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Rus filosu dün sabah lima .. 
nımıza geldi, şehri selamla
dı. Filo süvarisi mutat ziya· 
retlerde bulundu. 

• 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Hitler hukukta müsavat 
mücadelesinin kat'i safhaya 
girdiğini söyledi. İngiliz Hari
ciye nazırı da bir nutuk söyledı 
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Harp olacak mı? . 
s·· 

'f "YÜk harpı '"h' k zı ea;,,d lı e mu mı umanda va-
deırı4 k~: ulunan cenerallerden biri 

- liakiı. )U!duiu atte hiç bir haber, ilk du-
lla değild~aınanki kadar iyi veya fe-

li ır. 

len ı.~). har.;ketleri hakkında veri
bırakb • a~rı? alakadarlar üzerinde 
llaya dır•. ilk mtibaın iyiye veya fe
L .lı. ogru m""b ı·. 1 ..., >, fto.. •• u a aga ı olmaıının ae-

. -•Ucadel · · 1111 olın e ıçınde asaplann ger-
Bu Iİİtı ";'"~an ileri gelse gerektir. 
takip ed e eynelmileJ münasebetleri 
ırıatuı ol enler ayni aaap zayıflığı ile 
harp iht~caklardır ki, her gün sulh ve 
tııyorlo.r ~~lleri arasında sallanıp du
Yeti "e ~İl, hmanyanm Milletler Cemi
Çekilı:tıe . h sızlanma konferansından 
l&pları ; _akkında verdiği karar, a
Aın•ıikad enı J bir İmtihandan geçirdi. 
lele hakı.':n aponyaya kadar bu me
l~ri11 lıi.. n~a mütaJea zayan gazete• 
l"kki ed_çogu harbi bir emrivaki te-

i'"Jb 1Yorlar. 
ı •kik Al . , illa kon( a. ma.nya.nrn sılaharzlan-

~İyetli lı~;~~~dan çekilmesi ehem-
ekJeııın · adıaedir. Fal-at nihayet 

<;en ae11.'Y.j11 bir hadiıe değildir. Ge
konferana " Almanya ıilahsrzlanma 
tusu, silihllJan çekilmiıti. Daha doğ
~1llıtırl'llc k 00ktaarnda beraberliği ta
tıra.Jc ~hrı ~ oluraa, müzakerelere İf
•1 •r İİzer'ı 'Yeceğini bildirmiıti. Bu ka· 
e ne 1 ·;.ı· r \'e I\"' , ng ızJer tavaıaut etmiı .. 

llii 1 anurruevv ı· b"' · ·· , nıilt e ın on ırmcı gu .. 
"'~ııy• siı"o.'h• Fransa ve ltalya, Al
"'"1&vat t ~e emniyet noktalarında 
llıutalıık kının eden formül üzerinde 
:••11aip it'b al!"•tlardı. Almanyanın 

."1 ed"ıl 1 '.'rıyle beraberlig" inin ka-
•ıJ· L rrıe11 .. · 

'•tıııla uzerıne dir ki, Almanya 
ııı.i. kıı nma konferansına iıtirak et

>.1ın tar verıniıti. 
~ı.İltn,~~Yjnı? bu defa konferanstan 

.ndan b' ngiltere ve Fransa tara· 
~•.lıııeı, . etraberliğin de<"hal tatbik <>· 
""'"'·· " enrn 'd' M • · .....,.1 erneaı ır. alumdur kı, 
b~~k ~· ~eraaillea muahedesiyle 
lı~lıyor. y~ brn a~keri ailah altına ala· 
d •rı ••ke ~ne ~ynı muahede ile bu yüz 
~~'-n :,ın hır defa ailah altına alın

tol't,:e~· nı-a on ikiıer aene hizmet 
tııft al leab "t d'I · • D" h· •rı •İl' ı e ı mııtir. ıger ta-
•tırı.tr ııhar:rJanma konferanır, krıa 

f"lııl"J ·İ ~•kerılerden mütetekkil or
•ketı.' .tiza.m ediyor. Ve bütü~ mem
~iye, ';:' orduları yeknaaak olsun 
~·••ue 1manyaya uzun müddetli ve 

11& ıııü.d'.;"a'.' meslek ordusu yerine, 
:••. ord ~lı mecburi hizmetle alın
li~~l•ai t~ ;::,uı ettirilmittir. İngiliz 
"•d•le >.ı.:a dan ileri ıürülen tek
'& ~'" Y•~"Ya ~Üz bin kitilik mealelc 
Otd '~•tli ne •ki yüz bin kitilik kı-

~ll• l&lt; a.ı.erlerden müteıekkil 
.\.,.:&naızJ: 0 1•caktrr. 
le~ad, i!Ja ~elince; Franaanrn da 
tı.. lıi, de İki~ bi'.' ve müı.temleke
lıiıı ~ııı J\iz bın aıkerı olacak
lllıırı ••lıer b~.....,Pada yalnız iki yüz 
kaı/• Ue Ilı .. Undurmak suretiyle Al
~• dört ~~avi oluyor, hem haki
:to. ıi"tetiyr"'" bin askere ıahip ol
lbtiı· " ııoı.ı: Almanyaya faik olu· 

a•f '" " kl'a kadar ihtilaf yoktur. 
lııtı il İkite; ~'.'da ba,lıyor: 
"•z· 11• o.Jile Yü:t bin askerlerin ıilah
V, '!•tin; ak? Fransa ıimdiği silah 
rj d~dô.Jııllrı lftuhafaza etmek istiyor. 
r11 i or~er ~ rr a?c~k tedricen ve behe· 
ler; 11dırilrrı 0.•lık ıki merhaleden aon• 
"• rı .'İlih •sın~ İstiyor. Arada devlet
~ ııı"•aı.ab:zıyetlerini daiıni teftiş 
•irıi11•ltııileJ b' a.ltında bulunduracak 
tİJt teklif d'ır heyetin teıkil edilme• 
ııı~~{• hu : •Yor: Ve Amerika ile ln-
2ih •. Fran °ktaı nazarları kabul et· 
-.11,} lıöyJ., 112 O<"duau hakkındaki va• 
lıır ~~ti ne ·~1 Alınarr ordusunun ailah 
~--. 1

• •ilih acak? Fransızlar diyor
ltr h lıed.,fi ·~>;!anına konferansının 
lıııad il, Frll' aılahlarr azaltmaktır. E
' • d11rh "j" ve diğer devletler hak· 
.. h )llııı11 da tatbik edilemiyorsa, AI
~ıı t"tkiİ •İlihlanman için bir 
dij~ll Ver ~tınez. Binaenaleyh Al· 
h,kı •il-hı laılleı muahedesiyle mene• 
2\tt... kaı.,._';rd hakkındaki hükümler 
l'rı"'."<fa d'-' •<". Esasen sekiz ıene 
)11~1•1.ı...~~k devletler de bu ailah
lııaa ~ !arından arada Alman-

~ ,doğru nu olan silahlara sahip ol
~. '""tııo.ııı olamaz. 
~rİ;'.~" ın:: ıelince; askeri teıkilat 
•ııııa''" •iı· hlutları hakkındaki bera
""~ıı hldi~ .a~a da tatbik edilmesi 
•· •-.... Kını ı1-· .. .. lar il k" ..... , 1 ·•el k "ı ıuruyor • a-b"" 1

. tanıttı"..'"atiyle Almanyanın mü
l;)orı''lilhıll gını hatırlayorlar ve bu-
'•rı ~· Filh:ı.~a §amil olduğunu aöy
A.ııı,, • •'ra •ka 11 kanunuevvel ka
~·•lii~>llnın"::;•. lngiltere ve ltalya 
'"•t' kalı 1 ah noktasındaki bera-

11bda 11 k.&." etmiı bulunuyorlardı. 
.. l r Alnıa. nunuevvel ile bugün ara
~lııı._ old11 : rr~ada hayli mühim hadi
'•n., b)ada. li~anaızfar ve lngilizler 
)orı, ~aı;>•ti •tlet'in iktidara geçme-

S r. 0•değittiğini inkar etmi-
lı•n ı.~ .... 
•ı ~.•na··· 
1 ~,;/il \10~ •unıng hatta Von Pa-
~ >.ı """t ed"ICc~leicher Almanya
f!bi ~anb. 1 ebıJeceğini, fakat ltit-
.,. &<) ,, .... ıına · · 
l 'tl•r h>liy0 rl ıtunat edilemiyece· 
d~ 1('

11 
"ii~ ik~: 11 Kanunuevvelde 

2 ~ 1ııı.,. "nu.,"" ı'tara geçmemitti. Ve 
1 fıtlc'· ~h~p e ararından ricat e
~1~1 ll&ırıın iki.atak Almanyada Na
~l'· ha 11 lföater·ıhda~a geçmiş bulun-

·~ )le kat• 
1 meaı, Alman hükiime -

>.ı n,, ·~"'•ie ~.:k tid~e!li bir hareket 
~ tııllb ••arın .. etrnıştır. 
>.j.li ) ~8.nın b fUrnu) ve ehemmiyeti 
'v •ll•u: a bağı~;dan •onra takip ede-••aa · • Ce . •r._ Acaba AIJ!'anlar, 

-ve d·· •• u a 
• 

1 ismet Pş. dün F ~ 
Romen muahe· r a: sv edi 

Türk _ Romnı ,,-. .... .:ıhe Jeainin imzaaı merasiminde 

fftaiya ile -ı 
Ticaretimiz 

Son kararla aleyhimizdeki 
vaziyete nihayet verildi 

ANKARA, 18 (Telelonla)
Türkiye ile Italya arasında bu -
günkü ticari münasebetler, mu -
vakkat bir itila/namenin hüküm 
lerine göre cereyan ediyor. iki 
gün evvel bildirdiğim gibi, hü • 
kumetimiz çok kuvvetli • esbabı 
mucibeye istinat ederek mevcut 

M. Titulescu dün Ankara
dan döndü veAtinaya gitti ı 

modusun artık cari olmıyacağı
nı, bundan böyle her tarafın ser 
best bulunduğunu ltalya hüku -
metine bildirmiştir. ita/yanlar 
yakın vakte kadar bizden külli
yetli yumurta, arpa, hayvan, tü- 111 
tün alırlardı. Son zamanlarda bu 
mallarımızdan pek az bir kısmı-

Romen Hariciye nazıri dün şehri gezdi 
va abideye bir çelenk koydu 

Gazi'den bahsederken diyor ki: "Ondaki demir 
iradeyi, açık zekayı görebilmek i~in kendilerine 

takarrüp etmek kafidır,, 
Muhterem misafirimiz Romanya Ha· 

riciye nazın Mösyö Tituleıcu dün sa
bah maiyeti erkanı, Bükre§ elçimiz Ham• 
dullah Supbi, Hariciye hususi kalem 
müdürü Refik Amir Beyler ve Roman· 
ya sefiri Möıyö Carp ile birlikte An· 
karadan ıehrimize gelmiıtir. Möıyö Ti· 
tuleıcu Haydarpa§a istasyonunda vali 
Muhittirr muavini Ali Rıza Beylerle, 
Romany~ ceneral konsolosu Mösyö A
nastaaaiu ve bir çok zevat tarafından 
kartrlanmııtır. Bir müfreze aıker res· 
mi selamı ifa etınit ve muzika Romen 
milli martım çalmııtır. 

Mösyö Anaıtasaiu Madam Titulescıı 
cenaplarına lörinı:u karanfiJJerden mü .. 
rekkep güzel bir buket takdiın etmİ§• 
tir. 

Mösyö Tituleacu iıtaıyondan çıkar
ken ıerefine rekzedilmit olan takın Ü· 
zerinde Romence Bine ati venite "hoı 
geldiniz,. cümlesini görünce çok ~
nun olmut ve fU sözleri ilave etmrı• 
tir: 

- Bu cümlenin altına buradan ayni. 
mağa mecbur olduğumdan dolayı çok 
müteessif olduğumu da ilave etmeli İ· 
diniz! 

Muhterem misafirler, Haydarpaf& 

M. ve Matlam Tituleıcu dün sabah 
Ha,,Jarpaıada 

rıhtımında hazır bulundurulan Ankara 
muıuna binerek doğruca Dolmabahçe 
sarayına çıkırutlar ve sarayı gezrnitler
clir. 

(Devamı 5 inci sahı"f•de) 

Macar nazırları bu sabah 
şehrimizdedirler 

Macar Başvekili Peşteden ayrılırken: 
"Akraba memlekete gidiyoruz,, dedi 

M. Go<mıboea 

Ankarayi ziyaret edecek olan M~ • 
k T M Goeınboeı ve Harı • 

car Baıve 1 1 • • b sabah kon• . M Kanya u 
cıye nazın · .

1 
at 1 o 20 de Sirke· 

. 1 trenı e aa ' . b U vanaıyone k Bu ıniınaae e e 
. • 1 olaca tır. b 

cıye vaar T"" k ve Macar ay• 
Sirkeci istasyonu ur 

kı daki kayıtlarından da aza· 
ma hak ~ .1• hlanmağa mı batlıY~
de kalara ~· 8 Franıa ve Amerı· 
caklar? lngııter-;, Jmağa karar ver
kanın buna m~n~. o Binaenaleyh bu 
dikleri §Üpheaız ır. nda Almanların · r·· kartıo• cephe bır ıgı decekleri ıüphelidir. 
buna cesar~te ~Iınanya, Milletler Ce-

Her hal .1• hsızlanma konf• 
. t' den ve aı il ,. 1 

mıye ın ki akla siyası ya nız• 
ranıından ~I~~. ~!::-daha dizade kat-.. ııın ...... _ 

raklarile donatılmııtrr. Muhterem misa
firleri istikbal için, teırifat memurla· 
nndan Şemıettin Bey evvelki akıam 
Edirneye gİtmiıtir. Miaafirler iıtaa -
yonda hükUmet namına vali Muhittin 
ve Hariciye vekileti namına hususi ka 
lem müdürü Refik Amir Beyler tara
fından karıılanacaklar ve akıamki 
trenle Ankaraya gideceklerdir. 

Pe,teden ayrılırken .. 
BUDAPEŞTE, 18. A. A. - M.Goem 

boes ile hariciye nazın M. de Kanya 
Sofya tarikiyle Ankaraya gitmek üzre 
dün aaat 13,45 le hareket etmitlerdir. M. 
Goemboeı hareketinden evvel gazetecile 
ri kabul ederek demiıtir ki : 

- Akrabamızın nezdine gidiyoruz. 
Türk ve Bulgar arkadaılarrımzla bizi 
müttereken alakadar eden rncseleleri gö 
rüteceğiz. Bir defa prens Rakodzi'nin 
menfa11 olmuı olan Tekirdağrnr da ziya 
ret edeceğiz. Rakodzi'nin düsturu fU i
di: " Allah ile vatan ve hüriyet için". 

Bu düstur timdiki nazik zamanlarda 
olduğu kadar hiç bir zaman bale uygun 
düımemiıtir. Hükiimet harici siyaset ıa 
hasında sulhun çalıfmağa devam etmek 
arzusundadır. Almanyanın Milletler Ce
miyetinden çekilmesi üzerine tabaddüs 
eden vaziyeti aükUn ile karııladım. Ve 
hükmümü bu suretle verdim. Sulh ve a
henk ayni derecede bütün milletleri ali 
kadar etmektedir, Avrup;inın ve cihan 

(Devamı 5 inci sahifede) 

çinde takip ettiği bu yol, Fransız dip
lomasisinin bir muvaffakıyeti olarak 
kaydedilmek lazımdır. Bunun bir mu
harebeye müncer olması ihtimaline 
gelince; Bu günkü şartlar altında bu, 
varit görülemez. Çünkü muharebe 
yapmak için iki taraf lizımdır. Bir ta
rafta AJmanyaya kartı vaziyet alan 
büyük, küçük devletler vardır. Fakat 
meydanda böyle bir kombinezon ile 
döiü~ecek ikinci taraf yoktur. 

Ahmet ÜKR 

nı ltalyaya satabiliyoruz. Çünkü 
ltalya bunlara karşı gümrük tah 
didatı yapmı,, mallarımızın ora 
da sürümüne mani olacak ted • 
birler almıstır. Bundan b~ka 
ltalya, Tiryestede ihracatımız i
çin bir transit farkı da k~bul e.~
miyor. Tiryesteye sevkedılen bu
tün mallarımızın ltalyada kal • 
dığını iddia ediyor. Aleyhimizde 

ı devam eden bu vaziyete şimdi ni 

111 ı ı~~ verilmif oluyor. __ 

Türk-Romen 
Muahedesi 
Başvekil Fırka grupunda 

izahat verdi 
ANKARA, 18 (A.A,) - C. H. F. 

grUpu idare heyeti riyasetinden: C. 
H FırkMı grupu bugün öğleden son· 
ra Afyon mebusu Ali Beyin riyautin
de to11lcndı. Bu defa Romanya hüku
metile yapılan müzakere ve aktedilen 
mukavele haklıında Baıvekil Pa§a ta· 
rafından grup heyetiumumiyesine ve· 
rilen malumat ve iz.ahat dinlenmif ve 
muahede grupça ittifalıla ve alkıılar
Ja taavip ve talıdir edilmiıtir. 

Başvekil bir nutuk söyleyecek 
ANKARA, 18 - Ankarada Hukuk 

fakültesi imtihanlan yann bitiyor. 
Perşembe gününden itibaren yeni sene 
tedriıatına batfanacaktrr. Hukuk fa • 
kültesinden bu aene mezun olan efen 
dilerin diploma tevzii merasiminde 
Baıvekil ismet Pata Hz. de hazır bu
]unacaklar ve mühim bir nutuk irat 
ederek diplomaları dağıtacaklardır. 

Afyon inhisarının 
Faideleri 

--o-

Tıbbi afyon ve mürekke-
batı fiatları düşürüldü 
Uyu§turucu maddeler inhisarı ida

resi aldığı tedbirler sayesinde gerek 
halk, gerekae ecza 
cılar ve en ziyade 
memleket lehine 
büyük bir tenezzül 
temin etmiıtir. Her 
§eyden evvel kay -
detmek lazımdır 
ki bu tenezzül Av· 
ru,>a fiyatlarında 
bir dütüklük oldu
ğundan değil tama 
mile inhisann mü 
dabaleaile temin e 
dilmittir. Uyuıtu -
rucu maddeler in -
hisarı idaresi bu ıu 
retle bizde teeaaüs 

Ali Sami Bey eden inhisarlar i • 
çinde kuruluıunun 

ilk zamanlarda fiyat yükıekliği yeri • 
ne fiyat tenezzülü temin edebilen ilk 
idare olmaktadır. Dün bu bussuta ken 
diıile görüı~n bir muharririmize U • 
yu§turucu maddeler inhisarı umumi 
müdürü Ali Sami Bey fil izahatı ver
mi§tir: 

- Ham afyondan maada tıbbi af • 
yon ve mürekkebatr inhisarı da ida • 
remize aittir. Bu itibarla kanunun ver 
diği salahiyete iıtinaden Türkiyenin 
bir senelik ihtiyacını temin ettik. Bu 
iti yaparken inhisanm.ız afyon müs • 
tahzaratının hemen ki.Efesi üzerinde 
ehemmiyetli fiyat tenezzülleri yap -
mağı muvafık buldu ve b,-;nda mu • 
vaffak oldu. Bu fiyat tenezzüllerin -
den gerek toptan oalıf yapan Duragiı
ler, gerek eczahaneler ve nihayet e3as 
mÜ§teri olan halk azami istifadeyi te-

Dcvamı 5 inci sahifede 

Silah yarışı başlıyor! 
Almanlar tayyare fabrikaları yapı

yorlar, İngilizler yeni harp 
gemiieri inşasına hazırlanıyorlar .. 
(Almanyanın Mil 

Jetler cemiyetin • 
den ve silihaızlan• 
ma konferansın .. 
dan çekilmesi üze .. 
rine bütün dünya • 

da haarl olan endi. 
ıe gün geçtikçe 
artan bir mahiyet 
arzediyor. Filhaki· 
ka bu çekiliıin ye
ni bir silah yarı§r• 
na doğru yol açma• 
ar ihtimalidir ki 
milletleri korkulu· 
yor. On güne ka • 
d a r tekrar toplana 
rak İngiliz planr 
üzerinden müzakerelere baılayacak 
olan konferansın naaıJ bir neticeye va 
racağı keıtirilemezse de, bu neticeyi 
bekleyen devletler vudır. Amerikalı • 
ların elinde yeni yapılacak harp ge • 
mileri için ellerinde muazzam. bir pro 
je duruyor. Bu projeyi mevkii tatbi • 
ka koymak Üzere milyonlarca dolar 
tahsisat ayırmak için, gözlerini Cenev 
reye dikmİ§ bekliyorlar. Diğer taraf • 
tan Fransızlar Almanların tekrar si
lahlanmaması için acil tedbirlere ihti
yaç olduğunu barbar baykınyorlar. Dün 
gelen iki telgraftan birine nazaran 
Almanlar yeni tayyare fabrikaları aç 
mak Üzeredirler. İngilizler de eskile
rinin yerine kaydı altında yeni harp 
gemileri inşasını istiyorlar. Bu telgraf 
lar ıunlardrr:) 

BERi.iN, 18 (A.A.) - Havas A • 
janarndan' Berlin ci,,arında Johrranist· 
hal'da yeni tayyare fabrikaları açıla • 
cağı haber veriliyor. Fabrikaları eski 

• 

Alman bahriyeıi pilotlarından Bicket 
idare edecektir . . 

LONDRA, 18 (A.A.) - Daily He
rald'a göre bahriye nezareti hü~et 
ten sadece muabedenin tahdit ettiğ i 
niıbette deniz inıaatına devam edil • 
meıini değil, fakat eskimiş gemilerin 
yenilerinin de yapılmasını istemekte .. 
dir.. 1 

Deniz mütarekesinin sonunu 31-12-
36 tarihinde olarak tahmin eden bah
riye nezareti o zaman 25 asri kruva • 
zör, ve 25,000 tonluk yüksek bordalı, 
12 pusluk toplarla mücehhez gemi -
ler İn§aaını düıünmektedir. Bundan 
b&lka 100.000 tonluk eakimit ve 10 
bin tonluk denizaltı ıemilerinin yeri -
ne senede 15 torpido muhribi yapıl • 
maıınr iıtiyecektir. 

Bahriye nezareti deniz efradının 
10.000 kiti daha arttrrılmaırnı da is • 
tiyecektir. Diğer taraftan hava .nazın 
da birçok tayyare inıaaınıistiyecektir. 

. , 

• 

Rus filosu dün geldi 
fop atarak şehri selamladı ve mutat 

ziyaretler yapıldı "" resmı 
_ Liman~ızı ziy~~et ~d~ceğİ','İ yaz- Filo ~~andanr Roll yoldaı öğledeti 

dıgımız bır kruvazor, ıki torpıdo, ve evvel valiyı ve kumandanı ziyaret et-
üç deniz altı gemisinden mürekkep mit ve öğleden ıonra kendisine iadei 
Rua filoıu dün ıabah aaat 9,30 da ti- ziyaret olunmuıtur. 
manunıza gelerek Dolmabahçe önün- Hüku·met mu·· ili · ı.r·· ·· . . . meıs en uvazore 
de demırlemıttir. ziyaretlerinde top atılarak ıelimla.n-

Filo kumandaru bugün saat üçte mıılardır. Filo lirnanımızda üç gün ka-
ıazetecileri kabul edecektir. lacaktır. 

Cümhuriyet bayramını kutlulama mü nasebetile 
-ı..ui bina&ı önüne bir tak ;yapılıyor. 

Türlıiye lı Banlıası lstanbul 
(Y azrar İç aahilerimizd ) 
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Abdulhamit, Mitat Paşadan hesap soruyor! 
2 

Sultan Hamidin mukabil taarruzu.- Cevdet Pş da meşrutiyet 
aleyhinde! - Meşrutiyetin le\inde yazı yazan, mütalea 

yürütenleri Abdülhamit mecelleyor! 

Mitat Paşa ve taraftarları, Ah
rar fırkası erkanı, yeni padişahı 
İrfada, hak ve hakikat yoluna sev
ke uğratıyorlar, telif ve endi~ i -
çnide çırpınıp duruyorlarken, Sul
tan Hamit te hiç boş durmuyordu. 

tefrika ve teşettütten beri kalmış
tır. Eğerçi zirde beyan olunacağı 
üzere Abbasiler devrinin evahı -
rinde memaliki islamiyede zuhu
ra gelen ihtilalatı azime hasebile 
hilafet ve saltanat ayrılarak hili -
fet bir riyaseti diniye, saltanat ri
yaseti maddiye derecesinde adde
dilmiş ise de müahharan devleti 
aliyei Osmaniyenin zuhurile mille
ti İslamiye teceddüt ederek gene 
haleti asliyesini bulmuştur." 

Bu hengamede zatı şahane nez
dinde en ziyade teveccüh ve iti
mada layık grülen, halk arasında 
sözü geçen, müessir olan zevattan 
Adliye nazırı, Mecelle cemiyeti 
reisi Cevdet Paşa ve mezkur cemi
yeti ilmiye azasından ders vekili 
meşhur fakihlerden Kara Halil ve 
Kazasker Yunus ve Seyfettin ve 
mevaliden Abdülkadir efendiler 
meşrutiyet idare hakkında menfi 
sekilde lisan, mütalea yürütüyor
lardı 

Bunların, gerek bütün medrese -
!erdeki talebei ülilın, softalar ve 
gerek bilcümle kadılar, naipler, ha 
kimler, hasılı erbabı hukuk .arasın
da adları hürmetle anılır ve sözleri 
birer şer'i, ilmi sohbet gibi telakki 
ve kabul edilirdi. 

Cevdet Paşa, vaki olan istifsara 
ce·ıaben, Sultan Hamide Milat Pa
$<lnın arz ve takdim etmit olduğu 
kanunu esasinin alelmüfredat tet
kik ve tahliline bile lüzum görmi
yerek e•a• itibarile meşrutiyet ida
resi aleyhinde bulunmuştu. 

Kendisinden hukuku düvel o -
kuduğum mahkemei temyiz azasın 
rlan mühtedi Ali Şahbas Efendi, 
Cevdet Paşanın bacanağı ve mah
remi idi. Ali Şahbas Efendi, Paşa
nın olbapta Sultan Hamide tak -
dim eylediği mütaleanamesinin a -
nahatlarını nakil ve hikaye etmiş
ti ki hülasası Cevdet tarihinin bi
rinci cildinin 19 uncu sahifesin -
den başlıyarak müteaddit sahifeler 
de münderiçtir. _ 

Merhum müşarünileyh, o sahi
felerde; dünyadaki milletleri ida
re eden hüklımetlerin nevilerinden, 
aekillerinden uzun uzadıya bahis 
iıe evvelemirde hükumeti manevi
ye, yahut ruhaniye ve hükfuneti 
maddiye, yahut cismaniye diye iki
ye ayırdıktan sonra hükllıneti 
mutlaka, hükumeti meşruta, hü -
kumeti cümhuriye namlarile yado 
lunan şekilleri tavsif ve tarif edi -
yor ve Osmanlı devletinin tarzına 
gelince onu hepsinden başka mer
gup o1arak gösteriyor. Ve aynen 
ı;u ibareleri yazıyor: 

"Amma hükumeti İslamiye hili 
fet te saltanatı cami olup İmamı 
müslimin olan padişah hamii şeri
at ve muhyii saltanat olmakla 
lehülhamt bugüne kadar o guna 

Mürşanileylıi takip eden ve yu
karıda isimleri yazılan ve ileri ge
len ülema ile meseleyi medreseye 
ve sözü ayağa düfürürcesine müta 
lalar yürüterek, mesela Mecelle -
nin kavaidi külliyesinden olan mev 
zu bulunan 20 inci ve 58 madde
leri öne sürerek İmamet bahsindeki 
ihtilafat ve içtihadatı ve imamıo 
keyfiyeti tasarrufatı tevtih yollu 
fuzuli bir takım mütaleat derme -
yan ediyorlardı ki cümlesinin he -
defi, Mitat Paşanın tefebbüsatını 
akim bırakmak olduğu gün gibi iişi 
kardı. Halbuki bu efendilerin mü
taleaları hak ve insaftan uzakta 
bir nevi kuru, kara taassuptan ve 
bununla beraber Sultan Hamidin 
amaline hizmetle yaratmak gaye -
sinden bafka bir ~ey değildi. Zira 
lbret, Basiret, Vakit gazetelerinin 
sekız on s~neden berı en münev -
ver illemanın rey ve mütalealarına 
istinaden yazmakta oldukları ma
kalat silsilelerinde meşrutiyetin 
ahkamı islamiyeye tamamile mu -
vafakati ve müfevveretin kuranı 
kerim ile beraber birçok hadisi 
fer'iye muktezasınca emrolundu -
ğu ve içtimaı ümmetin, emri bil -
maruf ve nehyi annülmünkirin teş 
rih olunan köhne dedikoduların 
mesmu olamıyacağı ve medrese zih 
niyeti ile idarei hükumete ve me
nafii içtiınaiyeye at mesai üzerin
de arap ve idgam yapılamıyacağı 
şiddetli ve sürekli olarak yazılı -
yordu. 

Bu yazıları yazan, köhnevilere 
cevap veren münevver ülema ve 
muharrirler içinde Mektebi Sulta
ni muallimlerinden Fazı! şehiri 
Fazıl ve Halepli mebus Abdülnafi 
Efendiler ile hayli müddet Maarif 
nezaretinde bulunmuş olan ma -
ruf hükemayi İslamdan Münif Pa
'a gibi zatlar bulunurdu ki Sultan 
Hamit merhum, bu muhterem zat
ları mecellemiş ve çok zamanlar 
tarassut ve takip altında bulundur 

(Arkası vaı) 

Cıvataları sökenlerden 
üçü dün mahkum edildi 

Ahmet çavuşla Emin birer sene, Halit 
altı ay hapiste yatacaklar 

, 0 - ~ 933 le Gebze ıle Dil iskele
si araıındaki rayların civatalannı ikra
miye almak maluadile söken, Ahmet, 
Hikmet, Emin, Aarif ve Halit iıimli 
bet hat amelesinin muhakemesi dün a
ğır ceza mahkemesinc!e neticelenmiş.

tir. 
Evvelki akşam saat 6,30 a kadar de

vam eden ve ortalık karardığı için dü
ne bırakılan bu muhakemeye dün ıa
bab başlanm:ş, iddia makamını işgal e
drn Ka~if Bey iddiasını serdetmiştir. 

Kaşif Beyin iddiası çok etraflı ol
muş, mumaileyh amelenin ikramiye a] .. 
m:ık maksadile yaptıkları bu hareketin 
tevlit etmesi melhuz neticeleri ayn ay
rı teşrih etmiş, ceza kanunumuzdaki 
sarahate rağm~n b" tehlikeli işi yapan
ların em~line ibreti müessire olmak Ü· 
zere cezalandır.~maları icap ettiğini ıÖy· 

leıniştir • 
Kaşif Bey iddia11nı serdederken yapı

lan işin tehlikelerini de anlatmıf, ray 
civatalannın ve bölümlerinin nasıl SÖ... 
küldüğünü izah etmiş, neticede de Ah
met Çavuşla Eminin, ve Halidin ceza· 
landınlmalarını, Aarif ile Hikmetin be
raetlerine karar verilmesini İstemiştir. 

Kaşif Beyden sonra Halidin müdafaa 
vekili Sabri Bey müdafaasını yapmı.ş 
ve ortada cürüm olmadığını, müvekkili
nin rayların aökülmeıi ve yağlantnasc 
hidiıesinden haberi bulunmadığını, bi
naenaleyh cezalandırılamıyacajını söy· 
lemiş ve beraeı talebinde bulunmuı
tur. 

iddia ve müdafaa saat on ikiye ka
dar devam etmiş, heyet müzakereye çe
kilmistir. Saat üçe kadar devam eden 
müzakereden sonra heyeti hikime cel.. 1 

Hukuk beraberliği müca
. delesi kat'i safhada .. 

Hitler bir nutuk daha söyledi, İngiliz 
Hariciye nazırı da cevap verdi 

BERLIN, 18. A.A. - Başvekil M. 1 
Hitler milliyetçi sosyalist fırkası lider
leri ve milis kuvvetleri kumandanlan- ı 
run bulundukları bir toplantıda ıu nutku 
söylemiştir : 

Hukuk beraberliği için giriştiğimiz mü 
cadele kat'i bir safhaya ırirmittir. Bu mü 
""dele Alman milletinin iktisadi kalkın
ması i~in yani günlük yiyeceğini bul· 
mak için yapmakta olduğu mücadelenin 
nyrılmaz biı- cüz'ü dür. Bütün dünyanın 
~c.kliği iktisadi aıLuntılardan kurtulması 
içjn siyasi mahiyetteki istiraplaran yatış .. 
tır:lmrsı en lüzumlu bir 1arttır. 

Simon demiıtir ki : 
Bütün dünya cumartesi günü Alman

y:ı Milleti ... Cemiyetinden çekileceğini 
lıaber verince bu hadisenin büyük ehem 
mi)•etıni anladı. Söyleyeceğim veya ln
giltere hükümeti namına söylenmiı söz-

Ahnanyada bi.zden evvel iktidar mev .. 
lıiine gelen hükfunetlerin en büyük ha
t,., hukuk berabe..Siği elde edilmediği 
ınüddet~e beynelmilel konferanslara iş
tirokten bir fayda çıkacağı zannına düş
mü* olmalarıdır. 

Denilebilir ki bunlar adeta bir Cenev
re hastalığına tutulmuşlardı. Bu basta
l<k onları milletlerine karıı bedbin, mil 
letler comiyeti hakkında nikbin bir hale 
getirmişti.Bana gelince, ben milletim 
hakkında nikbinim, Cenevre ve millet
ler cemiyetine karşı bedbinim. 

Almanya sulh hakkındaki muhabbeti 
ni Cenevrenin pek az ferahlık veren ha 
vas na arkasını döndüğü şu günlerde ol
duğu d!recede kuvvetle hiç bir vakit iz
haı· etmemiştir. Bütün Alman milleti i
daresi basında bulunan hükiimeti kü
çültücü iddalara karşı koyduğu zaman 
daima tutar. 

Biz sulh istiyoruz fakat bize ikinci sı
nıf bir milJct muamelesi yapılmas1na hiç 
bir vakitte müsaade etmiyeceğiz. 

Milliyetçi sosyalistlik Almanya dahi
linde hakkını elde etmek icin on dört 
sene çalışıp uğraftı. Alınan-ya harici ıi
yastt sahas1n<la da hakkını &Y!lİ derece 
de kuvvetli ve eğilmez bir azimle mü
dafaa edecrktir. Almanva hukuk bera
berliği bakk,ndaki is~eklerinden vazgeç 
r.ıiyecektir. Ne şeref ve namus hisıi ne 
de do,'lruluk duygusu boş ve kuru bi
reı· hulya değildir. Almanya sulh istiyor. 
Sulhten ba:lt~ hiç bir emel PfOlinde koş
miyor. Bununla beraber Alm:ınya diğer 
milletlel'ie hukukça müsavi tutulmad.kça 
herhan!;i bir ittifak veya mukavele yap
ma:ııağa, herhangi L·ir· vesika imzal~ma· 
n1agt" ;:ı.zmcbniştir. Bi-- had vardır ki a
,_ılacak olursa bir miUetin art!k idaresine 
lavik olmamak mevkiine dü.iilür. Bizim 
gelecek İntihabat ha!<kındal<i propagan
damu çok ehemmiyetli olacaktır. Çünki 
bu intihabat rededilemez hir ahlaki 
d~Jil mahiyetinde oJact:.k ve miJ~in ya 
~amale hakkı uğrunda idare eüileeckt,,. 

Milliyetçi sosyalist Almanva b,lki her 
keslen daha ziyade sulha bağlı bulunmak 
tadır. 

Sir John Simon ne diyor ? 
Londra, 18. A. A. - Dün ak~m si

lahları bırakma konferansı hakkında 
radyo ile neşredilen bir nutukta sir John 

M. Daladier 
Parlamentoda 

Bir nutuk söyliyerek F ran
sanın vaziyetini anlattı 
PARIS, 18. /\. A. - Havas ajanım

dan M. Doladier dün mecliste verdiği 
bir r.ut.ıkta demiştir ki : 

BiJ" an tatbikinden geri ka1ma.drğmuz 
ölçülü hareket ve nut.zide yapı1malsında 
r.ız olduğumuz mühim ve hakiki feda
k:...tıkla .. bize, bu yolda devam ve sebat 
etfneğ(• müsaade etmektedir, yalnız biz· 
zat b•· hareketin itidalı pazarlığa yanaş· 
mamrza manidir. " Alkı~lar" hükllmet 
r ransa ile sulhun biribirine bağlı büyük 
meltl'aatlerini bu fikir dahilinde müdafaa 
edecektir. Ve 26-10 tarihinde, her za
manki adetimiz veçhiyle, Milletler Ce
miyetinde mevcut olacağız. 

Sol cenah bu sözleri alkışlamıştır. 
M. Da1adier meclisin mali meseleyi 

haU~tmesi için rica ve iırar etmiıtir. 

Meclis reisi barici siyaset müzakere• 
sinın 27-10 da yapılacağını resmen bil
dirmiştir. 

DERLIN, 18. A. A. - M. Daladier'
nin nutkunun daha fazla tafsilatlı olaca 
ğını ümit eden Alman efkarı umum.İye
ıi nutkun kısalığından dolayi inkisara 
uğramıştır. 

ı\1atbuat, M. Daladier'nin meseleye 
ili< bakışta, mÜ•takbel müzakerelere ka
pıları 1<apamamıt olarak, şöylece bir te
ına~ ettiğini kaydediyor. 

mit ve ittifakla ittihaz eylediği kararı o
kumuıtur. 

Karara nazaran Halit Efendi ile fen 
memuru Mustafa Efendinin arası uzun 
zamadanberi açıktır. Ve Halit Efendi 
fen meınuru Mustafa Efendiyi lekele
mek maksadile bu İti yapbrmıştır. A
meleler batta çalışırlarken bir aralık ta
til yapmışlardır. Bu tatil esnasında E
min İncir yemek, Ahmet çavuş ta ab
dest almaya gitmek maksadile amelele
rin bulunduğu yerden ayrılmışlar, hat 
boyuna gidip civatalan sökmüşler vo 
blomlan yağlamışlardır. 

Bunun .. için Ahmet çavuıla Emin ceza 
kanununun 385 inci maddesi mucibince 
birer ıene hapse, Halit le gene ayni 
madde mucibince 6 ay hapse mahkum 
edilmiştir. 

Arifle Hikmetin bu iıte alalcaları ol
madığı anlaşılmış, haklarında beraet ka
rarı verilmiştir. 

le,·i~ hiç birisinin vaziyeti daha müıkül 
bir hale getirmek için olrnıyacağma ve 
olmadığma emin olabilirsiniz. lngiltere
nin istikbalde kullanacaiı hatb hareket 
kabinenin tetkik etmesi ve derin bir dü .. 
şiinceyi İcap ettiren bir mevzudur. Di .. 
ğer devletlerle ve hatta bunu ümit ede
fün - bizzat Almanya ile teması icapet
tirecektir. 

Sir Jobn Simon silahları bırakma kon 
feransının tarihçesini yaptıktan ıonra Al .. 
manyanın vaziyetinin herkes tarafından 
maJUm ve Almanyarun Verıaillcs mua· 
hedesi mücibince silahları alınmıı büyük 
bir kollektivite olduğunu söyledi. 

Onun düşüncelerini pek ila anlıyor
duk. lngiltere o zamandanberi Alman
yanın şerefini ve vaziyetini tekrar elde 
edebilmesi için çok çalııtı. lngiltere, 
Fransa, İtalya, Amerika ve lngiltere ta 
ı.ıfından imzalanan ve bir prim ile Al
manyanm hukuk müsavatını tanıyan 
bcy&natın imzalanması için çok ciddi ça
lıştı. Ve faal bir rol oynadı. 

Sir John Simon ıöyle sözüne devam 
etmiştir : 

Bu beyanah tanıyor ve bugün İçin de 
!ıükmü olduğunu teyit ediyoruz. Y alruz, 
gayet ciddi ve yeni bir hadise meydana 
çıktı, Bu hadise ne prim teahbütlerini 
ve ne de bizim düşüncemizi değiştirmiş, 
fakat ta~bi.k cihetini mecburen değiştir
meği İcapettirmektedir. 

Son Avrupa hadiseleri şüphesiz asabi 
yeti ve tehlike hislerini müıbet bir ıekil 
de fazlalaştırdı. Ve bu, kuvvetli bir şe
kilde silahlanmıı olan devletlerin silab
ların1 aza.it.makta tereddüt etmelerinin 
hakiki sebebidir. Bir kaç senedenberi 
1 ngilterc de beynelmilel vaziyet hakkın 
d.'l, .A."Vrupada olduğundan fazla bir en .. 
di·;! mevcuttur. Herkes bunun ne için 
<lldufunu bi.liyor. 

Bin1lena1eyh pJinda vaziyetin icapet
tirdiği deği>iklikleri yapmağa teşebbüs 
ettik. 

/ngiliz kabinesinin toplantısı 
LONDRA, 18. A. A. - Nazırlar mec

li•i bu ıabah saat 11 de toplanmıştır. 
l\leclisin her hafta çarsamba günü içti
ma yapması usulden olduğu için bu sa .. 
b.tbki içtima alelade bir toplantı mahiye 
ti• dedir. Bununla beraber bu toplanma
ya Londra mahfillerinde çok büyük bir 
ehemmiyet verilmektedir. Çünki Sir 
.lohn Simon Cenevre'de takip edilen ln
giliz siyasetini bu içtimada tasvip etti· 
recektir. Bundan başka nazırlar mecli
si j n~ilter~nin gelecek zamanlarda ta
kip edeceği hareket yolunu da bu toplan
tıda çizecektir. 

Yangın davası 
Devam ediyor ---Kara kitap denilen 

kitapta neler var 
BERLIN, 18. A. /\. - Vo:ff ajansı 

böldiriyor : , 
Reichsbg meclisini tutuşdurmakla 

zan altına alınanlarJn bugünkü muha
kemesinde maznun Dimitrof, ''Karaki· 
tap" adlı eserin kendisine tevdii.ni İste· 
miştir. 

Alman hükumeti aleyhine kaleme a
lınınış ve Almanya topraklnrında okun
ma., ya.ak edilmiş bir hicviye olan bu 
kitabin Dimitrof'a verilmesini mahkeme 
heyeti kabul etmemiş, yal'llız muhakeme 
esnasında bahsi geçecek vakalara ait kı 
snntar1nın müdafaa vekili tarafından Di .. 
nıifrora bildirileceğini kendisine söyle
ıniştir. 

Bundan sonra şahit ıifati ile ifadesi 
dinlenen Rcic!ıstag kapıcılarmdan Vec
kocck, şunları söylemiştir : 

" fteicbstag meclisini tutuşturmak i
çir. lazım olan yangın çıkarıcı maddele
rin büyük lfc~pılardan değil, ancak bir 
yer&llı yolundan meclise sokulabileceği
ne, çünkü kapılardaki muhafız'arın yap
tık'arı kontrolun bu ı:ibi maddelerin 
meclise getiı·ilmeaine mani olacağına 
d;-.;r ecnebi gazetelerinde ileri sürülen 
iddia doğru değildir. Ne mebuslar ve ne 
de mehuslarm yanında olarak meclise ge 
lenleı·in üstleri yoklanma:z. 
Reichıtag meclisinde gece nöbetçisi 

olan ve yangın akşamı saat 20 den, ye
raltı yolunda ateş çıktığı vakıa kadar 
vaz:ife ba\ında kalan kapıcı da vazifesi
nin devamı müddetince yeralb yolundan 
bic kimsenin geçmediğini söylemiştir. 

·Tevkif edilen lransız avukat 
BERLIN, 18. A. A. - Tevkif edilen 

Fransız avukatı Villard't Alman polisi 
hudud" kadar götürecektir. 

Roosevelt'in bir eıpri 
Vaşington 18 (A.A.) - M .. Roose

velt tarafından imza edilmiş olan son 
emirnameye göre mali kalkınma prog -
ramı ahki.mına karşı gelenler ve hak
kı olmaksızın (Mavikartal) İşaretini 
çekenler bet yüz dolara kadar nakdi 
ceza vereceklerdir ve a.ltr ay hap•e 
mahkıim edileceklerdir. 

Zeppelin rekor daha kırdı 
PERNEMBERUC, ı8 (A.A.) -

Graf Zeppelin balonunun Friedrich -
hafen ile Pernanbuk araaındaki mesa· 
feyi 63 saat 5 dakikada katetmek au
retile buraya gelmif ve bu ıuretle ye
ni bir rekor teıiı etmiştir. 

DAl(i 
'' Türkiye bütün dünya için bir 

misal teşkil etmektedir,, 
Bir Macar gazetesinin yazısı 

BUDAPEŞTE, 18 ( A.A.) - Pestinaplo gazetesinde ve Türkiyeni~ 
basübadelmevti ünvanlı makalesinde binbafı Racz, Türkiyenin Ga1' 
Mustafa Kemal Hazretlerinin idaresi altında mazhar olmuş olduğu il' 
rakkilerden bahsetmektedir. Makale sahibi Gazi Hazretlerinin yapmlf 
oldukları siyasi, harsi ve askeri islahatı uzun uzadıya tasvir etmeJılt 
ve Türkiyenin son on sene zarfında bu sahalarda elde etmiş 0/dui~ 
muvallakıyetleri kaydeylemektedir. Muharrir netice olarak hasta a • 
dam zannedilen Türkiyenin yeniden dirilmiş olduğunu ve şimdi ttJlll 
gençliğin ilk baharında bulunduğunu yazarak diyor ki: 

Son tehlikeye maruz kalan bu milletin ancak kendi kuvvetlerine 
güvenebileceğine ve bu kuvvetler sayesinde kendisini kurtarabilecfliİ· 
ne Türkiye bütün dünya için bir mi sal teşkil etmektedir. Şerefli bir rn'" 
ziye malik olan Türk milleti birçok mücadele safhaları geçirdikten sofi" 
ra nihayet milletler arasında ferefli mevkiini işgal etmistir. Türkiye ye
niden tarih meydanında mühim bir amil olmuştur. On~n dostluğu ktf 

metlidir .. Ve onun düşmanlığı büyii.k bir tehlike teşkil eder. 

Gazi Hz. ile Çin reisicümhuru 
arasında teati edilen telgraf /ar 
ANKARA, 18 ( A.A.) - Çin milli bayramı münasebetile Gazi 1"· 

Kemal Hazret/erile Çin cümhuriye ti milli hükü.meti reisi M. /insen Ce
napları arasında aşağıdaki telgraf/ ar teati edilmİftir: 

Çin Cümhuriyeti milli hükü.meti reisi Hazretlerine (NankinJ 
Çin milli bayramı münasebetiyle zatı devletlerinden samimi tebrik

lerimi ve şahsi saadetleriyle Çin milletinin refahı hakkındaki temenni· 
/erimi kabul buyurmanızı rica ederim . • 

Gazi Mustafa Kemal 
Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustala Kemal Hz. ne ( AnkartJJ 

Zatı devletlerinin tebriklerine hararetle tefekkür eder ve sahsi saaıle-
tinizle Türkiyenin refahı için dileklerimi sunarım. ' . 

Çin cümhuriyeti Milli hükü.meti reİI' 
/in - Sen. 

Üniversitede vazife alacak askeri 
doktorlar için mezuniyet 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Üniversitede vazife alacak ask~ 
doktorların beş sene müddetle mezun addedilmeleri için icra vekilleri 
heyetinden karar alınacaktır. Üniversiteye geçecek askeri mütehassıs· 
lar Ekrem Şerif, Arif Hikmet, Esat Raşit, Besim ve rontgenci Keırıal 
Beylerdir. 
• 
ihracatımız mukabili alınan bono/af 

başbaşa satılacak 
AN KARA, 18 (T e!elonla) - Yananistana yapılan ilıracatımız ,,ıd 

kabili alınan bonoları,, başa baf •atılmasını temin için tedbir alınmlf 
tır. Bu bonolar mukabilinde ve kontenjanla mukayyet olmaksızın fıt" 
nanistandan memleektimize damacana ve şişe ithal edilebileceğine ı/I' 
ir yakından bir kararname neşredilecektir, 

Acizleri tahakkuk eden memurlarıl 
tasfiyesine dair layiha 

'ANKARA, 18 (Telefonla) - Acizleri tahakkuk eden memurlarıl 
tasfiyeleri hakkında 1026 ve 1683 numaralı kanunlarda mevzu hiilı 
mün icrasında ~ıkan ihtilafı tel.İren halline dair hükumetin Meclise rrı' 
racaatı üzerine bütçe encümet.! tatbikatta karışıklığı bertaraf etmek C6 

yesile bir layiha hazırlamış, Heyeti umumiyeye aevketmiştir. Layih' 
ya göre 1666 numaralı kanunun tayin ettiği müddet zarfında tasfiye' 
lunan memurlardan hizmet müddetleri 25 &eneye baliğ olmaya11ll' 
1683 numaralı tekaüt kanununwı on ücüncü maddesine hükmüne tiilı' 
tutulacaklardır. 

Divanı muhasebat reisliği . 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Fuat Beyden inhilal edecek olan fJt 

vanı Muhasebat reisliğine divanın ikinci reisi Seyfi B.in intihabı kıs' 
vetlc muhtemeldir. 

• 
Sovyet Rusya - Iran münasebatı 

MOSKOVA, 18 ( A.A.) - Gazeteler, Karahan ile Ba~vekil FııtıJf 
ve lran Hariciye nazırı Kazimi Hanlar arasında teati edilen telgraf/~ 
neşretmektedirler .. Karahan, kendisine karşı gösterilen hüanü kabııııl r 
dola,yı minnettarlığını beyan etme tke ve Iranda elde edilmiş olan 1 

rakkiyatı yakından görmek imkanının kendisine bahşedilmiş olması~ 
dan dolayı teşekkür eylemektedir. _./ 

Bulgaristanda kadın 
muallimler 

SOFYA ,18 (Milliyet) - Bulgar 
Maarif nezareti gönderdiği bir tamim
le lise (Gimnaziya) larda muallim ola
rak istihdam edilmekte olan kadınla
rın maddi vaziyetlerinin bildirilmesini 
istemiıtir. Bunlar içinde aile iradı ma
hiye 5000 leva (60 - 70 Türk lirası) 
nı geçenler azlolunacaklard1r. 

Sebebi de , fakir ve açıkta kalan er
kek muallimlere yer bulmaktır. 

Eski Zagrada bir 
fabrika yandı 

SOFY A, 18 (Milliyet) - Dün ak
şam eski Zagranın alçı fabrikası ta
mamile yanmıştır. itfaiye zamanında 
yetitmiı ise de gene kurtaramamııtır. 

· Itfaiye kumandanı ağır surette yaralan
mııtcr. 

Zarar, 600 bin levayi geçmektedir. 
Alçı fabrikasının ı:izli bir el tarafın
·Qal) yakıldığı . anlaşılmaktadır. 

Norveç'te intihabat 
neticeltri " 

OSLO, 18 (A.A.) - Norveç par
lamentosu için ya.1>1lan ıoo intihnbatta 
mubafaz~kacfırk.ıaı-· bir ~ok azalık kay 
betmiılerdir. Bu azalıklar sosyalist fır
kalar tarafından kazanılmı,tır. Şimdi
ki halde soıyalistler parlamentoda 69 
azalık elde etmiş bulunuyorlar. Evvel
ki parlamentoda sosyalistlerin miktarı 
47 uadan ibaretti. 

x 

İtalyada üç tethi~ 
--o--

Bir çok suikastlar yıı.I" 
mak isteyorlardı 

·,I. 
ROMA, 18. A. A. - Zabıta Gı; f/ 

Renato, Gianca Aldo ve Bucciglioııı 
nardo adlr 3 tetbişçiyi yakalarnıttıf~ 

Bunlar Fransada bulunan faşi•t.,., 
tarlanndan aldıkları vazife üze!~~ 
taly;ıda bir tethiş faaliyetine gir• 
krdi. ~ 

Bu 3 adam bazı suikastlar yaP!°"~ 
23 haTiranda St. Pjcrre klisesin•~ 
•İp~ri altında patlıyan bombayı 
koymakla zan altına almrruJlardıt'· ~ 

Bucciglioni, bu bombayı S. l' "(I 
klisesine koymağa Paris'te otur•rı~ f. 
co Alberto tarafında me(tlur edil 11 
itirn! etmiştir. Bu bombanın y•~~P' 
için Ji\zun gelen maddeleri ve suı ~ 
)erine &etirilmeıini temin edecek ;J 
~a•ıtaları Gianco Alberıo bulup •• 
tir. , & 

o ıı" Avusturyalılar da mevk 
karargahı kuruyorlıı' / 

ViYANA, 18. A. A. - iyi h•~ 1 
bir ınrnbadan bildirildiğine gor• 

1
;1, 

zar~t kampı, bugün yüksek Av"}dl 
d' Veiner Neustadt'da Vdleıd0 ; 

çı1mı§tır. a.ıtl':r 
Buraya 36 milli sosyalist kot'el', 

inıi,. Muhafız olarak Reimvebr 
gi'dde kıtası kullanılcaktır. 
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• • ıF,xöN 
Put ınatbaasında bir saat 

Pulm I. 

ŞEHiR HABERLERi 

' 

. 

ııiın k ese esı hakkında geçen 
b ir çıkan yazımla meğer muhım 

n o taya t . . 
zıyı k emas etmışım: O ya-
diaııı0d utanlardan _bir çokları id
led"- ı a . aklı oldugumu bana söy 

"' er ı 'b · Pul Ilı al gı ı, bunlar arasında 
retle ·~~- tlısı olanlar da ayni su
dogr~ ol~arı:ın yerden göğe kadar 

13
11 

• ugunu temin ettıler. 
bir k Vazıyet karşısında pul işini 
ıııenbere de asıl merke:ıinde ve 

duın. ~~da ~~tkikini faydalı bul
kının unçun dün Gülhane par
&at) • Yanındaki yokuşu bu mak-H h~mandım. 
varta~rıli ~anzarasının yüksek du 
hı bir ~· e ınsnada esrarengiz tari
ıııu . h . ı~a~ın kenarından geçiyor-

T ıasını ve . • D 
Panen in . rmesıne ragmen ar 
ni, k genış meydana pakan ge
llıan ~pı~bndan içeri girdiğim za
l>uva;ltı alarıın tamamen değifti . 
\'e ııa arı badana edilmiş matruh 
bahç Ye~. m untazam denmez bir 

Me Ytize gülüyordu. 

:ıik ııı~;~~ .ve ~arpanenin çok na
h i anlattu~une zıyaretimdeki sebe
kahıı1 dıgım zaman d erhal hüsnü 
bıek 1 .. ~ f r:k b izat b eni gezdir· 

P 11 
u karlığını gösterdi • 

llin il~ ~tbaasının ve D a rpane
lanhıdd 11'b.e ç arpan farık vasfı ls
heniiz a.. ı.ç ~ir devle t dairesinde 
liktir. llııalını görmediğim t e m iz-

Math 1 lııiirekk aa arın, dağınıklık, yağ, 
fa.nk ep, kağıt kırpıntıları pek 

da de~·İ'iı~!arı olduğu halde b ura
liilere ıı~. oyle göze batan sü p rün-
lııedi~ H ç~p~ ? i le tesadüf e d e
llııaeb t. arıcı alemle daim i mü
leı-ce e ıne rağmen binanın yüz
Yokt camında bir toz, bir lek e 
kada.~· t~a~ka bir m üessesede b u 

- lııi• d ınız camların bu k adar te 
~oaı b • 

l'İdor! arın , u kadar te m iz k o-
lit arın vücud " b' b"l" k h d enin u ır o u a e 
&ina mevcudiyetini icap ettir me . \; ra ... 
•ki h dgrnen bur ada mahdut bir 

llıt\'c:ı e;ı:?e~ başka k imse de 
P egıldı. 

Jııırıı:' matbaası, yalnız devletin 
)or hını , kıymetli evrakını hasmı 
de l_hun~n haricinde bir çok işler 

edıyor. 

ki ~;r şeyde bir saa t rakkasında
hir ~k~ın ~öze çarpıyor, h e r fey 

lier ~ne ıntizamiyle işliyor. 
1aıı i &rafından temizlik fı.kı-
ın· ·' nı.ıbat · · b . lleaae ve ıntızam ta,an u 
ti)le o:ok' tnaalesef makine itiba
re [)ı;Yıı fa.kir. Mevcut makinele-

~- ~tıeı~"llın.umiyeden alınmıt 70-
dıv,ı dijf~ .~~inelerin ilave edil
• ln llıatb tıulurse makine noktasın 
h ~ ile kaci &anın ne kadar acınacak 
~ ta.:zi e llr tekemmüle mühtaç 

~~ııJıu hy tte olduğu anlaşılır. Bu 

d~lerin~ i~lerinde ofs:ıyt ma· 
•iı ııö:ı :~1~.e ıhtiyaca kah gelme 
~ •eaa·~nllne getirilirse bu nok
'l'rete 

1 
e Yapılan itlerin yine 

"ze.hii tayan olduğu pek kolay 
r eder 

1 Bir il" . 
derce le h~de değil, bir saatte bin
i ''leı h ı~lerce liralık pul basan, 
;'te \'e 1i:.'neaine bir saatte bin-

l
. •ra.ll h ınlerce lira para kazan
ı . u Ilı" 
~i le ~st~ail, bu varidat ge-
~qııı e \'erımı en yüksek müesse
~ill•ln mükemmel, en modern 
•e h ~ erle t h · • b" . L. , qll h ec ızı ır zarurettır 
~ ~ıust~ sarfedilecek para 

ktııı-. hallıne masruf bir para 

'ii \' 11.Iıııı h 
l'leıtı k . Urada istitraren 'unu 
~ •e hij ~~terim ki, elden ele ge
l Jı111Ia. tün dünyayı dolqan pos 
j" tıı.ıhınıızın orijinal resimleri 
ı:. 'lloıtıı.!Ulca .Yapılmamaktadır.Bun 
h '~ ed' rtııidiiriyeti tarafından 
il tıı.th ılırıekte, yalnız baskı i'i 

liıı il.ilde. İcra edilmektedir. 

lltittı llliieıaeaenin modern maki
"lı.ı e tech .. h' Jllıll ııı ne kadar zaruri ise, 
ır ıe,~n orijinallerini de selim 

l'\ıttdit ıle techizleri o kadar za· 

~'l Çiinkü pulların yalnız 
Ce., l'e.n~l"J~ızı götürmediğini, 
de. llııı_ 'r" dort kö,esine, dört bu
!ıı;. her._~k zevkini, Türk sanatın 
\' '1ı h.tı götürmekte olduğunu 
~ bıı;;11 ;nıı;ı:da.n çıkarmıyalım. 
deı.:l'etJe ti~~rınde en ziya.de has-

·uıı. 1Yecek bir nokta adde 

~~-~.....,~,.......;S~a:lci:h;:a:tt:in~E:.;N.:;lS;_. 
&~re,·. . 

il.)> ruııevvel c·· h • t .)> •Qrn1 V um urıye 
11•clırn .. e~em Mücadelesine 
~o Rllnıidür 

rlirıi ~etlerimizi İı.. .. k b l 
19 ~. Ce • usnu a u e-

3f 1 ınıyefe ô.za yazılınız 

/Olcın, :...",~i İçin hazırlanmakt~ er· •v>< z ·ı D L 1"1ic: • Qrı uvar Takvim-

Mevduatı koruma 
--·--

87 faiz müessessi beyan
name verdi 

Mevduatı kon1ma kanunu mucibin
ce yerli ve ecnebi bankaların verdik .. 
leri beyannameler Ankaraya gönderil 
mit ve faizci müesses.elerin va.z.iy~tl.e
riı;e ait tetkikat ta ıkmal edılmıştır. 
Beyanname veren 87 faizci müesscs_e .. 
nin ıermayeleri yekünu iki buç..ık m·l
yon liraya yakındır. Kanun mucimbin 
ce bu müessese1er artık mevduat ka
bul edemeyecek ve mevcut mevdutıtı 
da sahiplerine iade eyleyeceklerdir. 
Bunlar yüzd on ikiden fazla faiz ala
mıyacaklardır. Ancak bazı ahvalde 
yüzde on ikiden fazla faiz ve komis
yon alabilecek lerdir. Bu takdirde bu· 
nurı üçtehiri mahalli idarei hususiye
ye verilecek, üçte biri faizçilere ait 
olacak ve mütebakisi sahip!erine iade 
olunacaktır. 

Yeni ölçülere hazırlık 
İstanbul mmtakası ölçüler b?ş mü

fettiıliği, 29 teırinievvelden itibaren 
ölçü ve ayarları damgalatınıyacak ta· 
cir ve esnafın 1 k8nunsaniden itibaren 
çalştırılmıyacakları hakkında alaka
darların b ir daha ikaz edilmelerini ti
caret odaaından bir tezkere ile rica 
etmjt ve oda yeni bir tamim!e Y..eyfi
yeti alakad arlara bildirmiştir. 
Diğer taraftan oda yeni ölçülere ati 

ıekilleri hu·i levhalar tabettirmiıtil'. 
Bunlar b ugünlerde tevzi edilecektir. 

Tütün tacirlerinin bir şikayeti 
Tütün tacirleri Lüleliburgaz, Da· 

deağaç, Selanik hllttındaki yatR~lı 
vagon servisinden ~iki.yet etmiflerdır. 
Bu hatta yataklı vagon servi•inin bo
zukluğu yüzünden tütün almak üzere 
gelecek ecneb i al1C1larında şikayet et 
tikleri haber verilmektedir . Bu husus· 
ta a lakadarlar nezdinde teşebbüste 
bulunulacaktır. 

Transit kömürler 
Belediye ile kömür tacirleri a ra • 

sında antrasi t kömürlerden alırum ck
truva r esmi yüzünden b ir ihtili. f var
dı. Beled iye, transit k ömürlerin d epo· 
larda ne k&da r müddet kalabileceği
ni ve gemilere nasıl yükletilece ğini, 
bunlardan burada gemilere ihraklık 
kömür satılmaıı mümkün olup olmadı
ğını tica ret odasından vormu ştur. 

Mevaddı iptidaiye meselesi 
Sanayi B•rliğ i heyeti u mum iyesi 

pazar günü fevkaliı de olarak toplana
cak, mevaddı iptidaiye m eselesi etra -
fında gÖrÜ§ecektir. 

iç fındık 
iç fındık fiyatları geçen seneden 

yükaek olmakla beraber, ıon günler
de piyasada briaz durgunluk görül • 
mekte ve 60 • 62 kuru§lan satıt yapıl 
maktadır. 

Filistinde bir sergi 
Filistinde Telaviai şehrinde 28 Ni • 

sandan Mayıaa kadar devam etmek 
üzere beynelmilel bir aergi açılacağı 
Ticaret odasına bildirilmit ve sergiye 
tacirerimiz de iştirake davet edimiş.
tir. 

Bulgaristandan üzüm ihracatı 
Bulgarlar bu sene üzümlerine iyi pa• 

zar bumaktadırlar. Gene dün 32 va • 
gon üzüm ihraç edilmiıtir. Berlinde 
Bulııar üzümünün 100 lôlosu 54 • 56 
mark etrafındadır. Üzümlerin ihracı 
için mevcut vagonlar ki.fi gelmemek -
tedir. Ziraat velôli bu ihtiyacı da te
min edecektir. 

Türk - Yunan ticaret odası 
Atinada bir Türk • Yunan ticaret 

odeaının ıe,kiline teıebbüa ıodildiği 
haber verilmektedir . 

1 BORSA 1 
( lı Bankaaından alr.ıan cetveldir) 

18 Teşrinievvel 1933 
Akı• m 

lıtikrular 
1 otikru .ı.~;ı; 97,211 
1933 J.tilın·aaı 95,tO 
Şa'rk D. yalları 2.40 
D. Muvahh:dei 49.50 

Fiatları 

Talı~ilit 
E ... trik -.-
Tr ... ••,. 
Tünel 

CilmrU.lder 8,60 
RthbM 
Anadolu 1 

S.1di maili l ,IO 
Bai.ı.t 10,35 • 
T.a•keri7• J0,31 Mümeail 

lı Ba•lmu fifa· 
•• 
.. H Ha111iH•• 

ESHAM 
T.&efoa 

l,IO Bomonti 
9,11 T ... •o• 
102 C'i•••l• 

111 

•:li . 

-.-
11.eo 
H.95 
47,25 

51 

.. " Mi•••ie 
Tram••Y 
Anadolu Hisse 

47 Jttih.t day. 

13.-
19.10 

27 
Jl.50 

18 
1,.111 

:z 
:Z,81 

27.05 S..rk da,. 

R•.ii 
8ir. ~ariya 

3.9S Balya 
15,215 Şark •· .... 

ÇEK FlATLARI 

ı . Pari• 
Londra 
Nüyork 
Brtikstl 
Mit.-.•• 
Atina 
Cene\.'re 
Amstcrdarıı 
Sfoya 

, 1 

1208 t 
662,5 ı 
69,34 

3 ,39ı 7 
8966 
83.06 

244.25 
117,27 

66,2075 

N U it U T 

20 f Fr•• .. , 
1 ! a teı· l : a 
ı Dol.ar 

20 Lıret 

J(unaı - 187 
(66 
145 
:l-'3 
117 
24 
eıa 

25,-

Prai 
Viya•• 
Madrit 
Bcrlin 
Bel erat 

Zlo•i ' Pette 
Bü',r•t 
Mo•ko•• 

(Sabı) 

1 Şilie, 
J Pasata 
J Marlı 
J Zaloti 

20 Lı11r 
20 Dinar 

ış,94 

o:uo 
56525 
19825 
34.39 

4.»ZS 
3,7450 
796750 
Jl03.25 

Kanaı 

Jı. •• 24.50 
19 
49 

:M.-
11.23 

111.-
J Çartto•İt 
ı Afhn ~llft~:ereih ediniz. Fiatı "S:J" 1 

lil • 1 
tı •111.1\ 1 

ıı> f. Bcılçib 
2b Dratunl 
20 1. İ•yiçr• 
20 Le•• 
21 Kur. Calıı 

1 Florin 

118 
113 

1 MaclcU1• 
Banknol 

923,24 
0,37 
2,43 

ll• • rlfte 

Hukuktan 
Dönenler 

-·-

l"oll•I • 

Çırpıcıda bir 
Adam öldürüldü 

Fakülte reis vekili İbrahim Katiller cinayeti müteakıp 
Fazıl Bey ne diyor? şehre kaçmışlar 
Hukuk fakültesinde eylül devresi Dün Çırpıcıda bir cinayet olmuı, Sa-

imtihanlarında çok fazla talebenin aı- d 
nıf döndüğü, meselede h:ıksızlık ol • ray k..zasmın Küçükmanika köyün en 
duğu talebe tarafından iddia edildiği Ali oğlu Ahmet öldürülmüştür. 
yazılm:~tı. Ali dğlu Ahmet köyden bazı arka· 

Bu huausta Huku fakültesi reis ve- d"§ları ile yolda gelirken aralarında 
kili Profesör lbrahim Fazı! Bey diin knvga çıkmıı, arkada;!arı Ali oğlu Ah-
bir muharririmize ~u izahatı vermit .. medi öldürüp ~hre doğru kaçmıılaı·· 

tir_. - Hukuk fakültesinde ey!UI devre- dır. Cinayeti uzaktan bir çoban görmü1, 
ıinde icra edilen imtihanlar hakkında jandarmaya haber verıni§tir. 
gazetelere yanlış ve mübalağalı ma • Bunun üzerine nöbetçi müddeiumu· 
lümat verilmiş olduğunu g~rüyorum. misi Ahit Beyle jandarma bölük ku· 
lmtihanar Oniver!!.İte heyeti tarafın • 
dan tanzim ve vekalet tarafından tas mandam Hilmi Bey vak'a mahalline git. 
dik edilen talimatnamelere uygun ola mi~ler ve tahkikata baılamrşlardır. 
rak yapılmı~tır. Elc!e edilen neticeler Ali oğlu Ahmeıii öldürenlerin bu 
her :enenin neticelerindn farklı de • dakikada yakalanmı' olmakn mühte-
ğildir. Bu devrede Üç aınıfta 29 der • melclir. Hü,·iyetleri teobit edilmittir. 
!in imtihanı yapılmış ""e yirmi üçünün 
kat'i neticeleri alırun~t:r. Bu imtihan Çarpan OtORJObiller 
!ara 61G talebe girmiş, bunun 430 u Şoför Osınanın idaresindeki otomo-
l'Ü7de (70) i muvaffak olır.uı 186 H bil dün Galatada tanzifnt amelesindcn 
yüzde (30) u muvaffak olamamıştır. 
Vaziyet bu merkezdedir. Diğer şayi • Tahire çarpmış ve yaralanmasına sebe· 
alar hilafı halı.ikatt:r. biyet vermiştir. 

l'mi akvamı beşer kongresi 
Önümüzdek i temmu zda Londrada 

beynclmiirl "ilmi akvamı beşer,, lıon
greai toplanacaktır. Bu kongreye Tür· 
k iyeden de is!im esere!ri miizeıi mü
dürü Mahmu t Kem:s.I Beyle müze 
müdürü Tahsin Bey davet edilm;, • 
tir. 

Tı p talebe cemiyeti kon gresi 
Tıp T alebe Cemiyeti idare heye:i 

dün akşam toplanarak yakında yapı
lacak o)an cemiyet umum i kongre3j 
hazırlıklar ını ikmal ebnİ.flİr. Cem'ye
tin ciimhu riyet bayramına iıtiraki için 
de talebenin ihzarı i!e rne~gul olunnıu !:• 
t ur. 

Mahkemelerde 

~~~~~-c-~~~~~ 

Polisteki 
Değişiklikler 

Son yapılan emniyet müdürlükleri a
rasındaki dcği~ ikljkleri dün Ankara ha
beri olaı·nk yazmıştık. 

Bunlar arasında lstanbul emniyet 
müdürlüğü beş inci şube müdürlüğüne 
dördüncü !'-ube müdürü Daniş, dördün
cü ıube müdürlüğÜn~ iki nci şube müdür 
muaı.ıini Is.mail Raııh, Kastomonu em
n iyt:t müdürlüğüne beşinci ıube müdü
rü Kenan Beyler vardır. 

Kenc'ln Bey uzun seneler be§İnci ıu 
bc müdürlüğünü ifa etmişti. 

Gizli dosya aşırılmış mı? 
Kadriye H. - Hikmet Bey davasında 
Hikmet B. böyle bir iddia ortaya attı 

Kadriye Hanım • Hikmet Bey da • 
vasına dün ağır ceza mahkemeıinde 
devam cdilmi~tir. Malüm olduğu Üze· 
re bu davada Kadriye Hanım Hik -
met Bey aleyhindeki davaundan fera 
gat etıni~, fakat mahkemeye hukuku 
umumiye noktai nazarından devam 
edilmekte bulunulmuıtur. Dünkü mu· 
hakemede celbi icap eden tahitlerin 
gelmedikleri anlaşılmıf, fakat muha· 
kemede Nasır imzasile verilen bir isti
da okunmuttur. Bu iıtidayi '·eren Na
sır Bey Kadriye Hanımın kardetidir. 
Geçen celsede ıahit olarak dinlenil 
meıinden sarfınazar edilen bu zat 
mahkemeye verdiği istidada miimey
yiz sıfatile muttali olduğu bazı nolı· 
taları tenvir hakikate medar olmak 
üzere bildirdiğini kaydetmekte ve e•
nayi tahkikatta Kadriye Hannnın ma 
ruz kaldığı hakaret ve itkenceyi bu 
hidise münaıebetile ifadelerine mü .. 
racaat edilen çinkograf Aliıettin B<:Y: 
le lbrahim Necmi Beyin bildiklerını 
ve bunlar celbedilirae hakikatin an • 
!atılacağını yazmıtbr. iddia makamı 
bu ıaJıitlerin celbini istemiş tir. Bunun 
üzerine Hikmet Bey: 

- Bu şebeke lstanbulda çalıt • 
mııtır. Ve hiıla çalışmaktadır. demiş, 
ve tahkikat esnaıında Sofyada bulu· 
nan ve EnteJlirerce Service'in me
muru olan Valter gene ayni teşekkü • 
!ün memuru olan ve lstanbulda bulu • 
nan Sofya iaminde bir Rum kızının 
delaletile kaçırıldığını aöylemit ve bu 
teşekkülünün hala hali faaliyette bulun
duğunun bir delili de mahkemede 
şimdi okunan istida olduğunu beyan 
ebniıtir. Hikmet Bey bu iddiasını -tev· 
ıik için de hülasaten demittir ki: 

- Gizli yapılan, doıyası gizli tutu· 
lan ve mahdut birkaç zatın bu:ı:urun
da cereyan eden bir tahkikatın iddia 
makamı tarafından bile bilinemiyen, 
bilinmeaine kanunen im.kin olmayan 
safahatı öğrenilmit ve bu iıtida ile 
mahkemenize arzedilmiıtir. Bu de • 
mektir ki dosya gizli çallf&n bu tebc 
kenin eline S"eçmittir. ve muhteviyatı .. 
na ittiliı peyda edilmiştir .. 

Hikmet Bey bundan sonra tabki • 
kat eınasında hiç kimseye hakaret e• 
dilmediiini. kanun çerçeveıinin hari .. 
cine çıkılmadığını aöylemit ve bu hiı· 
dise eınasında yalnoz lbrahim Necmi 
Beyle çinkograf Alaettin Beyin değil, 
sabık hidivin kiıtibi Fuat Şemııettin ve 
Mahmut Kemal Beylerin de ifadeleri· 
ne müracaat edildiğini biJdinnif, on
ların da celbini iıtemittir. Muhakeme 
ı:elmeyen diğer tahitlerle beraber bu 
zevatın da celbi için batlu. güne bırakıl
mıttır. 

Zimmet ve ihtilAs davası 
Zimmet ve ihtilastan auçlu Silivri 

inhisar memura Mustafa Niyazi efen 
dinin muhakemesine dün devam edil 
mittir .• 

inhisarlar vekili bir i&tida ....,rerek 
heııabatın yeniden ehli vukuf tarafın
dan tetkikini iatemi\l, bu talebe iddia 
makamı da İftİl'ak etmİf, muhakeme 
y<nidcn tetkikat yapılması için ba~ka 

güne bırakılmıştır. 

Sahte tapu 
Tekirdağında sa hte tapu ve tasar 

ruf senedi tanzim ederek hakkı olma
dıj;ı hnlde arazi tefevvüz eden Ahmet 
Efendi ile bu i' te ihmalleri görülen 
Bedri, Sabri ve Ahmet efendilerin 
muhakemelerine dün ağır ceza mah
kemesinde devam dilmiıtir. 

Ahmet Efendi tarafından böyle sah· 
le bir senetle elinden bağı alınan Zeh 
ra Hanım da bir iatida vererek da • 
vaya ithal edilmeıini istemiş, muha -
keme tı u talebi kabul ebniştir. 

Davanın devamı Tekirdağında iı
tinabe şahidi dinlerunesi için baıka 
bir cüne bırakılmııtır .• 

Eski kararda ısrar 
929 senesinde Hacı Omeri öldürdü· 

iü için ağır ceza mahkemesi tarafından 
15 sene ağır hapse ve 15 ııene imme hiz
metlerinden memnuiyete, bu mahkii
miyetleri bitinceye kadar kanuni mec· 
buriyet altında bulundurulmaja ve 
maktulün veresesine bin lira tazminat 
vermeğe mahküm olan Karalıaş Meb· 
met hakkındaki kararı temyiz mahke· 
meıi nakzetmişti. 

Mehmedin yeniden yapılan muha
kemesi de dün bitmittir. Mehmet ge· 
ne eslôai gibi mahkum edilmittir. 15 
sene hapse konulııcaktır. 

Hapisten çıktıktan sonralS sene am
me hizmetlerinden mahrum edilecektir. 
Bin lira tazminat verecektir. Ve mahcu
riyeti kanuniye altında bulundurula· 
aktır. 

SahtekArlık davası 
Gümrük ve muamele vergisi mak· 

buzlarını tahrif ederek &ahtekiırlık yap
~tan suçlu Gavril, laak Bahar ve 
Sımon Efendilerin mubakemeaine dün 
devam edilmiştir. Bunlar kendilerine 
iınat edilen cürümleri inkar etmitlerdir. 
Muhakeme makbu:ılann Miıdanyada 
bulunan dip k<><;anlannın celbi için bat· 
ka güne bırakılmıştır. 

••••dl)'•d• 

Şehir hali 
Muvakkat tehir halinin ihaleai dün 

226 bin liraya yapılmııtır. Halin vaz'ı 
esas resmi cümburiyet bayramında ya .. 
pılacaktır. 

Muhtarlık teşkilAtı 
Sene batından itibaren muhtarlık 

kalkıyor. Bu itleri belediyeler yapa· 
~~tır. Belediye bu husuı için ayn lef· 
kilat yapmıyacak, nahiye müdürlük· 
!eri teıkiliıtı bu vazifeyi yapacal<br . 
Halkın yaptıracağı ilmühaberlerden pa
ra ahnmıyacaktır. 

Sinemalarda kontak olursa 
Sinemalarda bir kontak vukuunda 

isfüade olunmak üzere bir ihtiyat elek
trik tertibatı yapılması için sinemalara 
emir verilmiştir. Müessese sahipleri bu 
tertibatı üç ay içinde ikmal edecekler
rtir 

\UOUVJ .... llJlt:llt':lt. \~•.w.., 

VllAy•tt• 

Yeni memurlar 
- - o--

.Kamilen vilayetlerdeki 
işlerine gidecekler 

Mülga defterdarlıktan nçıkta kal
mıı olan 600 kadar memurdan 400 ntin 
diğer vilayetlerd•ki münhallere tayin e
dildiğini yazmı:;t k. 

Bu mem"1"1arda:ı bir çoJ:unun bu ye
ni mer::• .riyellerine gilmiyeceklcri hal<- 1 

kında bir ,ayia çıkmıttı. Yaptığnn ı 
tahkikata göre, bu fayianın asıl ve cs,a-
sı yoktur. Tayin edilenler yeni mcmu
riy tlcrine gitmektedirler. 

Sergi hazırlıkları 
Ziraat ıergisi hazırlıklıırına büyük 

bir faaliyet içinde devam edilmekle· 
d;r. Sergi ayni zamanda eümhuriyct 
bayramına yak•f'IC&k bir §•kilde clor.a
tılacakt•r. 

7.iraat müdürlüğü ve Ziraat odası 
bu işle çnlışmaktııdır. 

Vilayet yolları 
Bir milyon (900) bin liraya ihale 

edilen lslanbul vilayet yollannın vaz'ı 
esaı reımi cümburiyet bayramında 
Topkapıda yapılacaktır. 

Milli vapurcular 
Ay başından itibaren 

vapurlar işleyor 
Yeni teıekk ül eden '"' tesçil edilen 

(Milli Yapıırculuk t irketi) teşkilatını ,., 
'Vapurların müret tebat kadrolanru ikma 
le çalışmaktadır. 

Şirket, ay başından itibaren ''apur
lannı işletmeğe başlıyacaktır. 

Şirket idare meclisi cumartesj günü 
toplanarak aralarından bjrini riyasete 
seçecektir. 

Şirk~t haricinde kalan vapurcuların 
da ş irkete iltihakları için hukuk mü~a
virl rinin tetkikatı neticelenmittir. Bu 
iltihak, tirketin tezy · di sennaye:ine ka· 
rar verilmesi ıuretiJe olacaktır • 

Bu da, hey i umumiyenin ikinci bir 
içtimaa davetinde veri lec"k karar ile 
mümkün olduğundan ba hu ousla kat'i 
bir it ilaf husulünü müteakip heyeti u · 
mumiye fevkalade içtimaa davet oluna
caktır. 

- - o--

Meksika sefiri Ankaradan 
döndü 

Reisicümhur hazretlerjne itimatna
mesini takdim etmiı olan Meksika ı • 
firi Mö•yÖ Cennero Estrada dün sabah· 
Ankaradan şehrimize dönmüıtür. Mös
yö Estrada , ayni zamanda Meksikanın 
Madrit aefiri olduğundan bugün Mad
rite: gidecektir. -----·-----
Hint mebusu ile 
Bir mülakat 

Sir Mehmet Y akup şehirde 
gördüklerini anlatıyor 

Hint parlamentosu aabık reiıi ve 
parlamento azaıından Sir Mehmet Ya 
kup Efendi birkaç ııünden beri tthri
mizde bulunmaktadır. Memleket hak
kmda tetkikatıa bulunmak iateyen 
Y akup Efendi Üniveraiteyi, Galatasa· 
ray liıeıio~ kız muallim mektebini 
mü:ı:e ve saraylan bazı fabrikaları gez 
mittir. 

Yakup Efendi, ayni zamanda Hin
distan darülfünunu idare heyeti aza -
ımdan ve Hint müa.lümanları umumi 
kiıtibidir. Dün Kontinantal otelinde 
bizi kabul ederek Türkiyedeki müşa· 
bedeler ihakkında ıu beyanatta bu • 
lunınut.tur ı 

- Oteden beri tarihi ve büyük bir 
tehir olan laıantıulu cörmek istiyor • 
dunı. Hint müa.lümanlarının Türklere 
karşı olan ıevgiai pek derindir . Bu 
.sevgi o kadar kök aalmııtır ki bunu 
izah için kelime bulamıyorum. Hint • 
lilerin nazannda yeni Türkiye, yeni 
medeniyetin bir ıfığıdır ve yeni nea -
lin rehberidir. Gazi Muslafa Kemal, 
Türklüj;ün en büyük hamisidir. latan 
balda gördüğüm yenilikler, ziyaret et 
tiğim metkepler, darülfünun, huta • 
hane ve fabrikalardaki tekiımiil, Tür 
kiyede terakkiyatm en bariz bir de • 
!ilidir. Aari Türkiye, bugün Avrupa • 
da en çok nazan dikkati celbeden bir 
devlet olmuıtur. 

Bu terakkiyatı tetkik ederken, ı.u. 
rada dini rabıtamn asla ih....J edilrne
mif olduğunu ııördüm. Buııünkü terak 
kiyat gelecek neslin, kartıl&f&bilece • 
ği mütkülatı izale edecektir. Türkiye 
maarifin, sanayiin diier medeni mem 
leketler dereceainde ilerilediğini ııörü 
yorum. Yapılacak §eyler yapılmıt ve 
yapılmakta bulunmutlur. 

Türkiye, siyaıet sahasında da Av • 
rupa devetleri arasmda aulh için bir 
rehber olmaktadır. Türkiyenin eılr.i iti 
la devrini ihraz etmesini .(ilahtan ni
yaz. ederim. 

Y ann Reisicümhur Hazretlerine ar 
zı tazimat etmek Üzere Ankaraya ııi
deceğim." 

Mehmet Yakup Efendi Hindistan
daki iıtik.lal mücadelesi hakkında 
sorduğumuz suale cevaben dedi ki: 
-- Hindiıtanda mevcut din ve a

na•ır ihtilafları, istiklal mücadelesin
de pek çok mütküliıtı mucip olmak
tadır. Biz müa!iimanlar, diğer anaırr 
araunda elu.llıyeıte kalıyoruz. Ben 
fahsen Hindistanın kendi kendisini i
dare etmeıine taraftarım. Ve onun i -
çin çalıfıyorum. Mü•lümanlar, ekalli· 
yet teşkil etmi, olsalardı, bu mücade· 
le daha kolay olacaktır." 

Küçük memurlar ve 
büyük tesirler .. 

B en b u mem lekette bir propa
ganda naz ırı , m üJürü, elhasıl p,.o. 
pagand a itlerin in bat ı olaaro il.t. ;. 
'im h a lk üzerınde latbık ed ıı cn 
giin lük kararla r ve ya•akl arı te t
kik dıııek ve: küçük memurların 
kcnd ı .kcnılilcrine verdikleri ka. 
rarları ölı;il p biçnı~k olurdu ... He • 
le benden izinsız halkı alakadar 
edecek hiç bir karar veri !memesi· 
ni istcrdım .. Neden? •• Bakını<: i • 
zah edeyim .. 

Bizim bugunkı.i hükumet tefle • 

rimiz gibi memleketi derin ve ka· 

rnnlık bir yokluktan çıkarıp lıu • 
günkü zinde hale getirenler ve on 
larm kurduğu hükumet için hahu 
kazanmaya ve kendine taraftar 
bulmaya hacet yoktur. Eğer bazı 
prop ganda hareketi yapılıyorsa 
o da rejimin ıağlamlatması 1 ay • 
gusundan ileri gelmi' olm lıdır. 
Lakin yapılacak şey, lüzumsuı 
ve ilerisini düşünmeden kararlar 
veren ve tatbikata geçen ufak ,_.e 
hatta orta memurların halk üzerin 
de menfi tesirler yapacak karar -
lar vermesine v~ tatbikata geçme

sine mini olmaktır. Bir misal : 

Mesela Kınalıadada bir uf 

çakıllık vardır. Buraya ada halkı 

kayiklannı çeker, lodos tutmaz ••• 

Bir belediye memurunun cam İsti
yor, o r a ya kayık çekilmesini ceza 

tehdidi altında menediyor. Balıkçı 
aı, sandalcısı, amatör kayıkçısı 

bundan muztariptir. Lakin me • 

mur bildiğinden ş<ıtmaz ve kararı 

geri almaz .. . Halk burada bu i in 

sırf o memurdan geldiğini düşün· 

m eli ve hükumetle bunun arasın • 

da, hele rejimle bu ufacık mahalli 
karar ar sındn bir münasebet ol • 

madığını b ilmelidi r. Lakin hak i • 

kat böyle de ğildir. Halk b unu b il

mez ve bir hükum et kararı zanne

der, onda n ,ikayet eder. B öylece 

lüzumsuz m emnuniyet sizlik ler do

ğar .. B ilm eliyiz k i kalabalığın zih 

n iyet i h ala vaktile Bekri Mustafa 

nın Şcyislılnıı meyh a n eleri erk e n 

kapattığı için istememesi ile tem~il 

edilen bir basitlik manzarası ar • 

<:eder. Her ferdi birer birer y a k a· 

!ayıp hakikati anlatmak mümkün 

olsa bu ufak anlamamazlığı izale 
edebiliriz. Lakin herkeale görüt -
mek hele onun ne düfündüğünü 
öğrenmek güçtür. Onun içindir ki 

ufak memurların halk ile olan ler 
rai temaslarını kontrol etmeyi bir 

rejim propagandası teli.kili etmek 

leyim .. Bilmem haksız mıyım?. 

, , 

Af kanunu 
Tatbikatı 

• FELEK 

Müddeiumumilik telgrafla 
malumat istedi 

Ankaradan ııelen haberl .. re gore 
Adliye vekaletinin umumi af hakkın· 
da hazırladığı layiha henüz vekiller 
heyetinin müzarekeıinden geçmemit .. 
tir. Birkaç ııüne kadar Meclise veril • 
mesi bekleniyor. Teamül ve kanunla· 
ra nazaran umumi aflerden kanunun 
neırinden 24 taat sonra aerbe•t bıra
kılmalan lazımdır. Kanunda mab • 
kUmlann cürümlerine ve yattı!<la .. 
rı müddetlere göre bir tasnif yapılır • 
sa lst.,nbul ve Ü•küdar hapishane ve 
tevkifhanelerindeki iki bin kadar doa· 
yayi bir iki günde tetkik etmek ye 
mahkumları bayram terefine sal1Ver • 
mek imkanı bulunaCf'ktır. Bunun i • 
çin müddeiumumilik lelıırafla Adliye 
veka.Jetine müracaat ederek yapıla • 
ca!< affın anabatlarını sormuttur. Ah· 
nacak ceval>a göre hazırlık yapılacak 
Ye kanun çıkınca da mahln'.'ımlann deı 
hal tahliyeleri temia edilmiı olacalo
trr • ---Talebe birliğinin bir izahı 

Milli Türk Talebe Birliğnden 
Son ııünlerde Bazı gazetelerde ll"tnçlife 
dair yapılan ne~riyat bir çok auitefeh
hümleri mucip olmalıtndır. Milli Tiirk 
Talebe Birliii kendi fikir ve kanaatle
rini yalnız "Birlik,, gaz:etesinde netde
der. 

Bunun haricindeki neşriyatın daima 
,~,;.fikirlerden ibaret kalacağını Ye 

hıç bır auretle Milli Türk Talebe Bir
linin fikir \'e kanaatlerine tercüman ol• 
mıyacağını dkan "mumiyeye bildirme
ii lüzumfu ıörüyoruz. 

KOK FIATl 
Beyoğlu Havaııazi Şirketi Dolma

bahçe gazhanesinde, ehven fialle sert 
ve gÜmÜfÜ renginde tozsuz ve en iyi 
ecnebi koklarile muka yeae edilebilir 
tiirkkoku veriyor. Niçin ithal edilen 
ecnebi kokuna fazla para verila.in? 
181121 7251 
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Her yerde aklar yapılıyor ~:~kiye birinciliği 
Beyazı tan Taksime kadar tramvay di
rekleri bayrak ve armalarla süslenecek 
3ayra~ için bir çok eser, şiir ve destanlar hazırlandı 

Cürnhuriyet bayramı merash:nini 
tesbit eden komisyon dün de toplan • 
mıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde 
takların intaıuna başlanmıtşır. Yollar .. 
daki taklardan başka belediye, iş Ban 
kası, vili.yet gibi büyük müesseselerin 
önlerine de birer tak yapı1acaktır. 

Beyazıttan Taksime kadar, bütün 
tramvay direkleri bayraklarla süsle • 
nt'cek ve aralanna armalar konacak
tır. Bütün şehir vesaiti nakliyesine 
vecize!er asılacaktır. 

~ 

Hazırlanan eserler 
Cümhuriyet Halk fırkaaı, cümhuri· 

yetin onuncu yılını kutlulamak için 
yapılan hazırlıklarda, yalnız kafal":
ra değil, doğrudan doğruya kalbe hı
tap edecek unsurlara ve vasıtalara da 
büyük ehemmiyet vermittir. . 

Fırka katibiumumisi Recep Beyın 
reisliği altında, bu hazırlıklara nizmı 
!ık yapan yüksek komisyon, daha ça• 
lıtmalarının ba1langıcında, bayram te 
zahürlerinin aeıli olmasını kararla§tır
dı. 

lıtedi ki 29 Teşrinievvel ıabahile 
başlayacak üç gün içinde , Türk top • 
raklarında yaşayan herkes yalnız bü
yük inkılAhımızın havas1nı teneffüs et
sin Yalnız 10 Cümhuriyet yılının mil
li varlığa kazandırdığı kuvvet ve kud 
retle yüzyüze gelıin ve benliğinde hiı 
aedeceği heyecanla milli kazançlanmı 
zın büyük değerini anlayarak, gele • 
cek 10 yılların bizden iıtediği ülkü 
birliğine bağJantııı artsın. Bilgi ilerili
ğinde yerini almak vazifesinde ıevke 
gelsin. 

Mak!lB.da varmak için güzel aanat
ların seferber olması ve bayram prog 
ramlarmda hitabe, reıim, musiki, tiir 
ve milli oyunlara genit yer verilmesi 
ic~p ediyordu. 

Yüksek komiıyon bir yandan pro • 
gramların bu lmmılan ile uğraıacak 
yardımcı komiteler teşkil ederken bir 
yandan da memleketin bütün fikir ve 
sanat cibaz.larmı vazifeye çağırdı. 
inkılabın yükıek mefhumlarını ve 10 
inkılap yılının büyük muvaffakıyetle
rini anlatacak heyecan eserleri, hita • 
be, piyes ve şiirler yazılmasını istedi. 
Yeniden yazdırma işi yanında kurlu • 
lut savaşının başından beri yazılmıı, 
hatta mektep kitaplarına mal olmu§ 
eserler ihmal edilmedi. Gönüllü olarak 
heyecanarını büyük davaya bağlamış 
ve kalemlerini inkılip emrine vermiş 
tairlerin eski ve yeni yazılan gözden 
geçirilerek hu bayram tezahürlerinde 
okunabilecekleri ayrıldı. Gerek bu su
retle aynlanlardan, gerek §İmdiye ka 
dar yüksek komiıyona gelen yeni ya
zdardan bir kaçı on binlerce nüsha 
baatırılı dağıtıldı. 

Fakat bayram toplantılanndan İn· 
ıat edilecek şiirler bunlardan ibaret 
değildir .. Bunlarm baaılıp dağıtılma· 
ıı viliyet, kaza ve köy komitelerine 
bir kaç yazı yetiştirerek yardımda bu 
lunmak ve okunabilecek ıiirlerden bir 
kaçını köylere kadar yaymak içindir. 

• Yükaek komiayon önümüzdeki gÜn 
!er içinde sanatkarlarımızdan güzel 
ve yeni eserler beklemekte ve bay -
ram program)a.nnın yeni İnfat unsur 
larile zenginleşec:ğine kani bulunmak· 
tadır. 

Okunacak eserlerin tercih ve intiha 
bında, Türk milletinin kanında ve ya. 
radılışında ıuıl olan kahramanhk duy 
gulanrun, hür kalma ve yafama aı .. 
kından doğan emaalıiz fedakarlıkla • 
nnın, miUi kurtuluı ve inkılip muvaf 
fakıyetlerile bizi inkıli.ha bağlayan ve 
büyük yarma inandıran ülkü ve he
yecanların ifade edilmit olmaıı esas 
tutulmuştur. 

Edebiyatımızda bu vaaıflan haiz 
eserlerin yok denecek kadar azlığı dü
tünülürse yüksek komiayonun müte .. 
fekkir, fair ve aaantkirlarımızı inkı
lap ıaflarında çalıtmaya çağırmıt ol
"!_aıının husuai kıymet ve ehemmiyeti 
bır kat daha tebarüz eder. Eııki ede
biyatta din hisleri naaıl naat, tevhit 
nefes gibi nevileri doğurdu iıe milliy~t 

ve inkılap aşkı da bize beklediğimiz, 
özlediğimiz eserleri yaratmak üzere -
dir. 

Netekim yüksek komisyon ve onun 
yarduncıları bayram heyecanlarını ge 
niş ha.Ik kitlelerine ve köylere kadar 
götürebilmek için halk dili ile destan
lar hazırlattı. Bunlar cümhuriyetin 
ve inkıabın feyizli eserlerini halk ağ • 
zından halka anlatacak, aşıklar ve saz 
tairleri tarafından kahvelerde, mey -
danlarda, köy toplantılarında söylenecek 
tir. On binlerce nüsha basılıp dağıtı ... 
lan bu destanlar hakiki destancı veya 
halk ruhunu duyarak şiirini destan şek 
linde yazan halk ıairlerinin eserleri -
dir. 

Hülisa Cumhuriyet bayramında 
yurttatlarımız radyoda, toplantılarda, 
konferans, musiki, temsil gibi unsur .. 
!arın yanında vezne girip kafiyeye 
bağlanmıı, bürünmüş inkılap heyecan 
!arını da mümkün olduğu kadar çok 
ve aık dinleyebileceklerdir. 

Bu, üç günlük faydanın yani ba • 
şında, unutnıamak lizımdır ki şiir ve 
destan, tarih vesikası olarak nesilden 
neıile İntikal eden ve gÜzellikleri niı 
betinde mevzularını ebedileştiren şey· 
lerdir. 

l'f.ekteplerde verilcek 
konferanslar 

Maarif veki.leti lise ve orta mektep 
!ere bir tamim göndererek Cümhuri • 
yet bayramına tekaddüm eden hafta 
içinde talebeye verilecek konferenalar· 
da mevzu.!annı göndermiştir. Bu kon· 
feranslan tarih muallimleri verecek • 
lerdir. Konferans mevzuu 15 tanedir. 
Pazar gÜnÜn itibaren mekteplerde 
deraler keıilecek, her gün öğleye ka
dar talebeye üç konferans verilecek .. 
tir. 

Öğleden ıonra talebe serbest bıra
kılacak, sergi hazırlıkları yapılacak • 
tır. 

"AMIKAL,, cemiyetinde 
Cümhuriyetimizin 10 uncu yıldönü

mü münasebetile Arnika! musevi Ce
miyetinde bir müsamere verilecek ve 
nutuklar aöylenecektir. 

Şişli Halk fırkasından 
.. Şişli .Halk fırkası gençler birliği 

cumhunyet bayramını lrutlulamak i • 
çin azami bir siy sarfile hazırlan • 
~a~!~d_ırlar. Bu meyanda gençler 
bırlıgının caz takımı mükemmel bir 
ha~ ... ifrağ edilmiı, Şiıli fırkasının ça
yı ıç.1n muntazam ekzersislere başla .. 
mışlardıı. Birliğin temıil şubeıi ile 
elli kişiden mürekkep orkeıtra da 
verilmesi mukarrer eğlence ve ıen .. 
fonik konserler için proval•rma de • 
vam etmektedirler. 

Sırp gazetecileri de geliyor 
Yugoolavyanın batlıca gazeteleri mu· 

harrirlerinden mürekkep bir heyet bu
günlerde lıtanbula gelecektir, Heyet ls
tanbuldan Ankaraya gidecek ve cümhu
riyetin onuncu yddönümü münaıebetile 
yapılacak merasimde hazır bulunacak
tır. 

Heyet yeni Türkiye hakkında tetkikat· 
ta bulunacaktır. Y ugoılav meılekdaıla· 
rınuzın ıerefine ziyafetler verilecektir. 

Bin kifilik ziyafet verilecek 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümünün 

ilk günü akıamı vali ve belediye reiıi 
Muhiddin Bey tarahndan Dolmababçe 
aarayında bin kitilik muazzam bir ziya
fet verilecektir. Ziyafete ıehrimiz. 
de bulunan erkin, ecnebi devletler 
konıolosları, halk mümesoilleri davet 
edilecektir. Davetiyelerin timdiden ya-
7ılmauna baılaruruıtır. 

Doktor Kazım Esat Bey 
Ditçi mektebi müdürü doktor Ka

zım Esat Bey yeni naklettiği Taksim 
bahçeıi karı111nda Uğurlupalaı apartı
marundaki muayenehllDeıinde her gün 
(saat 2 • 7) haıtalarını kabule bq· 
lamııtır. 

Milliyet'in edebi romanı: 16 ---------------. "' 
KIR (l(fG~ 

>---------BURHAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

O zaman 
düm. 

sokak kapısını gör- 1 Onlar ne,eli farkılar aöyliyor, bir
birleriyle takalatıyorlardı. 

Kimseler yoktu. 
Bir kaç kiti görsem: 
- Beni kurtarın. Bunlar beni 

kaçırıyorlar. Diye bağıracaktım. 
Onların bizi gece yola çıkarma 

larının sebebini şimdi anladım. 
Kapının önünde iki araba du

ruyordu. 
Ellerimizden tutup bindirdiler. 

Papaslar birer de battaniye verdi
ler. 

Bu ince, sert kıllı battaniyeyi 
elime alınca Müfettit Beyin bana 
hediye ettiği yumuşak levanta ko 
":<ulu battaniyeyi hatırladım. Ne 
karlı, fırtınalı gecelerde o yumu
•ak battaniyeye sarılıp ıaınmı9tım. 
Onun kokusuna o kadar alıtmıf
'ı:n ki! 

Kimsesiz sokakların bozuk kal 
dırımlıırında sarsıla sarsıla 9ehir
den çıktık. 

Yedi sekiz Ermeni kızı vardı. 

Ben arkadatlarımı dütünüyor· 
dum. 

Acaba Ayteyi ne yapmıtlardı. 
O ecnebi zabiti acaba onu kur 

tarmıt mıydı? 
Biraz Türkçe bilen Ermeni kı

r.mı benim yanıma vermişlerdi. Fa 
kat kız sanki aıkı aıkı tenbihetmit 
ler gibi beni hep: 

- Siranut! 
Diye çagırıyor, evveli Ermeni· 

ce söyliyor, aonra batımı salladı
ğımı görüp, Türkçe anlatıyordu: 

Hayatımda bu üçüncü gece yol 
culuğu idi. 

On yatına kadar ne endişesiz, 
ne rahattım. Bozğunla beraber a
cılar, felaketler birbiri pefine gel
di. 

Ah bu gece yolculukları. 
Souk, karanlık gece, 111ır. yol

lar. Tahta arabanın ağlıyan sesi, 
hayvanların uyur gibi hatları ön-

Hayri Celal Bey Fener 
için ne diyor? 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümü mü· 
nasebetiJe bu sene, Ankara en hara
retli spor hadiselerine ıahne olacak· 
tır. 

Bayram münaıebetile, Ankaraya bet 
yüzü mütecaviz sporcu gidecektir. Bu 
sene Ankarada bütün faal spor §ube
lerimizin Türkiye birincilikleri yapıla
caktır. Atletler, güreşçiler, teniıçiler, 
futbolcular orada Türkiye birinciliği 
ni kazanabilmek için biribirlerile boy 
ölçüşeceklerdir. 

Bu münasebetle, lstanbul mıntakası 
futbol şampiyonu olan F enerbahçe klü
bü katibi umumisi ile bir mülakat yap
tık. Hayri Celal Bey ıuallerimizc fU 
cevaplan verdi: 

"- Türkiye birinciliğinde lstanbu· 
lumuzun terefini tam manasile temsil 
etmek için, bir buçuk aydanberi, mun· 
tazaman çalışmaktayız. 

Kuvvetimizi tecrübe etmek maksa· 
dile, zararları göze alarak ve fedakar
lıklardan çekinmiyerek, Avrupanın bi· 
rinci derecedeki, profesyonel takımla
rını getirerek oynadık. 

Yalnız burada, istitraten ıöyleyim 
ki, bazı gazetelerin para kazanmak, gİ· 
bi haıiı menfaatler uğrunda bu maç· 
lann yapıldığını muhtelif veıilelcrle 
garazkarane olmak üzere kaydetmişler
dir. 

Maaleıef bu müsabakalar büyük za· 
rarlara kapanmıştır. 

Halbuki biz bu maçlan, sırf kuvvet
lf"nmem.İz için, tertip ve tanzim etmiş
tik. 

"'fürkiye birinciliği meselesine gelin
ce: 

Bizim normal teraot altında bütün 
hasrmlarmuzla muvaffakıy~tle çarpışa· 

~ cağımıza eminim. Yalnız federasyonun 
yapmıt olduğu program bizi müık:il 
va~ycte ıoktuğu gibi, kuvvetimizi de 
hayli tenkis etmektedir. 

Şimdi en büyük mücadelemiz karşı· 
mızdaki takımlaraan ziyade program 
ve ıerait üzerinde tekaıüf edecektir. 
On gün gibi kısa bir müddet zarfında 
(lstanbul • Bursa) (Buraadan otobüs
lerle ve dört saatten fazla bir müddet 
Karaköye) ve oradan Ankaraya, gitmek 
mecburiyetindeyiz. 

Y aptığmm: maçların hepsini kazana
cak olursak takrnumız bet maç yap
mak zaruretinde kalacaktır. Siz ve bü
tün ıporcular da tahmin ederfor ki bu 
ıerait çok ağır ve yorucu olduğu gibi, 
ancak profeıyonel takımların yaptığı 
bir şekildir. 

Bu huıuıta federaıyonun nezdinde 
bunu nazarı dikkate vazettik. Ve pro
gramın tadilini rica ettik. Halbuki 
son dakikaya kadar bir değişiklik ya
pılmamııtır. Maamafih, bu kadıır mÜf
külata rağmen klü:.ümüz elinden ge· 
len bütün fedakarlığı yapa~ oyun
cuların İstirahatini tam bir tekilde 
temin edecek ve lıtanbulumuz11ıı ~erefi· 
ni tam manasile müdafaa edecektir. 

Kılıç birincilik müsabakaları 
lstanbul gÜreş, boks ve iskrim heye

tinden : 19·10-933 pertcmbe ~iinü ak
famı saat 17 de C. H. F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki mın!aka salonunda kiliç 
birincilik müaakkaları yapılacaktır. Mü
aabıklarm vaki! v• zamanında hazır bu 
lunmalan tebliğ olunur. 

Fenerbahçenin yeni tribUnle
rinin temeli atıldı 

F eı:erbahçe klübünün Kadıköyündeki 
ıtada ilive ettirdiği yeni tribünlerin pro 
jeıi hazırlanmııtı. Bu tribünlerin temel 
atma meraıimi dün sabah büyük bir ka 
lnbalık önünde yapılmııtır. 
Meraıimde bulunan Bayazit meb'uıu 

ve idman cemiyetleri ittililı ikinci reisi 
Halit beyefendi evvela ıu hitabeyi irad 
etmiştir : 

- Spor tarihimizde ve memleket spo 
runun yükıelmesinde büyük varlıklar 
ihdaı etınit olan F enerbahçe kulübünün 
bu gün güzel ıaha11nın yeni tribünleri· 
nin temel atma meraıimini ifadan dola 
yi bahtiyarım. Arkadatlar kulübünüzde 
gördüğüm kuvvetli teıanüt baki kaldık 
ça daha muhteşem klüp binala•ı ve ke
palı ı..alonlar yapacağrruz günler uzak 
değildir. 

Teıanüt tesis edem.iyen ve diıiplin 
temin edemiyen teşekküller böyle teıi· 
ıi.tı yapamad.:kları gibi ıpor içinde as-

!erinde arabayı sürükleyi.i .. 
Ermeni kızları far kıyı kestiler. 

Konutmaları durdu. Hepsi birbiri 
ne yaslanarak uyumağa ha,ladı
lar. Türkçe bilen kız batını dizi
me koyup uyumak istedi. 

- Ben rahat durmam, döne
rim, kımıldarım, rahatsız olursun. 
Dedim. 

Maksadım aerbeıt kalıp bir fır· 
sat!' arabadan atlamaktı. 

Uzun zaman uykuya kartı koy 
dum. Göz kapalclanm ağırlattı. O 
kadar beklediğim halde arabacı
nın yanındaki papas uyumadı. Ka
ranlıkta fıldır fıldır parlıyan göz. 
leri sık sık bana dönüyordu. 

Onun uyumasını beklerken ken 
dimden geçmitim. 

Mektepte iken Müfettiş Hilmi 
Beyin beni lstanbula naldettirınek 
için yaptığı teşebbüsü reddettiği
me bin defa pifmanım. 

Kaderimde lstanbula gitmek 
varınıf. Fakat Erzulumlu soyu so
pu belli Türk kızı Çiçek diye de
ğil, adı sanı belirsiz Ermeni kızı 
diye! 

Ne arabada, ne vapurda beni 
kimsenin yanına sokmıyan papaz-
1.u ve papas kıyafetindeki kadın
lar bana bir yerde olsun kaçmak 
fırsatını vermediler. 
Görmek için hayaller kurduğum de 
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( RAD y o 1 H A N s A L B E R s 
ı----------- 1 BUY~!ndeş!~~!~~~yor,1!~KEN ' 

Bugünkü prog~ram s h k d d'I 
lSTANBUL • 1 t:g::n~r edi;:; MARTHA EGGERTH en güzel melo 1 erı 

:~ ~;~:~1ii7; ... Bey •• arkadaıları, Pek yakında ARTİSTiK Sinemasında m [8802] 
20 Nebil Oilu İsmail Hakkı Bey. d 

20,30 Kemani Reıat Bey ve arkadaıları re• ... -----------------------------~·~-·\ fakaitJe Vedia Rıza Hanım ve Muz:af- r• d 
fer Bey. Bu akşam S A R A Y (Eski Glorya) sinemasın a 

21·30 Gramofon. ENNERY'nin layemut eserinden muktebes 1 K 1 Y ET 1 M E 
22 den itibaren Anadolu Ajanıı, Borsa ha· 

• e/, 
•ad 
E:aa 
•kil 
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ii. R 
ıtı. 

borle.i, Saat ayan. nam şaheserin ilk iraesidir. Genç ama kız ile hemşiresinin hayat 
~2.~ ~ ~3~o~'Gran•ofon. ıs: Alaturka saz çilelerini musavver ve herkesi müteessir edecek 

18,45: Viyolonael konıeri (Edip Bey tarafın- Fransızca sözlü film. 
dan). ı 9,ıS: Alaturka •az. 20• Ajan• haberleri. / Mümessilleri : GABRILER GARRIO - Renee St. Cyr-Rosine 

V A R Ş O V A, ı41t m. . 
19,25: Hafif plak mu.iki.i. 2?,10: Skeç. 22, DEREAN YVETTE GUILBERT - EMMY L YN 

20~ S~ni_;'~k pk'~"S'l-2i:5~~oK:.~·· mu.;ki.i. llaveten : FOX JURNAL ~-----" 
18,35: Opera oı-keıtraıı tara'ından konser. 

20,20: Haremden ıeri kalan bakiyeler (Sö.ı ve 
muıikili pli.klar :le}. 21: Temsil. 21,35: Piy ... -
no ve viyolonsel konseri. 22,15: Haberler -
Siran musikisi. 23,20: Harjci ıi1aıot. 23,40: 
Radyo konıeri. 24,20: Cazbant. 

V 1 Y A N A.. 5ı8 m. 
20: Senfonik hnfif musiki. - Müaahabe. 

21,45: Taaannili konıer, 2::S,40: Pl8.k ile akta.m 
konseri. ı 

MILANO • TORINO • FLORANSA: 
18,15: Plak. 19,45: Haberler. - Pli.k. 20: f 

Haberler. - Pl&k. 20,25: Ecnebi lisanile ha
berler. - 21,05: Haberler - PIAk. 21,35: Ka-

1 
rııık plaklar. 

P R A C. 488 m. 
18~0: Ha.ber~er. - Pli.k. 18,40: Dera. -

Pl.ik. 19130: Almanca haberler ve diier neıri• 
yat. 20: Haberler. - Bando mızıka. 21,.25: 
Müaababe 23: Son haberler - Çek beatele
ri. 23,35: Smet.a.n.a'nın eserlerinden aenfon.ik 

Yalnız en büyük filmleri göstermekle iştihar eden 

İ P E K sinemasında B U G O N 
matinelerden itibaren 

Senenin en muazzam ve en müthiş filmlerinden 
ÇELİK ADA 

3 milyon liraya mal olan, büyük ve zengin sahneleri havi aşk -
ihtiras ve sergüzeşt filmi. 

Fransızca sözlü - · Baş rollerde : 
Charles Boyer - Daniel Parola - Jean Murat 
Ayrıca : Paramount dünya haberleri gazetesi. 

Fiyatlar hususi 65 - Birinci 40 - Balkon 50 kuruştur. 

parçalar (Orkeatra ile). ı -
ROM A,441 m. ..l .. lllllllllllllllllllll .. 111111111111111111111111111111111•• ... •llll':ıllllllmElll ... 
20.25: Ecneb; füanile haberler. - p;1ano E L H A M R A İ 

kon•er;. zı,25: Milôno'dan nakil. Z3: Piyano S N E M A S 1 
kon•er;. 2J,20: Dan• mu•;ı.;,;. Dün akşamki galasında lraeye başladığı mevsimin en büyük' 

B 0 K R ~ Ş, 394 m. 
18: Konser. 19,20: Devamı. 21: Taaann .i filmlerinden 

2ı,25, Scofonik konae<. 22.20: Devam•._ N A G A N A filmi ile büyük muvaffakiyet kazanmıştır. 

Gayri mübadillerin 
bonoları 

I Yeni yıldız TALA BfRELL'in temsil ettiği bu ,aheser Afrikanın 
il bakir ormanlarında Kap vadilerinde hakiki vahti hayvanlar 

GayrimübncliUer, Cümhuriyet bay· 
ramı münasebetile Reiıicümhur Hz. 
ne bir tazim telgrafı arzedcrek ikin
ci tertip bonoların ve istihkaklarının 
bir an evvel tevzi ettirilmesi iatirha .. 
mında bulunma~a karar vermiılerd.ir. 

l 
arasında çekilmiş harika bir filmdir. Fransızca sözlü olan bu 
eser ; a~k, fedakarlık, ve heyecan sahnelerinin en canlılarını 
yaşattırmaktadır. Suvare ıçın biletlerinizi evvelden te· 

ı ............. d.a
1
r.ik ... ed•i•ni.z.•T•e•l.•4•0•11•8•'•(a88~1•9m)lllll ........ ,,, 

lstanbul kadastro merlıez komisyonun 

<lan: Mukaddem §eyh gilani elyevm a

hi çelebi mahallesinin Lonca ıokağında 
eski Jf. yeni 16-18 No. lu mukaddem şer 

bcth•'ne dyevm kargir dükkanın 10-5· 

9 l i tadhli tesbitin bir kerede mahallin 

de tatbik ve tahkikine lüzüm görüldü
j!ündcn mezkur dükkanda alakadar olaın 

ların 2 inci teşrinin 5 inci pazar günü 

taat 15 te mahalli mezlı:urde hazır bulun 

malan aksi halde vuku bulacak iddaai 
teEarrufiyenin meımu olamayıp mahke

mci aidesine rnüracaa~ları 18.zım gelcce

yi ilau olunur. (8796) 

la faidcli olamazlar. 
Disiplini olmayan teşekküllerde mut 

lak kargaşalık vardır. Spor da yckane 
yıkıcı hadisede bu kargaşalıktır. Sporda 
terakki ve inkişaf bugünkü ahenkıizliği 
derhal gidermekte mümkündür. Bu kıy· 
mettar tıbunıda ele geçirmek için spor· 
da çirkin ve menfur hırs bertaraf edilıne 
lidir. Bu günkü tezebzüp baki kaldıkça · 
spordan nasıl terakki ve mu nffakiyet 
beklenebilir. 

Hülô.ıa: birlik kuvvettir ..-; bilhnaa 
sporcuların :ıiari olmalıdır. 

Bu hitabeden sonra temel atılmıt ve 
kurban keeilmi'ltir. Yeni yapılan tribün· 

• ler ı2 ııra üzerine ve 91 meb"e tıdia 
de olacak, 4,000 kişinin oturabilecei"i 
tekilde kaidesi beton ve üıtü kapalı ola 
"''ktır. Fener atadı, bu ıuretle 8000 kişi
nin rahatça oturacağı yerlere mi.lik ol
muı bulunacaktır. 

Anadolu takımının maçları 
Bugün Anadolu klübünün Şemsipa

pdaki ıahaımda saat ikide Anadolu 
ikinci takımile Sırp takımı araıında 
ve dörtte Anadolu birinci tııknnile (El .. 
mas) takımı ara11nda futbol maç lan ya
pılacaktır. 

Trabzonda bir maç 
TRABZON, 18 (Milliyet) - Tür

kiye biriniliklerine iştirak edecek ıam· 
piyon takımlardan Samsun Halksporla 
yaptığı maçta O - 7 idman ocağı ga
lip gelmiıtir. idman ocağı son ıene 
zarfında futbolda çok ilerlemiştir. 

Cemil RIZA 

~-------

nir.i nihayet gördüm. Fakat ketke 
görrneseydlm. Ketke hiç l<asaba
nuzdan çıkmasaydım .. 

Vapurda çok rahatsız oldum. 
Ermeni papas kadınları hiç bizi 
yalnız bırakmadılar. Vapurun dok
toru kolumu tekrar muayene etti 
ve ilaç koyup sardı. Ellerimin yara
sı artık kapanmıf, vapur lstanbula 
gelinciye kadar beni her dakika: 

-Siranut! 
Diye çağıran papas kadınlar ba

na ermenice öğrenmezsem aç bı
rakacaklarını söyliyorlardı.. Bir 
kaç defa isyan ettim. 

-Ben hacı Ahmet Efendinin 
kızıyım. Erzurumun Şirvan kaza
sındanız. Babamı anamı Ermeni 
çeteleri kesti. Benim adını Çiçek. 

Diye haykırdım. 
Böyle bağırdığım zamanlar yu

mu9uyor, bana 9eker, çikolata v~ 
riyor, yüzümü, gözümü oktıyorlar. 

Şimdi içime bir ümit dütmü9tü. 
Acaba Müfetlit Hilmi Beye bir 

haber uçurabilir miyim. Bunu yapa 
bilsem derhal bunların elinden kur 
tulacağıma eminim. Fakat lstaa
bul nasıl yer, beni nereye götüre
cekler. 

Kasabada iken büyükler arası· 
dan lakırdısı oldukça kulak kabar· 
tıp dinlediğim latanbula bir akatm 
geldik 

\ ııi bir rekor teıtı e•m•ştır. 

da gösterilmekte olan 

[ CLEMENT V AUTEL ] in 

l\IADAM ÇOCUK 
iSTEMİYOR 

komedisinde temayüz ediyor 
İlavet,o: Yeni FOX JONRNAL 

l88()3] --

İST AN BUL BELEDiYESİ 
n,._ .. ülbedayi Temsilleri 

saat 21 de 

GOL ve 

GÖNÜL 
Komedi 

Yazan: Müsahip Za 

de CcCli.1 Bey 

Umuma 
7615 

lıtanbul beıinci icra memurluğundan: 

Satılmaıına karar verilen iki acem ha 

liai, kanepe, maıa, dolap, ıomyalı kar
yola ve saire ev eıyaunm 22-10·933 ta

rihiM mÜıadif pazar CÜnÜ ıaat 13 ten İ· 
libaren Beyoğlunda Kamerhatun mahal 

lesi kalyoncu kulluğu caddeıinCle 116 nu 

mar:ılı haneda açık arttırma ile sablaca 

gından i.ıeyenlerin mahallinde hazır bu 

lunmaları ilin olunur. (8797) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayıla Kanzük eczahaneıi 

kartıaında Sahne sokağında 3 numa
ralı apartımanda ı numara. 

pı---• Bugün 
TÜRK SİNEMASINDA 

Cazibedar yıldız ve güzeller güzeli ' 

LİL DAGOVER 
6,30 ve 9,30 ıeanılarında bizzat ..V 

nede takdim edilecektir. 

HARP 
ARiFESiNDE 

ilaveten : Yeni Pathe 
manzara. Suvarelerde: 

lianıki idareıinde orkeıtra. 
" Fiyatlarda zam yoktur." (ss&f) 

tarafından 

Fransız Tiyatrosunda 
"''ki 1 k . b" .. ~-. verecegı ı ga a onserın ırıncı•• ~ 

Tetrinievvel Pazar ve ikinciıi 24 1 lef 
nievvel Salı akıamları saat 2ı.30 lf 'I 

verilecektir. t 

Jatıtjye1 
JUrm umdeai "M 1 L L 1 Y E T" ı!I· 

ABONE ÜCRETLERi : 
Tilrlci,e lçia. Hari~ it1' 

L JC. L IC. 
ll •1tofı 4 - • -
• " 7 50 14 -

___..!Z " 14 - 28 _. ...-' 

Gele1t. nr&k ••rİ ••rilmn,- Müdd~ 
'ıtçen n.Ü•halar 10 kuruıtur.- Caı.:et• t 
ınatbaa1a ait itler için müdiriyet• ~ 
r&caat ediJir. Ca:ıı:etamia ili.nlann aa•• I' 
liyetinl kabul etm-. 

BUGÜNKÜ HAV~ 
! eıilköy ~skeri ra!at mer.kezindeo ,. 

dııımız malumata sore buıUn ha•• b,I' 
lutlu olacak Ye rü:ıı:air ıimali is~ 
lerden esecektir. t1 

Dün hava taxyi.Lr.i 758 milimetre, 'f' 
fazla aıcaklrk 21, en az: 8 derece k• 
edilmiıtil": 

697ı! ! .. ________ _ 

Vapurda herkes lstanbuldan 
bahsediyordu. Ve ben uzakkatan 
sık ve yüksek minareleri gorunce 
derhal hayalimdeki lstanbulu görü 
verdum. Babam hep lıtanbulun 
yüksek minarelerinden bahseder
di. 

İsterdim ki lstanbulu anamla, ha 
hamla beraber göreyim, hiç olmaz· 
sa böyle ne olacağımı bilmeden, 
esir gibi, kalbime diken gibi batan 
(Siranut) ismi ile görmeseydim. 

Lakin lıtanbul ne güzel bir yer· 
di. llk defa bu kadar büyük bir te· 
hir görüyordum. Günet kızıllığı 
geçmi9, 9ehrin arkasında genit bir 
penbe iz bırakmıştır. Bu penbelik 
önünde sivri sivri minareler, yu. 
varlak kubbeler kurfuni bir gölge 
gibi görünüyor. 

Gece olun<;uya kadar bizi çıkar
madd .... 

latanbul gece ne gür.el. Işık için
de.. Her taraf pırıl pırıl. Yamında 
Ermeni kızları da ilk defa latan· 
bulu görüyorlarm19. Her yeri par· 
maklarile gösterip konu9uyorlar. 

Biraz şonra bi:ıi tabur ettiler. 

Bir büyük kayığa indirdik. Eli
mi kayıktan suya uzattım. tik defa 
denizi tutuyordum. Bu serin sul'r 
bana kasabamızdaki çağlayanı ha
tırlattı. Orada hemen her gün el
lerimizi, ayakluımızı ulatrı, biri-

- ---
birimize su atardık, aular bİ~ 
en büyük eğlencemizdi. )1111~ 

Hatta vapurda gelirken bile 
tün gün arkada, köpüklü '"Jıl 
bakarak acılarımı unutmağa çr·· 
hm. .il& 

Bizi kıyıya çıkardılar. Kiın' ...o; 
yoktu. Ufam bir meydandan '."~ 
tik. Ne olduğunu sonradan ,, 
<lığını tramvayları ilk defa o .,,,fı 
gördüm. Bizi elele verdiler. ,,.,, 
rıntılı bir yokut çıktıktan sonr~;1 
ne tramvay yolunu gördük·. ~ 
geni!, ortası ağaçlı bir yol, b•'Ji 
rafından gidiliyor,_ bir tarafı~ 
geliniyor. Burada Siva.ta ııı ~ 
be papaslarla beraber geliP ~ 
zorla alan ecnebi zabitleri, aslı I 
ri o kadar çok ki adım batındı • 
rülerle kartı kartıya geliyonl~ /.'-

Türk polisleri de gözüıne ~:ifl 
Fakat yanımda yürüyen pa~ 
polis görünce beni büsbütün ıır.' 
tıyorlar. Zaten biz kıyıya çı1'~.;,ı 
mır. zaman iki üç yabancı pP 
bizi kartılanuşb. ..· J 

Yorulacak kadar yürüd~ 1 

sonra caddenin kartı tarafın•.·;fi( 
tik. Oöden giden bir papas b~, 
bir demir kapıyı çekti. Ve 1'? 
tabur loş uzun bir avluya gird•·JI 

Biraz ileride pencereleri •~ıı
lık büyük bir bina görünüyor~ 

(Bitrtı 



~nebi lisanile 

·1:!~?,1a_t 
rady0 Pr erde nefriyat artık bü· 
Esasen ~Branılarında yeralmış ... 
eh ·ı gunden .. b ı alan r el gııne eynelmüel 
e .ProgrQm ~ Y~larda ecnebi lisan .. 
lı, Ruaya b cıtbık edileceği pek ta· 
flı. Y alnı:z ~na 1 O •ene evvel baş· 

..-•p~ ltterhe%/ o~y~t Ru•ycı ile diğer 
1 •ttihle.; ho ~rının ecnebi dillerle 
'•~,"' .'a•h va: •~ana ve müsahabe· 

-.,.. "'•ni b;:1.. hı Ru•lar radyolar ile 
k ~ un d '· " '"• di~ 1 unyaya a§ılamağa 

• en o•r •ri de 'kt d" . t' h a~ aiy .. k ı ısa ı, ıç ı-
1 ladırlar ""a onleranslarda bu· 
ari/e "''"; • azı milletler de 

e rnef!fu/cf~ı /•recede seyyah 
Vuıta:rya ur er. ltalya, Fransa 
""• kı;,' memleketlerinin banyo· 

n 11·· Ve fay un ıre anı temaşa yer/e-
!rıı6 ••in1erf"'

8
•.z ki radyolarında 

"" • ır k deb .cı milletle 18ım merkezler 
• i 'Yatlarını r.~ Ya§ayış tarzla· 
I tıınıtmaı. . S:0 •1ermek ve ken
,fte b~i.., 'f•n uğraşmaktadır
r fey ele b:; çok ihtiyacımız o· 

llrup el ur. 
•'ıncf a a her ne k d 

' Qn tQrıın a ar aiyasi rical ~ 
;"""ltee,;::;~t':' isek te halk bi· 1 

f mal; 4vr ıyı tanımıyor. Or
P<ık.;1.; b ·?ada seyahat etmİ§ 

"!te olcfu• 
1 ırler ki oralarda bizi 

laııa llUlttuzd 
1 Af ."Vur ed an çok daha 

b. ••ka haıı, ~/1•• ve bizi hala 

el ır r iirkı; 
1 ,e karıştıran kimse-

•nle fa va ı · e r tı.z de.... r ı, yataganlı 
n r;;,, l llıldir G" ...... 

• lf o clu" • orunuşu-

k diI•rile .. llumuza inanmıyan• 
•er:Pf,11•tin~:•iittüğümüzde han• 
li.1ı 1 ler;.,; ı, n olduğumuza ihti· 

,';n llay~· ~rıclilerinden •orun-0"'"" . . .... ili . · ..,..,,,. m eti sayarlar 
· '"."•~ı .. "'"!',,bir türlü hatırları· 

'•rıe ·· ' ' UrJ, ld • k •oyte · o ugumuzu 
.. ..,., Yınce taaccüp ederek ci°'I olar~ı,fafoarlı ve daha bil

Y ~ •öyle.., tkıdıklarını açıkça 
l "ıJe Av e ten çekinmezler. 
•re el ruPay 
ı lı • ualid a ·~:ı:a.hat eden 

Qr"ıclır 
8 
e/erı •çın, babanın 

":;'l>Q haı k ualini soranlar var· 
•nı: "• ı..,,::J~ eks.erisi hôla bu 
kıQ/"torıc1 • ::arıye ve harem 

•ır. •gı «anaatinde bu-

~"lıJ<ır 
1rin '" bu k · • • . u •n "' .. h ancı atını d eglf• 
İn;; "•riJ u .•mmeı bir fırsat 

;111 • lııa.ı"i,'ftir. Bilha .. cı kıı 
Yo <ıl, "'•mı ul radyosunun en 

) l fırlıet' •hetlerinHen iıitildi • 
· <1~'!~ 10'~e fl'elen müteaddit 

Ilı' !'•rn;., b Itır. Uzaklardan en 
..:ı•• bi/rneıi"· aylardan istifade 

Cümhuriyetin 
Onuncu yılı 
Ve radyo 

lstanbul radyosu cümhuriyetin 10 
uncu yı/dönümü münasebetile üç gün 
;zati programını tatü edecektir. Bu Üç 
gün Ankara radyosunca neşredilecek 
olan bayram programı lstanbul radyo· 
su taralından telefon hattile nakil su• 
retile ne§redüecektir. Bu üç gün An· 
kara radyosu sabah saat 8.30 dan ge· 
ceyarısı 24 e kadar sürecek ııe lstanbul 
radyosu ile merbut bulunacaktır. 

Pek hoga giden Viyana §arkılaTile h ... 
fif havalan Perşembe 19-10-933 ak • 
şamı saat 18.35 te Viylina merkezinde 
Matmazel Josefine Stransky tarafın • 

dan söylenecektir. 

için radyomuzla ne yapmak mümkün 
ise yapmalıyız. 

Bugünkü yaşayışımızla laaliyetimİ· 
·zi ve nihayet gayemizi ecnebi lisanla· 
rüe konferans, skeç ve monologlar ha· 
linde radyomuzda neşretmeliyiz. B';'~ • 
lar hatta gençlerimizin istiladelerı •· 
çin kendi lisanımızda da neşredil· 
mek Jôzımdır. Ecnebi lisanında vuku· 
bulacak neşriyattan lisan anlamıy"an 
hiç bir kimsenin canı sıkılmıy'!cagı.n.· 
dan eminiz. Her halde bu nevı neşrı· 
yatla birlikte programa garp musiki· 
sinin de ilcivesi IQ2ımdır. 

Cezair merkezini Avrupalı dinleyi_· 
ciler pek sever/er. Zira b_urada .k'!n'!•· 
ferine pek garip gelen bır musıkı •!e 
karşılaştıkları halde programın çogu 
hoılandık/arı garp musikisin~e'.' mü· 
teşekkildir. Neticede demek ıstiyorıız 
lıi lstanbul radyosundaki programlar 

1J:<101ıi Y Yiz ve Avrupalıların 
O 1 ij arıllf fikirlerini tashih 

,; ~-.:~a!~~~}escu geldi, Atinaya _gibtti
1
d" 

1~~ •tuı.,..,. 0"1lifede) maH mümkün olan ıeylenn, aşarı ıgı 
lf leı, ilı. t• ,1'.tulıit~i llo.taydan sonra bir yerdir. 

~~- lley~ ıı, ~amdullah Sup Ankarada Türk hükUmetinin Avru· 
r llııık j.'!''İtı Lt l.töıyö Carp ve panın en methur klüplerine rekabet e· 

, .,_ 1~ uulunduğu halde decek bir kabiliyette olan bir klüp tesiı ... "'r.ı;·.. ,;j ·~ il\ .. C.üihane parkına etınek suretile kur diplomatika kartı 
llltııı_ llbt~ ıq~eri ziyaret et• göıtermiı, olduğu nezaketi bilhassa talr; 

ı..: "• a~ilQi ~safirler, bundan dir ettim. 
.llıobiu llYiikd~ııde bir gezinti Ankarayi sayfiyelere yakınlığı dola-
ır, ttle p •de muıtan çıka· yısile şahıe'n çok sevdim. Ankara, fik. 
~ ~..., .,.apa.Ja.s oteline dön- ri mesainin , gürültülü m .... kezl~~e ya• 
ıyo.~' 11.0lııa pılması müıkül olan iJlerın, sukunetle 

İltı[~ "'-ııaııo. .. ~Ye. ceneral konıo- görülebileceği bir tehirdir. .. .. . 
Y..;,:'. .l .. efi~ll l.töıyö ve Ma· Gazi Hazretleri üzerimde buyuk: bır 

"\l\t• ,~1 lre,._.• ~onsoloshanede teıir bıraktı. Ondaki demir irad~yi,. a· 
"' ., v a.li ,;,~·~ttır. ~ık zekayi görebilmek için kendilerıne 
"•;1 '1ilıtıd111"ıı lllıittin ve muavini tekarrüp etmek kafidir · . 

l!tle •• e.lı S . - Balkan devletleri arasındakı an• 't h, "•Öıy" Uphı ve Refik ? C •ıı- but 0 Carp ve daha !aşmalar hakkında ne düşünüyorsunuz. 
hı.,...._ <trııile ~ııınuşlardır. _ Balkan devletleri arasında anlaş· 
ll!ti~d'" tııi,..;.' 1:ıiyQret ma temini bir ihtiyaçtır. Bal~n dev-
"t • lf it er .. ·ı !etleri aulhün yüksek menfaatı nkaamılana 

. il b,ld "-ındulİahg eden sonra biribirlerile anlaşmal·.•ırlar. Bal n r-
•ıı.,. • ot Suphi Bey da ötedenberi müeıses dostl~lar ."'?"" 

,llıd u •• ;. suı.y°"'0hiller)e lstanbu- lh ef'-' sın n, .,. •ıı· lrıanj dır. Bu dostluklar su . m .. ure 1 

. Y'••~k ~!~"nliıie/:e c:::::t:. ~:. hakikat olabilmeıi için hır rahman teş· 
-.., .. •tııı; I Patriği F t Ef kil eder. . . b b' 

'"'1' i'doı ıı."ıi ı ••dir • o yos en• - Atinayi ıeyahatinızın se e ' ne· 
A •iyar 'lrik E:fe d' ı · dir? b" "k 

o . "lb' •t et . . n ı ote e gı· - Yunanı'stan Romanyanın uyu 'Ya .... ıcfe..e "''•tır. b d •~- ~ ıt ., l bı'r dostudur. Münasebatım. ız, -un an -.,.,,.,_ 111.,. Çe enk ı ek der 
b; ·• <> '" btınd daha iyisi tasavvur edi emı~e~. e-

• ~ r ç•l °'tııh11r· an ıonra Tak- cede dostanedir. Atinaya gunun mese: 
bı1 ~Ilı ·~k koy 'Yet abidesine mü- leJeri hakkında Yunan ricali ile noktaı 

ıl'~ 4.ıi°t•line ~~! ve saat 17,30 n~ teatisi için gidiyorum. Bul ar 
j)e t .. '!tıı l'l<t)Q 1ı onınüttür. _ Romanya kralı Karol ve .. , g 
ııJ ~OJl llıiıııt· Qreket kr 1 B . hazretlerinin mulakatı 
9~1\;j.~\ı•t ko.,v~rley •aat 19,20 de hakkmd:l'l~e dü§ünüyorsunuz? 

ı S •ltiıı, etııı; 1~~~.0nel lrenile Ati- _ Zannıma göre, iki kral yak.ında 
& A."~hi ıl"llavini !';·. l&tasyonda görüşeceklerdir. Bu mülakat ~alkanlar 

.,,o; llılıı. "YI.,. ...,,., Rıza, Ham- sulhu için mes'ut bir mukaddıme ola· 
f'.:..: 1•bi '•itı v! b~Öıyö Carp ve ...... eı~; ç ır -'- cakt:ır.,, d R 

"'llt :"'"•! ç.,,. ze t k Mo"ı 0" Tı'tuleıcu bun an sonra <>-".il• lf "-dd· ' .. di va en- Y b ty ~lı •tici 11 b,,ı. r, Madam Titu- manya Türklerinin Türkiyeye mu a· 
O .il( A.ııı;?• lı.j :tler takdim edil- ceretleri hakk.ında "':'.nılan. suale cevap 
• f" • Ye lı,d 8ey "ın~ mahsus müdü- vermemi§, yalnız Turklerın, Roma."l· 
r~;,ı ' ~İli;/ ar te~:v':"••fi_rl~ri Küçük- çok dürüst bir vatandaşı oldu· 
I/'. eı:o ')'· e•cll' etnı.ııtır. ğ:~;:' ve kendilerile olan ~Üf"':t't~. 

•it f l'e.'tıı.\eıc:ll~ beycıncıtı pek memnun olduklannı ıoy em e 
· ··' . •d •~al ılıın ak · · ıııd" lır •reı, •ı Ole)' fam saat tifa etmıştır. k l i 

ıf <>1~ ıı....., "''"la •ııde gazetecile· Temps'nın bir başma a es 
ı.'ıİ il 11 itı "'d"'Ya hıı .•~allere cevap ' PARIS, iŞ (A.A.) - "Te~ps,. ga· 

P 
~n l!t illi• . .. .. -~ ıında M. Tıtuleıcu· it,, •· a.r ~ı:ve nazırı se- zetesı gunun Y-1 C 

... , L... 4 ~ ~aft 2.arıf b. s· konferanıından ve son e-
... ,;ı~ıl ıııa fidan ır zattır. nun '!'aya . . kibinde Varşova, 
ıl' lıııı.ı 'l>ı'>ll d.•""ap ıorulan sualle- evre had11elennın . a Belgrat seya· 

• l.ı,~ ...., te Verınek İsteme- Sofya, Ankara,• A!ına ve i et vermek· 
." jf.bıb "~" ı.,,.v•?.•ız bırakmamak hatlerine husuıı bır ehemm Y 

ı ~'.ifllte~~ı t,1 1.tllr, 8;,ınlelerle muka- te ve demektedir ki: b "nl rde büyük 
pl',f ı.,;. lı'1,tııil\ etı:ııec1~· ~evaplarm "Şarki Avrupada ugu e 
~· S;/ı:~,lı~-1,, ıguu, gören M. bir siyasi iı olmak!•~~~'!!k itilafın harİ· 

,~ılf. dt-..; . arasında iti la- Temps gazetesı UÇ';' r·· üzerinde 

ti ~ ı. "cılilc ci siyasetinin . müte.canıs ıgı 
•ı;, ~•l\d' ıneı] • · · b k d kı · •r "d• b ı ıne 1 • ~ırını ilini· ısrar edere '?.'ord ·1 t' · dare edenle· 

• ,,J 
0 'l'it~ı "l"nı:ıı 1 "ll'•nıi bilirim, "Müttefiki u~ . ev ~ı:,,;yetlerini bü· 

iiJ""~, ı •at\ıl:'ctt A~ı~r. • . rin memleket erı?1nf . kuvvetlendire-
11 f ~1\1, 1\ •tıale ra ıntıbalan tün blokun emnıY~ ınd. eğe çalışma· 
bil ,,~ dı '•ad,I\ fit <""ahı ver- cek ş<kilde. ~uvvetüe:~'ftilafla Polon· 

.. ~ır ,."'. (> Çel, ı_ ları mantıkidır. K ~ . k vvetlendiril· "il 'l\il\ •~ilk~ "llvvctıi i t'b 1 mu" nasebetlerının u 
1 • • oras T n ı a ar• yanın . .. ]esindendir. 
o''Jf ı 'e.11

1~ Ü~k enerji mesi bu sıya~e~.kc':';.;afa dahil değildir. 
a'/ atfında yapıl- Polonya kuı;u 1 1 

rıl~ıl ı. 

MiLLiYET PERŞEMBE 19 TEŞRiNiEVVEL 

Bükreşte 
Cümhuriyet 
Bayramımız 

Cümhuriyetin 10 uncu yıldönümü 
münasebetile Bükreş radyosunda da 
bir ne§riyat icra edilecektir. Bu müna ... 
sebetle Bükreş Orta Elçimiz H!'mdul
lah Suphi Bey mezkur radyo ıstasyo
nunda söyliyeceği bir konleransta 
geçen 1 O sene zarlında vukubulan te· 
rakküerden bahsedilecektir. Ayrıca 
kalabalık bir Romen musilli heyeti ta· 
ralından Türk musikisinden mürekkep 
bir konser verilecektir. Konser halk 
şarkılarından mürekkep olacak "" 
lstiklôl marşımızla başlıyacaktır. 

Amalardan 
Fikir alınıyor 

Radyo dinliyenlerin bir ii.ma il<;, m~: 
kayese edilmesi pek doğnı o!_ur:. Ç_~kü 
radyo dinliyenler de hoparlor onunde 
bir iı.madan farklı bir vaziyette olma· 
maktadırlar. Bu düşünceye ehemmiyet 
veren lngilizler radyolarmda amalar· 
dan istifade çarelerini bulmuşlardır. 
Mesela bir amayı angaje edeı:ek ken· 
disinden radyoda yapılacak bır skeç 
temsili hakkında fikirler almaktadır· 
tar. Radyoda verilecek bir temsilin 
ne dereceye kadar gönneden canlan
dırıldığını ilmalar en mükemmel tak
dir ederler. Bu fikri ilk ortaya atan in 
giliz ıairi H. G. Wells'tir. Mumaileyh 
"Blind Country,, iaimli bir ske~ haz~r
lamıt ve bir çok amal.ara ~e!kık ettir
miş ve üzerinde haylı tadilat ya~tık: 
tan sonra eserinde muvaffak olabılmıı 
tir. 

da bütün diğer merkezlerde olduğu gi
bi bir ihtısas ifi olarak kabul edüip 
günün ve beynelmüel radyoculuğun 
yürüyüşüne göre tanzim edilmelidir. 
Yoksa bugünkü gibi derme çatma bi~ 
haç plak ve gayet monoton ve aynı 
be§ on farkıyı tekrarlıyan bir alatur· 
hadan ibaret kalmamalıdır. 

Turgut MITHAT 

Fransada yeni merkezler 
Franıız hükumeti muhtelif yerler

de gayet kuvvetli merkezlerin. imali 
için lizım gelen makaınlara emır ver· 
miştir. Pariste 120 kilovatlık, Lyonda 
100 kilovatlık, Toulose'da 120 kilo • 
:..-atlık ve Nice (Nis) te 60 kilovatlık 
merkezler imaline başlanılmış ve ge· 
lecek senenin ortalarına doğru neşri· 
yata başlıyacaklardır. 

Afyon inhisarının· 
Faideleri 

(Başı 1 inci sahifede) 
min edecektir. 

Mesela, evvelce Ekodol tüplerini 
50 kuruşa alan müıteri ıimdi bunları 
45 kunııa alabilecektir. Pantapan 
10 santimetre küp §iteleri 180 kunıı • 
tan 170 kuruta indirilmiıtir. Gene 
Panlopan 20 komprimelik ıiıeleri 175' 
ten 160 a indirilmiıtir.Pantopanın al· 
tı ampullük kutuları 190 kurut tan 
160 a indirilmiştir. Eczacılara yaptığı. 
mız tenzilat ta büyüktür. Evvelce 
Kodeni Pur kilogramı 400 lira iken 
350 liraya indirilmiıtir. Kodeni lyadür 
450 den 400 e indirilmiıtir. Papaverin 
400 den 250 ye indirilmiıtir. Toptan· 
cılara evvelce 315 e verilen Kodeni 
Pur 315 ten 300 e , Kodeni lyadür 
401 den 360 a indirilmitşir. Her müs
tahzar üzerine buna göre tenzilit var 
dır. Bu fiyatlar gösteriyor ki mükad
deına arada inhisar gibi bir idare mev 

.cut değil iken gerek halk, gerek ecza 
cılar hariçten gelen bir çok uyuşturu
cu mualeceleri bundan ıonra verecek 
leri fiyatlardan daha pahalıya almak 
ta idiler. Bundan sonra bu malların 
etiketleri de inhisar damgasını taşıya
caktır~" 

~----<ı~~~~-

Mustafa Fevzi Ef. nin 
• cenazes1 

Pariste vefat eden Manisa mehu • 
ıu Mustafa Fevzi Bey merhumun ce
nazesi bu aabab Ankor vapurile M&r
silyadan ıehrimize gelmiıti. Resmi 
mErasiın Ankarada yapılacağından 
buradaki merasim hususi mahiyette 
olacak ve cenaze merhumun ailesinin 
ve arkadaılarının iıtirakile bugün 
tam saat on ikide vapurdan alınarak 
hususi istimbotla Haydarpaıaya nak • 
)olunacak ve bu akşamki ekspresle An 
karaya götürülecektir. 

-o-

Sıhhiye vekaletine bir 
müracaat 

Aldl!ğnnız ma1Umata nazaran fanna· 
koloğlar Birliği Sıhhiye vekaletine E
tıbba odası intihabına İftirak meselesine 
dair bir müracııatta bulunmuştur. Bu 
müracaatta Etıbba Odası heyeti idare
sine farmakoloğlarn dahil olabilmesinin 
temini istendiği anlaıılmaktadır. 

Eczacılar heyeti idareye girmek için 
kanuni hiç bir mani gönnediklerinden 
bu hakkı iıtemitlerdir • 

Fakat Romanya ile müttefiktir. Bu iti. 
barla müıterek kombinezona, küçük j .. 
tilaftan hariç kalmakla beraber, girmek· 
tedir . 

Bir Balkan lokarnosu için yapılan 
müzakereler ayni ıiyasetten ilham al
maktadır . ., 

Tacizatla 
Mücadele 

Motör, asansör ve biliımun'ı elektrik 
cereyanile harekete gelen makinelerin 
saçtığı elektriki kığılcımların r:ıd~~- a· .. 
!etlerimiz üzerinde husule getırdagı gu 
rültüler şehir ortasında oturanlarca 
malfundur. Havai parazitlere kar§ı 
her ne kadar m8.ni olunamıyor ise de 
bu nevi tacizatı tam.amile izaleye 
muvaffak olunmu§tur. Avnıpa halkı 
tarafından tacizatı izale edici aletler 
her makine, vantilitör ve her hangi 
bir aletin tacizatına mani olunmak i
çin kullanılmaktadır. Bn aletler rad· 
yo çalınan yerlerde elektrik motörü ile 
hareket ettirilen bütün aletlerde kul· 
lanılabilir. Me•ela bir elektrik ütüsü, 
vantilatör, dişçi aleti, dikiş makinesi, 
saç kunıtma aletinin saçtığı §ıerrarele
re mani olmak için dercettiğimiz re.sim .. 
lerde görülen aletler zikredilen maki· 
neler ile cereyan prizi araama konu• 
lur. 

f 

Varşova' da Cıım
huriyet bayramı 

Hiç bir fırsatta eski dostluğu, Tür
kiyeyi unutmayan Polonyalılar bu se· 
ferki ciimhuriyet bayramunıza i~tira
ki hatırlamışlardır. 29 Teşrinievvel 
günü ak§amı Varşova ve naklen bütün 
Polonya radyolarında saat 21 d;;ı;:ize 
mahaus bir program hazırlanmıştır. 

ilk önce Türkiye sefirinin bir hitabesi 
neşredilecek ve bunu müteakıp Polon· 
ya marşı çalmacaktır. Bundan sonra Po
lonya hariciye nazın namına büyük bir 
Hariciye memuru tarafından Türkiye 
hakkında bir konferans verilecektir. 
Sonra da milli marş çalınacaktır. Bü
yük bir musiki şefinin idaresinde ka • 
Jabalık bir orkestra takımı tarafın • 
dan Ulvi Cemal ve Cemal Reşit Beyin 
eserlerinden Anadolu halk ,arkıları 
piyano parçalan çalınacaktır. Neşri 
yat bir .aaat sürecektir. 

l 

Tacizata mani olmak için cereyan ile taeizatı neşreden 
· · konulan ôleti gö sterir dört şekil. 

makinelerin arasına \ 

1 Muhte,11 raJya na ber.:::I 

Lüksanburg kimseyi dinlemiyor 
Lücerne konferansı Lüksenburg 

merkezinin çalışması için 200 metre• 
lik bir dalga tespit etmişti. Bu dalga· 
larda çalışan merkezlerin azami ta .. 
kati de 60 kilovat olarak tesbit edil· 
diğinden mezkUr merkez gösterilen 
dalgada çalışıldığı takdirde takatinin 
de 60 kilovata indirilmesi 18.zım geli· 
yordu. Lüksemburg beynelmilel rad • 
yo cemiyeti tarafından yeniden pro .. 
testo edildiği halde merkezinde bir de 
ğişiklik yapılamıyacağını bilakis ıim • 
diki merkezinin kudretini daha ziya
de arttıracağı gibi yeni bir merkezin 
imali için projelerin de hazırlanmak· 
ta olduğunu beyan etıniştir. Yeni mer 
kez kısa dal,galarda olacaktır. Bundan 
başka fngilterenin de Lücerne konfe • 
ransını kabul ettiğini imza ettiği hal
de muahedeye riayet etınediği anla • 
şılıyor. fngilterede 150 kilovat ola • 
rak teıbit olunan Droitvich merke ~ 
zi 200 kilovat ile çalıştırılacağı bildi. 
ri!iyor. 

Radyo ile keman dersler: 
Amerikada Michigan Üniversitesi. 

nin muaiki kısmı profesörlerinden 
Dr. Joseph Maddy radyoda keman 
dersini tatbik için enteresan ve muvaf 
fayıyet elde edilen bir tecrübede bu • 
lunmuıtur.. Bundan profesör kendi 
uydurduğu bir metodu kullanmıştır, 
Talebelerin ne kadar istifade ettikte. 
rini anlamak için profesör mikrofo • 
nun bulunduğu ve camekandan bir 
atüdyo odasına girmiş ve dersi takip 
eden talebeleri de kendisinin görebi • 
leceği bir tanda fakat onların profesÖ· 
rü göınıemeleri için arkaları dönük ve 
önlerinde birer hoparlör olarak veri • 
len dersi takip elnıi§Jerdir. Profesör 
muhtelif der• sistemleri tecrübe tıniş 
ve nihayet talebenin en pratik ıekli 
tesbit etıniıtir. 

Bunu müteakıp kaç kitinin bu dera 
)eri takip etmek niyetinde oldukları 
radyo tirketi tarafından sonılmuş, 
5000 ki§iden dersi takip edecekleri 
cevabı alınmıştır. 

ltalyada radyolu seyyahlar 
Her memlekete ithal edilen radyo 

aletlerinden, muvakkat bir zaman İ· 
çin dahi olsa gümrük ve radyo resim 
!eri alınır. lıalya radyo merkezi o • 
Jan seyyahlara bu hususta büyük tes• 
hilat yaparak beraberlerinde radyo • 
lan bulunan seyyahlara ait radyoları 
gümrük ve her nevi resimden muaf tu 
maktadır. Seyyahlar lıalya hudutları 
dahilinde azami üç ay bulunduktan 
müddet zarfında abone kardolun • 
mazlar. 

Macar .nazırları 
Bugün geliyorlar 

MEMLEKETWZllili 
(Başı 1 inci •ahi lede) 

mukadderatını tayin eden amillerin bu 
zihniyet daireıinde çahfacaldannı ümit 
ederim. 

M. Hendersonun vennq olduğu ceva 
hın lisanındaki itidal ve alman hükôme
tinin muılihane beyanatı hiç olınazııa 
böyle bir netice çıkarmağa müsait bulu 
nuyor. En mühim meselelerde hal süret 
!erinin muzmar fikirsiz ve her hangi bir 
devletin bir taraflı temayülü olmaksı· 
zın araıtırılmasl asıldır. Eğer samimi ıu 
ı·ette arzu edecek olursak iıtediğimiz 
hal suretine varacağız. 

Böyle birinci sınıf, ikinci sınıf millet· 
ter olmamalı milletler bu gibi farklarla 
tezli! edilmemelidir. 
Şu veya bu !abiyeye müracaat edil· 

memeli, herkesin müsavi surette emni
yete hakkı olduğu zihniyeti daireıinde 
aamimi hal ıuretleri aranılmalıdır. Bu 
noktadan ıililhları bı:rakma konferansı· 
na son defa tevdi edilmis olan teklifin 
yeniden tetkiki zaruri ç-Örülür. Her ke
sin emniyete müsavi hakkı olduğunu te 
min etmek. Macariıtanın sililhları bı:rak 
ma meseleıine sarfetmekte olduğu gay· 
retlerin en mühimmidir. Ve bu katiyen 
silahları bırakma fikrinin temamen ta• 
hakkukuna muarız değildi, Bütün millet· 
!erin ıulh daüs11lasına tutuldukları bu 
zamanda zimamdarların büyük mesuli· 
yetlerini hesaba katmamaları mümkün 
değildir. Milletlerin ve onları idare eden 
terin kiyasetleriyle nihayet adaletin ha· 
kim olacağına imanun vardır. 

Bir macar gazetesinin güzel 
bir yazısı 

BUDAPEŞTE, J8.A .A. - Macar a· 
jansınc:\an : Orai U jsag gazetesi yazı· 
yor: 

"M. Goemboes, Türk Milletinin Reisi 
Muıtafa Kemalin dostça elini sıkmak İ· 
çin Ankaraya. gidi.yor. Bu seyahat yal· 
nız doıtane bıslerın_ tezahüründen iba
ret değildir. Zira derin muhabbet ve a· 
li.karnızın karabet rabıtaları ile birbirine 
bağlı olan iki' milletin müşterek mesai
sinin ınüııbet neticeler vermesi için doğ
rudan doğruya temas ve ahenktar bir 
ıe,riki meaai teminine çalıımak pek ta· 
biidir. Bütün Avrupanm dikkat nazan 
bu Ankara seyahatine dikilmiıtir, bu da 
haksızca11na tezli! edilmiı ve eli kolu 
bağlanmıı olan bir millet mümessilinin 
inıafıız bir sulh muahedenameıini ilk 
olarak parçalayan adamın elini aıkmağa 
koşmasındaki remzi manayi Avrupanın 
l\nlamakta olduğunu göıterir. 

Bu remzi manaya hususi bir alaka iza 
fe eden cihet timdiki hadiseler ve bil· 
hassa milletlerin hukuk musavatı mese
lesi ve her zamandan ziyade bugün na 
zarı itibare alınması zaruret halini al· 
mış olan insafıızlıkların tamiri iztirarı .. 
dır. 

Macar başvekilinin uzun müddetten· 
beri tal<arrür etmiı olan Ankara ziyare· 

Konyada hazırlık 
KONYA, (Milliyet) - Resmi vo 

hususi devair önünde yakılacak olan 
fiıek ve sair el'abınariye inhi.aarla,r 
idareıine sipariş edilmittir. BedeJ.leri 
de gönderilmqtir. Onuncu yıl kutlula· 
ması faaliyeti gÜnden güne artmak· 
tadır. Şehir dahilindeki bütün takla· 
rm inıasına baflanmııtır. Bunların 
ikmaline aüratle çalıııfmaktadır. 

Talihin iyi bir tesadüfü 
AYDIN (Milliyet) - Tayyare pi • 

yangoauun ıon çekilitinde 200 bin lira
lık büyük ikramiye kazanan 27412 nu
maralı biletin onda bir parçası ıehri • 
mizde bilet bayii mütekait binbaıı 
Hüsnü Bey tarafından birkaç ay evvel 
ölen cümhuriyet Halk fırkası vilayet 
heyeti azasınd'an &ıtma mücadele rei .. 
si Dr. Vahyi Beyin ailesine satılmıştır. 
Vahyi Bey altı erkek ço.:uk bırakarak 
ölmüştür. Babasmın ölümü üzerine en 
büyüğü ziraat mücadeleıinde iş alını§, 
beti muhtelif mekteplerde okumakta • 
dırlar Taliin bu iyi tesadüfü bütün Ay· 
dınlıları sevindirmiştir. 

ti, bu arada zuhur eden vekayi dolayisiy 
le bir tesadüf eıeri olarak bir vicdan ve 
adalet nümayişi ıeklini almaktadır. 

iki milletin reisleri arasında vuku bu
lacak mülakat milletlerin ve memleket· 
!erin eıareti eaa11na değil müfterek ve 
müsavi hukuka istinat eden hakiki bir 
sulh ihtiyacından, hakiki bir sulh arzu• 
sundan mülhem olacaktır. 

Macar gazetelerin yazdQn 

BUDAPEŞTE, 18. A. A. - Macar 
telgraf ajansı bildiriyor : Hükômetin na• 
şırı efkarı olan Fuggetlense baımakale
ıinde baıvekil M. Goembüş ile hariciye 
nazın M. Dökanya ' nın Ankara ve Sof 
ya ıeyah.atlerinin ehemmiyetinden bah
setmektedir. Bu gazete diyor ki : 

Macar devlet adamlarını götürmekte 
olaıı tiren onlan yalnız hiasiyat ile bağ· 
lı değil, ayni zamanda karon ve irkin 
kudıi mührü ile akraba olduğumuz mil· 
lele e-ötürüyor. Roma, Berlin, Viyana ve 
Paris 7Jyaretlerinden sonra ıimdiki An
katP ve Sofya ziyareti tark ile garp a· 
r••mda aıkıtınıı kalmıf olan Macariıta· 
n1t1 bu iki tarihi, harsi ve iktiıadi dalga• 
yi bir birine kavuıturmaktan ibaret o· 
lan tarihi vazifesini hissemiı olduğunun 
bir delilidir. 

Şerefli Türk ve Bulgar milletleri ev• 
latlarının da Macar milletinin kendileri· 
ne karşı göstermek istediği kardeılik 
his~iyatının aynını duymalarını temenni 
cdiyorruz. Tarhi mukadderatın ve irade 
nin ana vatandan çok uzaklara atmış ol· 
duğu bizler şarklımenşeimizle mağı·ur 
ve yüziimüz garbe müteveccih olduğu 
halJe kardeşlerimizle ayni irktan oldu
ğuınuzu biliyor ve teslim ediyoruz. 

Ormanda yangın 
ÇANKIRI, 18 (Milliyet) - Çankı· 

n ormanlarından Sarıçiçek ormanın• 
da yangın çıkınıt. bin kadar çam yan· 
mııtır. Ormanın civarındaki diğer or .. 
manda da bet yüz çam yanınııtır. 

Konya Halkevinin kitabı 
KONYA, (Milliyet) - Konya Hal· 

kevimizin •on sene zarfında her ıube· 
nin resmi ve hususi faaliyetlerini der .. 
leyerek grafikler.le bir kitap halinde 
neıredecektir • 

Herkes marşı öğreniyor 
AKŞEHiR, (Milliyet) - Aziz cüm 

huriyetimizin onuncu yılmm büyük ne
ıe ve eğlenceli geçmesi için şehrimiz 
kutlulama komiteıi sık sık toplantılar 
yapmakta, çarşı ve caddelerin tezyinine 
devam edilmektedir. Yüksek komisyon 
tarafından kabul edilen onuncu cümhu
riyet marıma Halk fwkasmda halk, mel 
teplerde talebeler, yurtlarda sporcular, 
kıılada askerler provalara devam et· 
mektedirler. 

Köylüler sevinç içinde 
KONYA, (Milliyet) - Ziraat Ban· 

kası Konya §Ubesi günde 150 • 200 
çiftçiden 6 • 8 vagon buğday mübaya. 
a etmektedir. 

Şimdiye kadar satın aldığı buğday 
400 vagonu geçmİ§tir. Burada depo• 
tarda 300 vagonu mütecaviz buğday 
vardır. Konya tubeai geç vakte kadat 
köylüye tediye yapmaktadır. Yevmi
ye mübayaa etmekte olduğu huğda· 
yın bede!lerini ayni günde buğday sa
hiplerine vermekte ve köylülerimi:ıı 
sevine sevine köylerine dönmektedir
ler. Bütiin bu köylüler : "Cümhuriyet 
hükUınetimiz buğday mübayaa ebne· 
aeydi halimiz pek periıan bir halde 
olacaktı.,. demektedirler. 

Bir kızı dağa kaçırdılar 
SOMA, - Hatun köyünde Mustafa 

oğlu Mehmet ile Hasan ve diğer birkaç 
arkada§ları çoban lbrahim Ağanın ağlı. 
na tecavüz ederek 1 hrahim Ağanın 2.lı 
Yatındaki km Hikmet Hanunı dağa ka 
çıı:mışlardır, Jandarma keyfiyetten ha· 
berdar olur olmaz takibata geçrniı ve 
Mehmetle Hüsnü yakalanmııtır. Diğer 
arlcadaflan da yakalanmak üzeredir. Kıa 
aalimen kurtulmuştur. 

Konya yolları • 
KONYA, (Milliyet) - Konyanın 

Larende caddesi ile istasyona münte
hi olan yolların idareihuauıiye tara• 
fından inşa&ına ba§lanmıştır. Yol fa. 
aliyetinde ve diğer itlerde her vakit 
gayret ve faaliyet göstermekte olan 
kıymetli valimiz Cemal Beyefendinin 
idaredeki kudret ve kabiliyeti cidden 
takdire §&yandır. 
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Her yerde aklar yapılıyor 
Beyazı tan Taksime kadar tramvay di
rekleri bayrak ve armalarla süslenecek 
3ayram için bir çok eser, şiir ve destanlar hazırlandı 

Cümhuriyet bayramı meraahnini "' ve inkı1i.p atkı da bize beklediğimiz, 
tesbit eden komisyon dün de toplan • özlediğimiz eserleri yaratmak üzere • 
mıştır. Şehrin muhtelif yerlerinde dir. 
takların inşasına başlanmıtşır. Yollar- Netekim yüksek komisyon ve onun 
daki taklardan başka belediye, it Ban yardımcıları bayram heyecanlarını ge 
kası, vilayet gibi büyük müesseselerin niş halk kitlelerine ve köylere kadar 
önlerine de birer tak yapılacaktır. götürebilmek için halk dili ile destan-

Beyazıttan Taksime kadar, bütün lar hazırlattı. Bunlar cümhuriyetin 
tramvay direkleri bayraklarla süsle • ve inkıabın feyizli eserlerini halk ağ • 
nccek ve aralanna armalar konacak- zından halka anlatacak, aşıklar ve saz 
tır . Bütün şehir vesaiti nakliyesine şairleri tarafından kahvelerde, mey • 
vecizeler a&rlacaktır. danlarda, köy toplantılarında söylenecek 

Hazırlanan eserler 
Cümhuriyet Halk fırkası, cümhuri

yetin onuncu yılını kutlulamak için 
yııpılan hazırlıklarda, yalnız kafal~
ra değil, doğrudan doğruya kalbe hı
tap edecek unsurlara ve vasıtalara da 
büyük ehemmiyet vermittir. . 

Fırka katibiumumiai Recep Beyın 
reisliği altında, bu hazırlıklara nizım 
lık yapan yükaek komisyon, daha ça• 
lışmalannın başlangıcında, bayram te 
zahürlerinin aesli olmasını kararlaştır· 
dı. 

istedi ki 29 Teşrinievvel aabahile 
batlayacak Üç gün içinde , Türk top • 
raklarında yaşayan herkes yalnız bü· 
yük inkı18.bımızın bavaa1nı teneffüa et
sin Yalnız 1 O Cümhuriyet yılının mil· 
li varlığa kazandırdığı kuvvet ve kud 
retle yüzyüze gelsin ve benliğinde hia 
aedeceği heyecanla milli kazançlanmı 
zın büyük değerini anlayarak, gele • 
cek 10 yılların bizden istediği ülkü 
birliğine bağlantısı artsın. Bilgi ilerili
ğinde yerini almak vazifesinde şevke 
gelsin. 

Maksada varmak için güzel sanat· 
!arın seferber olmaaı ve bayram prog 
ramlarında hitabe, resim, musiki, ıür 
ve milli oyunlara genit yer verilmesi 
i~p ediyordu. 

Yüksek komisyon bir yandan pro • 
gramların bu kısonlan ile uğraşacak 
yardrmcı komiteler teşkil ederken bir 
yandan da memleketin bütün fikir ve 
aanat cihazlarını vazifeye çağlt'dı. 
inkılabın yüksek mefhumlarını ve 10 
inkılap yılının büyük muvaffakıyetle
rini anlatacak heyecan eserleri, hita • 
be, piyeı ve şiirler yaz1ılmasını iatedi. 
Yeniden yazdırma işi yanında kurlu • 
luş savaşının batından beri yazılmıı, 
hatta mektep kitaplarına mal olmuş 
eserler ihmal edilmedi. Gönüllü olarak 
heyecanarını büyük davaya bağlamıt 
ve kalemlerini inkıli.p emrine vermiş 
tairlerin eaki ve yeni yazılan gözden 
geçirilerek bu bayram tezahürlerinde 
okunabilecekleri aynldı. Gerek bu su
retle aynlanlardan, gerek ıimdiye ka 
dar yiikaek komisyona gelen yeni ya· 
zılardan bir kaçı on binlerce nüsha 
baatırılı dağıtıldı. 

Fakat bayram toplantılanndan in· 
ıat edilecek şiirler bunlardan ibaret 
değildir.. Bunların basılıp dağıtılma· 
aı vi)i.yet, kaza ve köy komitelerine 
bir kaç yazı yetiştirerek yardımda bu 
lunmak ve okunabilecek tiirlerden bir 
kaçını köylere kadar yaymak içindir. 

• Yüksek komisyon önümüzdeki gÜn 
ler içinde sanatkarlarımızdan güzel 
ve yen.i eserler beklemekte ve bay • 
ram programlarının yeni inıat unıur 
larile zenginleşecğine kani bulunmak
tadır. 

Okunacak eserlerin tercih ve intiha 
hında, Türk milletinin kanında ve ya
radılııında asıl olan kahramanlık duy 
gulannın, hür kalma ve yaıama aı • 
kından doğan emsalsiz fedakarlıkla • 
rının, milli kurtuluı ve inkılap muvaf 
fakıyetlerile bizi inkılaba bağlayan ve 
büyük yanna inandıran ülkü ve he
yecanların ifade edilmiı olması esaı 
tutulmuıtur. 

Edebiyatımızda bu vasıflan haiz 
eaerlerjn yok denecek kadar azlığı dü
tünülürae yüksek komisyonun müte • 
fekkir, 4air ve aaantkirlanmızı jnkı
lap saflarında çalıımaya !;Ağırmıı ol
~asının hususi kıymet ve ehemmiyeti 
hır kat daha tebarüz eder. Eski ede
biyatta din hisleri nasıl naat, tevhit 
nefes gjbi nevileri doğurdu iıe mjlliy;t 

tir. On binlerce nüsha basılıp dağıtı· 
lan bu deatanlar hakiki destancı veya 
halk ruhunu duyarak şiirini destan şek 
!inde yazan halk ıairlerinin eserleri • 
dir. 

Hülasa Cümhuriyet bayramında 
yurttaılarımız radyoda, toplantılarda, 
konferans, musiki, temsil gibi unsur • 
ların yanında vezne girip kafiyeye 
bağlanmıf, bürünmüş inkılap heyecan 
!arını da mümkün olduğu kadar çok 
ve sık dinleyebileceklerdir. 

Bu, üç günlük faydanın yani ba • 
§ında, unutmamak li.zımdır ki §İİr ve 
destan, tarih vesikası olarak nesilden 
nesile intikal eden ve güzellikleri nia 
betinde mevzularını ebedilettiren şey. 
!erdir. 

IV!ekteplerde verilcek 
konfaranslar 

Maarif vekaleti lise ve orta mektep 
)ere bir tamim göndererek Cümhuri • 
yet bayramına tekaddüm eden hafta 
içinde talebeye verilecek konferanslar
da mevzu.lannı göndermi9tir. Bu kon
feransları tarih mualliınleri verecek • 
lerdir. Konferans mevzuu 15 tanedir. 
Pazar günün itibaren mekteplerde 
dersler kesilecek, her gün öğleye ka
dar talebeye üç konferans verilecek· 
tir. 

Öğleden sonra talebe serbest bıra
kılacak, sergi hazırlıkları yapılacak • 
tır. 

''AMIKAL,, cemiyetinde 
Cümhuriyetimizin 10 uncu yıldönü

mü münaaebetile Amikal muaevi Ce
miyetinde bir müsamere verilecek ve 
nutuklar aöy.lenecektir. 

Şişli Halk fırkasından 
Şiıli Halk fırkası . gençler birliği 

cümhuriyet bayram.ınr kuUulamak i • 
çin azami bir say sarfile hazırlan • 
maktadırlar. Bu meyanda gençler 
birliğinin caz takımı mükemmel bir 
ha~-!!. ifrağ edilmiı, Şiıli fırkaaının ça· 
yı ıı;.ın muntazam ekzersislere batla • 
mışlnrdn. Birliğin temıiJ ıubeıi ile 
elli kişiden mürekkep orkeıtra da 
verilmesi mukarrer eğlence ve sen .. 
fonik konserler için provaJ .. rına de .. 
vam etmektedirler. 

Sırp gazetecileri de geliyor 
Yugoalavyarun baılıca gazeteleri mu• 

harrirlerinden mürekkep bir heyet bu
a-ünlerde latanbula gelecektir. Heyet la
lanbuldan Ankaraya gidecek Ye cümhu· 
riyetin onuncu yıldönümü münaıebetile 
yapılacak merasimde hazır bulunacak· 
tır. 

Heyet yeni Türkiye hakkında tetkikat
ta bulunacaktır. Y ugoalav mealekdatla
runızın ıerefine ziyafetler verilecektir. 

Bin ki,ilik ziya/et verilecek 
Cümhuriyetin onuncu yıldönüınünün 

ilk günü aktamı vali ve belediye reisi 
Muhiddin Bey tarafından Dolmabahçe 
sarayında bin kiıilik muazzam bir ziya
fet verilecektir. Ziyafete tehrimiz
de bulunan erkan, ecnebi devletler 
konaoloıları, halk mümessilleri davet 
edilecektir. Davetiyelerin ıimdiden ya. 
7ılınaaına baılanmııtır. 

Doktor Kazım Esat Bey 
Di,çi mektebi müdürü doktor Ka

zım Eaat Bey yeni naklettiği Takıim 
bahçesi karşıımda Uğurlupalaa aparh· 
manındaki muayenehaneıinde her gün 
(saat 2 • 7) hastalarını kabule ba.ş
lamıftrr. 

Milliyet'in edebi romanı: 16 --. " 

.KIR (l(ffı~ 
)..ııl;--------B UR HAN CAHIT 

(İnkılap Romanı) 

O zaman 
düm. 

sokak kapısını ıı:ör- 1 Onlar neteli şarkılar söyliyor, bir· 

Kimseler yoktu. 
Bir kaç kişi göraem: 
- Beni kurtarın. Bunlar beni 

kaçırıyorlar. Diye bağıracaktım. 
Onların bizi gece yola çıkarına 

!arının ıebebini şimdi anladım. 
Kapının önünde iki araba du

ruyordu. 
Ellerimizden tutup bindirdiler. 

Papaslar birer de battaniye verdi
ler. 

Bu ince, sert kıllı battaniyeyi 
elime alınca Müfettit Beyin bana 
hediye ettiği yumutak levanta ko 
"ulu battaniyeyi hatırladım. Ne 
karlı, fırtınalı gecelerde o yumu
fak battaniyeye sarılıp ııınmıştım. 
Onun kokusuna -0 kadar alışmıf· 
~ım ki! 

Kimsesiz sokakların bozuk kal 
dırımlarmda sarsıla sarsıla şehir· 
den çıktık. 

Yedi sekiz Ermeni kızı vardı. 

ların emsahne ıbTet1 muessıre oımi:lK _u-

7drf! c zalandır.~maları icap ettiğini a.ôy-

birleriyle takala.Jıyorlardı. 
Ben arkadaşlarımı dütünüyor

dum. 
Acaba Ayteyi ne yapmıtlardı. 
O ecnebi zabiti acaba onu kur 

tarmıt mıydı? 
Biraz Türkçe bilen Ermeni kı

zını benim yanıma vermitlerdi. Fa 
kat kız sanki sıkı sıkı tenbihetmit 
ler gibi beni hep: 

- Siranuf! . 
Diye çagırıyor, evveli. Ermeni

ce söyliyor, sonra batımı ıalladı· 
ğımı görüp, Türkçe anlatıyordu. 

Hayatımda bu üçüncü gece yol 
culuğu idi. 

On yatına kadar ne enditesiz, 
ne rahattım. Bozğunla beraber a
cılar, felaketler birbiri petine gel
di. 

Ah bu gece yolculukları. 
Souk, karanlık gece, ıs11z yol

lar. Tahta arabanın ağlıyan sesi, 
hayvanların uyur gibi başları ön-

kJln1l~ttr. ~ii.ill U'zC ••U.•• ..., ..... , ....... ,..,-. 
müzakereden sonra heyeti hi.kime sel-
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Spor-

Türkiye birinciliği 
Hayri Celal Bey Fener 

için ne diyor? 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü mÜ• 

nasebetile bu sene, Ankara en hara
retli spor hi.diselerine sahne olacak
tır. 

Bayram münasebetile, Ankaraya beş 
yüzü mütecaviz sporcu gidecektir. Bu 
sene Ankarada bütün faal spor şube
lerimizin Türkiye birincilikleri yapıla
caktır. Atletler, güreşçiler, tenisçiler, 
futbolcular orada Türkiye birinciliği 
ni kazanabilmek için biribirlerile boy 
ölçüşeceklerdir. 

Bu münasebetle, latanbul mıntakası 
futbol şampiyonu olan Fenerbahçe klü
bü katibi umumisi ile bir mülakat yap
tık. Hayri Celal Bey suallerimize §U 

cevapları verdi: 
"- Türkiye birinciliğinde lıtanbu

lumuzun ıerefini tam manasile temsil 
etmek i!;in, bir buçuk aydanberi, mun
tazaman çalışmaktayız. 

Kuvvetimizi tecrübe etmek maksa
dile, zararları göze alarak ve fedakar
lıklardan çekinmiyerek, Avrupanın bi
rinci derecedeki, profesyonel taknnla
rını getirerek oynadık. 

Y alruz burada, istitraten aöyleyim 
ki, bazı gazetelerin para kazanmak, gi
bi hasis menfaatler uğrunda bu maç· 
lann yapıldığını muhtelif vesilelerle 
garazki.rane olmak üzere kaydetmişler
dir. 

Maalesef bu müsabakalar büyük za· 
rarlara kapanmışbr. 

Halbuki biz bu ma!;lan, sırf kuvvet· 
lf"nmemiz için, tertip ve tanzim etmiş
tik. 

Türkiye birinciliği meseleıine gelin
ce: 

Bizim normal ıerait altında bütün 
hasımlaranızla muvaffakıy=.tle çarpışa

. cağımıza eminim. Yalnız federasyonun 
yapmıı olduğu program bizi müşkal 
va;z:İyd:e soktuğu gibi, kuvvetimizi de 
hayli tenkis etmektedir. 

Şimdi en büyük mücadelemiz karşı
mızdaki takımlaraan ziyade program 
ve ,erait üzerinde tekasüf edecektir. 
On gün gibi kısa bir müddet zarfmda 
(lstanbul • Bursa) (Buraadan otobüs
lerle ve dört saatten fazla bir müddet 
Karaköye) ve oradan Ankaraya, gitmek 
mecburiyetindeyiz. 

Yaptığımız maçlann hepsini kazana
cak olursak taknnımız beş maç yap· 
mak zaruretinde kalacaktrr. Siz ve bü
tün sporcular da tahmin ederl~r ki bu 
şerait çok ağır ve yorucu olduğu gibi, 
ancak profesyonel takımlann yaptığı 
bir tekildir. 

Bu hususta federasyonun nezdinde 
bunu nazarı dikkate vazettik. Ve pro
gramın tadilini rica ettik. Halbuki 
son dakikaya kadar bir değit'klik ya
pılmamıştır. Maamafih, bu kadar müş
külita rağmen k]ü:,ümüz elinden ge
len bütün fedakarlığı yapa~ oyun-

1 

culann istirahatini tam bör şekilde 
temin edecek ve latanbulumuzun şert;fi
ni tam manasile müdafaa edecektir. 

Kılıç birincilik musabı\ aları 
lstanbul güre,, boks ve iskrim heye· 

tinden : 19-10-933 per§cmbe «Ünü ak· 
tamı saat 17 de C. H. F. Beyoğlu kaza 
merkezindeki mıntaka salonunda kiliç 
birincilik müsakkaları yapılacaktır. Mü· 
aabrklarm vakit V'!' zamanında hazır bu 
lurunalan tebliğ olunur. 

Fenerbahçenin yeni tribünle· 
rinin temeli atıldı 

F e"erbahçe klübünün Kadıköyündeki 
atada ili.ve ettirdiği yeni tribünlerin pro 
jeıi hazrrlarunıftı. Bu tribünlerin temel 
atma merasimi dün sabah büyük bir ka 
lnbalık önünde yapılmıftır. 
Meraıimde bulunan Bayazit meb'uıu 

ve idman cemiyetleri ittililı ikinci rejıi 
Halit beyefendi evvela fu hitabeyi irad 
etınittir : 

- Spor tarihimizde ve memleket spo 
runun yükselmesinde büyük varlıklar 
ihdas etmiı olan Fenerbahçe kulübünün 
bu gün güzel sahasının yeni tribünleri· 
nin temel atma mera.simini ifadan dola 
yi bahtiyarnn. Arkadatlar kulübünüzde 
gördükfım kuvvetli tesanüt baki kaldık 
ça daha muhteşem klüp binala•ı ve k,. 
palı •alonlar yapacağınız günler uzak 
değildir. 

Tcıanüt tesis cdemiyen ve diıiplin 
temin edemiyen teşekküller böyle tP.si
aatı yapamad;klan gibi ıpor içinde as-

lerinde arabayı sürükleyİfİ .. 
Ermeni kızları ,arkıyı kestiler. 

Konu,maları durdu. Hepsi birbiri 
ne yaslanarak uyumağa batladı
lar. Türkçe bilen kız batını dizi
me koyup uyumak istedi. 

- Ben rahat durmam, döne· 
riın, kımıldarmı, rahatsız olursun. 
Dedim. , 

Maksadım serheıt kalıp bir fır· 
satl• arabadan atlamaktı. 

Uzun zaman uykuya kartı koy 
dum. Göz kapaklarım ağırlaftı. O 
kadar beklediğim halde arabacı
nın yanındaki papas uyumadı. Ka· 
ranlıkta fıldır fıldır parlıyan göz
leri sık sık bana dönüyordu. 

Onun uyumaıını beklerken ken 
dimden geçmitim. 

Mektepte iken Müfettit Hilmi 
Beyin beni lstanbula naklettirmek 
için yaptığı teşebbüsü reddettiği
me bin defa pişmanım. 

Kaderimde latanbula gitmek 
varmıf. Fakat Erzulumlu soyu so· 
pu belli Türk kızı Çiçek diye de
ğil, adı sanı belirsiz Ermeni kızı 
diye! 

Ne arabada, ne vapurda beni 
kimsenin yanına sokmıyan papaz. 
l.tr ve papas kıyafetindeki kadın
lar bana bir yerde olsun kaçmak 
fırsatını vermediler. 
Görmek için hayaller kurduğum de 

' ran verilmiştir .. 

l
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Bugünkü proğram 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon. 
19 Kemal Niyazi Bey ve arkadaı1arr.. 
20 Nebil Oilu lamail Ha..ldu Bey. 

HANS ALBERS 

BUYUK ŞEHİRLER 
filminde sıçrayor, z playor, atılıyor. 

1 1 ~:;::nrr:d~:; MARTHA EGGERTH en güzel melodileri 
• I Pek yakında ARTİSTiK Sinemasında i!!!i1 [8802] 

20,30 Kemani Reıat Bey ve arkaclaıları 1'e'" ... --------.. ·----------------------•llllııı. fakaitle Vedia Rı:ta. Hanım ve Mın:af.. r Bu akşam S A R A Y (Eski Glorya) sinemasında 
ENNERY'nin layemut eserinden muktebes 1 K 1 Y E T 1 M E 
nam şaheserin ilk iraesidir. Genç ama kız ile hem,İresinin hayat 

fer Bey. 
21,30 Gramofon, 
22 den itibaren Anadolu Ajanaı, Boraa ha

berleri, Saat ayarı. 
ANKARA, 
12130 - 13,30: Gramofon. 18: Alaturka aa:r. 

18,4.S: Viyolonael konaeri (Edip Bey tarafın
dan). 19,15: Alaturka aaz. 20: Ajana haberleri. ! 

VA R ŞOV A, 1411 m. 
19,25: Hafif plak mu~ik i ai. 2'),10: Skeç. 22, 

20: Sen!onik konser. 23.50: Kahve muıiki .. i. 
il U D A P E S T E. 550 m. 
18,35: Opera orkeatraaı tara~ından konaer. 

20,20: Haremden ıeri kalan bak:yeler (Söı: •• 
musikili pliklar Zle). 21: Temail. 21,35: Piya
no ve viyolonael konaeri. 22,15: Haberler -
Siıan muaikiai. 23,20: Harjci aiyaset. 23,40: 
Radyo konseri. 24,20: Cazbant. 

V ) Y A N A. 518 m. 
20: Senfonik hafif mualki. - Müaababe. 

21,45: Ta;anniH konaer. ~,40: Pli.k ile akıam 
konaeri. 1 

MILANO - TORINO - FLORANSA, 
18,15: Pli.k. 19145: Haberler. - Plik. 20: 

Haberler. - PIB.k. 20,25: Ecnebi liaanile ha- 1 
bcrler. - 21,05: Haberler - Pli.le. 21,35: Ka· 1 
rııık plılklar. 

P R A G, 488 m. 
18,20: Haber!er. - PJi..k. 18,40: Dera. -

Pli.k. 19,30: Almanca haberler ve diier neıri
yat. 20: Haberler. - Bando mızıka. 21,25: 
Müaababe 23: Son haberler - Çek bestele
ri. 23,35: Smetana'nın eaerlerinden aenfonik 

çilelerini musavver ve herkesi müteessir edecek 
Fransızca sözlü film. 

Mümessilleri : GABRILER GARRIO - Renee St. Cyr-Rosine 
DEREAN YVETTE GUILBERT- EMMY L YN 

llaveten : FOX JURNAL 

Yalnız en büyük filmleri göttermekle İftihar eden 

1 P E K sinemasında B U G O N 
matinelerden itibaren 

Senenin en muazzam ve en müthit filmlerinden 

ÇELİK ADA 
3 milyon liraya mal olan, büyük ve zengin sahneleri havi aşk -

ihtiras ve sergüzett filmi. 
Fransızca sözlü - Bat rollerde : 

Charles Boyer - Daniel Parola - Jean Murat 
Ayrıca : Paramount dünya haberleri gazetesi. 

Fiyatlar hususi 65 - Birinci 40 - Balkon 50 kuruştur. 

·~ 

parçalar (Orkestra ile). ı -
R OMA,441 m. ....--~~~-~~~ .. ~~~~---!llll .. ~ .. -l .. Rll• .. •1111 ..... , 20.25: Ecnebi liaanile haberler. - Piyano , E L H A M R İ 

konaerô. 21,25' MHano'dan nakil. 23, Pôyano A S N E M A S 1 
knnaerô. 2J,20, Dana muaôkôai. Dün akşamki galasında lraeye hatladığı mevsimin en bü·"'"· 1 

B 0 K R 'O Ş. 394 m. ,...., 
18: Konaer. 19,20: Devamı. 21: Taıann .i. filmlerinden 

21,25, Scalnnôk konaer. 22.20, Devam•. - N A c. A N A filmi ile büyük muvaffakiyet kazanmıttır. 

Gayri mübadillerin 
bonoları 

Gayrimübaöiller, Cümhuriyet bay· 
ramı münasebetile Reisicümhur Hz. 
ne bir tazim telgrafı arzederek ikin
ci tertip bonoların ve istihkaklarının 
bir an evvel tevzi ettirilmesi iatirha -
mında bulunmai;a karar vennişlerdir. 

lstanhul kadastro merkez komisyonun 

elan: Mukaddem feyh gilani elyevm a

hi çelebi mahallesinin Lonca sokağında 
eski lf. yeni 16-18 N o. lu mukaddem şer 

bothl'ne dyevm ki.rgir dükkiinm 10-5-

911 tarihli tesbitin bir kerede mahallin 

de tatbik ve tahkikine !üzüm görüldü· 
ğünden mezkur dükkanda alakadar otan 

tarın 2 inci teşrinin S inci pazar günü 

<aat 15 te mahalli mezltiırde hazır bulun 

maları aksi halde vuku bulacak iddaai 
teıa;rufiyenin meımu olamayıp mabke

mci nidesine müracaa~ları 18.zım gelcce

yi ilaıo olunur. (8796) 

la faideli olamazlar. 
Disiplini olmayan teıekküllerde mut 

lak kargaıalık vardn-. Spor da yekine 
yıkıcı hadisede bu kargaşalıktır. Sporda 
terakki ve inkişaf bugünkü ahenksizliği 
derhal gidermekte mümkündür. Bu kıy· 
mettar tılsımıda ele geçirmek için spor .. 
da çirkin ve menfur hıra bertaraf edilme 
lidir. Bu günkü tezebzüp baki kaldıkça 
spordan nasıl terakki ve muvaffakiyet 
beklenebilir. 

Hüliaa: birlik kuvvettir .ömü bilhnsa 
sporcuların ıii.ri olmalıdır. 

Bu hitabeden sonra temel atılmış ve 
kurban kesilmiştir. Yeni yapılan tribün· 

. Jer 12 sıra üzerine ve 91 metre tuW. 
de olacak, 4,000 kitinin oturabileceği 
ıekilde kaidesi beton ve üstü kapalı ola 
c.'\ktır. Fener atadı, bu •ureUe 800{) kişi· 
nit! rahatça oturacağı yerlere malik ol· 
mut bulunacaktır. 

Anadolu takımının maçları 
Buııün Anadolu klübünün Şemsipa· 

tııdaki sahasında saat ikide Anadolu 
ikinci talmnile Sırp takımı ara11n~ 
ve dörtte Anadolu birinci takonile (El .. 
mas) takımı arasında futbol maçları ya
pılacaktır. 

Trabzonda bir maç 
TRABZON, 18 (Milliyet) - Tür· 

kiye biriniliklerine iştirak edecek şam
piyon takımlardan Samsun Halksporla 
yaptığı maçta O - 7 idman ocağı ga
lip gelmiştir. idman ocağı son sene 
zarfında futbolda çok ilerlemiştir. 

Cemil RIZA 

nizi nihayet gördüm. Fakat ketke 
görmeseydim. Ketke hiç kasaba
mızdan çıkmasaydım .. 

Vapurda çok rahatsız oldum. 
Ermeni papas kadınları hiç bizi 
yalnız bırakmadılar. Vapurun dok
toru kolumu tekrar muayene etti 
ve ilaç koyup sardı. Ellerimin yara· 
sı artık kapanmıf, vapur lstanbula 
gelinciye kadar beni her dakika: 

--Siranut! 
Diye çağıran papas kadınlar ha· 

na ermenice öğrenmezsem aç hı· 
rakacaklarını söyliyorlardı.. Bir 
kaç defa isyan ettim. 

-Ben hacı Ahmet Efendinin 
kızıyım. Erzurumun Şirvan kaza. 
sındanız. Babamı anamı Ermeni 
çeteleri kesti. Benim adım Çiçek • 

Diye haykırdım. 
Böyle bağırdığım zamanlar yu· 

mutuyor, hana teker, çi\<olata ve.. 
riyor, yüzümü, gözümü oktıyorlar. 

Şimdi içime bir ümit dütmüftü. 
Acaba Müfettit Hilmi Beye bir 

haber uçurabilir miyim. Bunu yapa 
bilsem derhal bunların elinden kur 
tulacağıma eminim. Fakat lstaa
hul nasıl yer, beni nereye götüre· 
cekler. 

Kasabada iken büyükler arası· 
dan lakırdısı oldukça kulak kabar· 
tıp dinlediğim İstanhula bir akaım 
geldik 

\ ni bir rekor teaıs e•mıştır. 

Yeni yıldız TALA BIRELL'in temsil ettiği bu saheser Afrikanın 
bakir ormanlarında Kap vadilerinde hakiki 'vahti hayvanlar 
arasında çekilmit harika bir filmdir. Fransızca sözlü olan bu 
eser ; a~k, fedakarlık, ve heyecan sahnelerinin en canlılarını 
yaşartırnıaktadır. Suvare için biletlerinizi evvelden te-

~:111: .... a1 .. ıa1•da•r•ik .. ed•i•n•iz•.•T•e•l.•4mO•lm18m .... (a88;1m9m) ........... ~ 

da gösterilmekte olan 

[ CLEMENT VAUTEL J in 

l\IADAM ÇOCUK 
iSTEMİYOR 

komedisinde temayüz ediyor 

İlavet'n: Yeni FOX JONRNAL 

m:.------•ı881)3 1 -

tSTANBUL BELED1YES1 
!),._rülbedayi Temsilleri 

saat 21 de 

GOL ve 
GÖNÜL 

Komedi 

Yazan: Müsahip Za 

de CcClal Bey 

Umuma 
7615 

latanbul beıinci icra memurluğundan: 

Satılmasına karar verilen iki acem ha 

liıi, kanepe, masa, dolap, somyalı kar

yola ve saire ev efyaamm 22-10..933 ta· 

rihin~ müaadif pazar cünü saat 13 ten i· 
!ibaren Beyoğlunda Kamerhatun mahal 

lesi kalyonc" kulluğu caddesinde 116 nu 

mar:.lı haned<> açık arttırma ile aatılaca 

gından i•teyenlerin mahallinde hazır bu 

lunmalan ilin olunur. (8797) 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galatasarayda Kanzük eczahaneai 
karımnda Sahne sokağında 3 numa· 

ralı apartnnanda 1 numara. 

pı ...... _Bugün 

TÜRK SİNEMASINDA 
Cazibedar yıldız ve güzeller güzeli 

LlL DAGOVER 
6,30 ve 9,30 seanslarında bizzat sah

nede takdim edilecektir. 

HARP 
ARiFESiNDE 

İlaveten : Yeni Pathe Joumal Ye 
manzara. Suvarelerde: Maestro Po

lianski idaresinde orkestra. 
" Fiyatlarda zam yoktur." (8804) 

Meıhur piyanist 

ALFRED KORTOT 
tarafından 

Fransız Tiyatrosunda 
vereceği iki gala konserin birinciıl 22 • 
Teşrinievvel l'azaı ve ikincisi 24 Teıri· 

nievvel Salı aktamlan saat 21.30 te 1 
ril ek

. 1 
ve ec tir. 1 

A•nn wndeai "M I L L 1 Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Tiirlci7• lç.ia Han, lda 

LL LIC. 
3 •rlıft 4 - a -
• N 7 ııo 14 -

___!~2~~·:....~~~1~4~-;;;..~~21::.=-=--
G.lea .. ,.ak S•1'i ••rilm••.- Müdd•tl 

seçen nüshalar 10 lcut"uftur.- Gazete •• 
matba&Ja ait iıler için müdiri,.et• mt1• 
racaat edilir. C.azetemis ili.a.l..nıı m .. 'u• 
liyetini kabul etmes. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy aakeri ra•at m•rkezinden al

dıirmıs mallı.mata söre bu.-ün ba..-a bq .. 
lutlu olacak ve rüzı&r ıimali: iıtik&111•t
lerden eaecektir. 

Dün bava taz,.iki 758 milimetre, en 
fa.2.I• •ıcaklık 21, en ez 8 derece kart 
edilrnittir""; 

6979 [ .. --............ __ 

Vapurda herkes lstanbuldan 
bahsediyordu. Ve ben uzakkatan 
sık ve yüksek minareleri gorunce 
derhal hayalimdeki lstanbulu görü 
verdum. Babam hep lstanbulun 
yüksek minarelerinden bahseder· 
di. 

isterdim ki lstanbulu anamla, ba 
hamla beraber göreyim, hiç olmaz· 
sa böyle ne olacağımı bilmeden, 
esir gibi, kalbime diken gibi batan 
(Slranuf) ismi ile görmeseydim. 

Lakin lstanhul ne güzel bir yer· 
di. İlk defa bu kadar büyük bir şe· 
hir görüyordum. Günef kızıllığı 
geçmİf, şehrin arkasında genit bir 
penbe iz bırakmıttır. Bu penhelik 
önünde sivri sivri minareler, yu. 
varlak kubbeler kurtuni bir gölge 
gibi görünüyor. 

Gece olunc;uya kadar bizi çıkar· 
maddar. 

İıtanbul gece ne güzel. ltık için
de •• Her taraf pırıl pırıl. Yanımda 
Ermeni kızları da ilk defa latan· 
bulu görüyorlarmıt. Her yeri par· 
maklarile gösterip konuşuyorlar. 

Biraı ıonra bizi tabur ettiler. 

Bir büyük kayığa indirdik. Eli
mi kayıktan suya uzattım. İlk defa 
denizi tutuyordum. Bu serin sul'-r 
hana kasabamızdaki çağlayanı ha
tırlattı. Orada hemen her gün el
lerimizi, ayakla..,-ımızı ıalatrı, biri-

birimize su atardık, sular bizim 
en büyük eğlencemizdi. 

Hatta vapurda gelirken bile bü
tün gün arkada, köpüklü ıulara 
bakarak acılarımı unutmağa çalıt
tım. 

Bizi kıyıya çıkardılar. Kimseler 
yoktu. Ufam bir meydandan geç
tik. Ne olduğunu sonradan anla· 
dığmı tramvayları ilk defa orada 
gördüm. Bizi elele verdiler. Kıv
rıntılı bir yokut çıktıktan ıonra ge
ne tramvay yolunu gördük. Çok 
geni., ortası ağaçlı bir yol, bir ta
rafından gidiliyor .... bir tarafından 
geliniyor. Burada Sivasta mekte
be papaslarla beraber gelip bizi 
zorla alan ecnebi zabitleri askerle· 
ri o kadar çok ki adım ba;ında SÜ· 

rülerle kartı karfıya geliyoruz. 
Türk polisleri de gözüme ilitti. 

Fakat yanımda yürüyen papaslar 
polis görünce beni büsbütün kapa· 
tıyorlar. Zaten biz kıyıya çıktığı
mız zaman iki üç yabancı papas 
bizi kartılamıştı. 

Yorulacak kadar yürüdükten 
sonra caddenin kartı tarafına geç
tik. Oöden giden bir papas büyük 
bir demir kapıyı çekti. Ve küçük 
tabur lot uzun bir avluya girdi. 

Biraz ileride pencereleri aydın· 
lık büyük bir bina görünüyordu. 

(Bitmedi) 
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Mülkiye Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 
. 

3 üncü KOLORDU iLANLARI 1 
K. O. ya bağlı kıt'alarla 1. le Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 

933-34 ders senesi müsa
baka imtihanını kazanan efen 
dilerin isim ve numaraları a
şağıda gösterilmiııtir. .(5751) 

F. Kıt'alarınm ve Catalca Mst. Kom.nuna müracaatları. 
Mv. kıt'atı ihtiyac; için pazar- (421) (5479) 7359 

lıkla 650 kilo salça satın alına- • * • 
caktır. İhalesi 21-10-933 cu K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti-
martesi günü saat 14 tedir. ls- yacı için aç1k münakasa ile 
teldilerin şartnamesini görmek 89,300 :01o patates alınacak
üzere her gün ve pazarlığa İş tır . İha!es~. 1 - 11 - 933 Çar 

Numarası: ismi l 
25 Hayri tfendi 

135 Sahir 11 

16 Derviş ,, 
75 Fahir ,, 
19 Fikri , ,, 
34 Selahaddin 
27 Fikret 

129 İbrahim 
46 Hikmet 
51 Fethi 
99 
44 

112 
77 
84 
89 

9 
6 

111 
85 

125 
50 

104 
18 
10 

131 
130 

70 
71 
45 
12 
52 
94 

113 
15 
13 
7 

127 
110 

" 56 

Burhan 
Hüseyin Avni 
Ahmet 
Sabaheddin 
Nafiz 
Gazi 
Adnan 
Raşit 
Kemal 
Nusret 
Necmettin 
Cemal 
Reşat 
Dündar 
l. Hakkı 
Sadreddin 

Şevket 
Hikmet 
İrfan 
Hasan 
Furuz 
Bahri 
T . Fikret 
Namık 
İbrahim 
Fahreddin 
Cahit 

Hasan 
Raif 

1 

Burhan 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. .. .. 
" 
" 
" .. 
.. 
,, 

" 
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Beyoğlu üçüncü sulh hukuk hakimli
ğinden : 1 - Madam V irjini ile Dimitri 

Zarzavaçaki ve Y ordan efendilerin tah
tı lesarrufunda bulunan 10992 lira kıy
met i muhammeneli, Galatada Y enicamü 
~t'rii mahallesinde iskele aralığı ve Fer

meneciler caddeoinde eski ve yeni 1, 3, 
f:, 24, 26, 28, numaralarla murakkam 
elyevm F ermeneciler caddesinde maoda 
u Çbap dükkanı müıtemil ve deniz kısmı 
yanını§ bir bap hanm temamı ıuyuun i-
2ruesi zımnında açık artırmağa vazedil 
diğinden 22-11-933 tarihine müsadif çar
ıaınba günü saat 15 ten 16 ya kadar 

Beyoğlu Sulh mahkemesi bat katip oda 
sındr. satılacaktır. Artırma bedeli haddi 

kanunİ•ini bulduğu takdirde o a:ün ihale 
edilecektir. Bulmadığı takdirde en son 

c.rtıramn teahudo hain kalmak suretiyle 
artırma on betinci a:üne tesadüf eden 
7-12-933 perıembe a:ününde saat 15 ten 
16 ya kadar icra olunacaktır. 2 - Ta

rihi ihaleye kadarki vergi vakıf icareai, 
Belediye resmi tellaliye hiasedarlara ait 

ti<. 3 - Artırmağa İ§tİrak edecekler 
kıymeti muhamenenin yiizde 7,5 yedi bu
çuğu niıbetinde temminat akçeıi veya 
milli bir bankanm teminat mektubu a:etir 
meleri ıarttır. 4 - Artırma bedeli tari
hi ihaleden beı (5) gün zarfında mah
keme kasasına tediye edilecektir. Akıi 
takdirde ihale fesh ve farkı fiat, zararu
ziyan ve fili bilahüküm kendisinden tah 
sil edilecekti•. 5 - 2004 numaralı icra 
ve iflas kanununun 126 inci maddesine 
tevfikan gayn menkul üzerindeki ipotek 
tabibi alacaklılar ile diğer alakadarla
rın gayri menkul üzerindeki halda
rrnı huauai ite faiz ve maırafa dair olan 
iddialannı islmt için tarihi ilandan itiba 
ren yirmi (20) gün zarfında evrakı müs 
biteleriyle bô·likte sab§ memuruna mü
ra•aat etmelidir. Aksi takdirde haldarı 
Tapu sicili ile sabit olmayanlar satıı be 
delinin paylalma11ndan hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanhaneainde 
berkesin görebileceii bir yere aSJlmıftır. 
Fazla taffilit almak iıteyenlerin 933-12 
numara ilu Ba2kitabete müracaatları i
lan olunur. (8787) 

Milliyet'in romanı: 43 

t :r: k •decekl rın· d gu·· şamba gwıu saat 16 dadır. İs-. a e e e o n ve kl"l . . .. k 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. ~.e ı erın ş~~tname~.ı gorme 
K. O. SA. AL. KOM. nuna gel ~ere hı:r .gun ve m~nakasaya 

1 meleri. (455) (5735) . 1 ~rmek ıçın de o gun ve vak-
* * * 1 tınden evvel Fındıklıda 3. K. 

O. Sa. Al. Kom.nuna müraca-
K. O. Kıt'atı ihtiyacı İçin pa atları. (420) (5480) 

, zarlığa konan 250,000 kilo O- 7.j60 

duna talip çıkmadığından iha- • • • 
1e11İ 21-10-933 cumartesi gü- Konya Askeri Satın alma 
nü saat 16,30 a bırakılmıştır. komisyonundan: 
İsteklilerin şartnameyi gör Konyadaki kıtaat İçin ka
mek i.here her gün ve pazarlı- palı zarfla mi.inakasası ilan e
ğa girmek için de o gün ve dilen 477,000 kilo unun mü
vaki:inden evvel Fındıklıda 3. nakasası görülen lüzum üzeri 
K. O. SA. AL. KOM. nuna n1ü ne 28 - 10 - 933 gÜnü saat 16 
raı:aatları. (456) (5736) ya temdit edilmiştir. Evsaf ve 

* * ,, şerait aynidir. Taliplerin nü 

Darıca Askeri Satın 
Komisyonundan : 

alma mune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin
den evvel teklif ve teminat 
mektuplarile Konyada K. O. 
Satmalma komisyonuna mu
racaatları. (3347) (5481) 

Darıcadaki kıt'at ihtiyacı i
çin münakasa ile 12,000 kilo 
kuru fasulya satın alınacaktır. 
İhalesi 26-10-933 perşembe gÜ 
nü saat 14 tedir. İsteklilerin 
şartnameyi görmek uzere 
her gün ve münakasaya İşti
rak için o gÜn ve vaktinden ev 
vel Darıcada Alay Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

(3350) (5529) (7418) 

* * * 
1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 

pazarlıkla 20,000 kilo yataklık 
Ot alınacaktır. İhalesi 21-10-
933 cumartesi gÜnÜ saat 15,30 
dadır. İsteklilerin şartnameyi 

, görmek üzere her gün ve pa
zarlığa girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın alma 
komisyonuna gelmeleri. ( 450) 

(5666) (7646) 
• • • 

K. O. Hayvantı ihtiyacı i
çin pazarlıkla 112,000 kilo sa
man alınacaktır. İhalesi 21-
10-933 cumartesi günü 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. 

( 449) (5667) (7647} 

K. O. ve 1. F. kıta ve miies 
seselerinde mevcut 27. 1 16 
çift köhne kundura, 316 :ve
meni, 363 çizme, ve 67 çift ça 
rık açık müzayede ile satıla
caktır. ihalesi 4 - 1 1 - 933 Cu 
martesi günü saat 11 dt:dir. 
İsteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müı:aye 
deye iştirak için de tayirı edi
len gÜn ve saatte Fındıklıda 
3. K. O. Sa. AI. Kom. nuna 
gelmeleri. (423) (~i477) 

7357 

K. O. ve 1. F. kıt'alMı ihti
yacı için 50,400 kilo lahana, 
100,800, kilo pırasa ve 50,400 
kilo ıspanak kapalı zarfla .mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
1 - 11 - 933 Çarşamba günü 
saat 11 dedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gÜn 
ve münakasaya girmek için 
de tayin edilen gün ve saatte 
teklif ve teminat mektuplari-

7361 
• • * 

Manisa AS. SA. AL. KOM. 
dan: 

Manisadaki kıt' at hayvanah 
içia 339.000, Salihlinc!e'<i kıt'at 
hayvanatı için 178.0JO kilo sa
man ayrı, ayrı şartnamelerle 

kapalı zasfla münakuaya kon
muştur. İhaleleri 25-10-933 çar
şamba günü Manisadaki şıat 15 
te ve Salihlinin de saat 15,5 tedir 
Şartnameleri görmek istiyenlerin 
her gün 15 ten 17 e ve münaka
saya gireceklerin de o gün ve 
Yaktindcn evvel teklif ve teminat 
mektuplarile birlikte Manisada 
Fırka SA. AL. KOM. nuna mü
racaatleri. (3338] [5373] 7193 

• • • 
Çatalca Mst . Mv. Kıtaatı 

ihtiyacı için açık pıünakasa i
le 9,100 ki1o pırasa, 5,200 ki
lo lahana ve 6,500 kilo ıspa
nak satın alınacaktır. İhales:i 
1 - 1 1 - 933 Çarşamba günii 
saat 14 tedir. İsteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her goo 
ve münakasaya girmek ıçın 
tayin edilen gün ve saatte F m 
dıklıda 3. K. O. Sa. Al. Konı. 
nuna gelmeleri. 
(425) (5475) 1 1 73!i5 

" 4 4 

Çatalca Mst. Mv. kıtaatı 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 13,000 kilo patates alına
caktır. lhaleai 1 - 11 - 933 
Çarşamba giinü saat 15 teclir. 
isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom.nuna 
gelmeleri. (424) (5476) 

7356 

-~-----~ 

IHTlRA lLANI 
" Yelekli mermilerde islahat " hak-

kında istihsal olunan 14 T. Sani 1931 

tarih ve 1273 numaralı ihtira beratı bu 

defa mevkii fiile konmak üzre ahere dev 

rüferağ veya icar edileceğinden talip o 

lanlann Galata' da Çinili Rıhtnn Hanın

da R<ibert F eniye müracaatları ilan o-

lunur. (8495) 

ESRARSIZ HAY AT 
değilim. Nasıl IÖyliyeyim .... Karıa.iyle 
aram fazla iyi idi ... Şimdi anladın mı? 

- Ya ..••• Demek aen de onlardan
am, öyle mi? .• 

- Hah. .• lıte öyle ... Ben de onlar
danım. Bundan dolayı iftihar duyma
ğa da Allah §Ahittir. Böyle bir vazi· 
yette koc:aaını teaelli edecek kadar a
ıağdık adam değilim ..•• Allaha ıamar 
ladık, Allahaıamarladık, Donka. Ya· 
rm ıaat dokuzda buluturuz. Evvela 
ikinci sahne ile batJarız. Bahçe aahne 
•i ... 

Hollywootl'da sinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM Terc.mıe: KAMRAN ŞERiF 
- Granit evine kapanmıf. Onunla 

Alarll28 çıkarmak iıtanem. Dört sen~ 
duberi, hundolıun, burada kimse inti
har etmedi. En sonra dansöz kızlardan 
biri intihar etıniıti. Ôyle olduğu halde 
az sıkıntı çekmedik. 

Eisenlobr, aiıaraıını ağzının bir ke· 
narına sıkııt11arak barit bir tavırla : 

Benim bildiğim müntahirler bili 
yapyorlar. ! Dedi. 

Sam: 
- Olur adam def il 1 Dedi. Ne de

rin haaauiyetl Tam A lman. Öyle 
amma, bu oğlanı da göz cöre göre öl
mesine fırıat veremeyiz ya .•. Bill bu 
alqam kendisiyle görütmÜf, izin ver
mi9. Eline bir de çek sıkı9brılacak .•• 
Oldu bitti.. .. Bili kendisine: "Şöyle 

bir müddet ortadan kaybolaan iyi o
lacak ••. " Demiı. Granit orada ıüt dük 
müı kedi gibi duruyordu .••• Evet •.. On 
lar konuturlarken ben de orada idim .• 
Sonra Bill San Franıiıko'ya aevgiliıi
nin yanına eitti, "Gözünü dört aç, her 
iti yoluna koy.... Bilhassa dikkat et 
Granit evine kapanmasın." Diye ten
bih etti. Eisenlorh, rica ederim sen 
kendisi ile görü,... Mutlaka görüf .. . 
O senin sözünü dinler. Sen marifetli 
adamıın, herkesi kandırırsın. Hiç de
ğilde bir kere olsun bu kabil iyetin
den istifade et. 

Eisenlohr sigarasını ağzından ata .. 
rak: 

- Yahu, sen lakırdı anla maz mı· 
tun. Ben Granit'i teselJi edecek adam 

Sam acıklı bir sesle aordu: 
- Granit denilen bu bat belasını 

ne yapacağım? Adamcağız leı gibi se 
rilmiş kalmıf. Beni buraya İ§ görsün 
diye aldılar. Benim ruhiyat meıelele
rine aklım erme% kiu. 

Donka'run köıkünün önüne kadar 
gelmişlerdi. Donka kapının demir tok 
ınağınr tutuyordu. Çimenlerden diz
lerine doiru b ir serinlik yükseliyor
du. 

Donka sordu: 
- Demek kapannnı ha.. 

__ Bu i§İ bir türlü hakiki bir vaka gi-

lstanbul Mr. Kumandanlığı 
Satmalma kom. ilanları 

Topçu atış mektebi emrin 
deki beşinci der tayyare batar 
ya ihtiyacı İçin 16 kalem mal
zeme 19-10-933 perşembe 
günü saat 10 da pazarlıkla sa 
t.m almacaktır. Pazarlığa gİ 
receklerin belli saatinde Mer
kez Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (470) (5739) 

• * • 
Topçu atış mektebi emrinde-

ki def tayyare bataryası için 
!!ekiz kalem malzeme 19-10-
933 perşembe günü saat 10 
da pazarlıkla satın al.nacak
tır . .Pazarlığa gireceklerin bel
li saatinde Merkez Satın alma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. ( 471) (5738) 

"'4 .y. 

Tıbbiye, Baytar ve İhti
yat Zabit mektebi talebeleri 
için 3277 çift yün çorap fiyatı 
pahalı olduğundan 24-10-933 
salı giinü saat 14 te pazarhk
la alınacaktır. Taliplerin belli 
ı;aatinde teminatlarile Mer 
kez Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (466) (5743) 

• • * 
Askeri Müze ihtiyacı için 24 

kalem malzeme 19-10-933 per 
ııembe günü saat 9,5 da pazar
hkla satın almacaktrr. Pazar 
lığa gireceklerin belli saatinde 
Merkez Satın alma komisyonu 
na gelmeleri. (469) (5740) 

* * * Piyade atış mektebi İçin 
beş kalem tedris ve sipor mal 
zemesi 21-10-933 cumartesi 
gÜnü saat 16 da pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Taliplerin bel 
li gün ve saatte Merkez Ku
mandanlığı Satınalma Komis 
yonuna müracaatları. (463) 
(5746) 

* * * 
Maltepe Askeri lisesi için 

(3219) çift pamuk çorap 
( 1106) Fildekoz fanila 
( 1686) fildekos don ayrı ayrı 
şartnamelerle ve aleni münaka 
sa ile alınacaktır. İhalesi 
7-11-933 salı giinü çorabın 14 
t e Fildekos fanilanın 14,30 da 
ve F ildekos donun 15 t e yapı
lacaktır. Taliplerin belli saatte 
teminatlarile Merkez Satın al 
ma komisyonuna gelmeleri. 

(411) (5505) (7440) 1 

.. * * 
Harbiye mektebi için 

(28,000) kilo kuru sogan 
(32,000) kilo Patates (1500) 
kilo salça aleni münakasa ile 
alınacaktır. ihalesi 4-11-933 
Cumartesi günü saat 14 te ya 
pılacaktır. Şartnamesini göre 
ceklerin her gün ve talipleri 
belli saatte teminat larile Mer 
kez satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (420) (5578) 7462 

* * * 
Harbiye Mektebi ıçın nü 

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

(423} (5581 } (7464) 
• $ * 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 12,000 kilo Ispanak 
11,000 kilo prasa 7 ,300 kilo 
lahana 6,500 kilo kereviz 

hi gözünün önüne getiremiyor, onu 
bir film sahnesi zannediyordu. 

- Evet. Büroıuna kapanmr§. Ka
pıyı içeriden sürmelemi§. Bağmp ça
ğırıyor. Bili kendisiyle konuıtuğu za
man ağladı. 

Donka yavaıça kapının tokmağını 
bıraktı ve Sam'la yoluna devam etti. 
Lokanta:ı-ı geçip rol tevzii itiyle met
ğul olan Casting dairesinin önüne gel 
diler. Divanhane aydınlıktı, öteki pen 
cereler karanlıkb. Bu geni§ ve bo§ o
da, güler yüzlü tablolan, afitleriyle 
lüzumsuz bir ıeye benziyordu. Tanrı 
nın günü oradan gelip geçen figüran
ların üıtlerinde getirdikleri çept çe
ıit levanta kokuları havada sabit bir 
hale gelmiıti. Granit'in yazıhanesinin 
kapısı. Kapının arkaarnda kağıt hışır
tıları işidiliyordu. Sam kapınm tokma 
ğını çevirip seslendi: 

- Granit! 
Kapı 11m•ıkı kapalı idi. Cevap yok 

tu. 
Honston : 
- Graint, Donka Moresko geldi, 

seninle görüşmek iatiyor .... 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Kcmiserliğindeı 

Türkiye Palamutçuları Anonim Şirketine ait ve mull 
kupürlere munkasem 200,000 Türk Lirası kıymetiı 
cem'an (8034) hisse senedile (352) müessis hisse seı 
nın borsada alınıp satılmasına Maliye Vekaletinin 14~ 
933 tarihli iş'arı üzerinde mÜs:lade edilmiştir. (5752) 
~-- ------ ~·"'---- --- --

15000 metro Gaz idrofil, 29 kalem Püleng J 
fabrikası mamulatı Eczayı Tıbbiye 

Guraba hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı ik" 
lem ecza ve gaz idrofilin paza ~lıkla ihalesi ıcra edilecel 
Talipler şeraiti anlamak ve nü.nuneyi görmek üzere her 
Levazım İdaresine ve ihale gü,1ü olan Teşrinievvelin yiı 
üçüncü pazartesi günü saat on dörtte idare encümenine 
racaatları. (572'4 

2,500 kilo Karnıbahar ile 1 

25,500 adet limon 4-11-933 1 
cumartesi günü saat 15 te ale 
nİ münakasa ile alınacaktır. 
Şaı·tnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatlarile Merkez Satın alma 
komisyonuna gelıneleri. (421) 

(5579) (7463) 
• • • 

Harbiye ve merhutu mek 
tepler ihtiyacı için 9000 kilo 
Zeytin 4-11-933 cumartesi gü 
nü saat 15,30 da aleni müna
kasa ile almacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi 
natlarile birlikte Merkez Satın 
alına Komisyonuna gelmeleri. 

(425) (5583) (7466} ' 
* • * 

Topçu Atış mektebinde bu
lunan def tayyare bataryası ih 
tiyacı için alınan malzeme 
19-10-933 perşembe gÜnÜ saat 
9.5 da pazarlıkla satın alına
caktır. Pazarlığa gireceklerin 
mezkiir saatte Merkez Satın 
alma komisyonunda hazır bu 
Junmaları. (467) (5742) 

* * * 
Maltepe Piyade Atış Mek 

tehi için 80000 kilo ekmek 
21-10-933 cumartesi saat 14 
te pazarlıkla alınacaktır. T a
liplerin belli saatinde teminat 
ları ile Merkez Satınalma Ko 
mısyonuna gelmeleri. (465)_ 
(5744) 

* * * 
Topçu Atış Mektebinde bu 

hımın def tayyare bataryası 
ihtiyacx için alman malzeme 
19-10-933 perşembe günii 
saat 9,5 ta pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin mez 
kiir saatte Merkez Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (468) ,(5741) 

* * * 
Harbiye mektebi talebeleri 

ihtiyacı için Üç bin çift Yün 
Çorap 1311-933 pazartesi gü 
nü saat 14,30 da aleni münaka 
sa ile alınacaktır. Şartname
sini göreceklerin her gün ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan
lığı Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmalar,. _(442) 
(5720) 1 

.,tJ 

* * * 
Piyade ve Atıf mektebi 

İçin beş kalem tahta ile 50 ki
lo çivi 23-10-933 pazartesi gii 
nü saat 11 den 12 ye kadar 
pazarlıkla alınacaktır. Talip 
lerin belli saatinde teminatlari 
le Merkez Satınalma Komis 
yonuna gelmeleri. ( 455) 
(5714) -~ 

Gene cevap yok. 
Biraz sonra yere bir ıey dÜ§IÜ. lh

tİına.l Granit bir §eye çarpmııtı. Don· 
ka sordu: 

- Lambayı niçin söndürdü. 
- Onu buradan çıkarmalı, çok İç· 

ki içinneli. Yahut ta Florence'in evine 
götürüp her yanına birer kadın oturt· 
malı. Yahut ta ona poker oynatmalı. 

Sam tBılun · bir halde Donka'ya 
bakb. Gene kapryı vurdu. Haykırdı. 
Granit cevap vermiyordu. 

Donlca usulca sordu: 
- Kapıyı kıracak mı&ın? 
Sam kıaaca: : 
- Hayir, dedi. 
Donka'nın küçük kötküne döndü

ler. 
- Kapıyı kırdırmak ser•emlik o· 

]ur. Gazetelere, bütün gazetelere 
bak: Kapılar ancak felaket vuku bul
duktan sonra kırılır. Her ne ise ••. Al
lahaıamarladık ve mersi. Bu mesele
nin sana dokunur bir yeri yoktur. Ben 
Afis'e gidip bütün geceyi orada geçi
receğim. Biz Ofis'te bittabi yorulma 
yız; yalnız günde on altı saat çalı§ıyo 

Harbiye mektebi talel 
nin ihtiyacı için üç bin a 
fildekos fanila 13-11-933 
zartesi günü saat 14 te ı 
nıünakasa ile satın alınac~ 
Şartnamesini görecekleriı 
gün ve münakasasına iştiı 
edeceklerin belli saatte Mı 
Kumandanlığı Satınalmı 
misyonunda hazır bulunrr 
rı. (450) (571 

•• * 
Levazım Eşya ve teçl 

anbarında teraküm eden 
kilo köhne kaneviçe ile 1 
kilo Çenber parçaları 14 
933 perşembe günü saat 1 
da aleni müzayede ile sa 
caktır. Eşyaları görecekl 
her giin anbara ve müzaye 
sine gireceklerin belli sa 
Merkez Kumandanlığı S 
alma komisyonunda hazıı 
lunmaları. (447) (57 

• 

Harbiye mektebi talebe 
ihtiyacı için (1500) çift 
çorap 13-11-933 pazartesi 
nü saat 15,30 da aleni mü 
kasa ile satın alınacaktır.~ 
namesini göreceklerin her 
ve münakasaya gireceklE 
belli vaktinde Merkez Ku 
danlığı ·satınalma Komi: 
nunda hazır bulunmaları· 
,(449) .(5716 

1 ~ *. ~ -
1-Iarbiye Mektebi taleb 

nin ihtiyacı için iki bin 11 

Yün fanila 13-11-933 pazı 
si günü saat 15 te aleni 01' 

kaf.a ile satın alınacaktır. ' 
namesini göreceklerin her 
ve münakasasına girecı 
rın belli saatinde Merkez 
mandanlığı Satın alma koı 
yoııunda hazır bulunmalar 
,(443) (57 

* * * 
Piyade ve Atış mektebi 

çin tahta çivi, saç ve saire ! 
1 O kalem malzeme 23-10-
pazartesi gfuıü saat l 1 dell 
ye kadar pazarlıkla alınac 
tır. Taliplerin belli saatin 
teminatlarile Merkez Satıll 
ma Komisyonuna gelmeler 
,(456) ,(57 

1 * * * 
Kuleli Askeri lisesinde 1 

b.ınan 2633 çift eski ayak k 
14-11-933 salı gÜnÜ saat 1 
a'leni müzayede suretiyle s• 
lacağından ayak kapları gi 
mek isteyenlerin her gün ıı 
tebe ve müzayedeye girişe<:' 
lerin belli gÜn ve saatte M~ 
kez Satın alma komisyonun 
hazır bulunmaları. ( 444 
(5718) ' 

ruz. Değil mi? Allahaıunar ladık. 
Donka'nın kötkünde bir otuı 

odası, altmda bir mutfak vardı; ~ 
ta bir merdivenle yatan oda"'" 
banyonun ve elbiıe dolabının bul• 
duğu kata çılunıtlardı. Kö9k, bund 
bet ıene evvel moda olmak istid• 
nı gösteren, fakat aonra dikit tul 
rarnıyan müfrit bir ualiip dairesill 
bir sürü ufak tefek efya ile döteli: 
Donka bütün gün üstünde tat' 
ğı neelije'yi sür'atle çıkardı. Bii' 
aynanın kar§ııına oturup parmaii 
bol bol gliserin alarak makiyajinf i 
mağa batladı. 

Hanımı yorğun olduğu zaman ' 
yet halden anlar bir hale selen siil 
ti Manuela uzaktan sordu: 

- Size yardım edeyim mi 7 
Granit'i dÜ§Ündükçe bizar ol 

Donka : 
- Hayir, dedi. Sararmı§ ı~"' 

1 
suratındaki eımer leke bayağı fell 
ma gitti ... Artık ondan hayir gel"'' 
Zavallı adam! 

( D"vamı 11
41 



İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılaaan yeni •ene mah•ulil toz ve ke•me tekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

ii:ı;ere her lateyeae •atılmaktadır. Fiatlarımız ••kul giblcllr. Yani l.taabul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!~';. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 lan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru3tur. 
Ancak en az bet vagon ıekerl birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul harlclndekl yerlerden yapılacak slparlıler be. 
delin > üzde yirmisi peıin ve ht tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal göaderlllr. Depodan itibaren bitin masraflar 
ve mes'uliyet müıterlye aittir. GönderJlecek mal ılrket tarafından müıteri hesabına •igorta ettirilir. Slparit bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet waıon slparlı ederek bedelinin temamını peıia ödeyenler vagon baııaa beı lira 
t<nziiattan istifade ederler. 

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

~:f~~:~:::ı~y~~l~::::=~~~ Fosfatlı Sar Malt Hula.Asası~:!:::=~~~ 
}'iik faide ve tesiri görülen . de satılır. ~ 

Mühim ilan 
Posta T. T. Istanbul Başmüdürlüğünden: 

Yalnız üç günlük Cümhuriyet Bayramı günlerinde isti.
tnal edilmek üzere yedi kıymette serisi yüz kuruşluk posta pu 
lu hazırlanarak satıhğa çıkarılmıştır. Memleketimizde müm
kün olabilen azami nefasette pek mahdut mdctarda basılmış 
olan hu pulların "Bern" deki umumi pos.ta birliği kale?" va 
sıtasile cihan posta ve telgraf idarelerine malfun~t verılmek 
'Uretile beynelmilel koleksiyonlara ithali de temın olunmuş
tur. Bu güzel hatıradan birer seri edininiz. (5663) 

Deaiz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

7625 

15 kalem Boya ve malzemesi: Kapalı zarfla münakasa-
&!: 21 Teşrinievvel 933 cumartesi günü saat 14 te. . . .. 

Sefain ihtiyacı için 15 kalem Boya ve malzemesının mu
n.akasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından şartn~~ 
~ıni görmek isteyenlerin her gün ve mezkur boya .malzemes~ı 
•taya talip olacakların da münakasa gün ve saatınde teklif 
l'tıektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma 
~onıisyonuna müracaatları. (5205) 7049 

> Cünıhuriyetin onuncu yıldönümii için 

Yüksek komisyonca hazırlanan 

o YILIN 
DESTANI 

Yazan: Halit Fahri 
Üç gün bayram zarfında memleketin her yerinde sahneye 

konulacak olan bu temaşa eseri çıkmıştır. 

Fiyatı her yerde 50 kuruştur 

.... Kanaat Kütüphanesi • 8821 1' 

Tayyare Cemiyeti Merkez Binası 

Kalorifer T esisah 
İ ayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden 

Ankara' da yapılmakta olan Tayyare CemİJ'.'eti. Merkez 
binasının Kalorifer tesisatı Tcsrinievvelin (28) ıncı cuma~
~esi günü saat on beşte paz~rlıkİa ihale edilec~ktir. Taliplerın 
ıyi netice vermiş büyük kalorifer tesisab yapını~ olmala~ı. ~e 
Yahut Avrupanm maruf kalorifer müesseselerınden bırının 
.ıni.imessili bulunmaları şarttır. Şartnameler ve teferruatı, on 

lıı-a.ya Ankara'da, Cemiyet Mer kezinden alınacaktır. (5734 l 

1 DEVLE·r DEMIRYOLLAkJ IDAkESl İLANLARI 
3000 adet telgraf direği kapalı zarfla münakasası 

15-11-933 carsamba günü saat 15 te idare binasında Y_apı
lacaktır. F~I~ tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerınde 
~eş liraya satılan şartnamelerde vardır. (5731) 

5-11-933 pazar günü münak~saııı.!apılacağı ilan edil~~ 
lokomotif bakır horu ve aynalarile dıger bakı~ ~samı m~
nak ·· ··ı 1.. m üzerine 11-11-933 tarilllm.• tesaduf 

asası goru en uzu ( 5GIO) 
eden cumartesi gününe brrakılmıştır. 7

5
15 - -

Sıhhat ve içtimai Muav~net 
Vekaleti Hı: dul ve Sahıller 

Sıhhat Umum M xdürlüğünden: 
• . ht rf b'atta 37 adet tah-

67 Adet yangın kancasıle mu e 1 e . ı· f·f· t b . 200 el t ıt a ı ar or a-la merdıven ve 168 adet su kovası ve a e . .. .. t 
sı niimuneleri vechile 21 T. Evvel 933 cumartes~ İgut nubsala 

- k·u sanu On dörtte Galatada Kara Mustafa paşa so agm a 
Limanı sahil sıhhiye _merkezi :-1-iiba.~aa komisyonun;a pazar 
lıkla alınacağından ısteyenlerın muracaatları. (572 ) 

Bakırköy Malmüd .. r öğünden~ 
Vergi borcundan dolayi ~~çük çe~eced~0s0;.~s~ çı~~ lif!i namile maruf ciftlik arazısınden mufrez 6 d b0?1mu~ 

" - b ·· ·· t üç e ı uza-lanm 10 Teşrinisani 933 çarşam a gunu saa . .. t 
• . a idare heyetıne muracaa 

• :·. ~~~ •• : ~'-~_ ~11.. '·, 1 ', .- ... :~ . 

ANADOLU 
11 r~D~enı1'!'. z~Y!"o~ll!lla•rıllll!l•ııl~e•tm-es•i-• 

ACENTALARJ ı 

Türk Sigorta Şirketi 
4 Cncil Vakıf Han fstanbul 

I1ıtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Naına muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye fı Bankuı tarafından tetkil olunmuıtur. idare meclisi ve müdürler 
heyeti ve memur!arı kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
ttdir. Türkiyenin her t.arafıu.da (200) ü :ieçe:o acentalarmın hepıtl Türktli:r. Tiir• 
kiyenin en mühim müesseselerinin vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Eigoı talarını en iyi şeraitle ı apar. Hıısar vukuunda zararları silr'at ve kolaylıktı ödar. 

Telgrafı İMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

r 

_._ Dr. l H SAN SAM l ~ 

tST AFlLOKOK AŞISI 
fotafilokoklardan mütevellit (ergen-
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı, 

arpacık) ve bütün cilt baıtalıklarına 
L::ı.rşı pek tesirli bir aşıdır. Divan-

iıııı_D., yolu No. 189. (6 6 ~·--· 

Zayi pasaport 
Jcwel Ber - Ufszyc namına 203 numero 

lu Polonya pasaportu ile ikamet te;ıke
resi kaybolmuştur. BuianJn Polonya 

u - una etirmesi. ( 8786) 

6983 

.".. ; .. _• ' •• , • ; • r ; -
TC!IQ KiYE 

llRAAli 
BANKA5ı. 

0~86 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4427 takım maa 
kasket ~~ elbise ve 375 takım sivil elbiseye ait münakasa 
12 Teşrmıevvel 933 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

2 - İhale .2 T. Sani ~33 Perşembe günü saat on beşte 
Ank~ada Emnıyet İşlerı Umuın Müdürlüğünde münakit 
komısyonda icra edilecektir. 

. 3 -'!"ali~le~in 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
temın~tlarıle bırlikte muayyen olan gün ve saatte müracaat 

0tmelerı. (5725) 

Karalt6y • Köprllbqı Tel. 4236.i 
Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 -

Karadeniz Sür'at Postaııı 
Sakarya vapuru 19 Tesriniev

vel per~mbe 18 de Gala'.ta rıh· 
bmmdan kalkarak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Rize 
ve Hopaya dönütte bunlara il&.. 
veten Pazar, Pulathane'ye uğ
rar. (5700) 

7667 

Mersin Sür'at Postaııı 
İnebolu vapuru 20 Teşriniev

vel Cuma onda Sirkeci rıhtımın
dan kalkarak Çanakkale lzmir 
A 

1 • 

ntal.~.'. Alanya, Mersin, Paya· 
sa. Donu,te bunlar ilaveten Ta
şucu, Anamur'a uğrayacakbr. 
{:i701) 

Ayvalık Aralık Postası 
Antalya vapuru 19 Teşriniev

vel Perşembe 17 de İdare rıhtı. 
mından kalkar. (5702) 

.... - ........... 7.6~67 ... 

Cumhuriyetin 
10 uncu Yıldönümü 

bayramı için 
Cümhuriyetin 1 O uncu yıl 

dönümü bayramı münasebetile 
yapılacak şenliklerde muhte

rem halkın üç gün şehirde gi
dip gelmelerini kolaylaştırmak 
için Tramvay Şirketi 29, 30 

ve 31 Teşrinievvelde şu tenzi
latlı arifeyi tatbik edecektir: 

1 ve 2 kıt'ada kesilmeden 
devam eden güzergah ic"n 1 in 
ci mevki 6 kuruş; 2 inci~evki: 
4 kuruş. 

2 kıt'adan fazla kesilmeden 
dt;vaı;n ede~ güzergah iç"rn 
1 ıncı mevki 8 kuru· 2 inci 
mevki 6 kuruş. ' 

Bu tarife, bazı: kısmı bilet 
lerde mutat Ücret üzerinden 
>:_iizcl .33e kadar çıkan fevka
lade hır tenzilati ihtiva eyle-
mektedir. (7582) 

Cumhuriyetin 
lOuncu Yıldönümü 

bayramı için 
Cümhuriyetin 1 O uncu yd 

dönün1ü münasebeti.le, Elek

trik Şirketi tüccara ait mağaza 

camekanlarının tenvir ve do

nanmasında, camekinlar as

gari gece yarısına kadar ten

vir olunmak ve Şirket sarfiyatı 

kontrol edebilmek şartile tüc

carın mutat sarfiyattan fazla
sı için kilovat saati 6 kuruşluk 
tenzilatlı bir tarifeden istifade 
sini temin edecektir. 

Fazla malumat almak iste 
yenlerin Beyoğlunda, Metro 
Hanında Elektrik Şirketi l\.lüş 
teriler Dairesine ve Beyazıt, 
Kadıköy, Üsküdar ve Büyüka· 
da Şubelerine müracaat eyle
meleri rica olunur. 
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Cümhuriyet 
Verilecek 

~~. 

Bayramında 
Balolarda: 1 

Giyeceğiniz 

tuvaletin 

kumaşını 

intihap 

ettiniz mi? 
•• 

1 

' 
1 

. 
Şark Demiryolları 

İLAN 
Cümhuriyetin onuncu yıldönü

mü münasebetile yolculara aşağı
da gösterilen kolaylıklar ve ten
zilat yapılacaktır : 

1.- ANA HATTA - Semplon 
Şark Sür'at lüks katarından mada, 
diğer bilumum katarlar ile her ta
rafa seyahat için yüzde elli 
(50%) tenzilat ile azimet - av
det biletleri çıkarılmıttır. (Bu bi
lt>tler Birinci T etrinin 27 nci günün 
den itibaren İkinci Tearinin 2 nci 
gününe kadar (o gün · dahil mü
teberdir) . 

2.- BANLlYöDE - Azimet -
avdet biletleri üzerinden yüzde yir 
mi (20 o/o) tenzilat yapılacaktır. 
(Bu tenzilat Birinci Tetrinin 
29 ncu _gününden itibaren 31 nci 
gününe kadar (o gün dahil) yapı
lacaktır.) 

- En az 25 yolcudan mürekkeb 
bir grup halinde bulunan talebe, 
boyskut ve spor klübleri azaları i
çin yüzde elli ( 50 % ) tenzilat ya
pılır. (Bu tenzilat Birinci Tetrinin 
29 ncu gününden itibaren 31 inci 
gününe kadar (o gün dahil) de
vam edecektir. ) 

İstanbul, 17 Birinci Teşrin 933 
MODIRIYET: 

.. --· AVCILARA ---111!1 ve köpek beslıyenltr" • • • • C ....,;._, ~ • • ~ • ,1. • ~ • • • en kuvvetli besleyici I 
ve fenni köpek lere 
mahsus imal oıunmuşr. 

ATLAS 
. . . ' 
lpeklı kumaş kenarında altın yazılı "/pekiş,, 

Bisküitlerini 

markası sağlamlık ve güzellik garantisidir 11 
Büyük bakkaliye mağazaların dan 

ara yınız. lsı. Asmaaltı . Cambaz han 
- No. 20 T el: 21096. 

10 N C U Y 1 L 

CÜMHURIYET ALBÜMÜ 
ve mekteplerde 

GAZI KÖŞE .Si· 
Nefis tablolar, resimler, grafikler 

Hemen isteyiniz. 75 kuruş 
- MUALLİM HALİT KİTAPHANESİ. (8710) -7631 

1 EVKAF MOD1R1YET1 lLANLARI 1 
:-------------~---

Mahalle ve Mevkii Sokak ve caddesi 

Galata Bereketzade Cami karııaında • 

Galata Mehmetalipa Üst katta ' 
ıa hanında 
Zındankapı Ahıçele 

bi 
,, ,, 
'' ,, 

Osküda" R\llJlmeh .. 
metpaşa 

Çernberlitaı Atikali-

f:iih Manisalnneh· , 

Yarnn han üstkatta 

Buğdaycı çılanazı 
Buğdaycı çılanazı 
Balaban 

Sofçu han İçinde 

:Atpazarı 

metpafa 
Beşiktaı Sinanpaşa Vapur iskelcııinde 

.... .... 
.... ~ c ·= .,, l! 
*- ö ~·-
8 Meıruta 934 ma 

hane yıs niha 
yetine ka 

dar 
~ 

47 oda ,, 
5 oda ,, 
8 Dük.kan 11 

10 .. ,, 
63 .. il 

"">,,. 
13,14 2oda •t 

,1 Kemergözü ,, 

:t7,29 Dük- 935,, 
kanmaa 

oda 
•) ,, Has fırın ' 3-5 Dükkan 935 ,, 
Balada muharrer emlak hizalarında gösterilen müddet

Jerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri 
Teşrinievvelin 23 üncü pazartesi gÜnÜ saat 15 te yapılacak· 
tır. Talip olmak isteyenler Evkaf mücliriyetinde Akarat kale· 
mine müracaatları. (5272) 7100 

D k •k z· Yavrula rı sağlı klı, a 1 ıya kovvetll ve sevi mli 
olarak büyüktür.(8 l 15) 

ACELE EDİNİZ 
Rusya Seyahati 

• Rus Sovyd İttihadı Cümhuriyetlerinin 16 ıncı devir 
senesi şenliklerine iştirak ediniz. 

Fevkalade ucuz bir seyahat 
INTOURIST tarafından tertip edilmiştir. 

Daha fazla tafsilat için derhal 
müracaat ediniz. 

7212 

INTOURİST INTOURIST'in Türkiye umumi acentası 
Galata Çinili Rıhbm Han N A T T A 

Tel: 42501 Galataaarıy 44914 

M. M. V. Hava müsteşarlığından: 
Hava müsteşarbğı münhalatın. 

da bir mimar ile bir inşaat ressa. 
mına ihtiyaç vardır. Taliplerin Ha. 
va Müsteşarlığına müracaatları. 
Talipler müsabaka imtihanına ta. 
bi tutulacaklardır. (5552) (7501) 

Istanbul Sihhi Muessesesler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Muhterem İstanbul halkı sevinç içinde 
• 

I pekli kıımaş ilıtigacınız için 
arhk Bursaya kadar zahmet etmiyeceksiniz. 

Çünki: 
Hacı Sabri Kumaş Fabrikaları 

mamulatı 

SUL TANHAMAM: Venicami caddesi No. l 6da 

HACI SABRI MAHTUMU 
TiCARETHANESİNDE 

TOPTAN ~ PERAKENDE 
sablıyor. ._ (7713) 

sıif rahatsız edert 

-bu karın •••gınııctln\ 

Jzaıe ediniz •. · 

Halil LI N 1 A sentürilnil giyfolV 
VucudünUzde mevcudiyetini bile hisset;, 

mlyeceksınız , Giydiğiniz anden Jlibare.V 
JUcudUnUz lıeman bır çok sanllmeıro 

ıncelecektır . fazla ılarak iyi we ellıllk~ 
trıkoıunun daımi ve mUessır masajı llJetiıı
de zahmetsiz ve yorucu rejimden ari ılarall 
bütlin /azla semizliği izale edecekllr •. 

Bunu, ma§azarıııza gelip ıecrUbe idi'> 
niz. Veya karnınızın kuturunu " mecıııO 

lrtifaını bildirerek adresinize gllndertıa;d 
fialı ı 17. lira - Slph 20. lira 
vaınız, BevoQıu'nda 

Tünel mevaanında 12 NO 
lstlklAI caddesi 385 NqJ) 

-

ma§azaıarında satılır~ 

.J'ARl!I • IRG. noahı . nau •ma111111 ' 

Ziraat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü için yaptırılacak mefruıat 21 

gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmııtır. 
Bu işe ait münakasa evrakı 15 lira bedel mukabilinde Zi· 

raat Vekaletinde Yüksek Ziraat Enstitüsü Bürosu Müdürlü 
ğünden alınacaktır. 

Taliplerin münakasa şartnamesinde yazılı vesikalarla 
kendi teklif edecekleri bedelin % 7 ,5 u nisbetinde muvakkat 
teminat mektuplarile birlikte ihale giinü olan 4 Teşrinisani 
933 tarihine müsadif cumartesi giinü saat 15 te Vekalet İn
şaat Komisyonuna müracaatları ilan olunur. (5617) 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 

Tıp talebe yurdu icin lüzumu olan (260) adet muıamba gamselenin 
olbaptaki şartnamesi veçhile ve 7 (T eşriniaani) 933 Salı günll saat 
14 de aleni münakasa suretile sebo alınmak üzere münakasaya kon
muştur. Bu baptaki şartname ve numuneyi görmek isteyenlerin Ko-
misyona mücaatları. (5615). 7544 -----------------------.:.:75::6:::,5 ... ~ 

Alım. Satım Komisyonu ilanları. 

Pazarlıkla Rakı Şişelerine mahsus (17 ,, 22) milimetre
lik (100,000) adet Mantar satın alınacaktır. Taliplerin 
şartname ve nümuneleri gördükten sonra 24-10-933 salı gü 

JıÜ saat 14 te Galata'da Alım, Satım Komisyonuna müracaa 
tları. (5639) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumaşı Dairede Mahfuz nümunesine tevfikan gösterile

cek fabriakdan alınmak üzere İdare müstahdemini için 230 i
la 250 takım kışlık elbise ile ayni miktarda kasketin imali 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
9 T eşr;nisani 933 tarihine müsadif perşembe gü-
nü saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu bapta ki 
şartnameyi görmek üzere Gal .ıtada Rıhtım Caddes!ndeki lda . ~- - -
rei Merkezıyeye müracaatları. (5703) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi binasın-

daki Kaloriferlerin merbut keşif mucibince tamiri kapalı zarf 
u~ul.~ !le m~nakasaya korunu~ ve 1 Teşrinisani 933 çarşamba 
gunu ıhalesı yapılacaktır. Talıp olanların keşfi görmek üzere 
mektebe ve münakasa için ~uayyen giinde saat 16 da temi
nat makbuzlarile beraber Komisyona müracaatları. {7425 ~ 

(5523l 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

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

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Satın Alma Komisyonundan: 

1 Muhafaza kıt' atı için satın alınacak " 14600,, metre çamaşırlık 
bez kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa tartları kağıdının tasdikli &uretlerı Gümrük Mu
hafaza Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma komisyonundan alına· 
cakbr. 

3 - Münakasa 25-10-933 tarihine raıtlayan Çarşamba ğünü saat 
"14,, on dörttedir. 

4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve müessese sahibi 
veya vekili olduklarını ispat edecek veaikai makbuleyi ve biçilen be
delin •0 7,5 K"u o!an iğreti güvenmelerile teklif mektuplarını ihaleden 
evvel komisyona vereceklerdir. 

5 - Örnek Satmalma komisyonundadır. İstekli!er orada görebi-
lirler. 5346 7198 

Umumi Ne~riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
L - - Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 


