle, iki taraftan biri veya di
ğeri doğrudan doqruya bir istida ile 
ihtilafı beynelmilel daimi adalet di • 
vanına sevketmkte muhtar olacak -
trr. 

Madde 7 - Beynelmilel daimi a· 
dalet divanının kararı veya hakem 
mahkemesinin hükınü i.kit taraflarca 
hüsnü niyetle tatbik ve İcra edilecek-

tir, 
Yukarıda derpiş edilmiş olan şera 

it altında beynelmilel daimi adalet 
divanı kararlarının veya hakem mah 
kemeleri hükümlerinin tefsir veya ic 
rasının sebebiyet verebileceği müşkü 
Iat, akitlerden biri veya diğeri tarafın .. 
dan iatida ile vuku bulacak müracaat 

(x) De Martin yeni umumi muahe. .. 
deler külliyatı, üçüncü seri, üçüncü 
cilt: sahife 360 

zetti. Bulgar sefiri Cenevrenin kendi
sinden beklenen rolü ifa edemediği nok
tasında ısrar ediyork~n Romanya bari .. 
çiye nazın birinci sınıf diplomatlara 
has itidal ile muhatabına görüıleri tem· 
kin ile izah etti ve ona bazı kere derin 
malumat ve mantığı ile bazı kere de 
jeıtlerile ikna edici cevaplar verdi. Gü· 
!erek: 

- iyi ki Vilson değilim, diyen Möı-
yö Titulescu münakaıanın hararetli 
bir gafhasında ve milletlerin hukuku 
mevzuu bahıolunurkoen Bulgar sefiri .. 
ne ıu hitapta bulundu: 

- Mösyö Antonof anlıyorum ki içi
niz de ifade etmek istediğiniz bir şey 
var. Bulgariıtanın bazı arzularının ta
hakkuku için çare ve imkan mı arıyor· 
ıunuz. Bence iki çare var: 

Harp veya müzakere .. Harp yolu ile 
gayenize varmak taraftarı mısını:ı? 

Hariciye nazırnun bu suali cevapsız 
kalınca gülerek ilave etti: 

- Şu halde müzakere yolu ile işle
rin halli arzuıuraiaıınrz. Müzakereler 
harbi tehir eder ve hatta bertaraf eder. 

Milletler Cemiyeti bugün için lilznn· 
dır. Orası milletlerin buluıma, dertleş· 
me yeridir. Koliılerinde bir çok iılerı 

halledilir. 
Ve tavırlarile ayni kanaatta olmadığı· 

nı izhar eden Bulgar sefirine dönerek: 
- Siz ve bize hizmet etmiş değil mi

dir, sorarım, ıize, dedi. 
Mec. S. 

Üzerine beynelmilel daimi adalet diva 
nmca hal ve faaledilecektir. • 

Madde 8- Yukarıda derpİf edil
miş olan şerait altında hakem veya 
beynelmilel daimi adalet divanı usul· 
]erine mür11caattan evvel iki ikit ta
raf, aralarında bilitili.f, ihtilafı işbu 
mi.akın derpİJ etmekte olduğu uzlaş· 
ma usulü ile halledebilirler. 

Uzlaşma teşebbüsünün akamete uğ• 
raması takdirinde ve 21 inci maddede 
derpiş edilmi ıolan müddetin inkiza· 
sından sonra ihtilaf yukandaki mad
delerde musarrah şerait altında, ica· 
bı hale göre beynelmilel daimi ada· 
Jet divanına veya hakem mahkeme
sine aevkolunabilir. 

Madde 9 - lki akit taraftan biri 
canibinden diğerine bu hususta yapı· 
la':ak talep üzerine üç ay zarfında 
daımi bir uzlaşma komisyonu teıkil e• 
dilmesi lazımdır. 

Madde: 10.- Daimi uzlaşma komiı· 
yonu 3 azadan mürel$ep olacaktır, Yük 
sek akit taraflardan her biri kendi te
baaları arasından müntehap bir komiıer 
tayin edecektir. 

Akit taraflar, aralarında bilitilaf bu 
komisyonun reisini intihap edecekler· 
dir. Bu reiı, ne akit taraflardan birinin 
tebaasından, ne onlann eraziıinde mfi .. 
temek.kin olacak ve ne de onların hizme ı 
bundan evvelki maddede derpiş edilmit 
tinde bulunacaktır. Eğer reioin intihabı j 
olan müddet zarfında vuku bulmadığı 1 
veya riyaset makamının inhililinden iti- ' 
haren üç ay zarfında bir yenisinin inti· 
habı icabeylediği takdirde akit taraflar ; 
ittilaf edemezıe bu reİ• akitlerden biri• 1 

nin istidası üzerine müştereken gösteri• 
lecek bir devlet reisi tarafından - ka· 
bul ederse - tayin edilecektir. Komiser 
ler, üç .sene için tayin olunur. Yeniden 
intihabapları caizdir. Komioerler, yerle· 
rine başkaları tayin edilinciye kadar ve 
her halde vekaletleri müddetinin inkiza 
sına değin vazifeleri batında kalacaklar 
dır. Her hangi bir ihtilafın haline te
vessül olunmadan evvel yüksek iki akit 
tarafın da kendi komiserini azil ve yeri• 
ne hallefini tayin etmeğe hakkı olacak· 
tır. Akitlerden her birinin reisin tayini· 
ne ait muvafakatini geri almaya da hak· 
kı olacaktır. 

Vekalet müddetinin inkizaoı, azil, ve· 
fat, istifa veya sair her hangi bir mani 
dolayisiyle vuku bulacak münhali.ta en 
kısa müddet zarfında, teopit edilmit o
lan usuletevfikan tayinlerde bulunula
caktır. 

Madde : 11. - Uzlaıma komisyonu• 
na müracaat, bilitilaf hareket eden iki 
taraf canibinden ve böyle bir itililf lok 
sa iki taraftan biri canibinden reisi ve
rilecek istida yolu ile vuku bulur. lıti· 
daname, ihtiliıf mevzuunu teşrih ettik· 
ten aonra bir uzlacmaya götürecek her 

' T • k ' türlü tedbire tevessül etmege omısyo-
nu davet edecektir. Eğer İstida yalnız 
akit tarafların biri canibinden verilmiş 
ise bu istidayi veren ayni zamanda di· 1 
ğer tarafa da bildirecektir. J 

Madde: 12.- Akit taraflardan birinin 
bir ihtilafı uzlaşma koıuisyonuna sev• 
ketınesi tarihinden itibaren 1$ gün müd 
det zarfında iki taraftan her biri bu ih· 
tilafın tetkiki için kendi)Eomiseri yerine 
meselede huousi seJiilı,İyel sahibi biriıini 
ikame edebilecektir. Bu hakkını iotimal 
edecek olan taraf keyfiyyeti hemen di· 
ğer tarafa bildirecektir. Keyfiyet kendi
sine bildirilen taraf, bu takdirde bu 
tebliğin kendisine yapılması tarihinden 
itibaren 15 glin zarfında ayni veçbile ha 
reket etmekte muhtardır • 

Madde: 13.- Uzlaşma komisyonu ta 
rafeyn arasında hilafına bir itilaf yokıa, 
reis tarafından gösterilen mahalde top
lanır. 

Madde : 14.- Uzlaıma komisyonu· 
nun vazifesit münaziunfih meseleleri 
tenvir ve tavzih etmek, bu maksatla fay 
dalı malümat toplamak ve akit tarafları 
uz1a4tırmaya gayret etmektir. Komi.ı
yon meseleyi tetkik ettikten sonra bir 
raporla ihtilafın halline matuf teklifler 
ıerdedecektir. 

Madde: 15.- Udaıma komiıyonunun 
usulü, vicahi olacaktır. Komisyon ittifak 
la ittihaz edilmiş ~ksi kararlar mevcut 
olmadığı takdirde, usul meselesini, bey 
nelıniiel ihtilafların müslihane halline 
müteallik 18 teırinievvel 1907 tarihli la· 
haye mukavelenamesinin üçüncü faslın
da münderiç ahkamı hesaba katmak su· 
retivle bizzat kendisi halledecektir. 

Madde : 16.- Uzlaşma komioyonu· 
nun müzakereleri., komisyonunca aki.t ta 
raflarla bilitilaf hilafına karar verilme
miş ise, hafi olacaktır. 

Madde: 17.- Akit taraflar, komisyon 
nezdine ayni zamanda komisyon ile ken 
di aralarında mutavaıaıt vazifesini göre 
cek o1an ajanlar, müşavirler ve müte· 
ha11ıslar tayin etmek ve keza şehadeti• 
ni faydalı adedecekleri her ıahsın iotİ· 
maını da iki tarafın ajanlarından, mü· 
ıavir ve mütehassıslarından ve komiı· 
yon huzuruna celbini faydalı göreceği 
her ıahıatan - metbu hükumetlerinin 
riza ve muvafakatiyle - şifahi izahat iı 
temetke muhtardır. 

Madde : 18.- Akit taraflar, uzlaşma 
komisyonunun mesaisini teshil etıneyi ve 
bilhassa, mümkün olduğu kadar vasi 
mikyas dahilinde, faydalı veaikaları ve 
malUmatı vermeyi ve komisyonun tahit 
Jeri veya mütehaııısları celp veya isti
ma etınecine müsaade bahşolmak için 
kendi kanunları mucibince malik olduğu 
bütün vasıtaları kullanmayı teahhüt e· 
derler. 

Madde : 19.- Uzlaşma komisyonu ih 
tilafın kendiıine tevdü tarihinden itiba 
ren dört ay zarfında raporunu verecek 
tir. Meğerki tarafeyn bu müddeti tem· 
dit huıuıunda mutabık kalırlar, 

Raporun birer nüshasi akit taraflar· 
dan her birine verilecektir. Rapor ne 
hadiseleri teşrih noktasından ne de hu· 
kuki esbabı mücibeıi itibarile bir hakem 
kararı mahiyetinde olmayacaktır. 

Madde : 20.- Uzlaşma komisyonu, 
kendi raporunda mündereç tarzı tesviye 
teklifleri hakkında, akit taraflarca veri.· 
lecek kararın müddetini tesbit edecektir. 
Bu müddet, üç ayı tecavüz etıniyecektir. 

Madde 21 - Komiserlerden her bi
rine, maıa ig.inin devamr müddetince, 
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Muahede Nasıl imza Edildi? 
. . (Ba§t 1 inci sahifede) 

da bırıncı acıım olduğunu oöyleyin· 
ce, M. Titulescu ili.ve etti: 

- Yürünecek yolu bildikten oon· 
ra .• ._ .. , ...... . •_ı.aıwli 

Teşyi 
Muhterem misafiri te§yİ merasi • 

mi ço kparlak oldu. M. ve Madam 
Titulescu güzel Ankaradan ayrıl • 
maktan cidden meyus olduklarını 

muhtelif vesilelerle ifade ettiler. 

Gıpte edilecek bir memuriyet 
Trenin hareketinden evvel M. 

Tituleacu vagonun penceresinden 
Fransız sefirine: 

- Gıpte edilecek bir memuriye• 
tiniz var dedi. ve alkı§]ar arasmda 
tren hareket ederekn lomet Paıa 
ile Tevfik Rüıtü Beye hitap ede • 

rek: 
- Bükreıte sizlere intizar ede • 

ceğiz. Hanımefendilerle.. Orovar 

ve merıi .. 
'Ajansın tebliği 

ANKARA 17 (A.A.) - Türki. 
ye • Romanya dostluk, ademi teca• 
vüz, hakem ve uzlaıma muahede • 
si bugün saat 16 buçukta Hariciye 

Vekaletinde kütüphane salonunda 
Hariciye Vekili Tevfik Rü§tÜ Beyle 
Romanya Hariciye Nazırı M. Titu· 
lescu arasında İm:p;alannıııtır. Mua· 

hedeyi evvela Romanya Hariciye 
nazırı M. Titulescu ve onu takiben 
de Tevfik Rüttü Bey imzalamıtlar• 
drr. iki memleket münasebatında 

açılan bu yeni ve mesut devreden 
dolayı iki vekil biribirini samimi bir 
surette tebrik etmiılerdir. Bu arada 
misafirlere ve hazıruna §ampanya 

ikram edilmittir• Muahedenin imza 
merasiminde tarafeyn heyeti nıu • 
rahhaoalariyle Romanya sefiri, 

Bükreş elçimiz Hamdullah Suphi 
Bey, Hariciye vekaleti erkanı ve 
matbuat mümeuilleri hazır bulun· 
muılardrr. 

Ziyafetler 
ANKARA, 17 (A.A.) - Bugün 

elçimiz Hamdullah Suphi Bey ta • 
rafından Romanya Hariciye nazırı 
M. Titulescu Cenpları ıerefine Ana 
dolu kulübünde bir öğle yemeği ve• 
rilmittir. Ziyafette Baıvekil ismet, 
B. M. Meclisi reisi Kazım Patalar 
Hazerati11e vekiller, misafirlerimiz; 
ve Romanya aefareti. ve Hariciye 
vekaleti erkanı hazır bulunmuılar· 

dır. 

ANKARA, 17 (A.A.) - C. H. 
Fırkası umumi katibi Recep Beye• 
fendi tarafından Romanya Harici • 
ye nazırı M. Tituleocu Cenapları ıe· 
refine saat 17 de Halkevinde bir 
çay ziyafeti verilmiftir. 

Ziyafette B. M. Meclisi reisi Ka· 
zım Pata Hazretleriyle sefaretler 
heyetleri, mebuılar, Ankaranın yük 
aek tabakaama mensup bir çok ze. 
vat ve matbuat erkiı.nı hazır bulun 

muıtur. 

M. Titu~escu'nun beyanatı 
ANKARA, 17. A. A. - Romanya 

hariciye nazırı M. Titulescu atideki 
beyanatını türk matbuatına iblağa A· 
nadolu Ajansını tavsit etmiıtir : 

Ankarayi çok kuvvetli ve çok tal· 

lı bir heyecanla terkediyorum. Heye

canım çok kuvvetlidir. Çünkü, türk 

milletinjn bu ıon on sene zarfında ta 

hakkuk ettirmiı olduğu müsbet ve 

harikulade neticeler karşısında hay· 

ranlıkla metbuum. Çok tatlıdır, zira 

türk zimamdarlarında T ürkiyenin 

dünyanın bütün milletlerine karşı ta· 
kip etmekte olduğu muslihane siya

seti mükemmelen izah eden insaniyet 
zihniyetinin anlatılmış olduğunu gör• 
düm. Yapmış olduğum görüımelerde 

müzakere etmiı olduğumuz bütün 
meıeleler hakkındaki noktai nazar· 
larımızda tam bir ahenk mevcut ol· 

duğunu gördüm. 

Romanya da Türkiye gibi yalnız 
bir ıeyi görmek iıteyor, bizatihi sul
hun kendisini, yoksa sulhun bodbi

nane menfaatlerini değil. 

Bugün imza edilmit olan muahede· 
nameye celince, benim içjn bu mua· 
hedename bütün memleketlerin bi· 
Jaistisna bütün kuvvetlerile çalıı • 
maları lazım gelen auliıün tensiki 
aahasındaki hakların birincisidir.'' 

miktan iki taraf canibinden müıtereken 
tayin edilecek olan bir tazminat veri
lecek ve her iki taraf bu tazminattan 
müsavi bir kısmı üzerine alacaktır. 

Komisyonun ifayı vazife etmesi yü. 
zünden ihtiyar olunacak masarifi u
mumiye de ayni veçhile taksim edile· 
cektir, 

Madde 22 - Bu misak, tasdik olu· 
nacak ve tasdiknameler en kı•a müddet 
.zarfında taati olunacaktır. 

Mi1ak, taadiknameleri teali edilir e· 
dilmez, mer'iyet mevkiine girecekti.r. 
Misak, mer'iyet mevkiine ginneıi anın .. 
dan itibaren on sene için aktedilmiı-

M. Venizelos'un bir Yugoslav 
gazetesine beyanatı 

M. Venizelos Belgratta Politika 
gazetesine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

- lstanbulda bulunduğum za • 
man Türkiye Rei&icüınhuru ile Yu· 
goslavya Kralı ar&aında vuku bulan 
mülakat beni çok sevindirdi. Çün • 
kü bu mülakat Türkiye ile Yugos
lavya arasında bir dootluk mi&akı
na müncer olmakl~ beraber Yugos
lavya ile iyi münasebatta bulunma
ğı ihmal etmiyoruz. Bu üç devletin 
birle§mesi, Balkanların sulbü için 
rüçhandır. 

M. Venizeloı Yunan Hariciye 
nazırının Korfo'da Krıı.\ Alexandre 
ile vaki olan mül8.katmı taıvip et
tiğini söyliyerek demi§tİr ki: 

- Biz Yunan milletinin de itti .. 
rak ettiği üç muharebe ile Yugo•· 
lavyaya bağlıyız. Bugün de Yugos
lavyalılar yanında harp etmeğe ha
zrrız. Müıterek mücadelelerin hatı
rası iki memleket arasında inhili.l 
bulmayan dostluk rabıtaları tesis 
etmiıtir .• " 

M. Venizelos bundan sonra Yu
nanistanda hükümdarlığın avdeti 
muhtemel olup olmadığı hakkında 
sorulan bir 5uale verdiği cevapta 
bunun imkanaız olduğunu, çünkü 
eski hanedan Yunanistanda düttü • 
ğü hataların milli felaketlere sebep 
olduğunu, bu oebeple bu hanedanın 
avdetine hiç bir zaman müsaade 
edilemiyeceğini söylemiştir. 

Yugoslav Hariciye nazırının 
beyanatı 

Yugoslavya Hariciye nazrrı M. 
Y evtich, Verme gazetesine Türk • 
Yugoslav misakı hakkında ıu beya
natta bulunmuştur: 

- Türkiye ile aktedilecek ademi 
tecavüz misakı beynelmilel müna • 
sebatın takviyesi ve Balkan sulhü
nün teıisi için bu bir terakki adımı· 
dır. Bu misak iki memleket arasın

da mevcut dostluk ve samimi mü -
nasebatın bir ifadesidir." 

Bulgariatanla münasebattan bah 
sederken M. Y evtich bu huousta 
biraz sabretmek lazım olduğunu, 

küçük itilaf maksadını dürüstlükle 
ifade ettiğini ve münasebatm aalah 
bulmasına imkan bah§ettiği ve Yu
goslavyanın da bu hususta vazifesi
ni yaptığım söylemiştir. 

Yugoslavya ile imzalayacağımız 
mi&ak 

Dün gelen Yugoslav gazetelerin
de Tevfik Rüıtü Beyin Belgrattan 
geçerken gazetecilere viki olan be
yanatı vardır. Hariciye vekilimiz 
Belgratta imza edilecek olan mi • 
aak hakkında diyor ki: 

- "Yugoslavlarla biz Türklerin 
cenubu tarki Avrupaunda sulhü 
kuvvetlendirmek ıııibi kudıi bir 
vazifemiz vardır. Yakında takviye· 
sine çalışmaktan bahsettiğim za· 
man, bu fU, demektir ki ne aiyui 
ne iktioad1 hudut tanımıyorum. O • 
nun İçindir ki Osmanlı İmperatorlu 
ğu, Avusturya .. Macaristan impera· 
torluğu ortadan kalktılar. Bu orta
dan kalkıta hiç te müteessif deği
lim. Bu iki imperatorluğun altı va
risleri Prağdan Ankaraya kadar me 
deniyetin terakkisine daha ziyade 
çalışmalıdırlar. Diğer taraftan ma· 
demki selim.etimiz, iktır.adi teıtrilci 

mesaimize bağlıdır, itili.flar kendi 
liğinden vücutlannı hissettirirler de 
mektir. Bu sahada küçük itilafı mi
aal olarak a1malıyız. Derin tetk'k'er 
le bu üç memleket, evvele kimae • 
nin tahmin etmediği netic ere var
dı. Kendi memleketimiz icin de AV· 

ni neticelere varmak mümkündür. 

Bulgar Basvekili misak hastalı-

ğından balısedivor 

Bulgar Başvekili M. Muşanof ise 
Tevfik Rüştü Beyin aksi olarak mi
saklar sistemine muarız olduğunu 

açıkça ııöylemiştir. M. Muşanof di
yor ki: 

- "Ben misak hastalığından bah 
ıettim .. Benim İçin iki türlü politi • 
kadan başkası yoktur. Biri müvaze 
ne, Öteki Milletler Cemiveti politi. 
kası. Mademki Cenevrede bir mec
liıimiz vardır, o halde misaklara ih 
tiyacımız yoktur. Onun icindir ki 
bir misak hastalığı devrinde ya§a • 
dığımızı aöyledim. 

tir. 
Miıak, bu müddetin inkiza11ndan 

altı ay evvel feahedilmediği takdirde 
daha bet. senelik bir müddet için t~ 
dit edilmi, addolunacak ve böylece• 
devam edecektir.. Bu misakın inkizaıı 
anında uzlaşma veya hakem veya adli 
usullere tabi her hangi bir meıele mu· 
a~l~k bir aalde bulunuyoroa, tarafeyn 
hıla~ına kar~r verilmedikçe bu muhake
me ıtbu mısak ahkiimma tevfikan mec
rasını takip edecektir. 

.. 17 teşrinievvel 1933 tarihinde iki 
nuıha olarak Ankarada tanzim edil. 
miıtir. 
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. Konferans dün Almanlara 
cevabını gönderdi 

(Başı 1 inci sahifede) 
tinin huıuıi vaziyetini ileri sürerek ce
vabı tasvip etmiyeccğini biısettirmiıtir. 

Dogalevski yoldaş, ihtiyat kaydinin 
Almanya için bir tasvip tefkil etmiyece 
ğini aöyliyerek Sovyet murahhas heye 
tinin de ayni vaziyeti alacağını bildirmiı 
tir. Çünkü cevapta, Sovyet Rusyanın 
fikri alınmamış olan bir projeden bahse 
dilmektedir. 

Polonya ve Türkiye murahhaılan da 
bu beyanata i,ıirak etmişlerdir • 

Bu mutalealardan sinirlendiği açıkça 
görülen M. Henderıon, mademki itiraz 
yoktur, telgrafı bugÜn Almanyaya gön 
dereceğim." Demiştir. 

Cevapta ne var ? 
Cevapta bilhaHa deniliyor ki: 
0 Almanya, riyaset divanı tarafından 

umumi heyete bir program verilmek Ü· 
zere bulunduğu bir 11rada konferanıtan 
~ekilmiştir. Program Almanya tarafın· 
dan istenilen müsavatı tahakkuk ettire
cek mahiyette idi ve memnuniyet vere· 
cek bir silahlan bırakmaya eaaı teıkil 
edecek mahiyette idi. ' ' 

Bir çok murahhaslar döndüler 
CENEVRE, 17. A.A. - Hava• ajan 

ıından : Dünkü celse esnasında ıilihla· 
n bırakma konferanınıın on gün kadar 
" uyuklamallna " karar verilmiıtir. Bu 
suretle ıoğuk kanhlığın ve hata neı'e
nin mecliıten eksik olmadığı iıbat edil
miş oldlL Ayni :ıamand meclisin büyük 
bir ekseriyei Almanya'yı tayip ettiğini 
açıkça göıtermek istemiıtir. 

M. Paul Boncour, Sir John Siınon ve 
M. Etden dün akıam Cenevre'den ayrıl 
mışlardır. 

~ M. Norman Davis Cenevre de kalmıt 
tır. 

M. Soragna Romanya, M. Benes 
Prag'a M. Beck Varıova'ya dönmüıler 
dir. 

:Ayın 28 ine talik • 
CENEVRE, 17. A. A. - Silahlan hı 

rakma konfer•nıı bürosunun itlere de
•aın edilmesine karar vermesi üzerine 
ayın yirmi beıinci çarşamba günü top
lanmağa karar vermit ve komisyonun 
ayın yirmi altısmda toplanmasını teklif 
etmiıtir. 

Cel•e kısa olmuı ve Fon Neurath'ın 
telgrafına verilecek cevap münaka;asız 
kabul ·edilmiıtir. 

Reis, 26 da komiıyonun yapacağı 
toplantıda vakı olacak talep üzerine u
mumi komisyonun cumartesi gÜnÜ Sir 
John Simon tarafmdan bildirilen lngi· 
)iz projesini olduğu gibi müzakere e
deceğini n konferansın miletlere Noel 

, hediyesi olarak muahedeyi verebilece
iini ümit ettiğini söylem.ittir. Umumi 
komisyon büronun silahları bırakma me 
aaisine devam karannı ittifakla kabul et 
ıniı ve teklif mücibince aym yirmi altı
aında toplanınağa karar vermiıtir. 

Almanya neden aynldı? 
BERLIN, 17. A. A. - Volf ajansın

dan: Hariciye nazırı Von Neurath ec
nebi gazeteler muhabirlerini kabul ede
rek tU beyanatta bulunmuıtur : 

" Almanyanın bugünkü ıiyaıetinin e 
sa• batlan baıvekil tarafından radyo ile 
aöylenen nutukta açıkça göıterihnittir. 
Baıvekil harbin insaniyet için devamlı 
bir hal olamıyacağı &İbi sulhun da har
bin ebedi bir devamı olınama51 liznn 
seldiğini aöyleroİltir. Milletlerin araaın· 
daki &alip ve mağlup farkları ilelebet 
idame olunacak mı, yoksa bütün devlet 
ler hakkında hukuk müoavatı prensipi 
nihayet kabul edilecek mi ? Halbuki ge 
~en cumartel.İ günü hayati bir mesele o 
lan milli müdafaa meıeleııinde Almanya 
ya hukuk müsavatı verilmekten iıntina 
elunduğunu herkes Cenevrede açıkça 
gördü. Devletler Almanya ile kendi a
ralarında fark &ÖZetmek ıibi çok bariz 
bir arzu ile Milletler Cemiyetinin uas 
fikrini ihlal etmiıler ve Almanyanın teı 
riki mesaiıini iınkinıız bırakmıtlardır. 
Almanya kendisinin Milletler Cemiyeti
ne &İrmeıi mevzuu bahsolduğu ilk gün 
den itibaren hukuk münvabnı istemiş 
n Millttler Cemiyeti de daha 1924 de 
mecliste temııil olunan devletlerin Al
manyanm Milletler Cemiyetine hukuk 
müsavatı esasına göre ıirdiğini kayde· 
den iptidai ıart husuıunda temamen mu 
tabık bulunduklarını müşahade eylemiş
ti." 

Von Neurath, Mac Donald plinınm 
tevdi olunduğu 16 mart 1933 tarihine 
J.adar geçen bütün hadiselerin bir bir 
tarihçesini yaptıktan sonra demiıtir ki: 

" Silah bırakımı kongeransı bu pliını 
müıtakbel mukaveleye bir esas olmak 
üzre ittifakla kabul eylemişti. Halbuki 
müzakerelere tekrar başlanıldığı vakit 
bu pliın bizzat müellifleri tarafından red 
dolundıL O kadar aıkıntılarla kurulmut 
olan bir esasın münhasıran Almanyanın 
zararına olarak yıkılmaaını istihdaf eden 
böylo bir karar karşısında Almanya an· 
aık Milletler Cemiyetiniden çekildiiini 
lıildirmekle mukabele edebilirdi. Son mü 

Milliyet'in romanı: 42 

zakerelere ittirak eden devlet adamları 
Almanyanın bu kararından katiyen bay 
rete düımemi~lerdir. ltalya ile Amerika 
vaziyetteki &erginliği izale için ciddi
yetle çalıımışlardır. Bunu memnuniyet 
le kaydederim. Fakat bütün bu mesai 
diğer devletlerin Almanyaya kartı müt 
tehit bir cephe teşkil etmek hususunda 
ki gayretleri neticesinde akim ka1mıtbr. 
Silah bırakımı konferansının gayeıi bü
tün dünyada ıili.hlann ıeviyeıini alçalt 
mak ve sili.bıız devletlerle çok ıiliJılı 
devletler arasında bir muvazene teıis ey 
)emektir. Bu gaye her halde büyük bir 
milletin hayati zaruretlerini ve hakları· 
ru ayak altında tutan bir vaziyetin ede 
dileıtirilmeıi suretinde tecelli edemez. 
Almanyanm müfrit metalebatta bulun
mak suretiyle anlaşmayi iınkansız kıl
dığı hakkında.ki iddialar yanhıtır. Lond 
radaki alman sefirine ırönderdi ğİın 6 
teşrinievvel tarihli talimatta Almanyanın 
ıilih bırakanı meıelesindeki hattı hare 
ketinin bet devlet tarafından 11-12-1933 
de neşrolunau ve Almanyanın hukuk 
müsavatı talebinin kabulunu tazammun 
eden beyannameye istinat ettiğini bildir 
mekle iktifa ettim. Almanya İngiliz pli 
nına sadık kalarak hukuk müaavatının 
tebakkuku için istenilen tecrübe müd
detini retetmİftİr. Almanya timcliki or· 
duaunu kısa hizmetli bir ordu haline koy 
mağa ve bütün devletlere tatbik oluna 
cak her türlü silih tahdidat veya mem 
nuiyetini kabule amade bulunuyordu. 
Halbuki, Mac Donald plinı yerine ıi
lib bırakımını tehir eden ve münhasıran 
Almanya hakkında tatbik edilecek olan 
ıilah tahdidatı ve mürakabe ıi•temini 
ihtiva eyliyen yeni bir plan ortaya çı
kanldı. Alman hükumetinin kendisi İ· 
çin münakaşa kabul ebnez bir iftira ve 
hakaret teşkil eden böyle bir tecrübe 
devre&ini kabul edebileceği mi zanedil
di? Yeni Almanyanın Avrupa sulhu için 
&uya bir tehlike te4kil ettiği ileri ıürüle 
rek Mac Donald planının tatbikine İm· 
kin kalmadığı iddia edildi. Alman başve 
kili bir çok defalar Almanyanın sulh is
tediğini ilin etti. Almanya bu beyanatı 
şüpheli ıtösterecek ne gibi bir hareket
te bulundu ? Devletlerin Almanyaya 
kartı bir takım yersiz muahazelerde bu 
lunmak auretiyle bizzat kendilerinin 
sulh arzusu noksanlarmı giz)emek busu 
sunclaki teşebbüsleri beyhudedir. Al
manya Cenevre müzakerelerine büyük 
bir sabırla iştirak etti. Fakat bütün gay 
retleri hiç bir ıeye yaramadı.' ' 

Framızlar telafta 
PARIS, 17. A .A. - Havas ajansı 

bildiriyor : Sabah gazeteleri Almanya
nın Milletler Cemiyetinden ve silah bı· 
rakımı konferansından çekilmesi üzeri
ne ortaya çıkan meselenin bir an evvel 
halli lüzumunda israr etmektedirler, Ga 
zeteler ıiliıh bıralmnı konferanımın ya
pamadığı Almanyarun tekrar ailihlan
ma51na mani olacak çareyi katiyen bul
mak zamanını geçmiş bile olduğunu yaz 
makta ve böyle bir siljhlannıanın Av· 
rupa ıulhunu mü,kül bir vaziyette bı· 
rakacağını ehemmiyetle kaydeylemekte· 
dir. 

Excel•ior diyor ki 
" Zaman pek de aulhun lehine olarak 

çalı,mıyor. Kaybedilecek gÜn, hafta ve 
aylar bep Almanyaya aıkeri kudretini 
takviye imkanlannı verecektir. Çünkü 
bu baptaki unsurlar hep iı batındadırlar 
Bunu anlamak için alman ağır ıanayİ er 
babının hükumete çektikleri telgraflan 
nı görmek kafidir. Artık bu kıf ağır al 
nıaa sanayü itıiz kalmıyacakbr. ' ' 

Le Journal da ıöyle yazıyor : 
" Her halde Almanya gayri meıru 

bir tarzda •ilablanmasmın bir emrivaki 
teklinde kabul edileceğini zanebnek ha
tasında bulunmıyacaktır. Fakat, bu it ha 
!edilmelidir. ' ' 

Kayser Je beğendi 
DOORN, 17. A. A. - Sabık Kaysere 

söre Almanyanın Milletler Cemiyetin· 
den çekilmek karan ne hayret verici ne 
de beklenilmiyen bir karardır ve "Mil
letler Cemiyetinde tatbik edilen madun 
bir muamele." nin tabii neticesidir. 

Sabık Kayser, Almanyarun bu kadar 
zamandanberi Milletler Cemiyetinde kal 
mıt olamaına hayret ediyor ve çekiliı ka 
ran, Kayıere göre Almanya için bir 
haysiyet meselesidir • 

T emps'nın bir yazısı 

ROMA, 17. A. A. - Temps gazeteoi, 
Almanyanın çekilmesi hakkında diyor 
ki : 

" Bu aynlışa bir facia fekli verilmeme 
Iidir. Amerika, Japonya ve Sovyet Rus
ya da Milletler Cemiyetinde değillerdir. 
Almanya'ya bir kaide ve bir tedbir lüzu• 
mu hiHettirilmek isteniyoraa, ,una ka
naat getinnek lizımclır ki, bu i,, içleri• 
ne Amerika'yı da almakla iyi edecekle
ri 4 Avrupa milletine inhisar eden ve mü 
1&Yat usulü dairesinde hareket eden bir 
anlatma ile yapılabilir. 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja sinema 

Yczan: VICKl BAUM 
- Filme de,,.m edecaiiz, dedi. 
Manuela, film çevrileceğini haber 

vermek iatew gibi, elinde podra kutu• 
aiyle seldi. Donka gayet itina ile ma· 
kiyaj yaptı. 

- Sonra yorulacağun. 
- Biliyorum. lıtirahat etmene 

yardım ederim. Sana bakarım. 
- Nuıl olur? ... Her iki apartıma

nım da alt üat. Cö.; var. Applegmill 
gayet titiz bir adamdır. Bütün halı· 
lar kaldırıldı. Evde soğuk yemekten 
baıka yiyecek bir şey yok. 

- Canımt evden ne çıkar? ... Be· 
nim evime gelirsin. Evi gelin gibi aÜı· 
lerim. Rodoatan aldığımız çini tabak .. 
Jarda yemek yeriz. Olma7 ırvo•' 

- Olur, olur . 

• 

yıldır.lannın romanı 

Terc~me: KAMRAN ŞERiF. 
- Gelecek ıniain? 
- Evet. 
Bütün hararetini &özlerine toplı· 

yarak aordu: 
-Olur mu? 

Bunun da manası: "Beni seviyor mu· 
sun ? 0 demekti. 

Kadm sözlerinin içine bakarak U• 

sulca: 
- Olur! Dedi. 
Bunun da manaıı: •Seni aeviyorum» 

demekti. Birbirlerinden uzak oturmuı
lardı. Etrafları hep kulis, kablo, tel, ilet 
ve makine idi. Mikrofon etrafı gözetli
yordu. 

Eiaenlohr geldi ve aabıraız bir sesle: 
- Aşk sahneai bittillten sonra belki 

film ı;,evirme!;.e batlıyabiliriz. Dakika-

MiLLiYET ÇARŞAMBA 18 TEŞRiNiEVVEL 1933 ---· Zehirli gaz Büyük bayram programı 
(Başı 1 İnci aabif•d•) 

yad ve hükiimetimizin itaret buyrulan 
yollardan yürüyerek varmak istediği 
mukaddes gayeye ulaşmaıını derin bir 
hürmetle temenni eden Hava hücum· 
]arından koruma cemiyeti de, bütün 
dünyaca bir İman haline gelen: 0 Ha· 
zırlık yapmak, harp aramaktan ziya
de sulh istemek demek olduğu"' düı • 
turunu kendine rehber bildiğinden 
ıulh gayeıile ayni nurlu yollardan ve 
ayoi mukaddes hedefe yürüyen bir 
varlık olduğunu bütün yurttaılara bü
yük aaygılarla arzetmeği her şeyden 
evvel kendiıine bir vecibe tanıra 

Hepimiz biliriz ki, ezelden beri 
insanlar düımanlan ile karşılaımca, 
en keskin ailihlarını kullanırlar; hele 
düımanlarmı gafil avlarlarsa, bir anda 
ve pek kolaylıkla dileklerine ermeği is 
terler. Bu ıaşmaz kaide gözönünde tu
tulunca, amansız bir harp vasıtası ol. 
duğu büyük harpte tecrübe edilen ze
hirleyici gazlerin gelecekte de kulla
nılacağına, hatti. savatlann tamamen 
"'kimya harbi" tekil ve suretinde yapı
lacağına hüküm vermekte hata ve mü
balağa yoktur. 

Araıtınlırsa, bir çok sebepler dahi 
bu kimyevi aili.hm kullanılma11 lehin
dedir. Meıeli: 

1 - Hasma kartı kullanılmuı ko
laydır. 

2 - Maddi ve manevi tesirleri di • 
ier silahlardan çoktur, 

3 - Fazla telefat verdirici ve safı 
harp harici brraktıncıdır. 

4 - Hazardaki kimya müeaaesele
rinin harpte az zamanda zehirleyici 
gaz yapabilecek hile çevrile bilmeai 
iktıaaden faideli ve ehemmiyetlidir. 

S - Hele, sulh ihtiyaçlannı tatmin 
perdeai altmda kimyevi iıtihaal&b 
düımandan gizleyebilmek mühim bir 
noktadır. 

6 - Husuıile, zehirli gaz bombala
n atacak hava kuvvetlerini hazarda 
ticari ıekil ve mahiyette aleddevam 
ve kolaylık ile çoğaltmak itibarile, 

7 - Ve hassaten bu noktaları gözö 
nünde tutarak hasmın yapacağı he • 
sapların neticesi olarak cihanın bu 
günkü vaziyetinde ıiyasi mahiyette 
birçok faidelere hizmet etmek bakı -
mmdan çok çok değerlidir. 

itte bu kahil mülahazalar, bütün 
milletleri hava kuvvetlerini ve kimya 
sanayiini inkiıaf ettirmek yolunda 
aonauz rekabetlere &İttikçe artan bir 
çekiıle aürüklemektedir. 

Ve gene hepimiz biliriz ki, bu • 
günün muharebe usullerine göre, düı -
manın yalnız ordusunu ezmek veya 
düşman yurdunun bir parçaamı kopar 
mak ile nihai zafer elde edilemez. 
Böyle nihai bir zaferi istihdaf eden 
düıman için, memleket dahilinde or
duyu bealiyecek ve aavatı uzatacak 
canlı canıız ne varıa, hemen yok edil· 
mek \'addesinde muvaffa kolmak la • 
zımdır ki, lıo da ancak, düıman yur • 
duna tamamen hakim ve dilediğini yap 
maia kadir bir Üstünlük temin etmek 
le mümkündür. 

itte bu çok belli sebeplerle umumi 
leıen kanaate göre, denilebilir ki, düş 
marun bava kuY"Vetleri ilk İf olarak 
memleekt içinde bulunan şehir ve ka
sabalara ve hatta köylere vannc.ıı.ya 
kadar anudine saldıracaklardır. E • 
fer buna kal'Jı, daha hazarda iken 
tedbirler ahnmamıf, hiç olmazsa li • 
zun olan bilgiler edinilmemiı iıe, bü
yük felaket mukadderdir. 

Bu sörünür tehlikenin bütün etra· 
file kavranıldığı memleketlerde, en 
yüksek makamlardan bll§layarak a • 
dun adım şehir ve kasabalar belediye 
!erine kadar İnen mahalli ve idari 
korunma teşkilleri yapıldığı &ibi biz • 
zat halkın kendi aelimeti için alacağı 
korunma tedbirlerile alakadar olmak 
Üzere husuai ve milli teıekküller de 
vücude &etirilmiştir. 

Bunlara bakarak aziz yurdumuzda 
da hava tehlikesine karşı korunma 
tedbirleri almakta halkımıza öğüt ver 
mek ve elbirliği ile yapılacak hazır • 
lıklarda yol göatermek maksadile "Ha 
va hücumlarından koruma cemiyeti" 
teşekkül etmiı ve iıe haılamıştır. 

Her müşkülü aaradmaz bir iman 
ile yenen ve bütün miUet1erin takdir 
ve tahıinlerine mazhar olan asil hal • 
kımızın baıannayacağı hiç bir zor .. 
luk yoktur; yeter ki yapılacaklar ve 
'1 .. apılmaıı Ji.znn gelenler bilinıin ve 
bu hedef etrafında yurdumuza ve yu
valarımıza duyduğumuz bir aevgi ile 
toplanılsın. *''Hava hücumlanndan 
koruma cemiyeti" nin teıekkülündeki 
eıaa maksat ta yurdunu ve yuvasını 
seven yurttaılara bu bilgiyi ve bu bir
liği temindir. 
Haua hücumlarından koruma crm.İyeti 

R•iai Umumi kôtibi 

M. B~lii A. Naci 

da bin dolar sarfediyoruz. 
OliYer otomobiline döndüğü zaman 

sünet bll.tmı§h. Stüdyonu yollan üzerin 
de arklı limıhıolar yanıyordu. 

Ceketıi:z olan Oliver hafifçe titriyor• 
du. Benzin kolran serin fuı•ayı içine çek
ti. Çok yorgundlL 

Kendiıine mes'ut oldupnu söyliyor· 
du. Halbuki değildi. 

* • • 
Saat aeı.iz ~ukta Eisenlohr prova• 

yı kesti. Tıplıı bir kömürcüye benzemİf 
Ati; etrafın bütün kirini üıtüne nasıl 
toplıyabildiğine aktl erdirmek kabil de· 
iildi; Villiams sayet ıinirli bir balde 
çıkıp gitti; rolünün hiç bir ehemmiyeti 
kalmamıştı; bütün ehemmiyet Donka· 
üzerinde toplanıyordu. Donka'ya kur· 
ban geldiğini hissediyordu. Mezaha İs· 
tidadı yoktu. Donka'nın seıi kııımıttı; 
lakırdı söylemek için ağzını açar açmaz 
sesinin kısık olduğunu anladı. Manue
la'ya dedi ki: 

- Jim'i isterim. 
Seaini idare için usul usul konuıu· 

yordu. 
Manuela hanımına hafif bir t~ uzat· 

(Başı 1 inci ıahifede) 
Birliğimiz talebe arkadaıtara cüm 

huriyet martını öğretmek Üzere Hal
k'-vinde kurslar açmıttır. Kuralar Teı· 
rinievvelin 19 uncu perfelllbe 21 inci 
cumartesi, 22 inci paazr gÜnleri saat 
17 den 18 e kadardır .. 

C. H. F. nın yeni bayrağı 
Cümburiyet Halk fırkaıının tarihi, 

milletin yaşayı§ma ve ilerleyiıine te ... 
mel olan fikirlerin ve prenıiplerin a· 
dım adım meydana atılması ve ınil!i 
ıiyaaetimize mal edilmesi tarihidir. 

Milli mücadele yıllarında miltetın 
bütün emelleri, düşmanı vatan topra
ğından kovmak ve ıiyaıi istik181imize 
kavuımak hedefinde toplanmıştı. O 
zaman, cümhuriyet Halk fırkasının e· 
~a5ı o.lan "Anadolu ve Rumeli müJa
faai hukuk cemiyeti" nin de bütün fi
kiı-Jeri ve hareketleri, askeri zafer ve 
sıyaıi istiklil gayesi etrafında merkez 
leşiyordu. 

Fakat 1922 Eylii.1 günlerindeki a>· 
keri zaferlerimizden ve 24 Temmuz 
1923 de iınzalanan Lauıanne sulhün
den sonra milletimizin onune yem ış 
ve fütuhat yolları açıldı. 9 Eyli'ı.I 1923 
de Halk fırkaaı adı ile yeni bir te~ek
küle geçen rehber fırkada .lerhal ye
ni hayat şartlarının dileklerine uygun 
yeni hamleler hazırlandı. Şimdi ar
tık fikir, kültür ve devlet idareai üs • 
tünde milli hareketimizin ve devleti
mizin vasıflannı, prensiplerini adım 
adım meydana atmak Jizımgeliyordu. 
Büyük §efimizin milletin ruhundan 
aldığı ve kendi iradesinde temsil etti
ği milli salahiyetle bu vaaıflann ve 
prensiplerin ilk kısmı cümhuriyet 
Halk fırkasının ilk nizamnamesinde 
düaturlar haline geldiler. 

Bu nizamnamede: 
1 - Cümhuriyetçilik, 
2 - Milliyetçilik 
3 - Halkçılık 
fikirleri, Halk fırkasının üç eaaa 

prensibi olarak yer almrı bulunuyor
du. 

2 Mart 1924 de Şeriye ve Evkaf ve
kaletlerinin ilgaaile tedriaatın tevhidi 
hakkında fırka grlupunun ittihaz etti
ği karar 3 Mart 924 de Büyük Millet 
Meclisi İçtimaında kanunlaıtınldı. 

Halk fırkasının ana vasıflan: 
1 - Cümhuriyetçilik 
2 - Milliyetçi 
3 - Halkçı, 
4- Layik 
olmak üzere inkiıaf ve tekeııimül et 

ti .. 
Fırkanm 15 Teşrinievvel 1927 tari

hinde Ankarada toplanan ikinci kon· 
greıinde bu esaalar daha iyi manalan 
dırıldı. Fikir ve cevher halinden biç 
bir zaman değiımiyecek madde hali • 
ne getirildi. 

15 Mayıs 1931 de gene Ankarada 
açılan üçüncü büyük kongrede fırka, 
devlet ve inkılap hayatunız için te • 
mel olan bütün ana fiikrleri, fırka 
programında bir araya topladı ve bu 
fikirler Fırka proırramında: 

1 - Cümhuriyetçilik 
2 - Milliyetçili1' 
3 - Halkçılık, 
4-1.iyiklik 
5 - Devletçilik 
6 - inkılapçılık. 

-§eklinde altı ana va11f halinde te
kenımül ve inkitaf ettiler. 

lıte milletin yaıayı§ına ve yükse • 
litine temel olan altı prensip bu suret 
le doğdu. Bu&ün bu altı prenıip Cüm
huriyet Halk fırkaaının altı esaa vao
f ıdır ve milli siyasetimizin de temeli .. 
djı-. 

Cümhuriyet Halk fırkası milli 
inkılabnnızla beraber doğan ve bera
ber büyüyen bu altı milli prenıipini, 
timdi, bir kırmızı zemin üzerinde altı 
beyaz okıa,ıyan bir bayrak haline 
koymuıtur. 

Cümhuriyet Halk frrkaamın bu bay 
rağr, yÜce Türk bayrağının etrafında, 
Cinun daha ziyade yücelenmeıi için fi .. 
kir ye hareket birliği yapan inkılapçı 
realin iıareti olarak yükselecek ve 
dıtln-alanacaktır. 

Cümhuriyet Halk fırka11 bayrağın
daki altı okun şekli, Topkapı müzesin 
de toplanan eaki Türk oklarının en o
' iji'lalinden dikkatle ve ha11aaiyetle 
ÖrnPk almııtır .. Yeni bir karara ka • 
dar, bu bayraklar, timdi yalnız Halk 
fırkaıı binalarının ve ffalkevlerinin 
içinı ve dışını süsleyecek, büyük gün
lerde fırkalı, yahut fırka prensipleri • 
n.i ~enimıemit vatandatlann göğüıle· 
rını 2inetlendirecek, büyük geçit re • 
timlerinde fırka azaları tarafından el
de taşınacaktır. 

Fırka bayrağının yapılı, ve kuJla
nılı~ usulleri (Cümburiyet Halk Fırka
sı) farafından bastın lan bir "bayrak 
talimatnamesi" nden hülasa edil. 
mittir. Bu talimatname Cümhuriyetin 
onuncu yıldönümü ıenlikleri müna•c
betilc bütün kutlulama komitelerine 
ıı:ônderilmiştir. Talimatnamede fırka 

nu,ıı. Jim dediği bir insan değildi, ellıi
ıe idi. Futbol oyuncularının oyun oyna
rnadıldarı zaman boyunlanna doladddan 
bir ıvetercli. Donka bunu 1928 de Stan· 
fort S. C. U. oyunlannda meşhur 
cTouch Downı> yapmıığa muvaffak o
lan meıhur futbolcu Jim Moore kendi
sine hediye etmiıti. Fazla yorğun oldu
ğu zaman ona bir titreme selir<li; titre 
diii zaman da Jiın'e aannmaktan hoı· 
]anırdı. Bu sert sıcak faniliya biraz 
sençlik ve hız ıinınit gibiydi. 

Donka'run endiıeli, vefaıız bayatm· 
da, bilhaaaa merbut olduğu ve bir iıim 
taktığı bazı eşya vardı; ıneseli: Jim 
ismini verdiği Sveter'i; Kako isminde
ki siyah deriden yastığı (icap ettiği 
yastığa kapanıp kana kana ağlamak 
kabildi); yalnız kaldğı geceler kaynat
tığı Çay - Çay isminde semaveri; Harbi 
umumiden yadigar kalan battal boyda
ki istimalden sakat Şcrami ismindeki 
rovelveri; bir de Ameli ismindeki bavu
lu. 

Jim'in pürüz)ü hararetine sarınmı§ 
olduğu halde bir müddet hareketsiz 
durdu ve bir saat evvel Olivcr'e vadet
tiği geceyi düşünıneğe başladı. __ Şimdi 

I · 

I · 

lıayraiının elde taşınma, balkondan 
sarlııtılma veya balkona asılma, gögÜ· 
se takılma yahut büyük direklere çe · 
kilm& ihtiyacına göre eb'adı şekilleri 
ve kullanıı tarzları resiınler, krokiler 
çizilmıştir. 

Cümhuriyet bayramı büyük meı·a· 
siminde HaJk fırkasına inanan ve o • 
nun i~lerini benimseyen vatandatla • 
rm göğüsleri bu bayraklarla süslene• 
cek ve büyük ıehirlerimizde fırkalaı· 
el bayraklarile merasime tve &eçİ§ re .. 
ıimıerine iştirak edeceklerdir. 

Posta pulları 
Posta Umum Müdürlüğü Cümhu • 

riyetin onuncu yı1dönümü münasebe ... 
tile eyrı pullar çıkardı: Bu pulların 
birjnde. Büyük Reis Cazi Hazretleri -
nin lrurtancı varlığı a1tmda Türkiye • 
nln ziraatte1 san' atte kazandığı bü -
yük inlı.iıafı temsil eden bir kompo -
zisyon .&Üslemekte ve bu tertibin orta 
ımda Gazi Hazretlerinin resimleri ya· 
nında da sulhü temsil eden bir defne 
dalı görülmektedir. 

Bu pullar yalnız üç bayram günün· 
de t"rlavülde bulundurulacaktır. Bü • 
tün tarihi yıl dönümleri ve fevkalade 
hidiıeler münaaebetile çıkarılan bu 
nevi u.yrı pulların daima böyle kısa 
bir müddet İçin piyasaya arzolunma • 
!arı teamüldendir. Bu itibarla bütun 
cihan pul ka!leksiyoncularına ıtim 
doğdu demektir. Ve zaman geçtikçe 
kıymetleri, §Arap, keman ve halı gibi 
artar.. ' TJ 

Bu kıymet artııı hakkında bir fikir 
vermiş olmak için bir misal aöyliyelim: 

M>lli mücadele eınaıında, yani 12· 
13 sene evvel, kullanılmakta olan İ>e1 
kurut rieğerindeki pullar bu gün on 
bin franka yani 800 liraya kadar aran 

' maktadır. Şimdi bu gibi meraklılar • 
ki :iay1aı milyonlardır. - bizim cümhu -
riyetin onuncu yıldönümü münasebeti 
le çıkarttığımız pullardan bir sıra le· 
darik ebnek için can atacaklardır. Bu 
itibarin bu pulların meınleketiınize pa 
ra çeken bir ihracat metaı olduğu da 
tereddüt&üz iddia olunabilir. 

On yıl cümhuriyet 
meti: 

pullarının kıy • 
-·--· 

1 1/2 Kuruf 
~ .. -
3 .. 
() .. 

12 1/ 2 .. 
:<.S .. -50 .. 

' -- ' 
100 Seri kıymeti 

Macar başvekili 
Yarın geliyor 

. 

(Ba~ı 1 inci aabilede) 
Gazeteler Avnıpanın §arkında bugÜn 
!erde hüküm süren siyasi büyilk faali
yetten dolayı bu seyahate lüzum hiaıl 
olduğunu ehemmiyetle kaydettikten 
sonra Türkiye ile Sovyeıler Birliği hü 
kümeli ve diğer birkaç memleket ara
sında yapılan miıakın Mac.ıı.ristanı 
pek ziyade alakadar ettiğini yazıyor
lar. Bundan batka bu gazeteler Rus
ya ile Macariatan araıında ticaret nak 
liyatının doğtudan doğruya Tuna yo • 
Jile yapılmaaını da iltiazın ediyorlar. 

BUDAPEŞTE, 17 (A.A.) - Macar 
telgraf ajansından: 

M. Cömböt ile M. de Kanya bu&Ün 
Ankaraya hareket etmiştir. Budapeı
te ista•yonunda Türkiye maslahatgüza
rı Behçet Şefik Beyle Bulgar orta el
çisi M. Popof, hükümet erkanından bir 
çoğu ve hükiimet fırkasının göndermit 
oldıiğu heyetler tarafından teıyi edil
mitlerdir. 

DOKTOR 
Hafız CEMAL 

Dahiliye hastalıkları 
mütehassısı 

Cumadan maada herııün öğleden 

sonra saat (2,30 dan S e) kad11r Istan· 
bulcla Divanyolunda 118 numaralı hu
susi dairesinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lıtanbul: 
22.J98. 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

6978 

Galatasarayda Kanziik eczahaneai 
karııaında Sahne ıokağında 3 numa

ralı apartımanda 1 numara. ---: 6979 l 
de hiç arzusu yoktu; amma hiç. Şimdi 
eve gidip yatağa yatmak, çok konyaklı 
çay içmek istiyordu. 

Artistlere mahsus kapının önünde 
Eisenlohr'la Honston 'a rastgeldi. İkisi 
seslerini alçaltarak bir §ey münakaşa e
diyorlardı. 

Eisenlohr: 
- İstemiyorum, diyordu. Sana i•te· 

ıniyorum diyorum; anla ki, istemiyo
rum. 

Gerinmek istiyor gibi tozlu ellerini 
kaldırdı. Sam ağarmıı ba§ını salladı; 
biraz dütkün duruyordu. 

Durmağa hiç tc niyeti olmıyan Don-
ka'ya: • • - L.. l 

- Granit'in işi... Dedi. 
Sam da: 
- Onun için çok endiıııe •diyorum. 

Çok ... Dedi. 
Küçük dar bir yoldan ve tünel şeklin 

de dörtköşe toğlah bir pasajdan geçe
rek Donka'run küçük kö§küne doğnı 
hep beraber yürüdüler. Donka'run iki 
senedenberi stüdyo içinde küçük kütü
iü yoktu. Şimdi, diğer bütün artistler 
gibi ona da bir kötk vennişlcrdi. ., ,~ 

S;ım dedi ki: 

: 

Alman yıldızı 
(Başı J inci şahiftdl) 

dam Lil Dagover etrafını sara' 
cilere Fransızca,, Almanca 'fi 
ce cümlelerle cevap vermeie, 
her cümledıe Fransızca iyi 
söyliyerek ana lisanı olan 
yardımına koıuyor. 

Artist, sinema artistlerine. 
olan bilhassa Hollyvood' da a 
manlamaması hakkında konul 
kaideye son derecede riayet • 
zarif endamı. tebessümünün 
bilha•sa teyit ediyor. 

Madam Lil Dagover sineııı'· 
sıl girdiğini !Öyle anlatıyor: 

- Bu oldukça tuhaf bir 
Bundan on sene evvel idi. O ,. 
hiç bir şey değildim. Belki "' 

• kadını idim. Bir gün Almanı 
çük bir şehirde bir gezinti 
dum. Bir adam yanıma yal< 
nemada bana çok muvaffakıY'!,, 
decek bir çehreye malik olduı· 
ledi. 

Bu adamın hana kur yap.,..ı 
ğini zannettim ve kendisine bil I 
lerin pek eski ıeyler olduğu~ 
kadına karşı sarfedildiğini ,,Ol' 

O akşam zevcim ile her•~ 
ya gittik. O, adam da orada J 
ciın bana: "Sana eaki dostlafll"'.. 
rini takdim edeyim.-" dedi. J~ 
man it ciddiyet keobetti. ,... 
Anlaştık, bir kaç fotoğrafım•~ 
verdim. Bir iki hafta sonra ,,,. 
lik bir kontorat İmza ediyordj 

Baılangıç çok kolay oldu,.,j'. 
biraz yardım etti. Muvaffak .""'j 

Sualler biribiriııi takip ecli,-ıı 
- Cücenmezseniz, size Jıİt 

racağ-ım. Sinema artistlerine 
teklifi veya ilanı ~k iç.in ço!' 
Iar gönderilir, ıiz de bu kabil 
lardan alryor musunuz? ~ 

- Evli olduğum için bu 
tuplara lakaydım, bundan da 
nunum.,,, 

Kahkahalarla güldü ve ili-' 
- Bana geçende bir gaz :,t 

tipte erkeklerden hoılanırsı'."'".-' 
sormuştu. Ben de şu cevabı 

"Büyük çeneli, geniş om~ 
gözlü erkeklerden hoşlanır"""....ı 
Bu zat sözümden evnli yaıı;, 
lunan partönerim, M. Hei~ . 1 
kaıdettiğimi anladı • Halbu~J' 
ırözlü olmadığından tahmipı .J 
dığını anladı. Halbuki ben lıo<' 
!ediyordum.. fc 

_ Şimdiye kadar kaç filııl t . ., 
ruz. ti 

- Bunu bena Sofyada ela. _ı 
Saydım, ancak 45 - 50 tane ,.... f 
labildim. Bunlardan ancak ...... , 
dir. Son beş senede; dört bef ııl 
virdim. En çok sevdiğim filırı,ı1 
de Saint Jeandır, Burada P"' 
Stuvi idi. 

- Kadın artistlerden haıı 
cih edersiniz? 

Creta Carboyu çok severİJll' 
kolide bir kadındır. Erkelıl-_.ı 
Clife Brook ~ce en mükeınJI"' 
tir. 

Madam Lil Dagover lo ., 
programını anlatırken dedi lıı.'.J 

- Burada bet altı &Ün ~ 
riıe ıtideceğiz. Pariıte iki ıi' 
tan sonra Berline döneceğini- P 

Burada halka kartı ne aÖYfıl. 
düıündüm. 

.. Herkesin 0anlıyamıyacaiı ~~ 
ıoylemekten ıae beynelmilel bil" 
lan Pandomimayı tercih ettilı..,,, 

Artistin sağ bileği bağlul~; 
mütecessiı bir nazarın. önll 
Ç8Dl~M. j 

Madam, bunun sebebini ""• 
diyor ki: J. 

- Sofyada o kadar çok ·:ı 
ki nihayet bileğim acıdı, Y' 
Sarmağa mecbur oldum. 

Benim bu zayıf kolum, 
darbesine dayanabilir mi? 

Evet, Hollyvood'un ciddi 
kip eden bir vücut, yalnı• / 

• makla iktifa etmemiı, mulılıı/ 
den mühim bir kısnunı da ı..Y 
O diyor ki: ,

1 
- Konturalrm mucibince 

kalmak mecburiyetindeyim. . 'I 
- Artistlikten çekilsenı1' İ 

vücudunuzu muhafaza edece~ ,ı 
- Tabii, ilelebet böyle ı.sY' 

isterim! .•• 

Dr. Süleyman ş• 
Birinci sınıf mütehassıf~ 

(Babıali) Ankara caddesi 

- Bili bu akşam San 'f!.'" 
gitti, bütün bu i§leri benim us 
ledi. Bu akşamki g;ızeteleri 
mu? J1. 

Eisenlohr hiç söz aöy~I 
raıla ıigara içiyordu; ciierl""."' / 
la dolduruyordu. Donka da lıİf 
yordu. •• 

Sam tiki.yetine .ıe .. m et11.,;. ~ 
- Stüdyoda kimse kal...- ı r 

dakika kaybetmiyor. Seki" '-' ııf.ı 
tan sonra kendini dıtan dar -

1 
~ 

bu berbat mesele ile yapyalııı:,, ı 
rum. Sonra her şeyden de 
lüm. ~ 

Sam hak•ızlık e,jiyordll· :lı 
bakır seıli bir orkeotranın ıtJ f/IJ 
yuluyMdu. Üç atelyede bili ,.r., 
liyordu. Kamyonlar, bir takrl' iİ". 
lara götürüyorlardı. Cece a,,.. 
in Gecesi• filmi için de kurlol' ~ 
tı. Büroların pencerelerinde :;/ 
lar gÖrülüyordu. Yollarda me 
ıiz ıadasız yürüyorlardı~ 

Sam dedi ki: ı61 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
~ F•lırikamızda çıkarılmağa başlanan yeni •ene mah•ulil toz ve keame tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmam "/r~~ 
uzer~ her isteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız ealti•I gibidir. Yani l•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayı1.J f 
ç~:~;:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kur 
An~ak eıı az heı vagon ıelteri birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak sipariş% 
delın ) üzde yirmisi peıin ve 6at tarafı ltamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bilt"iin mğ;I· 
ve bt~s'uliyet müıterlye aittir. Gönderilecek mal tlrket tarafından müıteri he•ahına •igorta ettirilir. Slparlı bedelinin tamar-- '" 
dtr{nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beı YlllfOD •İparit ederek bedelinin temamını peıin ödeyenler vagon baıına bet"'\lr. ~ e 
tt iltifattan istifade ederler. .. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanhu1, Şeker Telefon No. 24470. 

As• · l N t• • 1 b d• "' l k t~ ·ı"' d Deposu: S ı·h N t" ~~ ~ ıpıro eca ı,· grıp, nez e, aş ve iŞ agrı arının a 1 1 acı ır. Bahçekap ıda a 1 eca l -N 

~ ~-u-k_B_a_r_a_J. ı_D_a_h_a_Y_iı-. k-se-lt-il_e_c_e_k-- (-.·-M-. -=E=~=A=. =L==E=L=E==_R. = .. = .. --,--3-ün_c_ü_k-ol-or_d_u-ila_n_la-rı---i-st-=an=b=ul=M=r=.=K=uın==an=d=an=lı=ğı=ı-i __ D_enı_·_z -Y-oll-a-rı-lş-le_tm_~-.~-. ~ 

Vlı A.Nl(ARA 
. , ~k na.ta.. , ~6 (Milliyet) -Çu-

-~~ u bu Jı ınuteahhidi taahh .. d ··. ,.,..... . ayın 'h . u u 
~ ·~ ol nı ayetınde ikmal et-

)'.en o):~a.kt~.r · Mukavelede mtıay
hı' tı 'r "ti ~uddet l 933 senesi İkin 

ıllı dır. ~ nıhayetinde hitam bulmak 
~f·ede!e 

11
uka.velede muayyen olan 

oıı" 1 der~edzaran, barajın inşası ka 
t ;&>1 eeeiiiııd e menfaat temin edemi-

11 a., en ın" kü· b "''..ıl U top! ' um n merte e faz 
ıı--· •ı:a.lııi tıı 'Yarak daha iktısadi ve 

.. ~aat temin edecek bir 

............ alp Paralar 
Oğa\dı 

~alp ---lıi.ı; Pa.ra\ 
~ llası\ f arkat\ hakikilerden 
ıö' P,.ı· ede k · · ? r• . ~· "'e adr Ce sınız 

.J .,, ef:r.t 'I'• ı.· 
1~r ~etle d ""'lldaıq •r, taraftan sahte 

0 tede ı.:•:ıııı •de k talıkikata ehemmi· 
'"" lıu tıde t •n d' -~, •uşlu!Q • tek tüı.' . ıger taraftan 

bit 111ekt•di ••ııı lakı· lıılhassa 25 ve 10 
" •ti . lı..,,, . E:••ıe etine tesadüf edil-

• ~•hr k 11 1>01· 
.. _'be a 1 d '' "'• adı· 

"
11 1111

" iter: .l:ıu ••hte •Yenin faaliyetinin 
lı E:-. I 11 olduğ Paraların mem-

Zu 0 lıi I(' u noktasıdır 
hir uıı de ı.· . · 

,}, ha el 10 kuru 1" hıletçinin teyak-
;,/ S.,11 • lıeçıııea· .' uk kalp paranın 

fı.zı• ~tııanıa:"• teınin etmiştir. 
1;;,Jil'lıılu ~~ktarda d~. tedavül mevkiinde 

tııların ilce! Ve 1 ~oriilen kalp 25 ku
~lkik , !İltıdiye ka kuruşluk bronz pa• 
ı ~'"-1..., • 1•lıliller' dar Yapılmış olan 
~~ "•kl11tı" Y•kd'. 1 neticesinde bu kalp 
ıır ı. .. y •ge.lerin · 

1 •ld ~~lıır aııılıııış old e. anzara~ hır~z 
İlıl ~~u 1ı:" llıuhıeı· ugu ve hınnetı-

e • ·~ı Ilı darp h il ellerden çıkmış 
I' l)ilı)ı edildik!' . eın de döküm sure--

;-. • 11 bilı._ '"••tile •rı teshit edilmiştir. 
eli ..1 :ııle"İ '•a ~ ı?'apıtan kalp p:ıralar· 

Y" • •e ç;,'.'.'urıtaza uruılukların yazı ter-
l'On L "'ki Ilı '"' 'ij .. . ı -al•ıııı er; l:ıira da ~gun ne de ya-
L' •,_. ~ oy., z erınleştirilmek i-
,.,a ••ı.k •nıııış l 

lııı "'- d .. • Ya . 0 ınasından dola-
~j •1tıiı 0jırild;,., zı çıçekleri kadar mun-
JJ" ll~11~111•rda ,fatem ile derinleştiril

.tf. llda ı. daıı ı.· • Yazılar hafiftir. 
111 ta ""•ile ır kı da la, '">rı; "- nikel •mı. ; para kut-

ssl' ~ 11 ko1111~de İlızar e s:>fihalar arasına 
· rl d ~l\la •raı. l h. dılen kur§un lev

••ta ; ••tt b. e ~~lenmiş olduğun- ı 
l:ı;;k.. oı, hir I\" "cım Üzerine hıra· 
t uııı •es verm lı:t d. , 

~ 1"1 ••iııı •ureq . e e ır. 

0 11 Satmalma kom. ilanları ACENT ALARI : 

l 
Cümhurıyetm onuncu yıldonumu Çorlu Askeri SA. AL. KO. 

"'. münasehetile yapılacak şenliklerde dan : Zeytinburnunda ihzari küçük Ka.ralı:öy • KöprUbaıı Tel. 4236~ 
. d akılmak .. b" Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 fener alayların a Y uzere Tekirdağmdaki kıt'alar i- za ıt mektebi için 90 ton lava 

fabrikamızda imal olunan muhtelif ' k" li ·ı 5000 k'l k K - .ı • S ' · k .. kasa ı'le 300 000 marın om r. e ı o uru ar...,emz ürat Posta&ı 

şekle ifrağ etmek üzere baraj ba•· 
lığının I 03 rakımına kadar terfii 
Heyeti Vekilece karargir olmuş-

Bu fazla inşaatın yapılabilme
si ve buna muktazi tahsisatın te
mini için Büyük Millet Meclisin
den salahiyet alınması lazım gel
mektedir. Vekaletçe talep edile
cek olan işbu tahsisat Meclisçe 
kabul edildiği takdirde, barajın ö 
nümüzdeki yaz mevsiminde ikma 
li mukarrerdir. 

Amiral Horthy'nin 
Oğlu Ankarada 

Demir sanayıi için bazı 
tekliflerde bulunacak 

Macar naibi hükümeti Amiral 
Horthy Cenaplarının oğlu mühendis 
M. Etienne Horthy'nin şehrimize gel
diğini yazmıştık. M. Etienne H?rt~y 
dün akşamki trenle Ankaraya gıbnış· 
tir Macaristanda hükUmet tarafından 
id~re edilmekte olan demir aanayi fab 
rikalarını tenail etmekte olan M. Hor· 
thy dün bize demişti~ ki: .. 

_ Türkiyede demı~ sana>:_u hak · 
kında ne yapmak kahı! oldu.gunu tet· 
kik etmek üzere Ankaray~ gıdıy~rum. 
lktısadi münaaebatta bug~n ~tbık. ~ · 
dilmekte olan takas usulu bızıl)1 ıçın 
müşkülatı mucip oluyor. .. ~~hnu~:a 
beraber demir, çelik sanayn ıt~ art e 

T .. k' d bir •ey yapmak kabı! olup ur ıye e ~ . _,. h '"k ... 
olmadığını tetkik eılecegım ve ~ U· 

t bazı tekliflerde hulunacagım. 
me e ı h""k• t t Tmsil ttiğm fabrika ar, u ume " .. 

f d J
'dare edilmekle beraber, hız 

raınan .. I " 
hususi müesseseler gıbı ça_ ış~rız. 

M. Horthy, yarın şehrımıze gele " 
rek Ankaraya gidecek olan M~car Bat 
vekili ve Hariciye nazırının zıyaret ... 
!erile, kendi seyahati arasmd=' bır 
münasebet mevcut olup olmadıgı hak 
kında 50rduğumuz 3uale c:eva~~n, se -
yahatin bu ziyaretlerle ~ır nıun~sebe 
ti olmadığını ve bunun ~ır. tesaduften 
ibaret olduğunu söylemı§tır. -----

FARUKINİN 

Cici Krem'i 
Dünya gl!zellik kremlerini l 

kralicrsidir. (8396) 

eh'aıtaki me~lelerimiz satılığa çıka- çın açı muna ' S k ~- k"l d lı kt İ meşe odunu ayrı ayrı şartna- a arya vapuru 19 Tesriniev-
rılmı•tır. Arzu edenlerin biran evvel 1 o o un satın a naca ır. • 1 1 b , 

" al ~elerle ve aleni münakası ile ı ve perşem e 18 de Galata rıh-
oatış mağazalarımıza müracaat et- halesi 31-10-933 S l günü tımmdan kalkarak İnebolu 

1 · • · d · t 14 t d' ş t · .. alınacaktır. 26-10-933 per,. ,mbe S ' , me ennı rıca e erız. saa e ır. ar naıneyı gor .,. - amsun, Ordu, Gireson, Rize 
SATIŞ MA"' .. ZALARI m k . . 1 tanbulda 3 K O gilnü saat 15 te lava marin ko' - H d.. .. b l 1 ~ e ıçın s . • • ve opaya onuşte un ara i a-

Galatada Tünel caddesi 36 No. ve Corluda Fırka SA. AL. mürünüu ve 15.30 da meşa kö- veten Pazar, Pulathane'ye uğ-
lzmir Yol bedesteni caddesi 34 No. KO: larma ve münakasaya iş mürünüu ihaleleri yapıh.c31ı.tır. rar. (5700) 
Ankara Memurin Koperatifi. (8544) Taliplerin belli saatte temı'natla-

7570 

Darüşşafaka Lisesi Müdür 
lüğünden: 

Talebe için lüzum olan 1200 
mendil ve 1200 çift çorap 600 
fanila 5000 metre amerikan 
2200 metre gömleklik bez pa
zarlıkla alınacağından ta1ip o 
lanların 24 Teşrinievvel 1933 
salı günü saat 14 te Nuruos
maniye mahfilinde Cemiyeti 
T edrisiye merkezinde bulun 
maları. (5671) 

Hali ıas'.iyede bulunan 

MUDANYA - BURSA 

DEMİR YOLU 
Türk Anonim Şirketi 

Hi:s.sedarları heyeti umum.iyeİinin 26 
birinci Teşrinde toplanmağa daveti ha· 
vi 24 Eylül 933 tarihli Vilayet Reami ga 
zetesinde münteşir ilanın münderecatı 
bervechiiti tebdil ve tashih edilmiş ol
duğundan hükmü yoktur. 

Ta•fiye halinde olan Mudanya Bursa 
Demir Yolu Türk Anonim Şirketi hisse 
sen>?tleri sahipleri 1933 senes,i ikinci teı 
rır.in 20 nci pazar günü saat 15 te Şir· 
ketin idare Merkezi olan Beyoğlunda 
Kı.ıloğ1 u sokağ~nda 34 numaralı binanın 
1 nuınaral1 dairesinde fe,·kal5.de suret· 
tc loplanm:ığa davet olunurlar. 

Müzakerat ruznamesi 

1 --- Tasfiye memurları ve hesap mü
fettişleri raporlarının kıraatı, 

2 - Tasfiye kat'i ve nihai hesabının 
Ticaret kanununun 455 ncı maddesi mu 
cibince la,diki. 

3 - Tasfiye muamelesinin kapatılma 
sr, 

işbu toplantıya i!tirak etmek isteyen 
hisse şahipleri asaleten ve vekaleten ma 
lik oldukları hiue senetlerini toplantı 

gününden laakal on gün evveline kadar 
a'!"ğıda gösterilen bankalardan birine 
tevdi ve mukabilinde alacaklan vanka
ları toplantıya girmek için ih~= eyleme 
leri lüzumu ilin olunur. 

lstanhul'da Şirketin halada muharrer 
merkezine. 

Parist'e Lizbon sokağında 50 numa~ 
rada Bank Parizien pur l'Endüstri e !ö 
Komer.s. 

Brüksel'de Anseyömen sokağında 95 
numarada Bank Endüstriel Belj. 
(8743) Tasfiye Memurları 

tirak edeceklerin o gün ve vak 
tinden evvel teminatlarile Çor rile Merkez S.atıualma komisyo
luda Fırka SA. AL. KO. na mü nuna gelmeleri. [386] [5374] 

Mersin Sür'at Postası 
İnebolu vapuru 20 T esriniev

vel Cuma onda Sirkeci r;htımın
dan kalkarak Çanakkale lzmir 
Antalya, Alanya, Mersin: Paya.' 
sa. Dönütte bunlar ilaveten Ta
şucu, Anamur'a uğrayacaktır. 

racatları. (3354) (5598) 
7504 

* * * 
Gümüş Suyu hastanesi ihti 

yacı için 5000 kilo koyun eti 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
18-10-933 çarşamba gunu 
saat 16,30 dadn~. İsteklilerin 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa gİrecekle 
rin de o gün ve vaktinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna gelmeleri. 
(452) (5695) 

• * * 
Haydar Paşa hastanesinin 

ihtiyacı için 61100 kilo Ko_yun 
eti pazarlıkla alınacaktır. iha
lesi 18-10-933 çarşamba günü 
saat 16 dadır. isteklilerin şart 
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığa girmek ıçın 
o gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. 
(453) (5694) 

'i .y. .y. 

K. O. ve 1. F. Kıt'a ve mües 
seseler ihtiyacı için 300,000 
kilo Un kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. İhalesi 11-
11-933 cumartesi günü saat 
14 tedir. İsteklilerin sartname 
sini görmek üzere he~ gün ve 
münakasaya İştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve ti!minat mektuplarile bir
likte Fındıklıda Üçüncü Kol
Ordu satın alına komisyonuna 
müracaatları. (454) (5693) 

* * * 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlıkla 20,000 kilo yataklık 
Ot alınacaktır. İhalesi 21-10-
933 cumartesi günü saat 15,30 
dadır. İsteldilerin şartnameyi 
görmek Üzere her gün ve pa
zarlığa girmek İçin de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna gelmeleı·i. (450) 
(5666) ..... 

719·• 
• • • 

Y eşilköy hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 5-11-933 pazar güniı (5701) - ~--=-------saat 16 dan 16,30 kadar pazar 1 Ayvalık Aralık Postası 
Irkla satın alınacağından şart- Antalya vapuru 19 Tetriniev-
namesini göreceklerin her giın ve! Perşembe 17 de idare rıhtı. 
ve pazarlığa gireceklerin belli 

1 
ınından kalkar. (5702) 

saatte merkez Satın alma ko- !!==~==~~~~~~~ 
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (376) (5341) 

7384 

Harbiye mektebi için 40 a
det ders dolabı 4-11-933 cu
martesi gijnü saat 14 te aleni 
;ni.inakasa suretile alınacaktır. 
Taliplerin mühürlü nümunesı 
ni Harbiye mektebinde görme 
leri ve belli saatte Merkez K. 
Sl\tın alma komisyonuna gel 
meleri. (418) (5536) 

7421 
• • • 

Maltepe Askeri lisesi için 
altlı üstlü 25 çift karyola 19-
10-933 perşembe günü saat 14 
te pazarlıkla alınacaktır. Ta -
!iplerin belli saatte teminatla 
rile Merkez Kumandanbğı ko 
misyonuna eglmeleri. 

( 432) (5649) 7585 
.y.,,.,,. 

Maltepe Askeri lisesi tale· 
rinin 824 takım elbise ve ka
putlarının Şapkalariyle yaka 
ve Apuletlerinin yeni elbise ka 
rarnamesine göre tebdili 18--
10-933 çarşamba günü saat 11 
den 12 ye kadar pazarlıkla yap 
tırılacaktır. Taliplerin belli 
saatte Merkez Satın alma Ko 
misyonuna gelmeleri. (435) 

nakasa ile alınacaktır. Taliple. 
rin belli saatte teminatlarıle 
Merkez Satın alma Komisvo
nuna gelıneleri. ( 438) 
(5680) 

• * * 
Harp Akademisinin şubat 

934 nihayetine kadar ihtiyacı 
olan 2500 kilo ıspanak, 2500 
kilo pırasa, 2500 kilo lahana 
ile 4000 kilo kuru sovan 
12-11-933 pazar günü sat 15 1 
te aleni münakasa ile alınacak 
hr. Taliplerin belli saatte te
minatlariyle Merkez Satın al 
ma komisyonuna gelmeleri. 
(434) (5678) 

* * * 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 1200 kilo kuru üzüm 12-
11-933 pazar günü saat 15,30 
da aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte temi 
natlarile Merkez Satınalma Ko 
nıisyonuna gelıneleri. ( 441) 
(5683) 

*** Piyade ve atış mektebi ı-

(5685) 

.çin 1529.kilo hafif benzin ile 
:lOO kilo ham petrol ve 200 ki
Jo B. B. mobiloil yağ, 21-10-
933 cumartesi gÜnÜ saat 11 ı 
den 12 ye kadar pa.:1arlıkla, ah 

1 

nacaktır. Taliplerin belli saa-
* * * 

7621 
tinde teminatlarile Merkez 

Harp Akademisi için 5000 Satm alına Komisyonuna gel 
kilo meşe kömürü 12-11-933 roeleri. (451) · (5707) 
pazar gÜnÜ saat 16 da aleni * • * 
münakasa ile alınacaktır. Ta- TopÇu Atış mektebi için 
liplerin belli saatte teminatla- 2949 kilo ağır benzin 21-10-
riyle Merkez Satın alma Komis 933 cumartesi günü saat 11 
yonuna gelmeleri. (440) den 12 ye kadar pazarlıkla a-
(5682) lmacaktır. Taliplerin belli saa 

,ıı"lii:!•lıı~ "'• llakıe l ıınaı edilmiş olanla· 
~ k. )(0 d.,.•ce~ arı az bir dikkatle ıiiillll"-

ii6 lur llaı- t- e kaba ve .. ·· ı·· D O K T O R . li · «tılları puruz u- 1 .... -- Üsküdar tapu idaresinden : Üsküdar 
da Tophaneli oğlunda Altuni.zade mahal 
lesinde Bağlarbaşı caddesinde atik 37 ve 
Tophaneli oğlu caddesinde atik 14 No . 
lu iki kıta' arsa Hacı Oakis ve Oğaper 
ve Takohi veledun kaprilin uhtelerinde 
iken vefatlarile mirascıları Leon efendi 
uhtesinde intikalen tescili için idareye 
müracaat edilmiş isede mezkUr arsaların 
Üsküdar mahkemi ıeriyesinden muta 
272 ve 263 ve 290 tarihli temellük hüc 
cetlerinin tapuda kayıtları bulunamadı· 
ğmdan 1515 No. lu kanun ve nizamna
mesi hükümlerine tevfikan 5 Teırinisa 
ni 933 pazar günü öğleden sonra ma .. 
hallinde tahkikat yapılacağından işbu 

arsalarda tasaruf iddiasında bulunanların 
mezkUr müddet içinde vesaiki tasatru .. 
fiyeleri ile birlikte Üsküdar Tapu idare 
sine 930-231 ve 931-3433 No. lu dosya 
ile veya yevmi muayyen de mahallinde 
hazır bulunacak · tapu memuruna müra· 

K. O. Hayvanlı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 112,000 kilo sa
man alınacaktır. İhalesi 21-
10-933 cumartesi giinü . saat 
16 dadır. Taliplerin şartname 
yi görmek üzere her gÜn ve 
pazarlığa girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı
da Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma komisyonuna gelmeleri. 

• • • tinde teminatlarile Merkez 
Merkeze Merbut kıt'at ve Satına1ma Komisyonuna gel 

müessesat ihtiyacı için 3400 meleri,. (453) (5709) 
!l ·11 ~kırı d' da hauaten ho- H Ü R H Ü R Ü N İ 

t,· ""l'le ı.'kkatı; h 
.:• ~ö•iit·~lp bir ulunınası ve her ki

.ı,,• h•he, Utıe, de Phrayı sürmeye ça-· 
· "eri)lll: .al :tabıta memur-
~" tavsiye edilmek-

41- liusllii b 
,_-ı oey b _;1, ı . u akşam 
ııı1 ı.~ 'h~i•-.ı &•diyor 
• .. ·~. u •k .... Utıı 
.,.. 1 I\~ " l•ııı .unı tnüdüru·· H" ·· 

t h "•y "'"" usnu ~ t •• •~ı,1~ .4.nkara.r'Ya . gidecelı:tir. 
•sa k~ı•ti ~a C.üın .'!- lnhısarlara ait 

#J .. i l~ı., ~le teın ru!der ve inhisar
ı;. ,.r._ • 1-t~ ""!.''. ar., f~s edecelı: ve bil -
iıtl ilı 1 A.,,~·~u &' h•ı.ı. Y;tlarınm indiril
r:~· '''d ey, cU.:.i. a .görüşülecek. 
! ~~ a !:•çite lı:ur~yeı bayramı-
~ ıt' c.e tır. 

~e '·~::Y,~· l{UTiEL 
oııçular 
(7s71 caddesi No. 3~ 

Her gün akşama kadar ha~talarını 
Eminönü Valide kıraathanesı yanın· 
daki muayenehanesinde tedavi eder 
Tel. 2,4131 (7977) 7110 

Beşiktaş sulh 2 nci hukuk mahke-
. d Be•ikta•ta has furun cadde-

mesın en : "' "' . . kag' ında 2 No. lu hanede 
sınde garaj so 

.. k. 'ken vefat eden kahveci başı Ha mu ım ı 

cı Hasan efendi kerimesi Emine ~a~ te 
. hk ece va:liyet edılmıştır 

rckesıne ma em 
.. , .... aktığr eşya açık arttır· 

Mutevefranın .. 
·ı 22 T evvel 933 pazar gu· 

ma sureb e • . 
.. ı 14 te Betiktaş ihlamur caddesı 

nusaa ıh . . I' d 33 No. u ane 
k .... k hamam ıttısa ın e uçu k. 2 

ddesindeki mez ur 
~e ve hasfırın ca . - dan talıp o-No lu hanede satılacagın . 

. ah il" de hazır bulunmaları ı 
lanlarm m a ın 

5 
caatları ilan olunur. (8767) 

( 449) (5667) 

Be~iktaş sulh 2 İnci hukuk mahkeme
sinden: Beşiktafta hasfırm caddesinde 
garaj sokağında 2 No. lu hanede mükim 
iken vefat eden Kahveci başı hacı Ha
san efendi kerimesi Emine hannnın te .. 
ı·ekesine mahkemece vaziyet edilmittir. 
Ta•·ihi ilindan itibaren eshabı matlup ve 

alikadaranın bir ay ve mirascı1 arın üç 
ay azrfında Beşiktaş ikinci hukuk mah
kemesinin 933-51 No. lu dosyasına mü 
racatları ilan olunur. (8774) 

kilo sığır eti 21-10-933 curnar * * * 
tesi günü saat 15 te pazarlıkla Merkeze bağlı dört müee-
alınacaktır. Taliplerin belli ~ese için 377 kilo mobiloil ya 
saatte Merkez Kumandanlığı gı 21-10-933 cumartesi günü 
Satın alma Komisyonuna mü saat 11den12 ye kadar pazar 
racatları. ( 448) (5684) lıkla alıancaktır. Tal:p!erin 

"" "" .,. belli saatinde teminatlarile Meı 
Harp Akademisi ihtiyacı kez Satınalma Komisyonuna 

için 50 bin kilo saman gelıneleri. (452) (5708) 
12-11-933 pazar günü saat * * "' 
14,30 da aleni münakasa ile Maltepe Piyade ve Atış mek 
alınacaktır. Taliplerin belli tehi için 18 kalem kösele, va 
saatte teminatlariyle Merkez gete çivi geçe gibi malzemesi 
Satın alma Komisyonuna gel 23-1.0-933 pazartesi günü saat 
meleri. (439) (5681) 14 te pazarlıkla alınacaktır. Ta 

, ,, * liplerin belli saatinde teminatla 
Harp Akademisi ihtiyacı i- rile Merkez Satınalma Komis

çin 1500 kilo sabun 12-11-933 yon;;ına gelıneleri. ( 454) 
pazar günü saat 14 te aleni mü (5710) 



CUMHURIYETIMlZIN 

10 uncu YIL BAYRAM 
lçin hazırlanan ve 

BURHAN CAHİT BEY 
tarafından yazılan 

,udanya 
Lozaıl 

Ankara 
Büyük Gazinin ve Türk milletinin, Feyizli Cümhuriyet idare

sinin on yılrnda vücuda getirdiği inkılap abidelerinin tarihçesi
ni anlatıyor. 1 

Bu eıer bir çok resimlerle süslenınİf ve tab'ına ıonderece 
itina edilmiştir. Fiyatı her yerde elli kuruftur. 

Kanaat Kütüphanesi. (8777) 

fHTİY AT ZABITi 
Yazan: B 0 R HAN C AH i T 

MİLLi HARP ROMANI -
Umumi harpte münevver gençliğin mühim rolünü Bürhan 
Cahit bu eserinde kendine mahsus canlı ve cazip bir üslup ile 
anlatmaktadır. Kitap 22 formalık büyük bir cilt olduğu halde 

sırf herkesin kolaylıkla tedarik edebilmesi için (50) ciltlisi 
( 75) kuru~ fiyat konulmuştur, 

Naşiri: Kanaat Kütüphanesi 

Satılık Emlak 
/ ihale bedelinin o/o 50 si ikraza kalbolunabilir. 

Emniyet Sandığından: 
1 

Sultanselimde Çırağıhamza mahallesinde Çırakçıçeş 
rnesi sokağında yeni 24-4-1-24-5 numaralı bahçeli Ev 4 
f eşrinisani 933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar E mniyet Sandığı binasında açık art
f:ırma ile satılacaktır. 

Almak ist eyenlerin yüzde 10 pey akçesile müracaat et-
3neleri. (5722) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Satın alınacak on ton kok kömürüne verilen bedel had
-'!i layık görülmediğinden münakasası bir haff uzatılmıştır. 
tfaliplerin 19 Perşembe gÜnü saat 14 te müracaatları, 

(5705) 

~ EVKAF MODlRİYETt İLANLARI 1 
·-------~~~~~;...._-

/ Fatih'te Nişancii cedit, Akşemsettin, Çakmakcılar'da 
Mustafayısaliı, Haseki camii şeriflerinin münhal bulunan 
ru11f vazife ve tahsisatlı imam naipliği cihetleri için ,(7-11-
933) salı günü müsabaka İmtihanı yapılacaktır. Talip 
olanların şeraiti anlamak üzere İstanbul Evkaf Müdüriyetin
de Tevcih Kalemine müracaat eylemeleri. (5691) 

-

Kıymeti 
Muhammenesi 

Lira K. 
,ooo 00 Tamamı 5000 arşın mıktarında bulunan Ka

dıköyünde Osman Ağa mahallesinde Hasır
ı cıbaşı sokağında 4 def'a 5 mükerrer atik 13 
~ cedit. No. lı arsa ile derununda bulunan baraka 
ların rusıf hissesi. 

25 88 Tamamı 31 arşın miktarında bulunan Üs
küdar' da Ayazma mahallesinde Doğancılar 
'caddesinde eski 106 yeni 118 No. lı arsada 
mustakar sebilci gediğinin dörtte bir buçuk 

hissesi. 
267 00 Tamamı 24 metre terbiinde bulunan Mahmut 

paşa'da Sururi mahallesinde Tavukpazarı ci
varında Kireçhane sokağında eski 12 yeni 
10 No. lı kargir dükkanın altıda bir hissesi. 

Yukardaki emlakin mahlul hisseseleri satılmak üezre 
dört hafta müddetle ilana konmuştur. ihalesi T eşrinisaninin 
·11 ci cumartesi günü saat 15 tedir. Taliplerin pey akçelerile 
beraber Mahlfilat kalemine müracaatları. (5517) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satını Komisyonu ilanları. 

Boğaz içinde veya Haliçte 2500 metre kare bir veya 1250 
şer metrelik iki ardiye kiralanacaktır. ı 

Motör yanaşabilecek iskelesi olan ve sahile yakm bulu
nan tercih olunur. Mal sahiplerinin bir hafta zarfında İnhi
sarlar Ticaret Şubesine veya 4.0917 telefona haber verme-

1 leri. (5589) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

. J~d~rma kıt'atı için satın alınması icabeden aşağıda 
mıktar, ısım ve pazarlık günleri yazdı üç kalem mutabiye pa
;ı:arlıkla satın alınacaktır. Ta lipler şeraiti anlamak üzere ar 
'!:u ettikleri vaki~ pazarlı*a İştirak için de mezkur günün 
muayyen s~atlerınde. maliyeye teslim edilmiş ilk teminat 
~ak~uzlarıle komısyonumuza müracaatları. (5697) 
Cınsı Adet Pazarlık günii Saati 
Gebre 10891 21-10-933 fO dan 11 re 
Zincirli Yular 1074 21-10-933 11 den 12 ye 
Kıl Kolan 3292 21-10-333 l5 ten 16 ya 

1t11-~ EMSALSiZ FIRSAT!-< 

Cümhuriyeti Anlatır 
Celal Nuri Beyin güzel ciltli ve resimli, iki ciltlik Yurt Bilgisi, 

münderecatı : Aile, mektep, köy, şehir, vatanımız, milletimiz, devletimiz, 

hükumetimiz, Devlet olmasaydi; Cüinhuriyetin kısaca tarihi, Meırutiyet 

- Milli mücadele devri - İnkılap, H alk idaresi, Hükumetin işi, gücü, 

vekiller ve vekiller heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl intihap 

edilir, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifeleri nedir, Reisi Cümhur, 
Maliye, Vatandatın iki borcu, ordularımız, vergi vererek devlete biz. 
met, Vilayetler, biz ve ecnebiler, halk teıkilab, çalıımak kabiliyetimizi 
çoğaltmalıyız, iıret, nüfusumuz, halkın ııözü nasıl açılıyor, ilmi eğlenceler, 
Ey Türk İf batına, genç Türkler, din~ Türkler, garplılık, Garp mamur• 
dur, Yeni ile medeniyet, iktiaat, Bayram sonuna kadar beher cilcli 5 ku
ruıtur. Asgari yüz tane alana yüzde yinni iskonto. Müracaat: Galata 
eski potta hanında No. 13. - Muamele pefin, 

riye aittir. (8764) 

lstanb 1 Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlükleri daireleri için 67 nev'inde 7515 adet 

defterin tab'iye ve teclidiyesi aleni münakasaya çıkarılmıştır. 
Taliplerin nümuneleri görmekve şeraiti anlamak üzere idare 
komisyonu kalemine ve münakasaya İştirak için de 26-10-933 
tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Vilayet muhasebe 
ciliği dairesinde müteşekkil münakasa komisyonuna müraca-
atları ilan olunur. (5413) 7287 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Bakırköyde kain Akliye ve asabiye hastahanesinde yaptı
rılacak 37,000 küsur lira bedeli keşifli adli pavyonun inşaatı 
olbaptaki keşif ve şartnameleri veçhile.ve 28 Teşrinievvel 933 
cumartesi günü saat 14 te kapalı zarf uıulile ihale edilmek 
üzere münaksaya konmuştur. Bu baptaki keşif ve şartnamele
ri görmek ve fazla izahat almak İsteyenlerin komisyona mü
racaatları. (5395) 7284 

Maarif Vekaletinden: 
Hususi tabiler mllcsaeııeler ve şahıslar tarafından Cumhuriyetin 

onuncu yıldönümllnü doldurması münasebetile ne9redilmiş yeya neşre
dilecek matbualar 2305 numara ve 11-6-933 tarihli kanunun yedinci 
maddesi mucibince posta ücretinden muaf tutulacakbr. Bu münase
betle netredilmiş veya edilecek matbuaların posta ücretinden muaf 
olmuı için llçer nüshasının en geç 25 - T e9rinievvel 933 tarihine 
kadar Maarif VekAletine bir istida ile ve makbuz mukabilinde veril· 
mesi lazımge '.diği ilin olunur. 5363 7200 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

-·- Serpuş ve tozluğile beraber 17104 takım kışlık elbise ima 
liyesinin kapalı zarf münakasası 23-10-933 pazartesi günü sa 
at 15 te yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münaksaya girmek için teminatı evveliye makbu
zile birlikte mezkiir günün muayyen saatine kadar komisyonu 
muza miiracatları. (5157) 7166 

Güzel San'atlar akademisi 
. Müdürlüğünd~n: 

İnşaat dolayisile Akademinin 1 Teşrinisani 933 tarihin 
dr, açılacağı alakadarana ilan olunur. (5596) 7511 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Merkez Maliye dairesindeki sobaların tamirile yerine 
korunası ve yeniden dört Soba alınması 19 T. Evvel 933 Per
şembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale olnnacaktır. (5698) 

10 N C U Y 1 L 

CÜMHURIYET AL Ü Ü 
· ve mekteplerde 

GAZI KÖŞESi 
Nefis tablolar, resimler, grafikler 

Hemen isteyiniz. 75 kuruş 
MUALLiM HALİT KİTAPHANESI ,. (8710) 6317 

lstanbul Kadastro 
Hey' etleri Reisliğindenı 

A. Küçü~azar nahiyesi dahilindeki Timurtaş mahalle~ 
kam gayrı menkul malların kadastro tatbikatını ikmal ı(I 
ikinci teşrinin ikinci perşembe günü gönderilecek menıurlJ 
Müftülük idaresindeki vezne kısmın<'-" faalivete baslıva~ 
lar. • --- - -

Mahalle dahilinde gayri menkul malları olanlardan -ııl 
kaddema beyanname ve senetlerini heyete tevdi etmemiş olf' 
ların tasarruf senetleri ve nüfus teskerelerile birlikte mürııc-' 
ile tasarruf haklarını tesbit ettirmeleri ve ahara ait gayri J1lt! 
kulde, aydınlık ve yol hakkı gibi bir hakkı bulunanların d& lıl 
haklarını kezalik isbat ile tescil talebinde bulunmaları ilan J 
nur. (5628) 7~ 

On Birinci Hudut Taburu 

Cinsi 
Dakik 
Sığır Eti 
Odun 

Kumandanlığından: 
Kilo , Cinsi . ..- Kilo 

40000 Şeker 2000 
10000 Pirinç 2000 
15000 

Uzun köprüdeki Asker ihtiyacı İçin yukarda yazılı 
kalem erzak 12-10-933 tarihinden 31-10-933 tarihine Jcşdl 
yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıldığından talip ali 
ların teminat akçelerile birlikte 4-11 -933 cumartesi günü ~ 
16 da komisyona müracaatları ilan olunur. (5620) 

7
srJ 

Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının elektrik işi 

Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezindeıı: 
Ankara'da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti ~6 

kez binasının Elektrik tesisatı Teşrinievvelin (24) üncü ti 
lı günü saat on beşte pazarlıkla ihale edilecektir. Talipleri 
Elektrik tesisatı yapan bir müessesenin sahibi veya m\iıtJeıl 
li olması şarttır. Münakasa şartnamesi, fenni şartnaıne < 
planlar on liraya Cemiyet Merkezinden alınacaktır. (5554ı 

74'1' 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Milli Saraylar tamiratında kullanılmak üzere, borUı 

ID;Y ve sair mevat ile mahlut olmamak şartiyle pazarlıW-.ıı 
bın okka hurda kurşun satın alınacaktır. Satmak isteY~'j 
19 Teşrini~ani 933 perşembe günü saat on dörtte Dolma~ 
çede Milli saraylar müdiriyeti binasında toplanacak olan ev 
mene müracata etsinler. , ,(5634) 1:j 

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

rinde kain taş ocaklarından beşer bin metre mik'ap balııİ 
ihracı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. K~ 
cihetinden ihraç edilecek beş bin metre mik'ap balast&' 
münakas 1-11-933 tarihine müsadif çarşamba günü saşt~ 
te ve Kaim cihetinden ihraç edilecek 5000 metre Mik'aJ' At 

lasta ait münakasa da ayni gün ve tarihte saat 15,30 dş r. 
kara' da Nafia Vekaleti Müsteşarlık makamında icra edil~ 
tir. f 

Taliplerin ayru gün ve saatlerde teminatı muvakkate, 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarile birlikte komis)':'j 
müracaat etmeleri lazımdır. Talipler bu husustaki şarttır. 
leri birer lira mukabilinde Ankıoı·a'da Nafia Vekaleti l.:'1 
zım Dairesinden, lstanbulda Haydarpaşada Liman İşlerl1' 
dürlüğünden tedarik edebilirler. (5524) ..,,,/ 

Tayyare Cemiyeti 
lstanbul ŞubesindeJll 

1 - Kapalı zarf usuliyle münakasaya vazolunup ~ 
keşfi (14.600) liradan ibaret bulunan Tokat Tayyare :ı"ı 
binasının ilk ihalesi 21 - Teşrinievvel - 933 tarihine nıii~ 
Cumartesi günü saat (15) te Tokat Tayyare Şubesindeiı' 
misyonu mahsus tarafından İcra kılınacaktır. .trf 

2-Talip olanların teklif edecekleri mebaliğin '
1
Y") 

7 ,50" nisbetindeki teminatı muvakkatelerile teklif ıı"ı 
tuplarını ve teahhütlerini bihakkın ifa suretiyle şimdi~ 
dar asgari (15.000) lira kıymetinde bir bina ikmal et~ 
ne dair resmi veya hususi vesaikle birlikte yevmi meı JI 
saat "14" de kadar komisyonu mahsusuna makbuz rrı\l 
linde teslim etmeleri lazımdır. I 

3 - Talip olanlar bu baptaki şartname, mukavelefljıf 
ve planları İstanbul, Samsun ve Tokak Tayyare Şubele' ff 
görebilecekleri ilan olunur. (5456) / 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma , 
Komisyonu Reisliğindeı'j 

Bakırköy Akliye H astahanesi Rontkeni için lüzurJl\l 1 
malzeme olbaptaki şartnamesi veçhile ve 28-10-933 cııJ11~ 
si gilnü saat 14 de alni münakasa suertile satın alına'11 

isteklilerin müracaatları. ( 5394) _./ 

Umumi Neşriyat ve Yaz• işleri Müdürü ETEM iZZET 
f:;_~tecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


