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Goemboes'ün 
Ziyareti 

Türkler Anadoludan Avrupaya geç
tikten aonra aradan yarım asırlık bir 
zaman bile geçmeden kendileri kadar 
ceıur ve kahraman bir millet ile kar
tılaımıtlardı. Bu millet Arpad'ın ida • 
l"eainde dokuzuncu a.rın aonlarına 
doğru bilahara Macariatan iaınini a.lan 
tnmtakada devlet kuran özkardeıleri 
Macarlardı. Gerek Türklerin ve gerek 
Macarların lalavla"1a mücadeleleri 
çok aeri ve muvaffakıyetli neticeler 
•ermiıti. Macarlar on sene içinde za· 
l'ıf Moravia imperatorluğundan eıer 
bırakmadılar. Türloler de 1353 aene
ainde Avrupaya geçtikten sonra 1365 
•enesinde payitahtlarını Buraadan 
Edirneye naklederek 1371 senesinde 
Sırpları, dokuz aene sonra da Hırvat· 
ları mağlup ettiler. Ve nihayet Kral 
Sigizmund devrinde, yani 14 üncü 
aaır devrilmeden Macarlarla karıılaş
hlar. Bundan ıonra bu iki asil mille
tin mücadeleıi, 0 aıırlar taribinip par
lak kahramanlık nümunelerinden bi -
ridir. Macaristan nihayet Türklerin 
eline geçti. Ve a"~ ~-ilo .. ıu K.a• 
ra Mustafa Patanın ikinci Viyana mu
harebesindeki hezimeti üzerinedir ki 
Türkler Macariıtanı da terketmeğe 
tnecbur kaldılar. 1699 senesinde im -
z~lanan Karlofçe muahedeaile Maca• 
1'1ıtan Türklerden ayrılıyor; fakat a· 
ll'la.nıız bir yabancı unsurunun tahak
lriimü altına giriyordu. 

. Bundan sonra Türk.ler özkardeıleri• 
il.in Habsburg tahakkümünü atmak 
t?lundaki me4ailerini uzaktan büyük 

ır aempati ile takip ettiler. Büyük 
1'ranaız ihtili.linden aonra Avrupanm 
~er tarafında milliyetperverlik hare
•eti inkiıaf ettiği zaman, Macarlar 
:a 1830 ve 1849 aenelerinde ecnebi 
oyunduruğundan kurtulmağa çalış -

tnışlardı. Türkler bu mücadelelerde 
Macarların davalarını benimsediler. 
Ve 1848 ihtilallerinde Macar milliyet
rerverliği Habsburg ve Romanof ordu
ları tarafından ezilince, Türk toprak .. 
arına iltica eden Macarlara miaafir

Perverlik gösterdiler. Türkler, 19 
tlııcu aınn ortasındaki bu misafirper
;•erliklerile, az kaldı devleti Rusya ve 
Avusturya ile bir harbe sürüklüyordu. 
.Esasen bu misafirperverlik yüzünden 
Türkler daha evvel Çarlık Ruayası ile 
bir harbe giriımemişler miydi? Fakat 
19 uncu asrın ortasında Birinci Niko
laya karşı Lehlileri ve Macarları hi • 
~"Ye eden devlet, Isveç Kralı Onikin. 
:"' Şnı. himaye eden •vlet değildi. 
l\ncak bu zilfına rağ .1, Koşut ile 
lll'k~daşları Habsburg ımperatorunun 
cellatlarına lealim edilmedi. 

Dün memeketimize gelen Macar 
Batvekili Goemboes ile H . . 
llr M K arıcıye na • 

;~ · anya, harp meydanında ve 
,su . zanıanJannda asırlarca temaslar 
neticesind 1 d • •

1 
h. e anı ıgımız ve sevdiğimiz 

~.1 ır milletin mümessilleridir. Dün
"'U A' l•ns telgraftan, muhterem Ma -
car Baı kil' . ~ \'e ının, Ankaraya gelmek 
ıızereyola~k li: .. l ... 1 Cli... • ,.ı ar en ıu aoz erı soy e • 
guıı bildiriyor: 

) - Biz akrabalarımızın :yanına gidi
orıı.z. 

lıü E~et. ,_Biz de aıil Macar milletinin 
~l Yük mumeHillerinl kardeı gibi kar-

ıyoruz. Kardeı gibi ıelamlıyoruz. 

Macarlar son büyük harpten en 
~k zararla çıkan milletlerden biridir. 
Macarlar 1867 aeneainde iatilclallerine 
.1.avuımakla beraber Habıburg hane
danı ile olan rabıtalarını muhafaza 
etmiılerdi. Bu bağ Macarlara çok pa
halıya mal oldu. Şimdi anlatılıyor ki 
Macar Baıvekili, 1914 aenesinde A • 
°"'•t.urya - Macariatanının Sırbistan ile 
harbe girmesine taraftar değildi. Hat
ti harp aleyhinde uzun bir muhbra 
)azarak inıperator Franıova Jozefe 
takdim etmiıti. Ancak Avusturya Ha
t-iciye nezaretinin •e bilhassa erkanı 
harbiyeıinin kurbanı oldular ve harp
te büyük fedaka"1ıklara katlandıktan 
lonra harbiıa ıonunda da arazi kaybet
tiler. Harpten ıonradır ki hiç bir mem· 
leket ve hanedan ile iliıiği olmayan 
tnüstakil Macaristan, Avrupa devlet -
lerinin sırasında yerini alıyor. O gün
denberi müstakil Macaristanın siya
&eti, bir nokta üzerinde temerküz et
lıliıtir: Milli hudutların dışında kalan 
ll'lacarlann anavatana kavutmalannı 
teınin etmek. Macariıtanın bu me§ru 
davası Avrupada büyük sempati u -
Yandırmıştır. Macarlar takdir ederler 
ki bu, aulh ile varılacak bir hedeftir. 
Macar kardeılerimiz emin olabilirler 
ki milli davaları, her milletten ziyade 
kardeıleri olan Türklerin kalplerinde 
ıamimi bir m3kes bulmuıtur. Macar 
devlet adamları dün memleketimize 
ayak bastıkları günden beri görmüı 
olacaklardır ki haklarında göaterilen 
kabul, teamül iktizası resmi bir kabul 
değildir. Bir kardeşin kardeş millet 
rnürnessiJlerine karşı kalpten ve can

dan gelen karde§lik tezahürüdür. 
'Muhterem Macar Başvekili ile Hari
ciye nazırına hoş geldjniz der ve on .. 
ların şahıslarında kardeş Macar mil -
Jelini selamlarız. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Macar Nazırları d .. el dile ' Bu ün Gazi • a 

Macar Ba§uelıili ue nazırları dün aabah ıehrimizde ütilıbal edil~lerlıert 

Muhterem misafirler mutat ziyaretler
den sonra abideye bir çelenk koydular 

Avdetle Ertugrul gafı ile T ekirdağa gidecekler 

küşat T ekirdağda Rakodzi'nin oturduğu evin 
bulunmak üzere Macar ayan ve 

resminde 

mebusları ile yüksek zevattan 300 kişilik bir kafile geliyor 
Ankarayı ziyaret edeceğini yazdı • telde bir müddet istirah~t etti~t~n son 

ğımız Macar Baıvekili M. Goemboeı ra vilayete giderek vah. Muhıttın Be-
ve Hariciye nazırı M. De Kanya dün yi ziyaret etmiş.lerdir. Bıraz .son.ra ~a-
aabah konvansiyonel trenile refakatle li Bey de otele gelerek kendılerıne ıa-
rinde Macar gazetecilerinden bazı ze• dei ziyaret tmİ§tİr. 
vat bulunduğu halde tebrimize gel • M. Gombeoı ve M. De Kanya bun 
miıler ve akşamı Ankaraya gitmişler• dan sonra Macar konsoloshanesini 
dir. Misafirler, Edimede teırifat me • ziyaret etmişler 'fe saat 12 de Taksime 
murlarından Şemsettin Bey ve Macar giderek cümhuriyet abidesine bir çe-
aefiri M. Tabi taraflarından karıılan- lenk bırakmıtlardır. 
mıtlardı. Hariciye Vekaleti namına Macar ıefirinin ziyafeti 
Refik Amir Bey de Küçükçeklnecede Macar selır1 M. Tabi dün Cerde 
misafirlere ho§ geldiniz demiıtir. Tren d'Orient'da misafirler şerefine 15 ki-
aaat 10,20 de Sirkeciye vaaıl olmuı • ıilik husuıi bir öğle yemeği vermittir. 
tur. Sirkeci istasyonu bu müna&ebetle Misafirler ziyafetten aonra Perapalaa 
Türk ve Macar bayraklarile donatı! • oteline dönmütler ve oradan otomobil 
mııtı. Muhterem miaafirler istasyonda !erle ıehirde bir gezinti yapmışlardır. 
hükfunet namına vali Muhittin, Bu " 1 Ankaraya hareekt 
dapeıte ıefirimiz Behiç beylerde Ma-
car sefareti erkanı ve Macar konsola • Miıafirler saat 17 30 da hususi 
ıu ve istasyonda bulunan Macar te • bir mut ile Haydarpa§~ya geçmiıler-
baaaından birçok halk tarafından kar dir. Hava yağmurlu olmaaına rağmen 
ıılanmıılardır. Sefir M. Tabi vali Mu- birçok halk Haydarpaıa iskeleainde 
bittin Beyi muhterem miıafirlere tak· misafirleri beklemekte idi. lıkelede 
dım. etmı'•tı'r. M. Goemboes ve. M. M B ..- ab·d , yapılmış olan tak Türk ve Macar bay , acar aıııe..... ı eye çelenlı lıoy- ki ·ı .. 
De Kanya J•ıtasyon salonuna geçtıkle- d lı y d ra an e auıenmiı ve hava karanlık 

k t f 
u tan sonra. anın a Hariciye nazın olduğu için zarif fenerlerle aydınlatıl 

ri aırada bir müfreze aı er ara ın • 
dan selamlanmıtlardır. Muzika Ma • dikleri Perapalas oteline gitmif]er " mıı~ h . f' 

1 
dir. u terem miaafirler refakatlerin-

car milli martını çalmııtır. Mısa ır er de vali Muhittin Refik Amir lsmail 
d t b. b. 'Abideye relenk H kk B h ' ' halkın a.!kııları arasın a O omo ıe ı- "' a ı, e iç Beyler ve M. Tahit bu-

nerek hükılmet namına misafir edil - M. Goembeos ve M. De Kanya o • (Devamı 5 inci sahifede) .... ·M·i~~f i~ ... f il~<l~. ·~~~i;i .................................... . 
bir dostluk günü 

Vali Bey bu akşam misafir kumandan 
ve zabitlere bir ziyafet veriyor 

G te muhabirleri Rus lıruuazörü-
aze . d 

nün gövertesın e 

D .. Rus donanmasında do- 1 
un, f 

kumandanı tara ın-nanma . . 
dan bir öğle yemeğı t~rtıp ~-
dilmittir. Bu ziyafette valı muavı
ni Ali Rıza, Cümhuriyet H.a~k fır
kası vilayet heyeti idare reısı Ce~
det Kerim Beyler, İstanbul Den.ız 
kumandanı Tayyar Bey ve.bahrı • 
ye erkanından bazı zevat ıle. do • 

kumandanı ve zabıtanı, 
nanma I 1 k 
S t k onsolosu ve konso os u 

ovye • · · t a 
k • Sovyet hükumetının a at er anı, • 

militeri, Tasa Ajansı muhabiri bu
lunmutlardır •• 

Davetliler evvela kumandanlık 
gemisini gezmif, sonra yemek ye· 
nilmittir. 

Yemek esnasında ve bu toplan
tının devamı müddetince iki hü -
kiimet ve milletin çok samimi ve 
derin dostluğu etrafında görütül • 
müttür. 

öğleden sonra kumandan Rall 
Cenapları gazeteciler terefine kru 
vazörde bir çay ziyafeti vermittir. 
Ziyafette Rus Ceneral konsolosu 
M.Zaviling, Tası Ajansı mümessili 
M. Yablonski ve bazı zevat hazır 
bulunmutlardır. 

Gemi zabitanı bu vesile ile kru
vazörü misafirlere gezdirmitler ve 
istifadeli maliimat vermitlerdir. 

Bugün Sipahiocağmın tertip et -
tiği çaya Rus donanması kuman • 
danı ve zabitlerile Rus konsolosu 
davet edilmitlerdir. 

Kendi 
T aggarelerimiz 

ANKARA, 19 (Telefonla) -
Kayseri Tayyare fabrikasında inşa 
edilen üç mektep tayyaresi Cüm
huriyet bayramında Ankarada ilk 
uçuşlarını yapacaklardır. 

M. Çaldam 

Yunan meclisi 
Dostluğumuzu 
Alkışladı 

Başvekil mu halef etin mec
lise dönmesini isteyor 
'.A. TINA, 19. A. A. - Dün akşam me

aııiıine baılamıı olan mecliste M Çal-, . 
daris Cenevre ıeyyahatinin ve hüküme
tin Ankaradaki faaliyetinin neticelerini 
bildirdi. Bu faaliyete temas ederek M. 
Çaldaris Türk·Yunan miıakınin tefcrrüa 
tını anlattı, bu miaakın iki devlet araıın
d~ ~cv~nl ~oıtluğu kuvvetlendirdiğini, 
bulun sıynıı fırkaların üzerinde anlaş
mı~ o!dukl.arı ! unanistanın harici siya .. 
setı dırektiflerı dahilinde olarak iki dev 
Jetin huıuıi ve müıterek menfaatlerine 
istifade temin ettiğini söylemi§ ve de-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• n ·a aya 
1 e 

'Hitler Dançiği ve Sarredan 
başka .İµüstemleke isteyor 

Bir taraftan da uyandırdıkları fena 
tesirin izalesine çalışıyorlar 

BERLIN, 19 (A.A.) - Baıvekil 
~· Hitler Daily Mail gazeteainin Ber 
lı nmuhabiri M. Vard Trice ile yaptı- ı 
ğı bir mülakatta bilhaasa Dançiğ klu 
varı hakkında ıunları ıöylemittir: 

- Almanya Veraay muahedeainin 
b.u .husustaki ma.ddeainin değqtirilme 
aını gerçekten ıatemetkedir. Ancak 
Almanya bu dileğine müzakere yolu 
ile ulaıabileceğini ummaktadır. Bun • 
dan sonra M. Hitler Almanyanın mü
savi haklar dairesinde yapılmamıt mu 
ahedeleri hiç bir vakitte imza etmi • 
yeceğini yeniden .öylemitıir. Bunun 
Üzerine muhabir M. Hitlere ıu açık 
auali ıormuıtur: 

- Bu sözden maksadınız Alman .. 
yanın kendisine müsavi muamele ya. 
pılmadığını ileri sürerek beynelmilel 
taahhüt ve mükellefiyetlerinden kur
tulmuı olduğunu söylemek midir 7, 

M. Hitler bu suale §U kaçamaklı ce 
vabı vermittir: 

- Şimdiye kadar ne gibi veıikalar 
imzalamıtaak onların tatbikını kudre
timiz dahilinde yerine getireceğiz. 

Muhabir Almanyanın gittikçe ar • 
tan nüfuıu hakkında bir ıual aormuı
tur. M. Hit!er bu suale cevap olarak 
demiıtir ki: 

Almanya birkaç müstemleke edin-

~~ği özlemektedir. Bununla beraber 
dıger .. bazı meseleler gibi bu mesele 
e? m.uzak~re yolile halledilebilir. Şu 
cıhetı temın edebilirim ki biz mü&ttm 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Elelıtrilı tertibatına ait satıılar ııe hazırlılılar gün geçtilıçe artıyor. 

Dış memleketlerde de bü~ 
yük bayram kutlulanacak 
Proğram hazırlandı. Kontenjan harici 

.. . duy ve ampul çıkarılıyor 
Cumhurıyet bayr~ı~da ıe~rimiz- canla kutlulanmaunı temin makaadile 

de yapılacak meraıımı tesbıt eden elinde gördüg" Ü büt.. t · k' 
komiıyon d.. · t• un vaaı a ve ım an-
b.. .. h un ıon 1~ ımaını yap~r~k !ardan iıtifade çarelerine büyük bir di~ 
p utün azırlıkları ıkmal etmııtır. kat ve ehemmiyet atfetmiılir 

rogram her ıenekinden daha çok Komisyon bu makıatla hlr taraftan 
mufaa~aldır. lıtanbulda fevkalade yabancı memleketlerde bul T" k 
beraıım yapılması için her türlü terti v~tandaş1arını~ ana vatandau;::ılanu~ü. 

at alınmııtır, yuk bayrama ııtiraklerini mümkün kıl-
M_~mleket hudutları dısında mak suretile yurdumuzun iç ve dıtında 
Yukıe~. ~~~·?'~n cümhuriyetin o- bütün Türk ~~~tine ıamil bir sevinç 

nuncu yıldonumu ıçın kutlulama progra- v~ heyecan bırlıgi yapmağa çalıtırken, 
mım hazırlarken bugünün memleket hu- dığer taraftan da bütün dünyaya 29 teı-
clutlan dıtmda da ayni kuvvet ve heye- (Devamı 5 inci sahifede) 

lliin Galatasaray lılübünün yirmi sclıi zinci yıldönümü münaaebeıile 
yanda bir çay ziyafeti ueri idi ııe madalyalar teuzi edildi. 

Tokatli-
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Tarihi tefrika: 138 

Sultan Hamidin kırklara karışması! 
1 

Sultan Abdülhamit Han, Hrrkayi saadet hademelerinden 
oluyor! - Hırkai şerife hademeleri.- Bir taşla iki kuş 

vurduğu için, Abdülhamit, memnun! __ ...... 

Metrutiyet idaresinin tesisi ve 
kanunu esasinin ilıinı bahisleri, 
iki tıı.raflı; müsbet, menfi tckil
lerde cereyan etmekte olduğu bu 
sıralarda Sultan Hamit, İali.ınla
rın teveccühlerini lcazanmak, kalp 
!erini, fikirlerini kendi lehine çe
virmek için bir takım dini, dünye
vi tepfirlerde bulunuyordu ki bun
lardan kısmen bahsetmittik. 

Cevdet Pata ve mÜfahiri üle
madan isimleri geçen arkadiqla
nnın maruz müteleaları ve buna 
karşı Milat Pata ve Abrar fırka
sı erkanının daha ruhlu Ye mües
sir netriyatı alevlendiği aon gün
lerde paditahın Topkapı aar&J'l
na giderek bir gece orada kalma
dığı ititilmitti. 

Ötedenberi Hırkai Saadete hiz
meti mesbure ve hassa ile mükel
lef bulunan kırk hademe efendi
lerden biri vefat etmekle bir lıa
demelik münhal kallDifb. Zab 
,ahane, kemali züht ve takyası 
ve bahusus Hazreti Resulü Ekre
me olan D.tk ve tcvk ve tazimi 
sainesile mezkılr hademeliğe talip 
olmuştu. Otuz dokuz efendi, it
tif akıira ile o hizmeti falıireye in
tihap ve tayin kılınmıt Ye o gün
den itibaren kırklara dahil olmut
tur. 

Ertesi günü, Şerif Abdülıııut
talip Efendi ile nakibületraf Ye 
sair ülema ve rical de, hademe pa
dip.hı ( ! ) tebrik eylernitlerdi •• 

Enderunu hümayun usul ve a
datma dair tarihlerimizde çok 
mühim ve etraflı tafsilat vardır. 
Orı;Ja, büytik hürmet Ye ihtifal 
makamında mahfw: tutulan Hır
kai Saadetin mahalli mahsusu dai
ma tathir ve tanzif ile hassaten 
mükellef ve gece gündüz biç fa
sıla vermiyerek Kur'anı Kerim te
lavetile muvazzaf kırk bademei 
mebrüre vardır. Bunlar, YaVU% 
Sultan Selim zamanmdanberi ay
ni itle memur ve mükellef bulun
maktadırlar. 

Bu kırk zatın mentei , seferli 
ve hazine odaları denilen daireler
dir; mezkur odaların mensup ve 
müstahdemleri olan efendilerin en 
kıdemlisi kırklara dahil olabilir. 
Kırklardan biri vefat edene, ya
hut batka bir özrü sahih ile 
;:ekilirse, Seferli ve Hazine oda
ları efendilerinden en kıdemlisi, 
onun yerine intihap ve tayin olu
nur. 

Denebilir ki gerek kuklar ve 

gerekse Hazine ve Seferli odaları 
ve Enderunun sair kısımlan me
mur ve müstahdemleri pek temiz 
seciyeli ve çok terbiyeli ve elue
riyetle bir marifet ve san'at sahi
bi ehil ve erbap zatlardır. içle
rinde sanayii nefısede töhret ka
zanmıt çok mahir üstatlar, pirler, 
muıikitinaslar, güzel sesli hafız
lar yetitmiiftİr. 

Hırkai Şerifenin bu has bizmet
cileri, senede bir gün, yani rama· 
zam tcrifin yirmi yedinci gunu 
pek müstesna vaziyet alırlardı. 

O günün gündüzünde, gece
sinde, münhasıran ibadat, taat, 
ezkar, tahmidat ile İftigal eder
ler. Ley!ei Kadirde, sofa gecesi 
denilen bir ayini mahsus yaparlar. 
Bu gizli bir ayindir. Hep birlikte 
hırkai mukaddesenin mahfuz bu
lunduğu yerin namazgahı olan 
büyük sofada, gizlice ifayi taat ey
lerler. Bu sofa gecesi, timdiye ka
dar Enderun aleminde bir sır o
larak kalmıttır. 

Kırkların orada geçirdikleri 
saatlerde, ne yaptıkları, ne itle
dikleri, ne gibi tecelliyat Ye esra
ra Yakıf olduklan külliyen mek
tum ve mahrem tutulmuflur. 

Sultan Abdülhamit, kırklara 
karıtmıt olmakla, bir lafla iki kut 
vurıııut oluyordu. Hem kemali 
züht ve takvasını gösteriyor, hem 
de sofa gecesinin esrarını öğren
mit oluyordu. 

Her fCYİ öğrenmek, bilhasaa 
gizli tcYlerin ıırrmı açmak, perde
sini kaldırmak Abdülhamidin 
batlıca meraklarından biriydi. 

Kırk hademei hassanın vazi
felerinden biri ve en mühimmi, 
dairei mübarekenin temizlenmesi, 
tozlarmın alınması, ıüpürülmesi, 
öd ağacı ve gülsuJU ile tathir o
fıınm••ıdır. 

Münhal kırkıncı hademeliğe 
nail olan Sultan Abdülhamit, na~ 
bmdan bir kaç gün sonra nöbet 
kendisine geldiği cihetle, belinde 
Bursa iti, fakat ipeksiz pe,timal, 
batında fesi yok, beyaz tülbent 
sarılı, ayağmda genit, siyah hiz
met papuçları olduğu halde ifayi 
hizmet etmittir. 

O güne kadar gelip geçen pa
ditablar, Hırkai Saadete hürmet 
ve hizmet etmitler ise de Sultan 
Hamit gibi hassaten hizmeti sülü
küne giren ve resmen kırklara 
karıtanı olmamıtbr. 

( Arka.ı uar) 

Yarın -ı~ 
Sultan Hamidin kırklara karışması! 

2 
f!ırkai saadet nigebban heyeti.- Abdülhamid'in 

saadet hediyesi.- ·Hırkai saadet alaylar 
Hırkai 

M. Benes Prag'a döndü 
VIY ANA, 19. A. A. - M. Be..ea, duD 

ıham 17 de Prague'a hareket etmiıtir. 
M. Benea'in M. Dollfusa ile TllPhiı u

zun rörüıme eınaıında iki memleketi 
alakadar eden muhtelif siyasi ve iktisa
di meselelere temas ediJmiıtir. 

Bilhassa ticari meselelere büyük bir 
ehcmmİTet Yerilmiştir. 

iki nuır, mümkün olduğu kadar ça· 
buk bir zamanda ticaret mukaYelesine 
il.iveten bir mukavele daha Tapılma .. 
için müzakereye ceçilmeıine karar Ter 

..U~lerdir. 
ltalyl\'nm muhtırası h kkmda noktai 

;ıal'.ıTlar teati edilmi' Ye bu ılll'etle bir .. 
çok me~leler halledilmiıtir. 

Japon sefiri Cenevreye gitti 
Japonya'nın Türk iye büyük elçisi Vi

kont Musluıkoji, silihları azaltma kon
(eransuıa Japon murahha.ı olarak i•ti
rak etmek üzere evvelki akıam Sempİon 
ı~r" sürat katarı ile Cenevre'ye gitmiı· 
tir. 

Vikont Musbakoji'nin gaybubeti eı
nasmd" elçilik itleri, müsteıar M. Suca 
ta•·a(1ndan görülecektir. 

Fransız sefareti baş 
katibi gidiyor 

Fransanm Ankara sefareti ı..t1catibi 
M. Tarbe de Saint Hardouin Bertin se
fareti batkitip!iiint naldonuhnıııtur. 

Istanbul Onuncu Cumhuriyet 
Bayramı Kutlulama 

Komitesi Riyasetinden: 
lstanbul Vilayeti dahilinde onun_ 

cu Cumhuriyet bayramı münase. 
betile intişar edecek bilcümle 
mecmua ve kitaplardan altışar 

tedarik nusha komisyo umuzca 
edileceğinden böyle mecmua ve 
kitap sahiplerinin komisyonumzu 
şimdiden haberdar etmeleri rica 
olunur. (5778) 

MiLLiYET CUMA 2u TEŞRiNiEVVEL 1933 

HARiCi HABERLE 
M. Titulesco'nun 
Ziyareti 

--:ı-~ 

Bükreş gazetelerinde 
dostane neşriyat 

BOKREŞ, 19. A. A. - Rador ajanaı 
bildiriyor : 

Hariciye nazm M. Titülesko'nun An 
karuyı ziyareti esnasında Romen mat
buatı Anadolu Ye Rador ajanslarının 
pek çok olan netriyahnı sütunlarına ge
çirmekle iktifa ederek tefsirleTde bulun 
mmnr~lo.rdı. Dün ııazeteler bu ziyaret 
bakkınd~ makaleler neşretmeğe başla
mıtlardır. Matbuat, Ankarada yapılan 
noktai nazar teatilerinin ve An.icara mu 
kaveleıinin 1&rk Anupası aulhu için ne 
kadar ehemmiyetli olduğunu tebarüz 
cttiı·mektedirler. 

Adeverul gazete.i, Ankara dostluk mi 
aak• ıun Balkanlarda hakiki bir sulh ku· 
rulmaaı yolunda ilk adım olduğunu mil· 
ıalıade etmekte "' bir Bal.kan lokanıo
ıunun tehal<kuk edeceği ümidinde bulun 
maktadır. 

Diğer pzeteler de ayni mahİJ'elte 
m:Jı.aleler yazmaktadırlar. 

Romen gaz.eteler ne diyor 
BÜKREŞ, 19. A. A. - Rador Ajan-

" bildiriyor : . 
Gazeteler. Ankarada imza edilmiş o

lan Türk-Romen misalmım ehemnü)'Ctini 
müttefikan kaydetmektedirler. 

Arııus gazetesi, Ankara misakının ak
lini selamlamakta ve Ankarada M. Ti
tülescuya kartı ııösterilen eyi kabulün 
ve Türk matbuatı neıriyahnm iki mer:n 
leket arasındaki tefriki mesainin ehem· 
miyetine delilet etmekte olduğunu ya· 
Zl":fOY. 

·Balkanların nıüslihane bir surette ih
y~ ve hnarına mataf icraat seri ve ahenk 
tar bir suretle deYam etmektedir, 

Gazeteler, umumiyetle küçük itilifm 
siyasetiyle M. Titülescunun hali hazır· 
da Balkan hükU...et merkezinde sarfet
mekte olduğu mesai arumda bü,,ük bir 
mutabakat mevcut olduğunu kaydedi
yorlar. 

Dörtler misakı 
Suya düşüyor 
Fransız Hariciye encümeni 

hükumetten 
izahat istiyecek 

PARIS, 19. A. A. - Havas Ajamm· 
dan : 

Meclis hariciye komisyoDu harici si
yaset ve bilhassa Almanyanuı çekilmeol 
üzerine doğan vaziyet hakkında noktai 
nazar teatisine baılamqür. 

K11a bir müzakereden Mnra komiıyon, 
Almanyanın yaptrğı hareket dolayisiyle 
dörtler misakının artık kabili tatbik ol· 

~ miyacııiına karar vermi.stir. 
Komiserlerden biriol Almanların ta

leplerinin merkez noktası olarak telekki 
et tikleri Sarre meselesine nazarı dikka
ti celpetti. M. Goebbels'in nutkundan 
ç•kan mana budur. 

Komisyon M. Paul Boncour'dan gelip 
bu mesele hakkında hü~Uınetin noktaı 
nazarını bildirmesini rica ebneğe karar 
vermi~tir. 

Hitlercilerin hudutta 
bir taarruzu 

VIY ANA, 19. A. A. - Salzbourg ~
d .. n bildirildiğine göre alb Hiı:ler'ci A
vusturya hududunda bir karakola taar
ruz ehnıtlerdir. 

Açılon P.tq neticeolnde Heimnh· 
r<'n'lerden bir Hitlercilerden de bir kiti 
ağır yaralanmıtlardır. Hitlerciler yaralı
larını bırakarak kaçmıılardır. 

Amerika Almanyayı 
mes'ul biliyor 

NEVYORK, 19. A. A. - "Mütare
ke bayramları" komisyonu mütareke ıı• 
çit resminden Alman ve Anııturya .,... 
ki muhariplerini çıkarmağa kanır Yer
ıniıtir. Çünkü bı.ı Avusturya Ye Alman· 
yanın umµmj harpten dolayı meaul ol· 
madıklarrru zimnen tanmıalc demek o
lur .'' 

Volga Almanları 
cümhuriyeti 

MOSK#'V A, 19. A. A. - Tas Ajan-
sı bildiriyor : • 

V olga Almanlan cümhuriyetinin 15 
İnci yıl dOnümü bütün Sovyct Rusyada 
baı arc lle tesit olunmaktadır. Bu on bet 
sere içinde mezklır Cümhuriyet bütün 
sal1nlarda en büyük terakkileri elde et
mittir. 

Arnavutluğun Sofya 
sefirliği 

SOFY A, (Milliyet) - Arnavut
luk sefiri M. Para Sofyayı terkede
rek lıtanbul tarikile memleketine ıit
miıtir. 

M. Parayi elçimiz Tevfilı. Kamil 
Bey i.Je Romen, Yuııoılav ve PolODya 
sefirleri Ye Bulıarlar teıyi etmi}ler
dir. 

Demiryolu d~manı 
komiteciler 

BELGRAT, 19 (Milliyet) - Gev· 
geli mıntakasrnda Kovançka nehri 
boyundaki demiryolunu yeniden 8 ko· 
miteci tahrip etmek i•temiıtir. Fakat 
pusu kuran jandarmanın taarruzuna 
uire.nuflardır. Miiaademe netice.inde 
kaçmak iıtemitlerae de, jandarma 
kuvvetli hududu geçmemeleri için 
tedbir almı,lardır. 

Reichstag 
Bekçisi ne diyor? 
Bodrum geçidinden gece 

geçen adam kimdir? 
BERLlN, 19. A. A. - Havas ajan· 

ıından : 
Dün Reichıtag'ın karşısında ve oraya 

bir bodrumla bağlı olan Reichstag reisi 
ıara)·rnın gece bekçiıi dinlcnmittir .. 
Şahi t yangın gecesi biç kimsenin boci 

rumd• n geçmediğine tehadet etmiıtir. 
Fakat gü.,düzleri alelekser bodrumun ka 
pııı açıktır. Fakat görünmeden kimsenin 
geçmek ihtiıali yoktur. 

Reisin suali üzerine taJıit, yangından 
10 gün evvel koridordan bir ayak sesi 
du)duğunu fakat birisinin kendiıinin 
Uyuyup U)'Umadığınr kontrol için eeldi 
ğini zannettiğini ıöylenıiıtir. 

Van der Lubbe'ün avukatı, kimin ge
lip kendisini kontrol edebileceğini sor
du. Şahit bunun amirlerinden birisi ola· 
bileceğini 5Öyledi. 

Dimitrof, bu hadiseden amirlerini ha 
bedar edip etmediğini sordu. Şahit müı 
bet cevap verdi. 

Torıtler, ~..ı.ide birkaç sual sordu. Şa
hit pek az ihtimal olmakla beraber, 
Reichıtag rci.i sarayına hizmet kapısın· 
dan ııirilebileceğini sö"ledi. 

Bekçinin ı~badeıinden sonra, muhake 
m-> m~\uıllinde tetkikat yapnw1• üzere 
talil edildi. 

Macarlar da 
Bekleyorlar ---Bir gün gelecek, Avrupa-

nın bu teh-
likeli vaziyeti düzelecek 

PEŞTE, 19 (A.A.) - Eski Baıve
lr.il M. Bethlen Y olcorai U jsaj gazete
ıinde silah bırakımı iti hakkında §U 
beyanatta bulunmuştur: 

Umumi harpten sonra cebren ka -
bul ettirilen sulh muahedeleri mağ -
liıp devletlere hiç bir emniyet verme· 
mittir. Bunlar çok silahlı olan devlet· 
lerin bir nev i serbest ganimoti halin
de bulunuyorlar. Şu büyÜk oöz tek -
rar edilip durdu: 

"Avrupada sulh tetkilatı vücude 
getirmek., fakat bunun yeııane gaye • 
ıi galip ve ditlerine kadar ınüsellah 
deyletlerin Avrupada bekemonyasınr 
ve askeri tefevvukunu temin Ye mu • 
hafaza ebnektir. 

Mağlup devletlerin gözleri önün
de hukuk müsavab vaitleri parlabldı. 
Fakat bunun ameli sahada tahakkuku 
sıra•• gelince, yeni pli.nlara ve bir 
çok bahanelere bat vuruldu. Binaen&· 
leyh ıilnruız bulunmakla beraber da· 
ima büyük bir devlet olan Almanya
nın nihayet sabrı tükenerek Cenevre
den aynlma kararın ıvermiı olmasının 
sebebi pekala anlatılır. Bu karar bun 
dan birkaç gün evvel Avrupa efkarı 
umumiyeainde bir bomba gibi patladı. 
Hayret edilecek bir tcY varaa o da 
Almanyanm verdiği karar değil, fa • 
kat ıu karar hususunda izhar olu • 
nan taaccüptür. Bu karar bir fener gİ 
bi bugünkü hakiki nziyeti aydınlata· 
cak ve herkes görecektir ki, takip o .. 
lunan yolda yürümek ve bildiğimiz U· 

sullere de•am etmek arbk imkansız -
dır. 

Almanyanın vermiı olduğu bu ka
rardan vahim ihtilafların tevellüt etmi
yeceğini ümit etmek isteriz. Bilakis bü
tün ufkun aydınlanmasını bekliyoruz. 
Avrupa. her ne sUTetle olursa olıun nİ· 
hayet bugünkü tehlikeli vaziyetten ve 
karşıklıktan daha süratle çıkacaktır. 

Macar bükUmetinin ittihaz etmi, ol
duğu bekleme bath hareketini tasvip et
mek lazımdır. Maamafih Macariatanm 
takip edeceği yol apaçıktır. Macariıtan 
ıilihlanndan tamamen tecrit edilmiı 
ve mürakıabaye tabi tutulmuştur. Fakat 
sulh muahedeıfode galip devletlerde biz 
zat kendileri silahlarını terkedecekle. 
Tini vadetmiılerdi. 

Şimdi sıra onlara gelmittir. 
Biz onlara sili.h bırakımını emre

demeyiz. Fakat onların da silah.lannı 
ve bize tatbik edilecek tedbirlerin ken· 
dilerine de tatbik olunması lüzumunu 
iddia edebiliriz. Bütün devletler hak
kında müıterek bir mikyasa istinat e
den bir mürakabe teıis olunmadıkça Ma
caristan, kendisince kabul edilen ve 
trianon muahedesine müsarrah bulu
nan mürakabeyi geçecek yeni ~ bir 
miirakabeyi kabul edemez. Diğer dev
letlerin ıilahlannı bırakmaları ve b;ze 
tatb:k olunacak mürakabenin kendile
rine de tatbik olunması için daha bir 
iki, dört veya sekiz sene beklemek esa· 
sen tahammülü kabil olmayan trianon 
muııhedesinin bizim aleyhimize olarak 
tadilinden başga bir mana ifade et
mez. 

Avusturya'da Hitlercilerle 
mücadele 

ViYANA, 19 A.A. - Za.bıta yeni· 
den aizli bir milliyetçi sosyaliat merke
zini ortaya çıkarmıştır. B'I. merkezde 
faaliyette bulunan gizli cemıyetin azası 
orta 11nıf bir ailenin evinde toplanmak
ta idileT. Çoğu gençlerden ibaret olan bu 
feoatçılar cürmü meşhut halinde yaka· 
!anmışlar ve tevkif edilmişlerdir. 
Zabıta darülfii.nunda çıkan son karga• 

ıalıklar üzerine darülfünun muhitini Si• 

kı bir nezaret altında bulundunnakta
dır. Çünkü zabtıa cemiyetleri dağıtılmıt 
olan milliyetçi s~yalist talebenin milli 
adı verdikleri baıka baıka tetlcilD.t altın 
da faaliyetlerine devam ettiklerini gÖ· 
rüp anlamııtır. Zabita bu teşekkülleride 
de daiıtmayi dütünmektedir. 

Gazi Hz. bugün öğleden sonra Macar 
Başvekilini kabul buyuracaklar 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - Macar misalir:erimizi getirecek 
olan tren yarın sabah dokuz. buçukta Ankaraya varacaktır.lstcuyon 
Türk ve Macar bayraklarile donan mıı bulunacak ve mutat merasimi 
askeriye yapılacakhr. 

Anadolu klübünde Hariciye vekili tarafından misafirler fere/ine 
mahsıu bir öğle yemeği verilecektir. Ôğleden •onra mi•alirler rem 
cümhur hazretleri tarafından kabul buyrulacak/ardır. Alqam yirmi 
buçukta ismet Paşa tarafından misafirler şerefine Ankarapalasta bir 
akşam yemeği verilecek ve bunu bir aüvare takip edecektir. 

Na/ ia vekili Avrupa ya gidiyor 
'ANKARA, 19 (Telefonla) - Nafia vekili Hilmi Beyin tedavi i

çin mezunen Avrupaya gitme•i mukarrerdir. Avdetine kadar Nafi« 
vekaletine Adliye vekili Saraç oğlu Şükrü Bey vekiilet edecektir. 

Beşinci Tıp kongresi garın açılıyor 
ismet Pş. bir nutuk sögligecek 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Be,inci Tıp kongrui cumarte•i gü
nü on bir buçukta meclu içtima .a /onunda toplanacaktır. l•met Pa,« 
bir nutukla kongreyi açacak ve Sıhhiye vekili Refik Bey Türk doktor
larına hoı geldiniz diyecektir. Açı lıf merasimine Mecli. reui Kazım 
Pa,a, vekiller, mebuslar ve hükü met erkanı davetlidirler. 

Öğleden sonraki içtimada maden suları, kaplıçalar ve içmele.
hakkında Akil Muhtar Beyin hazırladığı rapor okunacak ve bu meı>
zu etrafında diğer tebliğler dinlenecektir. Kongre üç gün devam e. 
decektir. 

Bu sene muhtelif sıhhat mevzuları üzerinde hazırlanan etüdlerin 
yekünu elliyi geçmektedir. Pazar günü Sıhhiye vekiileti taralından 
kongre şerefine şehir lokantaıında bir çay ziyafeti verilecektir. Kott 
gre münasebetile meclisin yeni i liive edilen kısmında bir de sergi 
açılacaktır. • 
YunanistanlsmetPş. Hz.ile T.Rüştü 

B. ye Sauveur nişanını ihda etti 
ANKARA, 19. A. A. - Bugün Yunanutan elçui, 8Qfvekil ismet 

Paşa Hazretlerini ve Hariciye Vekili Tevlik Rüftü Beylendiyi ayrı ay
rı ziynret ederek Sauveur nişanının büy;ik kordonunu takdim elmiftir. 

Başvekil Paşa Hazretleri ve Hariciye Vekili Beylendinin Yunan 
hükumetine teşekkürlerini ve gösterilen itinadan mütevellit tahcusü.
leı ini beyan ettihten sonra bunları çok kıymetli bir hatıra olarak ai
lelerinde muhafaza edeceklerini ifade ettikleri öğrenilmiştir. 

Cenupta 24 kaçakçıgakalandı 
ANKARA, 19 ( A.A.) - Birincitefrinin üçüncü haltcuı içinde ce. 

nup hududunda 24 kaçakçr vak'ası olmuştur. 
Bu vak'alarda biri ölü 24 kdçakçr ile 30 kaçakçr hayvanı, 270 kilo 

gümrük, 450 kilo inhisar kaçağı tııtulmu~tur. 

Ankarada nümune hastanesi 
J\NKARA, 19 ( A.A.) - Cümhuriyet bayramının ikinci günü se> 

at 10 da yeni nümune hastanesi bincuiyle lulzıuıhha enstitülerinin a-
çılma resmi yapılacaktır • ı 

Yeni hastane binıuı her türlü le"nni techizat ııe tefkiliitiyle mo
dern bir müasese olarak kurulmaktadır. 

Kahirede Cümhuriyef bayramı 
KAHiRE, 19. A. A. - Anadolu Aiansmın lıususi muhabiri bildi 

ı iyor : 
Cümhuriyetimizin onııncu yrldönünürnü bayramına Mıaır Türkle

ri faaliyetle hazırlanmaktadır. 
Bu bayram münasebetiyle, burada metfun Türk şehitlerinin me· 

zarlanna çelenkler konulacaktrr. 
Gaz.eteler resimli makalelerle Türkiyenin cümhuriyet devrinde el

de dmif olduğu terakkiyi göstermek üzere şimdiden hazırlanmakta
dırlar. 

Millet meclisinde dün 
kabul edilen layihalar 

t\.NKARA, 19. A. A. - B. M. Mecli- ı 
si bugün reis vekili Refet Beyin reisli
ğinde toplanmııtır. Esbabı mücbire ve 
:ıaruriye dolayiıiyle takip ve tahsiline im 
kl\n görülemiyen borçlann te.-ki hak· 
kındl\ki m;ızbata olrunmuı ve mecliscc 
bu huıuıta bir karar almma11 ve yahut 
sadece ittili kesbedilmeıi lazım geleceği 
cihetinin tayini için mazbata teıkilib 
esa$İl/~ encümenine verilmiıtir. 

Maaı kanununun 8 inci maddeıinin 
tayinine dair olan kanunda yapılması is 
teilen 'tt:fsirin bir kanun mevzuu bulun ... 
duğu hakkındaki maliye ve bütçe encü
menieri mazbataları kabul edllmiıtir. Ye 
mek parasından vergi kesilip kesilmeme 
si cihetinin kanun sarahati karıısmda 
tcf~rine lüzum görülmediği hususunda· 
kı mazbata kabul olunmuı veAnkarada 
Afganistan sefareti tarafından iıgal e
dilmekte bulunan binanın Afganistan (,ü 
kümetine temlik edilmesi hakkındaki 
kanun tasdik edilmittir. 

f.lemurin kanununun 75 inci maddesi 
ne şu fıkranın ili.vesi kabul edilmi,tir: 
" Memleket haricinde ikamet sebeplerine 
vu miUi ıer-vet ve tasarruf hareketleri
nin icaplarına &Öre muvakkat müddet ve 
yrJk1ama ve müracaat usullerinin tayini 
hakkında hükUınetçe bir nizamname ya· 
pıJrr. o 

1933 senesi muvazenei umumiyesine 
dahil daire bütçelerinin fuılları arasında 
179 bin 797 lira indirilecek 15 bin liraSI 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü bay· 
ramın Maarif veki.leti tarafından açıla .. 
cı.k serginin tanzimine ....-e masarıfına kar 
şılık olmak Üzre maarif bütçesinde •· 
çılon fa.la fevkalide tahsisat olarak ko· 
nulmau ve geri kalan kısmının bütçe
nin diğer tertipletlı'le ilave olunma., 
hak!undaki kanun kabul olunmuıtur. 

Bunu müteakip kabul edilen üç kanun 
la, umumi mülhak ve mahalli bütçelerle 
idare edilen dairelerle ~yeıinİD en 
az nııfı.ndan ziyadesi devlete ait müe .. 
s~selerde daimi mahiyette yevmiye il• 

çalışanların Cümhuriyet bayramı tatili 
müddetince yevmiyelerinin itası, Cüm
buriyet bayraını yüluek komiıyonD ta
rafından CümhuriJ'etin onuncu yıl dönil
münü tesit münasebetiyle Ankaraya da
vet edilecek zevata miktarı iki yüzil illi 
memek üzre devlet deıniryollan üzerin 
de mütemadiyen seyahat için pemıi Ye
rilmesi ve bayram günlerinde tayyare
ler tarafından memleketimizin muhtelif 
yerlerine atılmak üzre baıtmlan küçük 
matbuaların azami on ton miktar.111111 dev 
!et demiryollan tanfmdan ücretsiz nak 
li, belediye teıkil&tı bulunan bütün t• 
birler ve kasahalarda hafta tatili kanu· 
nunun on cümhuriyet yılı bayramının 
devam ettiği üç gün içinde tatbiki ka
bul edilmiıtir. 

1666 numaralı kanuna tezyilen ,u ka
nun kabul edilmiıtir : " bu kanun~ ta 
yin ettiği müddet zatfmda tasfiye olu
nan memurlardan hizmet müddetleri 25 
seneye baliğ olmıyanlar askeri ve mülki 
tekaut kanununun 13 Üncü maddesi lıük 
müne tabi tutulurlar. 

Mecliı pazarteıi günü toplanacaktır. 

Fransız başvekili sefiri
mizi kabul etti 

PARlS, 19. A. A. - M. Daladi:r dün 
sabah Türkiyenin Paris ıefirini kabul 
elmİftİr. • --------

Amerika Sovyetleri 
tanırsa .. 

BOIS IDAHO, 19. A. A. - Ayan
dan M. Borah. bir nutuk ıöylemit n 
Ruıya ile doıtane münasebet teaUinin 
Amerikayı, diğer bahrimuhit deYletleri• 
ne ve bilha11a Japonya'ya kartı daha iyi 
bir vaziyete koyacağını ve aili.hlan b ... 
rakma ihtimalini daha fazla kuvvctlen• 
direceiinl Miylemitfu• 
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Tarihi tefrika: 138 HARiCi HABERLE 
M. Titulesco'nun 

Sultan Hamidin kırklara karışması! 
1 

Ziyareti 
---

- "lT 
Bükreş gazetelerinde 

dostane neşriyat 
BÜKREŞ, 19. A. A. - Rador ajansı 

bildiriyor : 

Reichstag 
Bekçisi ne diyor? --Bodrum geçidinden gece 

geçen adam kimdir? 

Gazi Hz. bugün öğleden sonra Macar 
Başvekilini kabul buyuracaklar 

Su1tan Abdü1hamit Han, Hırkayİ saadet hademelerinden 
oluyor! - Hırkai şerife hademeleri.- Bir taşla iki kuş 

vurduğu için, Abdülhamit, memnun! __ ,..... 
Hariciye nazın M. Titülesko'nun An 

karayı ziyareti esnasında Romen mat .. 
buatı Anadolu Ye Rador ajanalarırun 
pek çok olan neıriyatıru sütunlanna ge
çirmekle iktifa ederek tefsirlerde bulun 
m.ımı~ludı. Dün razeteler bu ziyaret 
hakkrndc< makaleler neşretmcğe batla· 
mıılardır. Matbuat, Ankarada yapılan 
noktai nazar teatilerinin ve Ankara mu 
kavcleıinin ~le Avrupası sulhu için ne 
kadar ehemmiyetli olduğunu tebarüz 
ettirmektedirler. 

BERLİN, 19. A. A. - Havas ajan
sından : 

Dün Reichatag•ın karşısında ve oraya 
bir bodrumla bağlı olan Reichstag reisi 
sarayının gece bekçisi clinlenmiıtir. 

'ANKARA, 19 (Telefonla) - Macar miaalir{erimizi getirecek 
olan tren yarm sabah dokuz buçukta Ankaraya varacaktır.lsta.yorı 
Türk ve Macar bayraklarile donan mıf bulunacak ve mutat merasimi 
askeriye yapılacaktır. 

Şahit yangın geeesi hiç kimsenin bod 
rumdrn geçmediğine §dıadet etmittir. 
Fakat güodüzleri alelekser bodrumun ka 
pııı açıktır. Fakat görünmeden kimsenin 
geçmek ihtitali yoktur. 

Anadolu klübünde Hariciye vekili tarafından misafirler fere/ine 
mahsus bir öğle yemeği verilecektir. ôğleden •onra mi.safirler reisi 
cümhur hazretleri tarafından kabul buyrulacaklardır, Akfam yirmi 
buçukta ismet Pafa tarafından misafirler 1ereline Ankarapalaıta bir 
ak,am yemeği verilecek ve bunu bir süvare takip edecektir. 

Na/ ia vekili Avrupa ya gidiyor 

Metrutiyet idaresinin tesisi ve 
kanunu esasinin ilanı bahisleri, 
iki taraflı; müsbet, menfi tekil
lerde cereyan etmekte olduğu bu 
sıralarda Sultan Hamit, İslamla
rın teveccühlerini kazanmak, kalp 
!erini, fikirlerini kendi lehine çe
virmek için bir takım dini, dünye
vi tepşirlerde bulunuyordu ki bun
lardan kısmen bahsetmittik. 

Cevdet Pata ve mütahiri üle
madan isimleri geçen arkadafla
nnın maruz müteleaları ve buna 
karşı Mitat Paşa ve Abrar fırka

gerekse Hazine ve Seferli odaları 
ve Enderunun sair kısımlan me· 
mur ve müstahdemleri pek temiz 
seciyeli ve çok terbiyeli ve ekse
riyetle bir marifet ve san'at sahi
bi ehil ve erbap zatlardır. içle
rinde sanayii nefıaede ,öhret ka
zanını' çok mahir üstatlar, p.irler, 
musiki,inaslar, güzel sesli hafız
lar yeti,miştir. 

Hırkai Şerifenin bu has hizmet
cileri, senede bir gün, yani rama
zanı terifin yirmi yedinci günü 
pek müstesna vaziyet alırlardı. 

Adenru) gazete.i, Ankara doatlulı: mi 
aak:nın Balkanlarda hakiki bir sulh ku· 
rulması yolunda ilk adım olduğunu mü
ıalıade etmekte Ye bir Balkan lokarnı>
sunun tebakkuk edeceği ümidinde bulun 
maktadır. 

Reisin suali üzerine p.h.it, yangtndan 
10 gün evvel koridordan bir ayak sesi 
du) duğunu fakat birisinin kendiainin 
uyuyup uyumadığını kontrol için geldi 
iini zan.nettiiini ıöylemiıtir. 

Van der Lubbe'ün avukatı. kimin ge
lip kendiaini kontrol edebileceğini ıor
du. Şahit hunun amirlerinden birisi ola· 
bileceğini •Öylrdi. 

Dinıitrof, bu hadiseden amirlerini ha 
bedar edip etmediğini sordu. Şahit müı 
bet cenp verdi. 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Nafia vekili Hilmi Beyin tedavi i
çin mezunen Avrupaya gitmesi mukarrerdir. Avdetine kadar Nafilı 
vekaletine Adliye veküi Saraç oğlu Şükrü Bey vekalet edecektir. 

Beşinci Tıp kongresi yarın açılıyor 
ismet Pş. bir nutuk söyliyecek 

gı erkanının daha ruhlu •e mües- O günün gündüzünde, gece
sir netriyatı alevlendiği son gün- sinde, münhasıran ibadat, taat, 
!erde paditahın Topkapı sarayı- ezkir, tahmidat ile İftigal eder
na giderek bir gece orada kalma· ler. Leylei Kadirde, ıofa gecesi 
dığı ititilmitti. denilen bir ayini mahsus yaparlar. 

ötedenberi Hırkai Saadete biz- Bu gizli bir ayindir. Hep birlikte 
meti ınesbure ve hassa ile mükel- bırkai mukaddeıenin mahfuz bu
lef bulunan kırk hademe efendi- lunduğu yerin namazgahı olan 
!erden biri vefat etmekle bir ha- büyük sofada, gizlice ifayi taat ey
demelik münhal kalmqb. Zab !erler. Bu sofa gecesi, timdiye ka
tahane, kemali züht ve tak.ası dar Enderun aleminde bir ıır o

Diğer razeteler de ayni mahiyette 
m:W.aleler yazmaktadırlar. 

Romen gazeteler ne diyor 
BOKREŞ, 19. A. A. - Rador Ajan-

•• bildiriyor : . 
Gazeteler. Ankarada İnı%& edilmit o

lan Türk-Romen mi.aakmm ehemmiyetini 
müttefikan kaydetmektedirler. 

Torgler, ,..:.ide birkaç sual sordu. Şa• 
bit pek az ihtimal olmakla beraber, 
Reichıtag reiıi 51l!'&yma hizmet kapum
dan l':irilebileceğini söyledi. 

Bekçinin t"hadetinden aonra, muhake 
...., m3\ıııllinde tetkikat yapnw'- üzere 
talil edildi. 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Bqinci Tıp kongresi cwnarte•İ gÜ· 
nü on bir buçukta meclis içtima salonunda toplanacaktır. l•met PQfa 
bir nutukla konpeyi açacak ve Sıhhiye vekili Relik Bey Türk doktor
larına ho, geldiniz diyecektir. Açılı~ merasimine Meclis rei•i Kıizım 
Pa7'1, vekiller, mebuslar ve hükü met erkanı davetlidirler. 

ôğleden sonraki içtimada maden suları, kaplıçalar ve içmeler 
hakkında Akil Muhtar Beyin hazırladığı rapor okunacak ve bu meu
zu etrafında diğer tebliğler dinlenecektir. Kongre üç gün devam e
decektir. 

ve bahusus Hazreti Reıulü Ekre- larak kalmıftır. 
me olan a'k ve tevk ve tazimi Kırkların orada geçirdikleri 
aainesile mezkür hademeliğe talip saatlerde, ne yapbkları, ne itle
olmuştu. Otuz dokuz efendi, it- dikleri, ne gibi tecelliyat •e esra
tifakıara ile o hizmeti fahireye in- ra •akıf olduktan külliyen mek
tihap ve tayin kılınmıt •e o gün- tum ve mahrem tutulmuştur. 

Argus gazetesi, Ankara miaalurun ak
lini selamlamakta ve Ankarada M. Ti
tüleıcuya kartı göaterilen eyi kabulün 
ve Türk matbuatı neıriyatınm iki meın 
leket ara1tndaki teıriki mesainin ehem· 
miyetine delalet etmekte olduğunu ya· 
ZtV01". 

·Balkanların nıüslihane bir surette ih
ya VE' iınarına mataf icraat seri ve ahenk 
tar bir surette d.,..am ~tedir. 

Macarlar da 
Bekleyorlar 
Bir gün gelecek, Avrupa

nın bu teh-

Bu sene muhtelif sılıhat mevzuları üzerinde hazırlanan etüdlerin 
yekunu elliyi geçmektedir. Pazar günü Sıhhiye vekaleti tarafından 
kongre sereline fehir lokantannda bir çay :ziyafeti verilecektir. Koflf. 
gre mü~asebetile meclisin yeni ilave edilen kısmında bir de sergi 
açılacaktır. • 

Gazeteler, umumiyetle küçük itili.fm 
aiyasetiyle M. Titülescunun hali hazır
da Balkan hükWııet merkezinde aarfet· 
mekte olduğu meaai arasmda büyük bir 
mut<ıbakat mevcut olduğunu kaydedi
yorlar. 

likeli vaziyeti düzelecek YunanistanlsmetPş. Hz.ile T.Rüştü 
den itibaren kırklara dahil olmut- Sultan Abdülhamit, kırklara 
tur. karıfmıt olmakla, bir l89la iki kut 

PEŞTE, 19 (A.A.) - Eski Başve
kil M. Bethlen Yolcorai Ujaaj razete
ainde silah bırak1mı iti hakkında §U 
beyanatta bulunmuıtur: 

B. ye Sauveur nişanını ihda etti 
Erteai günü, Şerif Abdülmut- YOrmut oluyordu. Hem kemali 

talip Efendi ile nakibüleşraf •e züht ve takvasını gösteriyor, hem 
sair ülema ve rical de, hademe pa- de sofa gecesinin eararım öğren-
ditahı ( ! ) tebrik eylemitferdi.. mit oluyordu. 

Enderunu hümayun uaul ve i- Her teYi öğrenmek, bilhassa 
ôatına dair tarihlerimizde çok gizli ,eylerin 11rrıru açmak, perde
mühim ve etraflı tafailit vardır. aini kaldrrmak Abdülhamidin 

Dörtler misakı 
Suya düşüyor 

Umumi harpten sonra cebren ka -
bul ettirilen sulh muahedeleri mai • 
liıp devletlere hiç bir emniyet verme· 
mittir. Bunlar çok ailablı olan devle~· 
lerio bir oev i serbest ganim~ti balın· 
de bulunuyorlar. Şu büyük aöz tek • 
rar edilip durdu: 

ANKARA, 19. A. A. - Bugün Yunanistan elçi.si, BQfvekil l•mel 
Pasa Hazreılerini ve Hariciye Vekili Tevfik Rüftü Beyfendiyi ayrı ay
rı ~i~·nret ederek Sauveur nişanının büyii.k kordonunu takdim elmiftİr. 

Başvekil Paşa Hazretleri ve Harici)'e Vekili Beylendinin Yunan 
hükılmetine teşekkürlerini ve gösterilen itinadan mütevellit taha.ıriia-
leı ini beyan ettilıten sonra bunları çok kıymetli bir hatıra olarak ai
lelcrind e muhafaza edeceklerini ifade ettikleri öğrenilm!ftir •.•.. und-:Ok; ,;;;:;;i,' 

n --ı= ı : '!< hürmet ye ihtifal başlıca meraklarından birivdi. _ 
""ın.LJôara !;e\'.ır.:. ............ _Ju.:;&. .. - ... - k k b'"I" d 1 b h k . . . 
nin vazifesi, Strezemann zamanında mh e d~ ı ın en o an u are etı ıttı-
ıd • 'b" 1 b' . k" az e ıyor. o ugu gı ı, uysa ır sıyaset ta ıp A k b ·· · k. h k 1 
ı k d • ·ı k d" . f d nca u numayı§ ar are et er c mc egı , en 111 tara ın an tat- Al h d f" ·· .. k · 

b•k d'I "dd . . l . . , manyayı e e ıne goturece mı:' e ı en §• et sıyasetı o malı ımış. ç k .. h r Al İ ·ı . 
Acabıı. Almanya sulhten aonra 1933 o §Up e ı. . manya, .. n~ı tere, 
ı • · · k d "'Lok . Fransa ve Amerıkanın muttehıt cep-
tat~udnus~nısıne,da ar.. .. a~c:'n sıyda- besile kar~ı karııya gelmi§tİr. Rusya 
ae ı en11en yo, an yuruyecegı yer e k' · "b" Al · 
H'tl r" ı t t d h d f" es ısı gı ı manyaya muzahır değil-ı e ın yo unu u say r, e c ıne va- d" İ 1 · · ·· · · 
ra~~k m~d ? H ·· l' l' k" b ır. ta yanın vazıyetı tuphelıdır. AJ. 
~ ., ı. emen soy ıye un ı u hi b' · d'k" 

sualin cevabı birincisinden daha ko- • malnyak 
1
ç ır zaman t•m ı ı kadar 

1 d Str • · · f ya ruz a mamıttır. a Y rr: ezemann ın ııyaıetı mu va • 
f k olmu§tu. Harpten sonra Alman· * * * 
ya Avrupada kanun harici bir vazi- Uzak Şark vaziyeti: 
yette kalmı§tı. Almanyanın bir çok 
mmtakaları itgal edilmit, Almanya 
ağır bir tamirat borcu yüklenmit ve 
silahlarından tecrit edilmi§tİ. Streze
mann'ın takip ettiği aiyaaettir ki Ruhr' 
un tahliyesile, tamirat borçlarının il
gasile ve Almanyanın Milletler Cemi
yetine girmesile neticelendi. Hatta 
reçen kanunuevvelin 11 inci günü AJ. 
manyanm ailah noktaaındaki beraber
liği bile tanınmıttı. On ay evvel Al
manyanın bu lıakkrnr tanryanlar bu
gün ayni hakkı tannnıyorlar. Hit
ler A1manyaya müsavat temin edeme .. 
mittir. Anachlusa her zamankinden 
ziyade uzaklatmıttır. Almanya tam 
bir siyasi yalnızlık içindedir. Her hal
de bu, muvaffakıyetli bir siyaaetin 
neticesi telakki edilemez. 

• * • • 

Almanyll nereye gidiyor? 
Bununla beraber Hitler hafta arasr 

bu tiddet siyasetinin yeni tecellisi ola
rak üç ehemmiyetli karar vermittir: 

. 1 - Reichstag Meclisi dağıtıldı. 
Bır ay sonra yeni intihabat yapılacak. 

2 - Almanya silahlaruna konferan
ıından çekildi. 

Avrupa' da sulh noktasrndan vazi
yet telı.likelidir. Fakat Uzak Şark'ta 
tehlike daha büyüktür. Rusya ile Ja. 
ponya arasındaki münaıebetler gittik
çe gerginletiyor. Ruaya, Mançuryada
ki Şarki Çin timendiferlerini kolaylık· 
la ellerine geçirmek için Japonlar ta
rafından tertip edilen oyunları mey
dana çıkannıalardır. Hafta araaı elimi
ze geçen ve Moskovada çıkan Moscow 
News gazeteıinde okuduğumuz vesi· 
kalardan anlatılıyor ki Japonlar, 
Mançuryadaki Rus timendiferlerini İf· 
liyemez bir hale getirmek için bir be
hane ile memurlan tevkif etmeğe ve 
bundan sonra da bir takım tedbirler 
ittihaz etmeğe karar vermitlerdir. Fil
hakika bu karardan sonra da memur
lar tevkif edilmittir. Sovyet Rusya 
tarafından netredi!en bu gizli vesika
lar Üzerine Japonya Harbiye Neza
reti harekete geçmittir. Japonlar ve
sikaların uydurma olduğunun ilan 
ed~lmeıini Te tarziye verilmeaini talep 
edıyorJar. Ruslar tabii buna yakla§mı
yor. Her halde vaziyet gergindir. 
Rusyanın sulhü muhafaza etmek iste
diği §Üphesizdir. Hele esasen kaybe
dilmit telakki edilen Mançurya §İmen-

Milliyet'in edebi romanı: 17 . "' . 
:KIR (l(IGI 

>-'~-------BURHAN CAHİT 
'---- ·-' (İnkılap Romanı) 

Kalın duvarlı büyük demir kapı hemen oradakilerle arkada, olu-
tekrar kapandı. verdiler. 
Bu~sı E_rm.e_~i i_tamhane~i idi. O kadar yorgundum ki bafımı-

. l!erı>:e gırdı~ımız vakıt tıpkı koyacak yer arıyordum. 
b~z~m -~•vastakı mektepte. o~duğu Yemekten sonra hepimizi topla
gıbı yuzlerce kızın genıf hır ye- dılar. Yukarı katta büyük bir sa
me~han~d~ ~?nu_ta gülü!e yemek !onda topladılar. Kürsüye çıkan 
yed~klerını. gordük. bir papas bir teyler söyledi. 

Sıvastakı mektep hayatımızı ha- Kızlar bir ağızdan ilahi gibi 
tırladım. . . bir feyler okudular. 

Fakat orası ne sevımlı yerdi. Ar- Ondan sonra kadın papasla 
kadaflarımızla ne kadar canciğer- kızları yatakhanelere g""t"' d"'I r 
d"k H · · · · beli. ·d H o ur u er. ~ ·. e!'ı.mı~ı~ ~en ı ı i. . e: Beni kırk elli yataklı bir koğuşa 
p~m~z. bı~ıbrımızı? huJU?u, aevgıaı- az türkçe bilen Ermeni kızı ile gö
nı bılırdık. Ayfe ıle benım yemek- türdüler •• 
hanede en ön masada yerlerimiz Hep ermenice söyliyorlardı. 
vardı. Ha~luları~ız. markalı, ça- Kız bana ermenice anlatılama-
tallarımız ıtaretlı ıdı: yan feyleri türkçe öğretmeğe çalı-

B.uranın kokusu bıle fenadı. fıyordu . Onunla yanyana bir ya· 
Sıvastaki kilise gibi günnük ko- tak verdiler. 

kuyordu. Dudaklarının üzeri kıllı fena ba 
. V: erdi~leri çorbayı İçemedim. Ge kıtlı bir kadın papas çene:ı.i tutup 
tırdıkle~ı yemekler boğazımdan acı acı bir feyler söyledi, birini an-
geçmedı. lamadım. Kız dedi ki: 

Benimle beraber gelen kızlar Ermeniceyi öğretmek için 

oıuour. 

w • • •• • ''Av '""P'ıtl ·--''~ ... __ •• ,... -t.-dıyo~. .., ~ ouııaun ... "~ ... ~,,·~ • -~ .. - -,_ ,.. ı ........ ~l:ı.un surette bu rahatsızlıktan 
A vrupadaki münasebetlerini tanzim muztarip olanlar yaz mevsimlerinde 
etmiştir. Son zamanlarda Rusyanın bari- rüzgi.rlar deniz üzerinden gelen ve 
ci siyaseti, bir aralık Çarlık Ruayaıının esen yerlerde ve sahillerde oturmalı .. 
takip ettiği Uzak Şark siyasetine ben- dırlar. 
zemeğe ba1ladı. Hani "Aç ayının 
Mançurya yaylalarında otlrunağa gittiği 
devir.,, Ancak yeni Sovyet devlet a· 
damları ihtiyatla hareket ediyorlar ve 
Moskovanm nazik alyaJt1tini tedvirde 
dirayet gösteriyorlar. 

••• 
Borçlar pazarlığı: 

Washington'da lngilizlerle Ameri
kalılar arasındaki borçlar müzakeresi 
devam ediyor. Müzakerelerin hangi 
aafhada olduğu ma.liım değil. Yalnız 
borçlar meaelesinin ıu 4ekilde halliııe 

. çalıtıldığt bildiriliyor: İngilizler Ame
rikaya olan borçlannın bir defaya 
mahsus olmak Üzere götürü bir meblağ 
tediyeıile tasfiyesini teklif etmiılerdir. 
Ancak parayı New - York borsaım
dan borçlanacaklardır. Yani Amerika 
Hükiımetine olan borçlannı Amerika 
tebaasına tediye ettirecekler. Kendi
leri de Amerika Hükiımetine değil, A· 
merika tebaasrna borçlu olacaklardır. 
Bu suretle hükiımet borçları, hususi 
borca inkılap edecek demektir. Bu 
teklifle beraber, dolar ve İngiliz lira
sının kıymetlerinde bir istikrar temini 
de ileri aürüldüğü bildiriliyor ki Roo
sevelt'in buna yaklaımıyacağı ıüphe
aizdir. Amerikada enflasiyon taraf
tarlarile sağJam para taratarlan ara .. 
ımdaki mücadele en had bir safhasına 
girdi. Cümhurreisi, sağlam paraya 
mütemayil görürunekle beraber, her 
halde henüz dolar kıymetinde istik· 
rar teminine kadar ileri gitmek istedi .. 
ği anlatılmıyor. 

Alamet ŞÜKRÜ 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

* Ayın on altısına tesadüf eden 
Pazartesi günü Sıhhi Öğütler sütunu 
nun Deniz tutması ve tren tutması 
bahainde bol bol yemek yemeli yazıl
mıttır. Bunun bol bol yemit yemeli 
surettinde tashihi l&zun relir. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

Türk nisaiye ve veladiye 
cemiyeti toplantısı 

Me.nleketimizin kıymetli kadın he
kimleri tarafından teıkal edilen Türk 
nisaiye ve veli.diye cemiyeti bu &ene
nin ilk içtimaıru aktederek çalııma
tarzlan hakkında müzakeratta bu • 
lunmuıtur. Cemiyet azaaı faaliyetleri
ni tezyit maksadile aylık bir mecmua 
çıkarmağa karar vermiılerdir. Her za 
man himaye ve muavenetini gördük .. 
!eri Sıhhat ve içtimai muavenet vekili 
Prof. Dr. Refik Beyefindiyi riyaıeti fah
riyeye müttefikan intihap etmitler • 
dir. Bundan sonra idare heyeti inti
habrna geçilerek birinci reisliğe Prf. 
Dr. Kenan Tevfik, ikinci reisliğe mu
aL!im Dr. Fuat Fehim, katibi umumili
ğe Dr. Ahmet As1m Beyler seçilmit • 
tir. Cemiyet her ay içtima ederek ka
dın hekimlerimizi alakadar eden fen
ni mevzular üzerinde müzakeratta bu 
lunacaktır .. 

on bet gün müsaade veriyor. On
dan sonra beni senden ayıracak. ! 
Türkçe bir kelime söylediğin za-
man bir gün aç bırakacak? 1 

korkar gibi yavafça mırıldandı: 
- Kardetim sen de Türk mü

sün? 

O kadar bezgin ve ümitsizdim , 
ki cevap bile vermedim. 1 

Batımı koyduğum yastıkta ağır I 
bir koku vardı. Sırbmdan çıkar-
dığım gömleği üstüne yaydım. 1 

Başımı koyar koymaz kendim
den geçtim. 

* * • 
Sabah gürültü içinde uyandım. 
Kızlar kalkmıtlar giyiniyorlardı. 

Mektep hayatına alıtık olduğum i
çin hemen toplandım,bilmem neden 

gözlerim Ayfeyi aradı kendimi Si· 
vasta bizim mektepte ıandrm. 
Kadın papaslar etrafta dolatı

yor bir çok feyler söylüyorlardı. 
Tabur olup tekrar dua edilen 

büyük salona girdik. 
Bir batka papaı gene bir çok 

feyler okudu. 
Kızlar gene ağır ıesle tarkıya, 

ilahiye bçnzer teyler söylediler. 
Kalabalık ve karıtık bir halde 

alt kata iniyorduk. 
Gürültü arasında merdivene 

doğru yürüyorduk ki kolumu, hem 
de yaralı kolumu biri sıktı. 
Başımı çevirdim.Sarışın,mavi gözlü 
ben akran bir kız tatlı tatlı gülü
yordu. Batkalarının itilmesinden 

Aman yarabbi, ne ititiyordum. 
Ne zamandanberi hasretini çek

tiğim yumutak ses. Sevincimden 
kızın boynuna sarılacaktım. Bana 
süratle bir itaret verdi, çekinmesi
nin sebebini anladım. Y avafça ce 
vap verdim. 

- Türküm kardetim. Beni bı
rakma Allah aşkına . 

Bir papas' kadın üç adrm önü
müzde merdiveni iniyordu. Onu 
göstererek fısıldadı: 

- Belli etme, ben seni gelir bu
lurum. 

- Ve hemen yanımdan ayrıldı. 
Tam vaktinde ayrılmış,. çünkü 

türkçe bilen ermeni kızı da yan1· 
ma solrulmuftu. 

Bana: 
- Artık ermenice konutacağız. 

Marabet öyle söyledi. Toksa ceza 
var. Diyordu. 

Artık bir fey dinleyecek halde 
değildim. Burada yalnız olmadığı
mı anladıktan sonra adeta kurtul
muş kadar ferahlamıttım. 

Yemekhanede çay içerken adı 
nı bile öğrenemediğim Türk kızını 
aradım. Göremedim. Çok kalaba
lıktı. 

Çaydan sonra Marabet yanıma 
1 d;· dağıtmayi düıünmelı:tedir. 

,,.., 1 ~ .. J' ..... ıjraını~ ..... c:n..... --- rıak konser~ 

dınP..~.!.ll;;r' tar~fından teşyi edildi • MILANO - TORINO . FLORANSA: 
ler. Çanakkaleden buraya gelip Bur· 18,15: Od& muı:kiıi. 19,40: Haberler. 
saya geçen bu uzak memleket gençli- Plak. 20: Haberle<. - Plak. 20,20: Ecnebô 

g .. inin de yalnız ba•larına vapura bin.. aanile ahberler, 21,35: Senfonik muaiki. 
Y PIR.k. 23: Bando mızıka. 

me1eri, kendilel'İni pek meyus etti zan p R A c, 4.ıa m. 

nediyoruz. Futbol federasyonu tara - 18,05: Kuator konaeri. - Almanca ne 
fından idare edilen bu maçların daha yat. 20,30: Novak'ın "Lanterne., isimli ope 
tim.diden pek neşesiz geçmesi hakika· aı. 23~0: Son haberler. - Ruaça haberler. 

d R O M A, 441 m • 
ten teessüfe eğer. 18,20: Taaanni. 19: Arnavutça nefri1 

Fenerbahçe kafilesi ıunJardan mü· 20.,20: Yabancı liaanla haberler. 21: Pli 
rekkeptir: 22,20: Müaahabe. - Askeri konaer. 

H"' · F ) y E B OK R E Ş, 394 m. 
usamettin, azı ' •tar, sat, 18: Orkestra. 20,45: Pli.le ile Verdi'n 

Fikret, Ziya, Niyazi, Muzaffer, Zeki, "TRAVIATA,, operau. 
Reıat, Şaban ve ihtiyat olarak Ekrem, B R E S L A V, 325 ın 
Lebip, Necdet Beylerle antrenör Her 17: Plalc. konaeri - Müaahahe. 20: Mini 

. Şovenin ve idareci Kemal Beylerdir. ten Askeri konser. 21,0S: Haberler. - Da 
muaikiai. 22,35: Konferana. 23: Haberler. 

Sarı-licivertlilere can ve gönülden Dana muaikiai. 
muvaffakıyet dileriz. 

Müthiş bir boks maçı 
ROMA, 19. A. A. - Pazar günü Sie

na meydanında boksör Paolina ile Kar 
nera araaında yapılacak kartılaıma çok 

, büyük bir merak ve alika uyandırmak
tadrr. Daha timdiden altmıf bin iilet sa 
tılmıttll'. 

Gazeteler bu iki tampİyon hakkında 
uzun tafaili.t vermektedirler. 

Mesut bir evlenme 
Merhum mühendis Zühtü Beyefen• 

dinin kerimeleri Süzan Hanımla aabık 
valilerden Aziz Nami Beyin mahdu • 
mu Enver Aziz Beyin nikih meraıim· 
!eri dün Beyoğlu evJerune dairesinde 
ve düğünleri de gece Park otelinde 
yapılmııtır. Gerek nikah merasimin -
de ve gerek düğünde bir çok mümtaz 
hanım ve beyler davetli olarak bu -
lunmuılardır. Yeni evlileri tebrik ve 
ebedi saadetler temenni ederiz. 

geldi. Bir çok şeyler söyledi. Kız 
anlattı. Şimdi beni sınıfa verecek
lermit. Ermenicem kuvvetlenince
ye kadar elitleri, musiki derslerine 
bir çok kemanlar, batka çalgılar 
asılı bir salona götürdüler. 

Sevincimden haykırdım: 
-A, burada! 
Türk kızı orada idi, bir kaç kızla 

beraber notaları karıttırıyordu. 
Benim feryadımı duyunca batını 

çevirdi, fakat yanımda Marabeti 
görünce de tekrar notaların üzeri· 
ne kapandı. 

Hatamı anlamıtbm. 
Bereket ötekiler bir teY hisset· 

mediler. 
Marabet beni sivri ak sakallı, 

gözlüklü bir ihtiyara götürdü. Bir 
.,eyler söyledi. ihtiyar bana bir no
ta gösterdi. 

Bilip Wl-diğimi anlamak isti
yordu. 

Sivaıta musiki muallimimiz Edi
be Hanım bize nota •e laatti biraz 
piyano ötretmitti. Notayı okudum. 

Piyanoyu itaret etti. 
Notadan bir kaç satırı ııüçlükle, 

fakat falsosuz çalahildim. 
İhtiyar saçlarımı oktadı ve Türk

çe: 
- Aferin, dedi. Güzel, fakat Er

menice öğren! 
Biraz sonra talebe biribirine lÇll,;: 

;IDJlilliy~t 
Aann umdeıi "M I L L 1 Y E T" tir. 
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C".aelen .rrak .. ri ••rilmu.- Müddeti 
ıeçen. nüıhalar 10 lr:uruıtur.- Casete •• 
matbaa1a ait itler İçin mü.diri1•t• m6• 
racaat edilir. Gazetemi& ili.n.larııı m. .. 'v. 
liyetini kabul ebnea. --BUGÜNKÜ HAVA 

Yeıilköy askeri raaat merkezinden al· 
dığımız maliımata ıöre bu~n L.a•• hu· 
lutlu olacak •e rü.zıi.r ıirtuJi iıtikamet• 
lerden eaecektir. 

Dün hava tazyiki 758 milimetre, en 
fazla aıcaldık 21. en az 8 Cl'erece ka1t 
edilmiftİr. 

rıfmlfb. İhtiyar musiki muallimi 
piyano çalıyor, öteki piyanoda bir 
kız ona uymağa çalıtıyordu. 

Türk kızı bunu fırsat buldu. Bir 
nota defterini açmıf, yanıma 
geldi, oturdu, notaları okur gibi 
yüzüne tutarak bana iğildi. 

- Şimdi rahat konuta-biliriz. 
- adın ne? 
- Asıl adını Fatma. Trabzonlu· 

yum, fakat burada Takuhi diyor· 
lar. 
-Benim adım.Çiçek, bana da Si

ranut ismi verdiler. Ne zamandan· 
beri buradasın. 
- Bir aydan fazla. Amma neler 

çektim bilmezsin kardetim. Gün
lerce aç bıraktılar, dayak atblar, 
zorla ermenice öğreniyorum. 

Piyanoların gürültüsünden kim
se kimseyi ititmiyor. 

- Buradan kaçamaz mıyız, diye 
sordum. 

- imkanı yok, dedi. On bet gün 
de bir kere tabur edip gezmeğe 
JÖtürüyorlar. Fakat kimse ile ko
DUfturmazlar. 

-Başka Türk kızı yok mu? 
- Ben geldiğim zaman vardL 

B&.Jka yere yolladılar, belki sen gel 
din diye beni de gönderecekler. 

- Peki bizi niçin burada tutu
yorlar. Biz Türküz. 

(Bitmedi) 
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Yine cürüm ve ceza 

Bir iki ay evvel lstanbulu velve· 
leye veren geniş mikyastaki E ro
in kaçakçılığı fa illeri mahkum ol· 
dular. 

Dünkü gazeteler bir neslin ka· 
nını zehirliyen, cemiyetin ahlaki 
tereddisini terviç eden ve bu çirkin 
ticaretle bir çok paralar kazanan 
bu sebeke hakkında verilen hüküm 
leri ' ilan ettiler. Cürümleri sabit 
olan yedi sekiz ki•i sekizer ay 
hepse ve ikiŞer yüz lira para ceza· 
aına mahkum olmutlar. 

• • • 
Yalnız mahkemeleri değil, hü· 

kumet teskilatını, fırka erkanını, 
ınatbuatr; münevver insanları ala· 
kadar eden ve dedikodusu aylarca 
sürüp giden Eroin davası bitti de· 

nıektir. 

Cürüm atikardı, ceza da belli ol· 
"du. İtte bu noktada gene cürüm!~ 
Ceza arasındaki niabet muazzam hır 
bir istifham itareti gibi gözümüzün 

Önüne dikiliyor! 

1 Eroin, mektep sıralarına kadar 

aokulup henüz hayata baş vermeğe 
hazırlanan körpe bünyeleri kemi· 

ren, cemiyetin muhtelif tabakala
rı araıına hulUl edip uzviyeti kör
leten, ahlaki, içtimai temelleri çü
rüten ve bu tehlikesi ile bütün me
'deniyeti tehdit eden beynelmilel 

nıüthit bir zehir. 

1 Her devlet kitapları, gazeteleri, 

2:abıtası, gümrük ve adliye te~kilah 
ile bu tehlikeye kartı seferber ol

nıuttur. Beynelmilel kongreler, 

konferanslar, cemiyetler bu afete 

kartı tedbir almakla metguldür. 

Her sınıf halk arasında, kasap

lardan, kundura boyacılarından en 

tık, kibar kokotlara, aile kadınla
rına, evlat babalarına kadar salgın 
halinde tahribat yapan bu tehlike-

,irası~i. <!_oktorlar, polisler, muhar· 

genç kızın tedbi;;izce makini"•; -· 
karşmnda müşkül vaziyetlere düşü
Yor ve sonunda bütün Amerikan film 
feri gibi hem serumu, hem de nişanlı 
ıınr kurtarıyor. Bu bir halk filmidir. 

' ipek -
Çelik ada - Fransızca sözlü 

Ba,lıca artist ler: Charles Boyer 
ve Jean Murat 

Bu filmden dünya sinema matbu
atında çok bahsedildi. Gerek sahne 
t~rtibatr, gerekse tiyatro sanatı itiba 
rıyle e&er cidden yüksektir. MeV'zuun 
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· Şirket vapurları 
-o--

Hariçte kalanların da 

iştiraki muhtemeldir 

Milli vapurculuk ıirke~i idare mec 
lisi yarın toplana~ktı~ .. Şırket vapur
larının teşrinisanıden ıtıbaren m~nt.a .. 
zam sefer:lere batlam8:1arını te~Tun ~ • 
çin tedabir ittihaz edılmektedır .. Şır· 
ket haricinde kalan vapurcuları ~ırke· 
te ilhak edebilmeoi için, evvela bu hu· 
suıta tamamen aralarında anlaşmala· 
rı J izım gelmekte, bundan sonra tez • 
yidi sermaye şeklinde şirkete iltihak 
etmeleri mümkün görülmektedır. 

Sigortacılık tetkik heyeti 

Sigortacılık tetkik heyeti, dün top
lanmış ,.e tarife haricinde husuıi fi -
yat takdirleri hakkında müzakeratta 
bulunulmuştur. 

Olçüler ve ayar baş mUfetf ş
liginin bir tez keresi 

lstanbul mıntakası ölçüler ve ayar 
başmüfettitliiğnden aldığımız .b!r tez· 
kerede, 29 Tetrinievvelden ıtıb.aren 
ölçüleri damgalatmayacak tacır ve 
esnafın 1 ki.nunuıaniden itibaren ça -
Jıştırılmayacaklan hakkında a~aka : 
darlann bir defa daha ikaz edilmeaı 
hususunun Ticaret odaımdan bir tez· 
kere ile rica edildiği yolunda bütün 
gazetelerde inti§ar ede~. h1ava~iain doğ ru olmadığını, eaasen boy .e hır tezke· 
renin Ticaret odasına, yazılmasına 
lüzum ve imkan olmadığı bildirilmek 
tedir. ..

1 
_
1 

·-

-o--

Pazar günü ilan edilmesi 

muhtemeldir 

Maarif vekileti müşaviri profe
sör Mösyö Malt ve talim terbiye rei
si Ihsan Bey yarın Ankaradan §ehri
mize geleceklerdir. 

Üniversite kadrosu kat'i şeklini al
mıftır. Kadronun pazar günü ilin 
edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Yeni 
kadroda bir çok askeri tabipler de 
vardır. 

Fakir talebeye öğle yemeği 
ilk mekteplerdeki fakir talebeye 

önümüzdeki ay başından itibaren 
öğle yemeği verilmeğe baılanacaktır. 
Bu sene tahsisat az olduğundan an· 
cak bin talebeye haftada 4 gün yemek 
verilebilecektir. Sene içinde Hililiah
mer Cemiyetine bir teberrü o~ursa 
talebe adedi arttırılacaktır. 

Ta!ebe müfettişliği 
Eski Maarif müsteıarı Salih Zeki 

Beyin Avrupaya talebe müfetlİfİ ola -
rak gönderilmesi t.akarrür etmittir. 
Maarif vekaleti müstetar.Jığını timdi 
Baımüfettit Rıdvan Nafiz Bey vekale
ten idare etmektedir. Maarif müstefar 
lığına da Avrupada t.alebe müfettiti 
olan Cevat Beyin aetirilmesi me"·zuu 
bahistir. 

Yeni 
Değişiklik mi? 

M•hk•m•l•rde lkT k T h ") ı ı sade sporcularda . ·· ı 
a Si paraları Af m ı . ;::~ ~~; !t~~i ğta babet .alemin~~r~~ ese eSJ Cümlemi . e tahıt o luyo ruz. 

• d'J -o- 1 . zın canını ve sıhh t in· 1 
Bazıe ı en paralar Kanun teblig d·ı· d. k~rıne ~erdiğimiz hekimleriın · ' ~. 

paraları bı, t ) k C l ır e ıl- ı partıye ayrıJmı ) iZ I· 
tan sonra vXa ırı aca mez tatbik ed·J k (üçsüz iki olma )f :r··, · Frenkler 
mıştır. Bu yüz"' tahsil ettikleri H ·· ı ece de belki d ·· z er er. Şu hal. 
sildarı tecziy~ ediı!uında taşıdık- / rına ;:rrubi:azetelerde af hazırlıkla- Şu ha!J uçebayrılmı !ardır .. 
badema tahsıl ettıkl<!.orı anlaşıl· be~Jere it' yazı çıkmaktadır. Bu ha te J" e ta abette yeni bir 
vezneye yatıracaklardır. -diye tah- kanun Muna

1
! etmek_, caiz değildir. Af B s ıs ortaya çıkacak demekt" 

El kt 
"k t "f u ec ıse henuz s k d"J . en fen ad mi ır .• 

• ~al Bu va · t k ma um değildir am arının uzun ·· ak • 
e rı arı !rlarlar l Kat'i fekli henüz r ev e ı mııtir. d 1 a arının, kanun a 

Elektrik tarife komisyonunu zıye •?§ısında da bir h 1 • yıpranma! mun asalarla 
batında toplanması icap ediyordu. yap~~~~n imkanı yoktur. Mü;;·~ ık için h k. ~rıı~a taraftar olu'.ıadığrın 
Ankaradan emir gelmediği için kon!"uını ıgın hazırlık yapU:ak ü eıu • e ım erın bu ayrılıfla 
yon henüz toplanamamıttır. Elektrik ;*1arı ve ~nahatları Adliye v:~A; ~ · h~k ho! görmem .. Amma I rmı 
keti müdürü M. Hanses bir kaç güne ordugu haberi de yanlııt ~ .. n ıı benım hot görü .. on :'r ta. 
kadar Ankaradan lstanbula gelecektir. nıilik için kanunun tatbı~.k bu_d dü,ünmezler bı'I 1 p gormedığimi 

K · b "nl d t 1 - ' 'd· H ı ı ır e · 
.. . omd!lmsyoknund' ugu er e op anması bg~kı~ı _;r. apishanenin ve tev- Bu ayrılık ve ikil"k k d. 
umıt e ı e te ır. ı ec.ı terleri gayet m t miyetl • . 1 en ı ce-d · 1 un azanı erının vey 
Poll•t• .:~~'b~":,k;;,;:.~d~etleri isim ?ı~ihabına taallük :~~aatlbe~i!'in 

Çırpıcı cinayeti 
Katiller anlaşıldı ve her 

ikisi de yakalandı 
Evvelki gün Çırpıçıda bir adamı yol 

Üstünde öldürdüklerini ve katillerin 
şehre doğru kaçtıklarını yazmııtık. Tah
kikata nazaran bu esrarengiz. cinayet 
§Öyle olmuıtur: 

M 
ı mıı buludu • ıçın hiç le h . • ı çe ızını 

ahkOmlılilir ~dilmez tat dir. A aı~ı eh~~iyet değil-
A - bırkaç m ·· d mma eger hızını h _ ı gır Ce:za mali~ . u . !arımızı t h. ast..,ık-

çakçılığı yapan Bern'".!' bırkaç ayrıl I e9. ıt ve tedavide ikiye 
tal ile arkadatlarını .:,'J.: ıen 1~ ab.~ .~ft~ O zaman (seyreyle 
yazmıştık. MahkUınların \ I gwn utuyu !) Hemen ilah 
hükmü temyiz etmiılerdir. (., arı hundan bizi de 0 a . on. 
mahkem_e tarafından mahkum , korusun! Sağ olsunlar teh.lı~eden 
ve ray aokmekten maznun olanlat üç parf b . da ıkı par
Halidin ve~ili de altı aylık mahkuniJ,· .1 

1
' .et partı olsunlar! ... 

yet kararı ıçin bir temyiz layihası ha- ırı e ~eçınemenıek te para · ı 
zırlamaktadır. -l~gıl ya! ı e 

Bolşevik onnik mahkum oldu müıtidat meselesi 

.. ~eyoğlunda Mike isminde birisini ~"?1b• . vet denilen sey bı"r 
ld kt çl Bol iYi ır L•d• ı • o urme en su u fevik Onniğin • ır t · d d 

muhakemeai neticelenmiştir. Vak'anm madığınız • s 
1 

a ınız 
faili ııayri muayyen olduğu için On • Demek ~panız İyi bir 
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Maamafih Ticaret odası o çu ~nn 
muayene ettirilmesi hususunda ala~~ 
darlara tebligat yapmaktadır. Ba,mu· 
fettİ§liğin bu tezkeresinden odaya 
böyle yeni bir tezkere yazılmı§ elma
dığı anlaıılmııtır. 

Poliste bazı tebeddüllerden 

Çaqarnha günü saat dokuz, on ara• 
aında çoban En;rullah Küçük Çırpıcıda 
koyunlarını otlatırken, Mit.at Paşa çift
liii civarında bir ceviz ağaçı altında 
üç kişinin oturup konuştuklarını gör
müştür. Bir aralaık kavga çıkmıt, ve 
bunlar biribirlerine silah atarak koşuı· 
mağa batlamıılardır. Vak'ad~ .. biraz 
sonra çoban ceviz ağacına gıttığı za
man, bir adamın kanlar içinde, yerde 
yattığını gönnüttür. Çoban meteleyi he 
ınen Merkezefendi karakoluna haber ver
miştir. 

nik 7,5 sene ağır hapse mahkum ol • sur kendi siı.liirli iyi rea-
muştur. dediğimiz göze g'f_aptan, bes 

Yumurtacılığımızın cihan piya

sasında mevkii 

Ticaret odası yumurtacıların cihan 
piyasasındaki mevkii hakkında tetki 
kat yapmı,tır. 927 senesinde 2,826, 

928 de 8, 178, 929 da 3,842, 930 da 
ıı -:.e..;.~.·" ~~1 dP 10,345,883 ve 932 

Fi.Imin mevzuu ..,r!;..,de yumt~·. .l:Si· 

ri mühendis, diğeri tayyareci iki ar· 
kadaş var. Bunlardan birisi bir kızı 
.seviyor, diğeri kızla ni§anlanıyor. Di· 
ğer taraftan mühendisin yaptığı bir 
p!i.nla Bahri Muhitin orta yerine bir 
çelik ada yapıyor ve tayyare seferle
rinde bu ada konak yeri oluyor. Mü
hendis adada, nitalısı Berlinde. GÜ· 
nün birinde telaizle muhabere edilir
ken birdenbire adanın sesi 1kesiliyor. 
Filmin zevkini kaçırmamak için fazla 
hikayeye lüzum yok. Eser meraklı ve 
ııüzeldir. 

bahsediliyor Eski karar yedir. • ola. ıtıc 

lstanbul emniyet müdiriyetinde ye 
niden bazı müdürı1er ve merkez me -
murlarile komi.erler arasında tebed -
düller olması muhtemeldir. Dün Em
niyet müdiriyetinde çıkan ~ayia! ara 
nr•::aran, Emniyet müdür muavini Hüa 
nü Bey ve emniyet müfettişliğine, 
yerine emniyet itleri umum dördüncü 
ıube müdürü Ali Sabri ve üçüncü ıu-

Sirkecide Ramizi öldüren Seyfettin Benim musikiye, g;,. 
evvelce ağır ceza mahkemesi tarafm- hatta apora İstidadım yok 
dan 15 aene hapse mahkUın edilmit. kin son zamanlarda bir kaç 

ıatmı 

Ü)Ük 

Karakol kumandanı MevlUt Bey 
keyfiyeti derhal amirine ve müddeiumu
miliğe haber vermekle beraber, il:'i jan
darma ile beraber cinayet mahal!ıne gel
mi1tir. 

fakat bu karar nakzolunınuttu. daha istidadım olmadığını ke•ı:· 
Yeniden yapılan muhakeme dün ne tim: T 

ticelenmiş, Seyfettin ııene 15 aene a • M l ğır hapse ınahku,m olmuıtur. ese a: Piyango kazanmay!l 
8 d b kat'iyen istidadım yok! Çıkmıyor 

aro an tf· avukat tayin bana! Bir kere bir amorti çıktı, 
be müdürlüğüne de evvelce üçüncü 
ı " , ... ·. • -· - ... t .. " J.1iiınü 

Bu sırada yaralı sözlerini açıp kapı- edi!ecek onu da almadan bileti kaybettim. 
- ,. _,...C':_, ,.,1; . 

ba~ııca artıstler: Aı,ny vııaru, · ı;"mıştır. 
Andre Roanne O aaü • Bahri kumandanı Mehmet 

Bu film eğlenceli ve hafif bir ko- Ali Paşa Hazretlerinin kıymetli yar-
medidir. dımlariyle §ehrimizin büyük bir ihti-

Bir kont, karısından gizli gittiği yacına cevap veren yeni Oıaü _ Bahri 
bir (Muzik Hol) de kendinden gizli sinemasına muvaffakiyetler dileriz. 
oraya giden kızını görüp hiddetleni- J k• C 
yor ve onu Londrada sıkı bir mekte- ac 18 oagan gazeteci 
be gönderiyor. Kızın arkada§! olan Meşhur Jacki Coogan şimdi boylu 
(Muzik Hol) e mensup olan diğer poslu bir delikanlı oldu. ' Filmde az 
genç bir kız. da onunla Londrada bir görünmekle beraber yine ainemacılı· 
danı mektebine giderken vapurda iki i:ı bırakmış değildir. Çünkü tahsilde 
genç Lorda raatgeliyorlar. Takma İ· bulunduii;u Samta Ceara Kollejinin 
sim altında onlarla eğlendikten ıon.. (Madam Çoculr i:ıtemiyor) filminden ı neşrettiği sinema. mecmuasının film 
ra Kontun kızı danı mektebine, öte.. bir pa.rra münekkidi olmuttur • 

• 

Macar nazırları Ankaraya gittiler 
meği verilecektir. 

.... : .. lllllllllllllll~llllll~~~llllllııİılll~7lll~~~lll .. lll .. ~~.;~~~~;.;~lllllllllt .. lllllllll~llllll~/lf;o:g~a:n:a~f~il~m:ı~iı~d~e~n~b:ir~&a::h~n:e:.111 .. ı 
Dış memlekette büyük bayram B.u itibarla artık duy fiatlerinde teref

fue sebep kalmamaktadır. Saat 17 de Peşte elçisi beyefendi 
tarafından Marmara köıkünde bir 
çay verilecektir • (Başı 1 inci .. hifede) 

rinievv.el gününün delalet ettiği yüksek 
manayı anlatmayi cöz önünde bulun .. 
durmuıtur. Bunları temin edebilmek İ· 
çin k~misyon memleket içinde dağıtıl-

.. !?ün ls~nbul mıntakaaı ticaret mü
duru M_~haın Be~ duy ticaretile i:ıtiıal 
ede~ mueıses~~crı? mümeııillerini davet 
etmış ve tabu bır karla satı§ yapma
larını kendilerine tavsiye eylemit akl 
h~ld.e ~a~larında takibat yapıla;.,ğın: 
bıldırmıttır. 

1 
• (Ba~ı 1 inci aahifede) 

undugu halde Haydarpaşa iskelesi • 
ne j'knuşlardır. 
k staıyon dahilinde bir bölük as • 
k er ".e bir müfreze polis efradı 
endılerini aelamlamış ve muzika Ma 

car rnarıını çalmııtır. 
Muhterem misafirler için Ankara 

treninin arkasına hususi salonlu bir 
"agon ile bir yataklı vagon bağlanmıf 
tr, Dün, Tıp kongreaine gidecek dok· 
torlar da ayni trenle Ankaraya hare· 
k_et ettiklerinden, biri saat 18 de diğe· 
~ı _de 18,15 te olmak üzere Ankaraya 
ıkı tren hareket ettirilmiıtir. 
• Misafirler, 18 treninde yerlerini 
'!gal etmiıler ve tren muayyen vak
tınde muzika ve alkıt aeaJ.eri arasında 
hareket etmiıtir. 

Misafirler üç gün Ankarada kala
caklar, pazartesi veya ıalı günü ıeh· 
rimize gelerek buradan tahsis edile• 
cek Ertuğrul yatile Tekirdağına gi • 
deceklerdir. Macar dostlarımız, Te • 
lcirdağında meıhur Macar milliyetper 
veri Rakoci'nin oturduğu evin küıat 
resminde bulunacaklardır. Bu mera
sime 23 Te§rİnievvelde hususi trenle 
tehrimize gelecek olan Macar m ebu .. 
san ve i.yanından ve yiiksek memur· 
!ardan mürekekp 250 • 300 kitilik 
bir heyet te iştirak edecektir. 

Muhterem misafirlerle beraber Ma 
car Hariciye nezareti .mütavirlerin .. 
den M. Majiasy, Baıvekil ~· Geom : 
beos'ün katibi Baron Apı~ yaverı 
Binba§ı Andrev Smojyi, Macar Ajan
sı mümessili M. Rozgonji'nin riyaseti 
altında Macar ııazetecilerinden bet zat 
şehrimize gelmitlerdir. Bunlardan 
binbaşı Smojyi, Türkiyede uzun müd
det bulunmuı, Türkiyeyi mükemmel 
ıurette öğrenmit bir askerdir. 

Misafirlerin mihmandarlığı 
Bir iki günden beri ıehrimizde bu· 

lunmakta olan Matbuat umum müdü· 
rü lsmail Hakkı Bey, muhterem miaa • 
firlerin mihmandarlıklanna tayin e .. 
dilmit ve dün akşam kendilerile bir • 
likte Ankaraya gitmiıtir. 

Salyadan geçerken ı 
SOFY A, 19. A. A. - Bul2ar ajansı 

bildiriyor : 
Macar baıvekili M. Goeboes ile harici 

ye nazm M. de Kanya bugün saat 
11,50 de konvonsiyonel treniyle Sofya 
İıtaayor.-~""8 gelmİ§ler, Baıvekil M. Mu
ıanof, harbiye nazırı jeneral Kisıief, 
hariciye nazareti umumi katibi Radef, 
Kralın mümessilleri, Türkiye sefiri Tev· 
fik Kamil Bey, İtalya sefiri M. Coro ve 
diğer bir çok zevat ve gazeteciler tara· 
frından karşılanmıştır. Macar nazırları 
bulgar nazırlariyle birlikte hariciye na· 
zaretine sıiderek kahve içmi~ler "' ko-

.......... 

nuşmuılardır. Macar nazırlarına altı 
macar gazeteci refakat etmektedir. M. 
Goemboes kendisini hudutta karıılıyan 
bulgar gazetecilerine beyanatında dost 
bir memlekette ve kardet bir millet ara· 
ımda bulunmaktan mütevellit meınnuni 
yetini izhar etmiıtir. 

Macar nazırları saat 13 te lstanbula 
hareket etmiıler ve istasyonda muv~sa· 
!atlarında bulunanlar tarafından selam· 
lanmıılardır. 

Program 
ANKARA 19 (A.A.) - Macar ' . . 

Başvekili M. Gömböt ile Harıcıye na-
zırı M. de Kanyanın memleketimizi 
ziyaretleri münaaebetile hazırlanan 
programın yarından itibaren tatbiki· 
ne devam edilecek kısımlan aıağıda
dır: 

Cuma: 
Tren saat 9,50 de Ankarava vara· 

caktır. istasyon Türk ve Macar bay
raklarile donanmıf bulunacak ve mu· 
tat merasimi askeriye yapılacaktır. 

istikbalde Başvekil paıa hazretle· 
ri Hariciye vekili beyefendi hazretle· 
ri' Ankara vali ve belediye reisi , Ha· 
ri~iye veki.Jeti kitibi umumisi, bet~": 
ci daire ıefi, protokol şefi ve mu.~v_ı.n~! 
merkez kumandanı, emniyet muduru 
beyefendiler bulunacaklardır. 

Misafirler hususi otomobillerle An· 
karapalastJ ihzar edilen dairelerine 
ineceklerdır. Bir müddet istirahatten 
sonra misafir başvekil ile hariciye na
zırı, Macar elçiai ile birlikte saat 11 
de Hariciye vekili beyefendiyi, 11,30 
da Batvekil Pata hazretlerini ve 12 
de B. M. Meclisi reiai hazretlerini zİ• 
yaret edeceklerdir. 

B. M. Meclisi reisi paıa ha:zretle
rile Baıvekil pafa hazretleri ve Ha
riciye vekili be1:efendi bu :ziyaretleri 
iade edeceklerdır. 

13 45 te Anadolu klübünde Harİ• 
ciye ~ekili beyefendi t.arafından mi· 
safirler şerefine hususi bir öğle yeme• 
ği verilecek!ir. . .. _ 

Macar mısafırler ogleden sonra re· 
isicümhur hazretleri tarafından ~abul 
buyrulacaklardır. Kabu! remunde 
Hariciye vekili beyefendıle Macar el• 
çisi Mister Tahy de hazır bulunacak· 

lardır. 

2o 30 da Baıvekil paşa hazret!eri 
tarafı~dan Macar misafirler ıerefıne 
Ankarapalasta bir akıam yemeği ve~ 
rilecek ve bunu 22,30 da baılryan bır 
ıüvare takip edecektir. 

Cumartesi : 
Saat 13 30 da B. M. Meclisi reisi 

pı.~a hazrel1eri tarafından misafirler 
şe;efine Ankarapalasta bir öğle ye· 

20,30 da Macar elçisi tarafından 
misafirler ıerefine verilecek olan ak· 
ıam yemeğini bir süvare takip ede
cektir. 

Pa:ı;ar: 

Saat 13,30 da C. H. Fırkası umu• 
mi katibi Recep beyefendi tarafından 
misafirler ıerefine Halkevinde bir öğ
Je yemeği verilecektir • 

Saat 19 da misafirler eksprese rap· 
tedilecek olan hususi vagonlarile An
karadan aynlacaklardır. 

Güneı batmıı olacağından askeri 
merasinı yapılmıyacak bir polis müf· 
rezesi selim resmini ifa edecektir. 

Misafirleri İstikbal eden zevat tef• 
yi esnasında da bulunacaklardır. 

Pauırtesi: 
Saat 10,20 de Haydarpaşa istas

yonuna muvasalat edecek olan misa .. 
firler vali ve belediye reisi beyefendi 
ile merkez kumandanı ve emniyet 
müdürü beyefendi tarafından istik
bal edilecekler ve mutat a15keri mera· 
sim yapılacaktır. Rükuplarına tr. h· 
aİl5 edilen motörlerle Seyrisef,.in rıh
tımına çıkacak olan misafirle oto• 
mobillerle Perapalas oteline gidecek• 
!erdir. 

13,45 te lstanbul vali ve belediye 
reisi beyefendi tarafından bir öğle 
yemeği verilecektir. Ayni günün ak· 
,amı bili.hara tayin edilecek saatte 
Ertuğrul yatiyle ve beraberlerinde be
,inci daire şefi beyefendi olduğu hal
de Tekirdağına hareket edeceklerdir. 

Salı: 
Tekirdağına muvasalatlarmda Te

kirdağ valisi, merkez kumandanı 
ve emniyet müdürü beyefendiler ta
rafından karşılanacaklar ve askeri 
merasim yapılacaktır. Tekirdağ va· 
lisi beyefendi tarafından misafirler 
!~refi~e vitaret evinde bir öğle yeme
gı verılecektır. Davetliler yemekten 
sonra müteveffa prens Rakoczinin o
turduğu evi :ziyaret edeceklerdir. Mi· 
safirler akıam Üzeri Ertuğrul yatiyle 
avdet edecekler ve Perapalaat.aki da· 
irelerine İneceklerdir. 

Çarıamba: 
O ııün latanbulda hususi gezinti

ler yapacaklardır. Akıam saat 19 20 
de Avrupa sürat katarına bağlı h~
susi vagonlarına binerek lstanbuldan 
aynlacaklardır. 

Sirkeci istasyonunda bir polis müf 
rezesi kendi.terini seliınlıyacak ve is
tikbalde bulunan zevat tarafından 
teıyi olunacaklardır. 

Mihmandarlar misafirlere hududa 
kadar refakat edeceklerdir. 

mak uzere hazırlanan ve cümhuriyetin 
on yıllık itlerini gösteren rehberden 
fotoğr~~ardan, afiılerden, milli piyes: 
!erle §Ur ve destanlardan elçiliklerimize 
konsolosluklarınuza ve hirçte okumak
ta olan t~l.eb~lerimize i!e ııöndenniıtir. 

29 hlrıncıte§rİn günü ve onu takip 
eden bayram günlerinde elçiliklerimiz· 
I~ ~onaoloshanelerimi:z ve Türk koloni
ıının toplanabileceği yerler milli bay· 
rakl~~°!'ız ve fırka bayraklarile, afiı 
ve dovızlerle süslenecek ve toplantılar. 
d~ ~o"!ero.nılar, hasbihaller yapılacak, 
rnillı pıyeslerle şiirler ve destanlardan 
parçalar okunacaktır. 

Yükse.k k~nniıyon bu toplantılarda 
daha genış bır heyecan uyandırmak i
çin istikli.1 marşımıza ve onuncu yıl 
ma.rıına aıt notalar, partisiyonlarla disk
lerı ve halk kütlelerimizden ve milli o
yun ~avalann~an seçilmit disklerden 
de b'rer taneııni elçiliklerimize yolla
mııtır. 

Bu suretle o gün ana vatanın her 
bucağ~n~a. olduğu gibi, hariçteki kar
deşlerımızın toplanacaklan köşelerde ya
pılacak tezahüratla bütün Türklerin 
tek bir kalp heyecanı ile cümhuriyetin 
onuncu yılını kutlulamaları mümkün 
olacaktır. 

Yüksek komisyon ecnebi memleket
lerdeki radyo, gazete gibi neıir vasıta· 
!arından İstifade edilerek büyük yıldö· 
nümünün yüksek manasını bütün dün· 
yaya kartı anlatabilmek imkanlarını da 
arattırmıt tır. Bu yolda yapılan ve her 
tarafta iyi bir kabul gören teşebbüsler 
hakkında gelen haberler 29 birinciteırin 
!~nü~.ün yalnız sınırlarımız içinde de· 
gıl, dunyanın her tarafında geniı bir 
surette kutlulanıp anılacağını gösteri
yor. 

~aha .. tim diden bir çok ecnebi ııaze
telerı cumhuriyetimizin onuncu yıldö .. 
nümü etrafında neıriyatta bulunmaya 
başladıkları gibi, bir çokları o giin için 
sahifelerinin bir kısmını bu kutlulama 
iıler.ine ve cümburiyetimizin on yrlhk 
eserıne ayıracaklarını, diğer bazı gaze
te ve mecmualar da cümhuriyetimize 
ve Büyük Gazimize ait olarak fevkala
d~ nü~halar çıkaracaklarını bildirmiıler· 
d~r. Bızzat Ankara bulunmak için tim· 
dıden yer hazırlayan ecnebi muharrir .. 
ler de pek çoktur. 

Diğer taraftan Fransa, Rusya, Ro
manya, Almanya ve Balkan memleketle
rinde 29 birinciteşrin gününü bizim j .. 
le beraber kutlulamak için hazırlıklar 
yapıldığını, bilhassa Fransız cümhuri· 

.. 

yetçilcrinin Pariste büyük tezahürlere 
hazırlandıklarını haber alıyoruz. 

Bükreş, Brüksel, Vaıington, Peıte, 
Varıova, l stokholm, Londra, Kahire 
Bern, Li.hi, gibi mühim radyo iıtasy~n .. 
larından bazdan emisiyonlarının bir 
kısmını o gün için memleketimizde ya
pılmakta olan kutlulama merasimine ve 
inkılibımıza ait konferanslarla haber
lere ve milli havalarımızdan ibaret kon
serlere ayırmıılardır. 

Gazete ve radyolarla yapılacak olan 
bu neşriyat haricinde, yalnız kendi 
memleketlerinde değil, hatta beynelmi
lel töhreti haiz yüksek ıahsiyetler ta
rafından inkılabımız hakkında konfe
rans!ar verilecek ve eserler neşredile· 
ccklır. Bu meyanda Fransız milli ter .. 
biye nazırı M. De Monzie'nin 29 teş .. 
rinievvelde Türk inkılabına dair bir 
eser neşredeceği bildirilmektedir . 

Yüksek komisyon bütün bu konfe
ranslar ve neşriyat için memleket içinde 
dağıtılan rehberin bir memba teşkil e· 
deceği ııöz önünde bulundurarak A
nadolu ajansı vasıta.sile hu rehberden 
fransrzca hü18sa1ar yaptınnıı ve birer la· 
n~i~i !.üksek şahsiyetlerle ileri gelen 
butun dunya matbuatına göndermiştir. 

Hüliıa, onuncu cümhuriyet hayra .. 
mının memleket içinde olduğu gibi dı
ıında da bütün hadiseler üstünde bir 
gün olmaaını ve dıt dün:ı111nm inkılabı
mız ve 10 yıllık işlerimiz hakkında 
aydınlatılması için hemen her tedbir a
lınmııtır. 

Duy liatları 
Piyasada duy fiyatlarındaki teref

füden vaki olan şikayetler üzerine yap
tırılan tetkikat bitmittir. Bu tetkika
tın verdiği neticeye göre, piyasada mev
cut dört tip duy fiatleri yedi buçuk ku· 
ruıtan 16 kuruıa kadar tehalüf ediyor
du. Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
büyük bayramının yaklatması üzdrine 
hasıl olan tehacüm karımnda birinci 
ay büyük toptancılar duy fiatlerine 
birer kurut zam yapmıtlardır. Bittabi i
kinci, üçüncü ve daha sonraki ellere 
geçtikçe bu fiatler o nispette arttırıl· 
mıttır. 

Bu suretle normal zamanlara na
zaran duy fiatlerindeki tereffü 5 - 6 
kurutu bulmuttur. 

Yapılan tetkikat, birinci ellerde duy 
k~lmadığnu da göstermektedir. Şehri
mızde mevcut iki büyük ticarethane na 
mına 40 bin duy gelmittir. Bunların 
yarın gümrükten Çlkarılmaıı muhtemel 
dir. 

Diğer taraftan büyük cümhuriyet 
bayramını kutlulama komisyonu reisi 
Recep Beyden gelen bir telgrafta, ihti
yac~ k~~tılayacak miktarda kontenjan 
verıldlgı hususi surette bildirilmi~tir. 

Talebe Birliğinde mar, provaları 
. Milli Türk Talebe Birliği dünden i
tıbaren Halkevinde cümhuriyet martı 

· provalarına başlamıttır. Provalar h f. 
tada üç gün yapılacaktır. a 

En ~şağı. iki bayrak, üç ampul 
Cumhurıyet bayramı münasebeti! 

kazala~~a ve n~-İyelerle mahallelerd: 
teşekkul ede~ cumhuriyet bayr&uu L-u:• 
lulaı_na komıteleri tarafından halka bazı 
telkınat yapılmaktadır. 

, ~u meyanda Alemdar nahiyesi Bin
bırdırek mahallesi cümburiyet ba 
k~tlulaı_na komitesi tarafından yramı 
kild bır tebliğ icra edilmittir• ıu ıe-

ECendim, • 
"Cümhuriyetimizin onuncu yıJd·· .. .. .. onu· 

!"'u. m~naı~betile bu ayın 29 • 30 • 31 
ın~ı g.~nlerı devair, res111i ve gayri reı .. 
mı muesseıeler, emakin ve dükka" nl 
laakal "k· • arın ı ı bayrak, üç ampul veya fe. 
nerl! ve m~mkü~ olabildiği takdirde a
z:""' fed~rlık ihtiyar edilerek fevka
lade tenvır ve donatdmaıı alınan e . 
ı · · mır· 
-:re ıptınaen arz ve tebliğ olunur efen· 
dım.,, 

. . Al~mdar nahiyesi dahilindeki halkın 
ııtırakile Divanyolunda zarif bir tak 
ta yapılacaktır. 

Sul.tanahmettel.ü San'atlar mektebi 
de zarıf surette tenvir edilmeğe bat· 
lanmııtır. Bu mektebin talebesi dün 
Sultanahmet camü havlusunda cümh . 
Yet ... . 1 un 

marşını ogrenmı• erdir. 

&romura' 
·Kno\I• 

alırsanız 

siniwteriniıe 

h!\tim 
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- - ___ _:.~:,:.:.;._ __ ~------M::il~le:tl~e:r:C:e:m::iyetile Mürekkep hokkl ~~ı Kuru «zın otlan? kuru· A D A 
M k ellı"nın ır k k sti . • ıray_a_ ma o. an. , uyu ve zengın. sa nelerı' av'ı a•k _ a yav . olan ala ahsıru ·~ t·ı,·sı' olandan ba•lı· k t h Y 

· b' so··zu··.· \ 3 - Almanya, · Bı"r arakadşımdan din euım: . .1zların sebebıyet ver 3 mı'lyon ı· 1 1 b·· ··k · h h 

dır kı da- ' - ou··n, Gülhane par ma. gı - Bazı kilen müteessir olurlar. 1 tıras ve serguze•t fılmı. Fransızca so··zıu· · - Ba• rollerde • Taı·ihte bazı meseleler var • b En az e emmıy7. d • yu .. rüye- d T T 
. k l kalacaklır: ,...ca a yarak ehemmiyetlısınh~ .ohgryuet Alman- mi•tim; parkın en hoşuma gı eı:ı duğu mıtezlenin bütün alametleri CIIARLES BOY ER - DANİEL PAROLA - JEAN MURAT ıma 1nuna aşa 

1 
d ag' lu' pi ara · h t • n fes ı nı a 7 1 M ayı hır d*"' · 1·hemm' ti" b' h t "k A p d h b. u•ı a m ı· R ıc s ag ı b ko'·•esı"n'ın, Bog" az a arma.r . ıgı c ıye ı ır ra a sız.ıı yrıca aramount u··nya aberlerı· gazete•ı'. Fı·yatlar Husus·ı 5,,yıık h6r ın son ~ r 'ları bu dere- ım: e l "diri Fakat u.. .., h B k d" . .. . k k -

l lh sa , dahili bir mese eaı .1 k ak ibi saran en nı ayetın ,..e en ını gosterır. A sırı , bu 65 B' • • 
40 

B lk 
5 

k 
tRha.>! edı "n ·~dı v; Almanyayıı hu- Y'.';nın l da dahili mesele yoktur. yeşı. uş gd • u yu··ru··au··m. . akması, gözlerin kızarıp •İ•mesi - ırıncı - a on O uruştur. 

s ce aııır .,ınıa•aı . - d··ı·evd·ı •tm~n· gun A manya h h rici münase- d k t eye O.,.... 1 '· Bugün saat 11 de ucuz fiyatlı halk matı·nesı'. (8852) • ı • , ,.. ~ H I ide Reic stag a e 1 ep .,. d' .oı.. •le rayir çiçeklerinin korumu• kuk. "''''"vatı teı;ıın c 'ı 'da bey- er ta d n feshedilmiştir Hit- b . k dar gen lif". • ,,. ' 
. dı ı'n• • ! olacak ar betler bakımın a Jd""ı" Manzara, enı o a tohumlarının tozlarından ı"Ierı· aelen o 
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lar l• tmın e h be- l " b·ır emrı· •·aki ile iktidara ge. ıgl \ ki u 
l \ üııao~botlerde arpten. er ın • h den geçirmi~ ki, dalgın 1 ~- • bu yaz nezlesi her vakit ayni zaman-ne\mı e m . l'k görülmıye- Alman milletinin itimadını aız o .. "T ...... 

ri devam eden ge<gın 1 

1 ···- ve .. 1 "ld' H·tler gelecek ay !ardan birine oturuyorum ~ da muntazam nöbetler halinde mey-
ccl< mi idi? ~ic çokla;• :: shla ~.;;,~\- madı1ğı 5k0 :0: e;.~ab~ttaı belki de ittifak- b · ağacın altına serilırl 1ma dana gelir. Rüzgarların tesirivle ha-
bet Cevap verıyor ve. d y al bı'r şe- yapı aca ın ı "k ıt·r·cek ır • l d ..ıı o sı- k t 1 b . t 1 b ·d işini taslı e ı ~ • den sonra, çımen er r b' r. e. e e _ge en u ınce oz ar urunun ·ı 1 mu .. nasebetlerın norm 1 bu iktı ara geç . . . a ır ÇO d 
mı e hep Almanyaya. a ti harice karşı vazıyetını . 1. laklık " • ıçın ekı yaş satha temas eder ve ora-
k! 1 mamasına se • d tir. Bu sure. e Bu Milletler dar ıs ıyen ıs geldi Be • . 

' a .~ d·ı ağır sulh şartları ır. takviye etmış olac.aktır. . • . . Al- . d' A ağa 1- • • nı da şışer ve dağılır. Bu suretle zehiri 
tahmı e y' en ·ıı muahedesinin ih- Cem·ıyetinden çekılme sıyasetını . getır 1' Y ,. başladı. "Bu oradan kana geçer ve imtisas olur. 
Almanlar ersaı es . . . d k ·k t" k mahıye .. ada altı yerb k ? d' 
das ettiği ümitsiz vazıye~ ıç_ın e anca milletine taslı et ırme r ' , a ıyor •,. ıye Bu halde bu nevi tohum tozuna karşı 

. ' d'k' !da yüri.iyebılırdı. ti:de bir harekettir. Ancak Almd a~y:.· cuk, koşa,, hüngürtü kopar- vücutları hassas olan kimseler müte-
şım ı ı yo b ' ki rı da bütün da bugu·' n ne gı"bi •artlar altın a 'il ı· un u~ . 1 h 1 

D ;,. taraftan ır ço a . '!t UZ essır o ur ve asta anır.lar ve yahut ıoer h ·ı d 1 n şart- !d - !um olduğuna gore ' k . 
d ·d· Alrnanyaya ta m• e 

1 
e habat yap• ıgı ma. • . Ü hesiz çocp Üstüne kendini atmı~ a- pe zıyade hassas kimselerde nefes 

et ınk_ f'ı deı·ecede ağır olmamasın- H'tler lehine tecellı edecegı § P . .l:· T• d 1 • (A •t ) .. b 1 . 
ların a d. 1 r ı h . t ehemmıyet• -Ktıg"ı kadar bag"ırıyordu. ar ıgı sıma .. no et erme ve ya-·ı · eldiğini iddia e ıyor a ' olan bu neticeni'! ar~ç e ·h · ı ve- hut kurde•en gıbı ka•mma ve rahat-
dan ı erı g . Al a par- •kk. d.l sıne kım•e ı tıma . 1 . d d ' k' 1 1 ' ' 
Bunlar da diyorlar ki, many 1870 le tla ı e ı me ~oz erın en e ı ı sıra ı yaş ar, sızlıklara sebebiyet verebilir. Bizim 

ı ll idi Ve Orta Avrupa . r emez k -- "dı 1 k ti d b kın 
ça an:ııad . vvelki hale getirilmelı Al,;;anyanın sila~sızla~a oı:ı.. yor. mem e e er e urun a ası zamanı 
senesın en e • · · d" ki Al- k'l 11 kanunu - Nen var, çocug"um?, Dı'ye sor muayyen değildir, Fakat ek•eri muh-'d. Bö le yapıimadıgı ıçın ır . ransından çe ı mesı, .. 
ımıa.nlaryb.ugu .. n sulhü tehdit edecek bır de tanınmış olan . musavataııt dum. Hınçkıriklar arasında kesik telif mahreşlerin havada fazla bulun 

1 t nmenı:er k dı:lğu zamanlarda görülür. Bunun da · t geçmı·ş bulunuyor ar. ıeslı"m edilmek ıs e • esik cevap verdi: 
vaz ı ye e b d' t ka- dd r .. 'b. erken veya geç göründüğü •ekilleri 

B;ze öyle gelir ki bu, e e ıye e . manya uzun mü e~ ~ ~~ gı ı S H' h' h ' h' S vardır. • · ı k b. eseledır k ·· ddetlı i!nsa, in- - en yaptın.. ı ı.. ı ı.. e n dar münakaşa edi ece ır U:-. .. • yerine ısa mu 

Ancak bu bahiste Makyavel ın şu so- re razı olmuştur. ""'ı yanın te~- yaptın! Erken çiçek açan ağaçlann bazı-
1 d . · ·L J ··ddet'0 an bu teklı- Allah, Allah •• Ben ne t lan erken zuhur eden nezlelerin sebe .. ·· utmama t ır. ıstrna e mu d lb . yap ım 

zu~Bi~n komşu memleket hükümd~r~ Jerin, diger ı:- a ukı g."ç~~ b u çocuğa?.. bi olmaları tabiidir. Geç zuhur eden-

,,--~~~~-~--------·~ Gülmek, kahkahayla gülmek, eğlenmek isteyenler 

B u g ü n M E L E K sinemasında 
Şen şuh ve sevimli yıldız 
ANNY ONDRA 

tarafından temsil edilen Fransızca sözlü, büyük 

B A B Y (Ç A P K 1 N K I Z) 
Şaheserini görmelidirler. 

Ayrıca; Paramount dünya haberleri. 

~cııııımm11mBlll!il!uBgu•·· .n.s~a~aat•l•lı:ad•eau•c•umzEfmi•y•a•tl•ı 1•h•a•lkmıımaamt•i•n•es•i•,ım:mİ(8•8•6•2~)1111,ı/ 
Spor --
Fenerbahçe 
Borsaya gitti 
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Bu bir sinema harikasıdır. (8859) 

dığı 
öt 

d .ld ' .. · aman yapılacak ıkı "l"hlanmP"'usavat prensıp ıtı- lerin İse son zaman otlar ve tohum-
mağlup e 

1 yıgıb".: .. k uJüvvücenap "·ıat . ...nişti. Ve müsavat Ag"lamakta devam ederek,· • 
vardır · a uyu gı eı e ~ ··ı l Al larrn tozlarından ileri gelmektedirler; §ey . ~ I"' hükümdarın kı.. .~uru ere ı;: manyanın B' k 1 b 1 d 

Teşyide idınan heyetleri 

namına kimse yokt u 

Türkiye birincilikleri İçin Bursa ı f._. _RA_D_Y __ o___.f 
meti 
lef b 
lerdeı 
demel 
~ahan 
ve bal 

gosterilerek lmag upy hut ta yakın, rf:ır._yj askerleri kısa müddete -Hokkam vardı, o rada .. Hihihi. ır ere ne:ı: e aş a ı mı, devrini ik-
i dokunu maz. a ı Al .. H kk ·· ·· tu d ı mal etmeden geçmez. ına b k ti dilerek 0 sülaleye _.ır. manya, musava t pren- o amın ustün e o r un.. B h il k b 
uzak akra :'~ı B e 'kisi ortasını .tendi aleyhine bir taraflı tat- - Ne! •• Hokkan mı var dı? u a ere arşı urun muayene-
nihayet verılır. uhnl~kn 'ı·d'r .. ılmeiı istenmesinden mug"ber olarak leri lazımdır .. Çok kere burunda bazı 

k d 'ma te ı e 1 ı .,. <.. ı Çarçabuk elimi pantalonumun · b··ı·k b ı y ı yap?'a . aık l'in ltalyan yarv.-''!&ız a~ma konferansından çekil- gayrı la ıı ı u unur. a po ip ve ya 
Şımdı '.da .. Y.'!ved 1 ,. .nıştır. Mılletler Cemiyetinden çekil- arkasına götürdüm. Bir de ne gö- hut burun godroflarının çarpıklığı gi-

d dakı hukum ar ar ve P · d · ·-b· · · · · b ' · t 1 ki asın . .1 · ı· _ mesı e aynı ıg ırar netıce&ıdır. Al- reyım, ızım pan a on sırsı a m bi bunlar mevcut hassasiyeti arttırma me ol. h kk da takıp edı mesı a ın .. . . • 1 T b d 1 h . a ın. akkmdıan an!?: musavat prensıpını lannruyan o muş. a ii su eği , masmavi ğa izmet ederler. 
saines 
olmuşt 
tifakıa 

tihap ' 
den iti 
tur. 

sıyaseh Almany~ hmil ,.&un- teşkılatta bulunmak istemiyor. 1926 mürekkep lekesi .. G ördün mü 
0

• Bu günkü tedavi usulü korunma 
oeydi, Y'.' ye~ış ı,J'..adığı ''.'nesinde cemiyete aza olmuştu. O ta- !anları şimdi!.. B elaya bak ki ço yoluyladır. Bu türlü rahatsızlıklara 
Alman mıllet~nl ~ m:ziyet de- rıhten ber i daima ikinci derecede dev- b f çabuk tutulanların bu istidadı geçin-
A.I nya mag up ı t -' · k c uk ta ir tür Ü su smuyo r . 

ma d- e l bir defa e muam.,,esıne maruz aldığını id- ceye kadar gitgide miktarı arttırıl-1\ıbiyetine ka " b 1 1 d ia ediyor O zaman o muzuna . .. 1 d k 
· .ca a ta yan · Toy e 0 u - mak Üzere derileri altına surum şi-

yaya. t_arzı::'.!kadar vuzuhla ~lmaıı_yanın Milletler Cemiyetinden n a rak; pantalonumu gösterdim: ringası yaptlır. Evvela bu tohum toz-
arazısıne ... "te Almanya hak.. ç~kılmeaı çok ehemmiyetli b ir bidise-

ErtE 
talip ~. . ':" 
saır 

d' 

~a;m .nfil>ilir mi idi? d_ır. D.a.?a geçen lerde Mançurya ihti- - A , çocu k .• D e d im , sen n e ağ- larından müteessir olduklarının deri-
ıçınd-·* * * lafı yuzunden Japonya da Milletler lıyorsun .. Ağlamak lazımsa, asıl leri üzerinde tecrübesi yapılır. Rahat 
v~ Ce~iyetinden çekilmişti . Rusya ve A- b en ağlayayım! oızlığın malUm a lametleri başlama-
.n yolu: merıka esasen aza değillerdir. A ncak M. SALA.HADDiN dan iki Üç ay evvel tedaviye başla-

~ tarafından, e vve lki gün söy- Mille tle r Cemiyetinde Almanyanın di- m a k lazımdır. Sürüm tedavisi iyi ne-
• bır nutuk ta şöyle bir sual orta- ger devletlerle kıyas ed ilemiyecek de- tice vermektedir. Bun unla beraber bu 

y .. atılıyor : Almanyaya ağır sulh şart- recede ehemmiyetli bir rolü vardır. Esa- d iferleri yüzünden J aponya ile b ir 
ları tahmil edilince· sulhten sonra sen ;""lmanya bunu bild iği içindir ki h a rbe girişmek Rusların işine e lver· tedavi daimi muafiyet kazandırmaz 
" · ''' • Al ' u;;ı,.,, 1 . cemıyete karsı kat' i bir darb · d . m ez. A ncak J a pon tahrikatı d a devam g elecek mevsim yine tedavi ister. 

0---·~i; .. ,6ii~·a· ~g'4-e,~tfaıuc~~~e _:'-!1~~.f_'7.-.~ ·- .. ı-ıec~~drınua.1.1. o u l\l'aı. e \'!..,.1r- --· · - ,,, '•· ·-·- ~i.,...ıi ıı-· D11 • .,... ,,., .. . , ......, ~ . , - ~ , -· - • 
' - - J m k k b 1 d 1 b h k · 1 Wıyo~:- ~.-;.= oııJ. ıJ uıı ;y-:ı.~ft~~ L.-~:L . ,(4 ·1 :A'1••'ı..~~D iureite bu rahatsızlıktan .1 n in va .. zife"ı·. ,Strezemann Zal!'anında L-e- - a:. ı ın en o an u a re etı itti- ı ı • uc 

ya mutemayildıı ·. ;,·.,unu ıngıltere hu - ::ıltıeyman Aka 75 yaşında çok • ~Çoky~~Je'~emir-~fit'Ü ' •··-'· b~ h~:~~;~·h:;;;;ıü~;a;.h; ve Jıi:.-
kfunetine bildirmiştir. dinç bir ihtiyardır Bize anlattı Bu h~a". k?". yo~!an . •. mayelerini esirgememesi neticesi 

Alman meta.Jibinin (Prototip) si - y h ' • k': ı • f dık• Maarıfımız ıçın soyledıg1: hastahanemı'z her gu··n daha ziyade )ahlara ait tarifi verilemezdi. Çünkü or
1
maakna .. ıyesı oylde~~'?-e. m . 

bu diğer devletler tarafından terke - top am uzere ge ıgını, arazı- Su olmıyan ovada tekamül etmekte ve noksanları ta-
dilecek silahalara ve kendilerine ve - sinin pek dar olduğunu, müsait 'K.uyi bulurlar kuyi mamlanmaktadır. 
rilecek memnu olıruyan aili.blar mik - mevsimlerde kazıcılık, günlükçü - Şimdiki mekteple~de Nisaiye servisi kadrosuna ilave 
da~nı_n .müteallik muahede tartlamıa lük yapmak suretiyle geçindiğini Hep çocuklar ?1?'Yl.. ' " ' olunan ebe tayin edilmi9tir. Hasta-
baglı ıdı. • anlattı. Murmutlu deyneğinin sivri Ordumuz ıçın aoyledısı: hanenin icinde yapılması tekarrür 

Almanya bu oualı sorarak cevap ve • I' k ·· k -
recek idi, fakat Almanyanın b irden u~uyla topragı ete ıyere mutema- Maranda an,ıyı eden tadilat ve ilavelerin yapılma-
bire büyük mikyaata tekrar oilihlan - dıyen anlatıyordu: O han•.~•?. terine . ama başlanmıştır. Yeniden yapıl.a-
mak istediğine dair metalibatta bu - - Biraz köy hocalarında oku- Allah omurler. versın cak, karantine, hamam, ve tecrıt-
lunduğunu aöyle.mek kabil değildir. dum. 10 ya9ındanberi dağlara ba- Ordu ıuke,lenne . hanenin projesi hazırlanmakta o-

Jngiliz kralı ahvali öğrenmek kar, bakar söylerim böyle uzun söy Maranda ovalarda yetışen bır ne lup bugünlerde indirilmesi ilan o-
iatiyor )emek Allah vergisidir efendi. Ev- vi çiçek ismidir. lunacaktır. 

LONDRA, 19 ( A.A.) _ Kabine lendim, çoluk çocuk sahibi oldum. Cümhuriyet için söylediği: Malzemesi tamamlanan kalorifer 
toplantısından sonra Sir Jobn Simon, Yunana gittim, evelallah yarasız Dünya merakl~ı tesisatına bugünlerde ba9lanıyor. 
dün Sandrigham'a ritmi§ ve akşam döndüm. Sonra bir çocuğum asker G~lme İ~e ezmelı Aydın memleket hastahanesi 
neri oraya varmıfhr. Kendisini, bey- oldu Yemene gitti Sağlığından Cumhurıyet zamanı Cümburiyet devrinin yurda arma-
ne~lel vaziyet .h~kkında m"!assal haber alamadık. ö;lece kayboldu Sala ile gez. m. e.li .. · - g"anı olan ve varlığıle öğünebilece-
malumat almak ıstiyen Kral çagmnıı . . O d b • b b k b' G 1 di 1 d 
tır. gıttı. n an en ana at a ır azı ıçın soy e gı , ğimiz bir sağlık ve tifa ocağı ır. 

Sir John Simon orada bir veya iki atk düşü. işte ha bule söyler ge- ~evlam yarattı mevlam A d d bUtlln terziler 
sün kalacaktır. Vucutta kanımızı Y in a 

ROMA, 19 (A.A.) - Havas Ajan Kemal PaJa kurtardı bayrak yapıyor 
omdan: : Giurnale di Genova gaze- nan misakınm üçüncü bir kimseye ma- Y _, 
teıi Almanyanm siyasetini bütün cep- tuf olmadan iki devletin hudutlannı unanuan canımızı AYDIN, (Milliyet) _ Vilayetimizin 
helerde taarruz suretinde tavsif ede • kat'i bir şekilde emniyet altına aldığını, * * * her kö§esinde cümhuriyet bayramı ha-
rek diyor ki: &ulhu kuvvetlendirerek iki milletin te- iki tane elinle zırlıldarı devam etmektedir. Cümhuri-

rakki, teki.mül ve aralarında mevcut me ba d b yrak ' · Siyasi baoiretten ziyade heyecan Pm<am başın tararsın yet yramm a a nızamnameııne 
sai bağlarının daha kuvvetli bir ıekilde --, la bayrakla nJ 

cihetinden zengin olan Hitler Alman- ık 1 d . . . 'Allahın vergı'st'dı"r uygunsuz o n r astı mıyaca-ı • a•tırmalarma müaaa e etli g'ını söy · t) b k yası hatalar yapınıftır. Vaktile de bu • ğmdan terziler umuıruye e ayra ya-
lcmiıtir ve demi•tir ki : Sen mı'llete yararsın ı A d d '--- bez kal eiyaset baairellİ7!i;ii umumi harbi pat • pıyor ar. y ın a = ma-

- Yunanistan, Türk-Yunan sıkı teı- s··1 Ak esmı' alınır d nif 1 'd k •lal:mlf ikinci Vilhelm Almanyasını tec u eyman anın r - ığından ma aturacı ar yenı en ço 
rtki mesaisi ve dostluk siyaseti yolunda 1 d' - • be J 1 d rit etmiş ve mağlubiyetini tevlit et • ken söy e ıgı: miktarda kırmızı z ısmar aınıı ar ır. 

- =·ti·. de' zm etaneğe kat'i surette karar ver- Hil.aliahmer cemiyeti milli fabrikalardan 
~. · t . B k .. ··d b · ta. h Kayıkrılar denize ı:nıf ır u ursu en u sıyase n ara- ,. Türk şal bayraklar getirterek halka sat-

Yunan meclisinde 
(Başı 1 inci sahifede) 

mittir ki : 
- Türkiyenin asil ve doıt halkını, 

geçerken, bi.~ük bir kalabalık halinde 
umimi bir sevinç ve içten selen ani 
biı· heyecan ile koıuyor, Yunan heyeti 
ınımlhhasaoının Atinaya döndüğü zaman 
misakın imza11 münasebetiyle Türkiyeye 
kar1• hisaiyatanı sevinç ve heyecan için
de malumunuz olduğu veçbiyle izhar et
miı olan E ilen milletine çözülmez bağ
ları . bağlı olduğunu hissederek, ber 
terde bizi Türkiyenin hakiki dostu ota
r"'' kabul ediycırdu. 
1 M. Çaldaris bundan sonra Türk-Yu-

Milliyet'in romanı: 44 

retli taraftan ve devamının kefili olan Küreklc!re daldılar maktadır. 
dost Türkiyenin büyük ve mühim ida- Dironanın düzünde Vilayet komitesini en ziyade iıgal 
rccilt rinin münakaşa edilmez samimiyet Resmimizi altlılar eden nokta tenvirat işi idi. Aydında 
!erini ve bu siyasete tam bir surette . Dirona rumcadır. Halkevi şeh- mevcut elektrik tesi satı günlük tenvi-
bagh olduklanm teyi t ve derin takdir- • . · d 0 • t. rata bı.le yetanedig'inden bayram günle-
' · · · h d b'ld' "' d d ı · bah re bag" lı 113 köyu'·n ısmını egıf •· .enmı ız ar e e ı ıgım en o ayı - ri bu tesisatla jc görmek kabil deiildi. 
ti~rım rerek direonaya yavuz ismini ver- • d bu ' - ' Çünkü dekorasyon işkrinin başm a -

" Şiddetli alkı,lar " miştir. • .lunan inhioar başmüdürü Sırrı Bey 
Başvekil bundan sonra Cenevre görüt Süleyman Aka hayatında tehirlı çok zengin bir tenvirat projesi hazırl:--

melerinden, Kral Alelnandrin Korfo- efendilerle bir arada böyle bir gün mif ve vilayet komitesince kabul edil-
ya, M. Titulescunun Atinaya yaptıkları mittir. 
ziyaretlerden bahıetmif, sonra, Yunaniı yatamadığını görerek: San'atlar mektebinden hükumet ve 
tanın dahili siyasetine temas etmittir. Bakın dertli olanlar 

M. Çaıldatis, bilhagga hükumet tara- Bulamayı dermanı 
fından gösterilen uzlatma temayüllerin Bulduk biribirimizi 
den sonra muhalefetin meclise dönmek 
uzifeıini takdir edeceği ümidini izhar Cümhuriyeta zamanı 
etnnf tir. Ayrılırken Süleyman Aka göz- 1 

leri dol mut sesleniyordu: 
- Bir ay daha buradayım gene 

gelin efendiler. 

ESRARSIZ HAY AT 
tabanca çıkarıp kalbine bir kurıun 
aıkmıttı. Bu vaka tiyatro gibi bir ıey 
olmuştu. Müntehirler öldükleri za
man çehreleri tezyifkar bir ifade a
lır. Ölümün kendileri için bir halaa 
olduğu teeirini yapmazlar. 

bğı gibi kendini Granit'in yerine koy
mağa çahftı. Şimdi, onu kendi haline 
bırakamıyacağrnı gayet iyi anlıyordu. 
Hem yorğun, hem de mücadeleye ha
zırdı. 

Kuvvet huıu&unda boy ölçüıeceği 
hareketler onu daima cezbederdi. Kı
aık geai ile kapalı kapıya karıı her 
türlü teklifte bulundu. Bu kapalı ve · 
mısırrane bir surette sessiz duran bu 
odada hala bir insan yaıadığma inan 
mak iıterdi. 

Hollywood'tla ıinema 
Yazan: VICKI BAUM 
Yağlı kağıt peçeteleri bükerek bir

biri arka&ı aıra uzağa fırlattı. Gözka
paklarında ve kulaklarının etrafında 
bili yağ vardı. 

Hayabnda iki defa intihar vakasi 
Je karıılaşmııtı. Bir kere Pari&te, A
merikaya gelmeden evvel. Bu vaka 
çok eski idi. Bir delikanlı Donka için, 
ekseriya çoraplarını astığı bir iple 
kendini odasının pencereaine asmr§b . 
Bu delikanlı bir seyyar ticaret &imsa
rı idi. ismi Paul Tetain'di. Onu sevdi 
ği için Lyor'daki kan&ırun yanına dön 
mek jıstemiyordu. T icaret .simsarları
nın aıka ehemmiyet vermedikleri ak
Ja mülayim gelen bir tasavvurdur. 
Halbuki ticaret si••arlan d a tab ii di
ğer insanlar gil>idir, yoksa mizah ga-

yıltlızlannın romanı 

Terc~me: KAMRAN ŞERiF 
zetelerinin yazdıkları ıekilde değil
dir. Bütün inn.nlar biribirinin aynidir, 
hatta sinema aktörleri bile ... 

Öteki kırk yaılarmda bir kadındı. 
Donkanın me§hur portreaini yapan 
İngiliz resaamı Aobcott'in karısı idi. 
Kadın hafta sonunu ressamın Lurey
deki evinde geçirmeğe gitmiıti. Ma
dam A&hcott, Donka'yı kocasımn oda 
sında buldu ; Aynanın önüne geçip o .. 
turdu. Bir müddet kıskançlıktan bah
settiler. Madam Ashcott sordu: 

- Acaba kıskançlık kafadan mı 
gelir, yoksa kalpten mi? 

Donka k1&kançlık hususunda ken
d inin ne olduğunu biraz bildiği için : 

- Kalpten .. Diye cevap verdi. 
Banun üzerine Madam Ashcotl bir 

l ·-----

Donka makiyajini yüzünden çıkar
dıktan sonra rubasını giydi. Mihaniki 
l>ir surette kırmızılık kalemini aldı 
ve gene mibaniki bir aurelle bıraktı. 
Birini Öpeceği zaman dudaklarını ka
tiyyen kırmıztlık sürmezdi. 

Hanımının bu hareketini farke .. 
den Manuela: 

- Mi•ter Dent iki defa telefon et
ti .. 

Donka anlamadan yüzüne baktı. 
Oliver'i unutmuıtu. 

- Sıcak banyo hazırla. Ben ıim
di gelirim, dedi. 

Granit ' in yazıhanesi hep karanlık 
duruyordu. Donka sürmeli kapıyı vu
rurken hep bunu düıünüyordu. 

Usulca çağırdı. Bedbaht İnsanların 
da, hastalar ve a~ıklar gibi, karan
lığa düşkün olmaları akla yakındı. 
Donka, rollerinde yüzlerce defa yap----T· -- --- o _._. ... _ 

Kaf]annı çatarak bir müddet dü
ıündü. Granit bundah bet sene evvel 
New-York'taki hali gözünün önüne 
geliyordu. O zaman "Cehennem Y o
lunu'' oynıyorlardı. 

6 mcı caddenin sonundaki o a lela
caip atelyede .... Ne garip bir rolü var 
dı. Muvaffakiyet, muazzam. 

O zaman Granit kumral aaçlı bir 
delikanlı idi. Kendini hiç yormadan 
saatte otuz mil yapan yüksek bir oto
mobilin vilayetinde otururdu. Tam o sı
rada, o tarihte Granit'e doı1tlan tara
fından takılan ve bir müddettenberi 
hafızasında araıtırdığı lağabı hatır-,.,..._._, .. --:1-• ..... '-_ .. ___ . 1 

grupu maçlarına iştirak etmek Üzere 
mmtaka şampiyonu Fenerbahçe ile 
Çanakkale şampiyonu takımı dün sa
bah saat 9,30 da Nilüfer vapurile Mu 
danya larikile Bursaya hareket etmiş 
lerdir. İstanbul şampiyonu dün Bur
saya tam kadrodan bir noksanla ha
reket etmiştir. Geçen sene lstanbul 
şampiyonluğunu kazanan Fenerbah .. 
çe takımı yalnız sağ haf Cevattan 
mahrum olarak seyahate çıkmıştır. Bu 
kıymetli oyuncu da ancak Ankarada
ki son maçlara İştirak edebilecektir. 
Dün F enerbahçelileri geçirmek ü zere 
T ophane rıhtımına gittiğimiz zaman 
nazarı dikkatimizi celbeden şu mü .. 
him noktayı kaydetm eden gççemiye -
ceğiz. 

lstanbul şehrini temsil etmeğe gi· 
d en bir sporcu kafilesini şehir namı
n a, ve bununla b ilhassa ali.kadar o .. 
lan idman h eyetleri namına tek b ir 
zatın bulunmaması cidden şayanı tees 

.s':if~ür. F eoerbahçı;}ilfdi. ·',tifrıet 'içiime
dinr".:..~..;"'....O~r ta rfyice hatırlıyorumt bu 
yeni yiplYıÜı" ffi~kteplerden evel köylerin 
mektebi bir ahırdan farkaızdı. Kran
lık, ziyası ufacık bir pencereden gi
rer, rutubetli, çakıl taşlarından örü!
mÜf tavanında mısır dallan toprak ı
çine kantmış salla •alla tavan teşkil 
eden böcere!eri bu mektepler yerine ya
pılan 3 • 5 dershaneli günqe bakan 
yeni mektepler köylüleri sevince gar 
ketmiştir. 

Bu mekteplerin inşa&mdaki zorluk 
lan köylüler bütün güçlükleriyle yen 
mitler, Orman idaresinin vermek iste
mediği kerestelerin müsaade.ini An
karaya sekiz on defa giderek alınıı
lardır. 

işte 34 mektep köylünün bu gücü 
ve fragati önünde Maarif müdürünün 
azimli bir çalışmaaı ile bugün ikmal 

Bugünkü proğram 
İSTANBUL : 

12,3\) Türkçe plak netriyab 
18 Gramofon. 
19 Emel Hanım 
20 Süheyla H11.nım 
20,30 Ha.nırnlar Hey'eti, 
21,30 Gramofon . 
22 den itibaren Anadolu Ajansr, 

berleri, Saat ayarı. 

ANKA R Ao 
12,30 a 13,20: Gramofon. ıs~ Keman kons 

ri (Ekrem Zeki B t.arafından), 19,20: Gramo· 
fon. 20: Ajans haberleri. 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
18: Piyano ve farkılar. 19,25: KahvehaP• 

musikia.i. 20,10: Muhtelif. 21: Konferans. 21,20• 
Senfonik kon•er. 23,55: Kahve konseri. 

B U D A P E Ş T E, 50 m. 
18: K onferans. - Sigan musiki•i. 20,35: 

Operadan naklen blr temsil, - Si1ra.n ve ıcB :r: 
musikisi. 

V 1 Y A N A. 518 m • ..._a-C 'l.ıı •r • 
19,10: Modaya dair netrİyllJ. ,~ri iç i n yağ 

a it b eden sporları . 20• !' ~ 
-~' ., · n. utıu 0 -:.. • c: Saıre •• 

1 
- Mektebin binası bu ite çok elveriı
, lidir. Y anıbatma yeni bir de hamam 
yapılınııtar. 

Maarif Müdürü Fazıl Beyden bu 
huıu&ta aldığını izahata nazaran, bu 
yata tekli bu sene bir tecrübe mahiye 
tindedir. Eğer iyi netice verecek olu r 
sa Karacaviran, Nevhat, Orta, Ilgaz, 
Çerkeş, nahiye ve kazalarında da bu 
teıkiliit yapılacaktır. 

Zannederim ki, bu t ekil çok güzel 
bir netice verecektir. 

Vilayetimizin pek çok köylerinde 
mektep yoktur. Buradaki çocukları d a 
bu suretle okubnak çok yerinde b ir 
düşünÜ§tÜr. 

Çankm Maarifinin günden güne 
görülen her eahaamdaki inki§af t a
yanı tebrik ve takdirdir. 

Kemal KADRi 

Kastamonide Cumhuriyet bayramına hazırlık 
KASTAMONU, (Milliyet) -

Kastamonuda Cüınhuriyetin onun 

cu yılını kutlulamak için halk ara 

smda hararetli çalıtmalar göze 

çarpmaktadır, esnaf cemiyetleri 

ve milli müesseseler gayet müzey

yen ve renkli taklar hazırlamakla 
metğuldür. Bu meyanda bayramı 
candan ve gönülden bekliyen hal

kımız evlerini süslemek için bay

rak ve fener tedarikinde birbirle

riyle yarış edercesine çalıtmakta

dırlar. 

Halkevi Cümhuriyet marşını 

belediye önünden geçerek fırkaya kadar 
uzatılacak bir batla bayramda yapı

lacak tenviratın cereyanı San'atlar mek
tebinden alınacaktır. Bunun için hazır
lıklar bitirilmiı tesisata batlanınttır. 
Bu hususta mektep müdürü Emin ve 
elektrikçi Bekir Beylerin gösterdikleri 
kolaylık ve çalııma takdire §ayandır. 

Vali vekili Aıı&h Bey~ rei&iliği al
tında fırl<ada vilayet ve yardımcı kut
lulama komiteleri her gün toplanarak 
şen hazırlıkları yapıyorlar. 

ladı. Yavaıça: 
- Boulz, dedi, beni dinle.... Bak 

ıana ne •Öyliyeceğim, Bonly... Bak, 
ne kadar memnun olacaksın. 

içeride bir ıey kımıldandı, Fakat 
gene cevap yok. Donka bekJedi. Kal
bi daha fazla çarpıyordu. Niçin öyle 
olduğunu bilmiyordu amma, bu bet
baht Granit'i enzüvagahından aöküp 
çıkarmak onun için bir vazife olmuı
tu. 

- Boulz, dedi. Gel. Sana çok aı
cak bir banyo hazırlattırdım. Gayet 
iyi geJir .... Boulz ... 

Yarım dakikalık bir sükut daha ol 
du. Sonra Granit kapıyı açtı. Hatta 
lambayı bile yakmııtı. 

Acmacak bir halde idi. Bir kere 
Donka boğulmut bir adam görmüştü; 
etraftan yetiıenler adamcağızı ken
dine getirmeğe çalıııyorlardı .. Granit 
sapsarı çehresinde mavimtrak lekeler 
le tıpkı o adama benziyordu. Yazıha 
nenın içinde kağıtlar yerlere savrul
mu,ıu. Parafinli godeler yerlerde sü
rükleniyordu. Kocaman su kabı bom
boı duruyordu. Humma tesiriyle içi 

' 

bando mızıkasına ve saz heyetine 

öğrettikten batka martı hep bir a
ğızdan söyliyebilmek için Halkevi 

mensuplarına da öğretmektedir
ler. Köylerde de ayni çalıtma ve 

kaynatma görülmektedir, bilhas
sa Cümhuriyet Halk Fırkası umu

mi idare heyeti tarafından köyle

rimize heyide edilen bayrakların 
köylüler üzerinde husule getirdiği 
ihtisasatı ancak sevinçlerinin son

suzluğuyla anlatmak mümkündür , 

her köye bayrak verilemediği için 

bu hediyeden mahrum kalan köy

lüler bayramdan evvel kendi köy 

lerinin de bu terefli armağana ka 

vutacaklarım ümit etmektedirler. 

Doktor Kazım Esat Bey 

Diıçi mektebi müdürü doktor Ka
zım Esat Bey yeni naklettiği Taksim 
bahçesi kartıaında Ufurlupalu apartı
mamndaki muayenehanesinde ı.er gün 
(saat 2 - 7) haıtalarmı kabule baı
lamııtır. 

7730 

yanıp tutuıan Granit yirmi litre •uyu 
içip bitirmitti. 

- Masamı düzeltiyordum. Az kal 
aın uyuyacaktım, diye mırıldandı. 

Bu, kendine çekidüzen vermek i
çin yapılmıı feci ve kahramanca b ir 
tecrübe idi. Donka koluna girerek tat 
lı bir se•le: 

- Pek ala, Boulz, dedi. Bunu son
ra da yaparsın. Benim kötke gel. Sa
na sıcak bir banyo hazırlattım. 

Sıcak banyo, kim bilir, Granit' in 
periıan ainirlerine nastl bir iyilik va· 
dediyordu ki, adamcağız kadım uslu 
uslu takip etti. 

- Dün Arrowheadlake'e gittim, 
dedi. Yaka orada oldu. Kıyamet ka
dar İnsan vardı. Sokakla rda bir •Ürü 
otomobil vardı. Bu gece çok uyuma
dım, biliyor musun?... Bugün de ça
lııtım. Bütün gün iıimin batında i
dim. Bili ile aramızda tatsız bir m ü
nakaşa oldu .•. Şimdi biraz yatıttım. 

- Elbette, Boulz .. , Banyo o k adar 
iyi g elecek ki .• 

(Bitmedi) 



Haftannı filmleri 

ARTiSTİK: Madam socuk iste-
miyor. • 

ELHAM~A: Magana 
iPEK: Çelikada 
MELEK: Çapkın kız 
SARAY: I ki yetime 
TURK: Harp arilesindf! 

Artistik 

Madam çocuk istemiyor 
Fransızca sözlü 

Ba,Iıca artist: Marie Glory. 
Bu film tuhaf bir vodvildir. Ka

rakterleri ve izdivaç düşünceleri bir
birlerine uymıyan iki kişi evlenince 
hayat nasıl zehir olur, ve nasıl anla
şamazlar, bunu gösterir. Filmin bil
hassa kıymeti bir asri kızı nasıl evine bağ 
lamak, kocasına rabtc:-tmek mümkün 
olduğunu göstermesidır. 

Marie Glory daima olduğu gibi gü 
zel ve fi~m hakikaten eğlencelidir. 
Elhamra 

Magata - Fransızca 
Başlıca oynıyan: Tala Birell 
Afrika son zamanlarda sinema ... 

cılar için geniş bir faaliyet sahnesi ol 
du. Bir taraftan F .. s, Cezayir ve Sah
rayi Kebir a-tk ve malihulya mevzula 
rına aahne olurken Sudan ve Ameri ... 
kantn vah1i ormanları da serküzeşt 
filmleri için tükenmez bir hazinedir. 

Nagana İşte bu filmlerden biridir. 
Afrikanın vahş i ormanlarında bir aık 
rnacerasıru hik5ye eder, 

A~ağı Amerikada Magana deni
len bir uyku ve miskinlik hastalı~ı 
vardır. 

Bu hasta.lığın mahiyetini ve §• . 
sını keıf için oraya bir sıhhi heyet " 
miştir. Bunların içinde bulunan genç 
bir Amerikalı doktoru seven bir genç 
kız da arkadan bu heyeti takip etmi§
tir. 

Doktorun mesaisi tehlikelerle do
ludur. Vahşi hayvanlar ve vah§i ka-

. _, -•.,,rıe mücadele halindedir. Bir kaç 
}"ecektir. - '·•·-.si atlatan tam hastalığın 
san vesaik1e mur.... .. . .• , .... :ı· • . ,_ -
rnenfaal1arı namına ilin olunur. 

TütUn ikramiyeleri 
Ü>küdar aıkerlik ıubeıinden : Oıkü

daı askerlik şubesinde kayıt1! mal~I za
bitan ve efradrn tütün _ikram~y.elen 22 
birınc; teırin 933 tarih'-?~.c:_n ıbbaren Peİ 
za,. v~ çsrıamba günlen oglcdc:~ evv. 
(J k . d kaymakamlığmda muteşek~ıl 

• 11 ar - d"I -· d 1 heyet tvafmdan tenı e • ı ecegın __ en ı •• 
tihka' ,..hiplerinin reımı senet nüfus ka 
ğ•d• v:-maaş cüzdanı ve iki fotoğrafla o
ra/a ınül·aca.atları. 

* • • 
llcşiktaş askerlik ıubesinden • _Ma: 

lut Zabitan ve Efrada ait 933 aenesı Tu 
tün iı.r~miye defteri tasdikten gelmittir. 
l şbu deftere dahil Harp malulü oldukla 
rı tasdik edilenlerin ikramiyeleri tevzia 
tına 21 teşrinievvel 933 cumartesi gÜ· 
.,;,nden itibaren baılanacaktır. Bu ta• 
rt"ıten itibaren amlUI zevatın ceklerini 
alml\k üzre Beşiktaş Kazası Mal Müdür 
lüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

İST ANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi Temsilleri 

Bugün gündüz matine: aaat 15 te 
Ak•ama 21 de 

GÜL ve 
GÖNÜL 

Komedi 

Yazan: Mü sahip Za 

de CeCJal Bey 

Umuma 
7615 

··--.....;...----
22 Tcşnnievvel Pazar ve 24 Teşrinie

vcl salı ak§&ınlım saat 21,30 te 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur Pariali piyanist 

ALFRED KORTO 
tı.rafmdan iki gala konseri verilecektir: 
Konserlerin tekmil prograını tiy~tro gı 

. ta·'ik edilmiş ve gi,elec bılet 1&• festne iU • 

tı şına devam etmektedır, 

DOKTOR 

Rusçuklu Hakkı . 
Galatasarayda Kanzük eczahanesı 

k • d 3 numakarJmnda Sahne so agın 8 

ra1ı apartımanda 1 nuınar& 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı · 
Cumadan maada hergün öğleden 

oonra saat (2,30 dan 5 e) kadn tstan• 

bulda Divanyolunda il& >umaralı hu
susi dairesinde dahili hastaU<lan mua
yene ve tedavi eder. Telefon: lstanbul: 

22 .. •98. 6973 -> Dr. I H S A N S A M 1 .ım! 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Cksürük ve nefes darlığı boğmaca ve 
kızamık öksürükleri için pek tesirli 
ili.çtır . Her c:czanede ve ecza depo-

-=...-~larmda bulunur . ._. 17963)•--ı 
734U 

MILLIYET CUMA 20 TEŞRINIEVVEr' ''ı93:; 

Çelikada lilmind en birkaç sahne 

gelecek bir terakki devrine ait olma
ıı da filme ayrıca bir kıymet vermek-

ıi muktazi bir ınak. biraz gariptir. Bi-

tLAN 
OSMANLI nANKASI ' nın Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, Cümhu~ 

riyetin ilinının onuncu yıl dönümü mü 
nasebetile Tctrinienelin 29, 30 n 31 
nci ııü.Jeri kapalı bulunacaktır. 

Dr. A. KUTIEL 
Kar11.köy, Topçular caddesi Jllo. 33 

(7971) • 6997 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan : 
Müflio Vasi! Dermeıon oğlu ve mahdu 
mu şirketine ait olup paraya eçvri!meıi 
kararlaşbrılan .-e birinci artt~ad~ ka· 
nuni mikdnrı bulmadığından ıl<İncı art
tırma için talik olunan lıtanbul Sultan: 
hamamında haçoplu hanında 1 No. dakı 

·· t allik mallar açık art· manifaturaya mu e .. .. 
tırma •ure!ilo 22-10·933 pazar gunu 
saat 10 ela m..Jıallinde satılacağı ilan 

olunur. (8869) 

lstanhul dôrdüncü icra memurluğun 
dan : Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa-

-1 - karar verilen ka•a raya çcvn mesıne 

ve•aİrc cşyafann 26-10-933 perşembe 
günü ..... t 10 da Mabmutpaşa Handan 

hanında i.kinci açık arttırma suretile sa

blacağ-ındao t•ılplerin yevmi mzkürda 

mahallinde hazır bulunacak memuruna 

929-2220 dosya No. sile müracaatları i

l.in olunur. (6839) 

l.~rıbul üçüncü icra memurluğundan 
S<Jtılmasına karar verilen oda takanı, ye 

mtk odası takunı balılar, çini sobalar ve 

sair ev eşya11 2J.1().933 pa=rteıi ııünü 

saat 11 ili 12 de Boyacı köyünde 6 nu· 
ıraralı Mazhar paşa zade Veliyettin 

Beyin köııkünde birinci açık artırma su 

rcble satılacaj'mdan talip olanların 

muayyen olan vakıtta mahalinde hazır 

bulunac.'lk memuruna müracaatları ilan 

olunur. 

BONO 
MUD&oİI 

Yurtluk 

(8829) 

Deyin senedi. 

6 f;tınbul Sarraf Vasil 
Bılıkpazar. (8049) 7248 

Makbuz ( 1320 993/S 
( 1061 471 / 5 

numeroları k dura fahı·ika• 
B yk Debaııat ve un 

e - oz lstanbul Vilayeti muhase· 
sına aıt olup bal" da num<• 

·ı·... . eıine nlahsus a . 
becı ıııı vezn 8 ve 1575 liralık temına 

;0'::.r;;:ıı h:.~. mektuplarının mak-
' ·ım. lduğundan ve ye· 
puzları zayi edı tiıt ~anlacağından zayi 
niden kayıt sure ç_ık .. katmamı! ol-

d ilm. olanların hu nıu 
e 11 (8836) 
duiu ilin olunur. 

Melek 

Çapkın kız - Fransızca 
...._ • •• ol ... ,_.L\... ~ur ay zcu k tnOcS öllUcSCiU• ~vvv ·~ 

lo ekmek aleni münakasaya 
konulmuıtur. Şartnamesini 
görmek için her pazartesi ve 
Perşembe giinleri ve münaka
saya girmek üzere 6-11-933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te Ba 
rut fabrikalarında satm alma 
komisyonuna müracaat eyle 
melri. (3S8) (5623) 

7559 
• • • 

Bakırköy Barut fabrikaları 
muhafız takmu efradı i
çın 1 Kanunuevvel 933 
den 31 Mayıs 934 tari
hine kadar altı ay zarfında a
lınacak 1300 kilo sığır eti ale
ni münakasaya konulmuıtur. 
Şartnamesini görmek için he~ 
Pazartesi ve Perşembe günlerı 
ve münakasaya girmek üzere 
6-11-933 pazartesi gÜnÜ saat 
14 te Barut fabrikalarında sa
tınalma komisyonuna müra 
caat eylemelri. (359) (5624) 

7560 

Adalar tapu ıicil muhafızılğından : 

Hevbt.li adada eski ban yeni Orhan so

kai-ında kain 49 kapu N o. lu ahıap e

vin Hristoı zevcesi Mariya Ziıo vereıe 

•i tarafından tapuya raptı iotenilmit ol 

du ~undan hu hususta tahkik.at yapılmak 
ıiı:;re birinci teşrjn ayının yirmi seki

zinc-i cumartesi günü saat 10 da mahali 

ne memur gönderileceğinden bu evde 

benim hakkım var diyenlerin ellerindeki 

tasarruf veıikasile idaremize veyahut 

tayin edilen günde yerine gidecek me

mura müracaat eylemeleri bildirilir. 

(8828) 

iLAN 
Sicilli Ticaret Dairesinde 12893 nu

mara ile müseccel Pate Türkiye Limitet 

Şirketinin feshü tasfiyesi hakkında şe

rikler tarafından usulen İmza edilip Si

cilli Ticaret gazetesinin 11 birinci Teş· 

rin 1933 tarih ve 2050 numaralı nüsha 

sında neşrü ilin ediJmiı olan beyanname 

mücihince Robert Salınona efendinin tas 

fiye memuru tayin olunduğu ve mez· 

kUr tirket zimmetinde alacağı olanların 

tarihi ilindan itibaren onbe§: gün zar· 

fmda alacaklarını kaydetmek üzeı-e ls
tanhulda Meydancik No 70 Mercanoff 

hanında 3 numarada mükim mümaileyh 

Robert Salınona efendiye müracaat et

meleri ilin olunure 

Hali Tasfiyede. 

PATE TÜRKiYE LIMITET ŞiRKETi 
(8868) 

ki ıırkada,ı da asıl pansiyona gidiyor. 
Kontun kızındaki büyük istidat naza 
rı dikkati cclbederek bir revüye an
gaje oluyor ve Pariste sahnede baha
sının gözleri önünde oynarken pederi 
fona halde kızıyor. Fakat daha Lon
dra yolunda rastgeldikleri Lord Kon
tun kızını sevdiği için onu sahneden 
alıp evleniyor. 

Film neteli ve şakraktır. 
Sar y 

İki yetime - Fransızca sözlü 
Ba,lıca artistler: Gabriel Gab

rio, Reni! Saint - Cyr 
iki Yetime filmi bunıian 10 - 20 

sene evvel bir de &e5siz olarak çcvril
mi~ti. Esııar-n m evzu bir tefrika roma· 
nı ve acıklı bir sergüzeşt hiki.yesidir. 
Sahne vazn Maurice Turneur tsırafın· 
dan çe\'rilmi§ olan film movzuurı icap 
ettiği eaki zaman ruhu vcrilmit ve o 
devirdeki Paris hayatını az çok bir 
muvaffnkiyetle ihya edilmiştir. 

Baby filminde Army Ondra 

lzmitte sesli bir sinema açıldı 
lZMIT, (Milliyet) - Halk Sine

masından bn~ka üssü - Bahri ıinema-
P.1evzu. birisi kör olan iki yetime 

l:ızkard._şin Pariste k~h sef~ye adam j 
lar, 1 ih ınsafsız serseriler elınden çek 
tikleri mcıakkati ve sonunda onların ,..,,!l<Q!!S. 
sefalet ve felaketten nasıl kurtulduk· 
Jnnnr gösterir ... Meraklı ve heyecan· 
bir halk filmidir. 
TUrk 

-Harp arifesinde 
Harp arifesinde - Fransızca 
Bu film Klod Farerin eserlerinden 

olan (Harp) romanından çekilmi, de
ğildir. Aynca ayni müellifin hazırla -
dığı müheyyiç bir senaryodan alınmış
tır ve zaten geçen haftadan beri bunu 
göatermekte devam edilmektedir. 

Programa ilave olarak perşembe 
günü 6,30 matineaile gece 9,30 daki 
seanıta 1 stanhulıla bulunan maruf 
ıinema yıldızı (Lil Dagover) görün -
müa ve halk tarafından alkışlanmı§lır. 

••• 
Piyade ve Abt ~ekteb~

için beş kalem tahta ıle 5~ ~: 
lo çivi 23-10-933 pazartesı gu 
nü saat 11 den 12 ye kadar 
pazarlıkl~ a~~j\caktır .. Talip. 
lerin bellı saatınde temınatları 
Je Merkez Satmalma Komis 
yonuna gelmeleri. ( 455) 
(5714) 7683 

... :v- :v-

Piyade ve Atış mektebi i 
çin tahta çivi, saç ve saire gibi 
10 kalem malzeme 23-10-933 
oazartesi günü saat 1 1 d~n 12 
ye kadar pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatinde 
teminatlarile Merkez Satınal 
ma Komisyonuna gelmeleri. 
(456) 7682 (5713) 

• • • 
Maltepe Askeri Lisesindeki 

Otobüsün tamiri 24-10-933 
Salı günü saat 11 den 12 ye 
kadar pazarlıkla yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatinde temi
natlarile Merkez Kumandanlı 
ğı Satın alma Komisyonuna 
gelmeleri. (460) {S749) 

* .. * 
Topçu atış mektebindeki i-

ki otobüsle bir motosikletin ta 
miri 24-10-933 salı günü saat 
11 den 12 ye kadar pazarlıkla 
yapılacaktır. Taliplerin belli 
saatinde teminatları ile Mer 
kez Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (464) (5745) . ~ . 

Ölçme Taburu için 2236 
kilo hafif benzin 324 
kilo valvalin yağı 225 kilo 
ham petrol 537 kilo B marka 
mobiloil yağı 18-11-933 cu
martesi günü saat 14 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde teminat
larile Merkez Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. { 458) 

(Çeliada) cevap vermiyor . 
• 

ıı da sesli makine tesisatı yaparak en 
güzel ve seçili filmler göstermeğe baı 

belli saatten evvel Tophane' 
de Merkez Kumandanlığı Sa
tınalına Komisyonuna teklif 
m~ktuplarm1 vermeleri. 
(445) (5676) 

• • • 
İstanbul Merkez Kuman-

danlığına bağlı kıtaat ve mües 
saat ihtiyacı için ( 450) ton un 
11-11-933 cumartesi günü 
.saat 14 le kapalı zarfla alına
caktrr. Şartnamesi her gün 
Merkez Satınalma Komisyo 
nunda görülebilir. Taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek 
tuplarrru Tophanede Merkeı: 
Satmalma Komisyonuna ver-
meleri. ( 446) (5677) 

• 
Askeri, Tıbbiye, ve Halıcı-

oglu ihtiyat zabit mektepleri 
ihtiyac1 için Üç parçadan iba
ret 17S adet hamam talwnı 
23-10-933 pazartesi gunu 
saat 11 den 12 ye kadar pazar 
lıkLt alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde teminatlarit~ 
merkez salın alma komisyonu 
na gelmeleri. (473) (5779) 

* * ljo:, 

Harbiye Mektebi için aln1a 
cak 125 ton yulafın kapalı zar 
fında verilen fiat pahalı görül
düğünden 23-10-933 pazarte 
si günü saat 15 le pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli saa 
t_inde teminatları ile merkez 
Satın alına komisyonuna gel-
meleri. (472) (5781) 

• • • 
Dikim Evinin Saraciye kıs

mında mevcut kösele parçala
rı 22-10-933 pazar günü saat 
14 te pazarlıkla satılacaktır. 
Talipleri belli saatte teminatla 
rile Merkez satmalma Komis
yonuna gelme!eri. (428) 
(5606) 

7554 
• * * 

Hahcoğlu ihtiyat zabit mek 
tebindeki 33 kalem köhne eş(5711) 

* * * 
Komisyondaki nümunesiy-

.• ya 22-10-933 pazar günü saat 
15 te pazarlıkla satılacaktır. 
Talipleri belli saatinde Mer
kez K. Satın alma komiııyonu
na gelmeleri. (427) (5609) 

le evsaf ve eskalinde olmak ü
zere 250 ad~t Karyola 18-1 1 -
933 cumartesi günü saat IS 
te aleni münakasa ile alınacak 
tır. Nümunesini göreceklerin 
her gün ve taliplerin belli saa
tinde teminatlarile 1\-!erkez Sa
tın alma komisyonuna gelme
leri. ( 457) (5712) 

7555 
Maltepe Piyade ve Atış mek 

tehi için 18 kalem kösele, va 
gete çivi geçe gibi malzemesi 
23-1.0-933 pazartesi günü saat 
14 te pazarlıkla alınacaktır. Ta 
liplerin belli saatinde teminatla! 

5 

1 Sinema haberler! 

• Soo. Joung isminde Honolo1udan 
Amerikaya gelen bir Çinli kız "Top
rak" isminde bir film çevirecektir. 

* Kontoratı biten Frederic Murach 
a iki sene müddet tecdit edilmek Üze 
re Paramunt 6,800,000 franklık yeni 
bir mukavele tek1if etmİ§tir. 

• Vergi vermediklerinden hakla
rında yeni talimat yapılan Amerikan 
artistleri ,unlardır: PriM;ilia Dcan, 
Tallulah Banhead, Evelyn Brent, R -
ginaJd Danny. 

* Amerikaya lngiliz film ihracatı 
1933 senesinin altı ayında bir sene 
evveline nazaran yüzde 86 artmııtır. 

• Almanyada Hamburgta· renkli 
film müotahsilleri bir kongre aktet· 
mişlerdir. 

• Hitler idaresinin koyduğu ıan· 
ıör "Kadınlar nasıl ıüalenir?'' ismin· 
deki Amerikan filmini menetmiıtir. 

• Almanyada ne~redilen yeni bir 
kararnameye göre sinema artistleri 
''Yıldız" ünvanını alamıyacaklardır. 

* Berlinde büyük bir sinema kon· 
trolörinin yirmi beıinci yıl dönümü te 
sit edi.lmi§tİr. 

* Fransız rejiaörlcri:ıden Rex ln
gram'ın lslam dinini kabul etmesi ha
beri Hollywood'da büyük bir merak 
uyandırmıştır. Şimdi Amerikan sine
ma arti~tlerinin hepsi Rex'in yeni is
mi olan Bin Alem Na&ireddin ismini 
öğrenmek için heceliyorlar. 

* Bebedanyelı yeni çevireceği fil
minde John Barrymore·a eı olacak
tır. 

* Asta Nielsen Viyananın başlıca 
sahnelerinden birinde temsiller vere
cektir. 

• Son istatistiklere göre Finlandya 
da altmıı bin seyirciyi istiap edbiecek' 
229 aineına vardır. 

* Çekoslovakyada N itirada bir Ma 
car filmi gösterilirken Çek talebesi 
protesto makamında gözyaşı akıtıcı 
bombalar atmışlardır. 

"Fecir" ismindeki amele hayatını 
tasvir eden Çek filmi Prağda büyük 
bir muvaffakiyet kazanmaktadır. 

memurluğun .. 

dan : S:otılm!'•ına karar nrilen seccade 

ve penc.re perdelerinin 22·10·933 tari

hine müsadif pazar ırünü saat on albdan 

itibaren Mahmutpaıada 30 numaralı 

dükkanda sahlacağından isteyenlerin mı 

hallinde bulunmaları ilin olunur. (8844) 

Devredilecek ihtira beratı 
•• Sudan Arı Etil Alkol istihsaline 

ait uıul hakkmdaki ihtira için iıtihıal o 
dilmiı olan S Tf!frinisani 1931 tarih ve 
1359 numaralı beratın ihtiva ettiği hu· 
kuk bu kere baıJ<a11na devir veya icara 
verilmesi teklif edilmekte olduğundan 

bu hususta ma!Uınat öğrenmek isteyen 
zevatın lıtanbul'da Babçekapu'da Tat 
Hanında 43-48 Numaralarda kain vekil 
H. W. Stock efendiye mii.-acaat etme
leri ilan olunur. (8726) 7638 

rile Merkez Satmalma Komis
} onuna gelmeleri. (454) 
(5710) 7660 

* .. .. 
Merkeze Merbut kıt' at ve 

müessesat ihtiyacı için 3400 
kilo sığır eti 21-10-933 ci.ü·ruu 
tesi günü saat IS te pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte Merkez Kumandanlığı 
Satın alma Komisyonuna mü 
racatları. (448) (5684) 

7653 • • • 
Piyade ve atış mektebi J. 

~in 1529 kilo hafif benzin ile 
~00 kilo ham petrol ve 200 ki
Jo B. B. mobiloil yağı 21-10-
933 cumartesi gÜnÜ saat 1 1 
den 12 ye kadar pazarlıkla alı 
nacaktır. Taliplerin belli saa· 
tinde teminatlarile Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel 
meleri. (451) (5707) 

7657 
ol'- ol'-. 

Merkeze bağlı dört müeı
~ese için 377 kilo mobiloil ya 
&l 21-10-933 cumartesi giin,\ 
saat 11 den 12 ye kadar pazar 
lıkla alıancakhr. T al:p!erin 

belli saatinde teminatlarile MeP 
kez Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. (452) (5708) 

7658 .. . . 
Topçu Ati§ -mektebi için 

2949 kilo ağır benzin 21-10-
933 cumartesi günü saat 11 
den 12 ye kadar pazarlıkla a
lınacaktır. Taliplerin belli &aı. 
tinde teminatlarile Merkez 
Satınalma Komisyonuna gel 
meleri,. (453) (5709) 

7659 



Cinsi emsalsiz, 
Tesiri kuvvetli 

Her keseye elverişli 
Yeni tüpleri içinde 

PERTEV 
v 

YAGLI 
KREMLERİ 

ON YILIN TARİHİ 
Resimlerile beraber Bürhan Cahit Beyin yazmış olduğu 

Mudanya _ Lozan .. Ankara 
Kitabında okuyunuz. 

• Fiyab 50 kuruıhır. Naşiri: Kanaat kütüphanesi • [8823) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ iLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla sabn alınacak olan Eğri kovan

lı kürek, Kalın amerikan bezi, Meşe travers, Otojen için pirinç 
kaynak teli, Yuvarlak cıvata demiri, ressam yazı ve rakkam 
şablonu ve saire gibi (25) kalem muhtelifülcins malzem~nin 
pazarlığı 25-10-933 tarilıihe müsadif çarşamba günü mağa· 
zada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkfuda saat 9 
dan 11 e kadar isbati vilcut ederek tahriren fiat vermeleri, 
bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asıl 
mıs olup nüınune getirilmesi icap eden malz~me için pazarlık 
g~Ü nümunelerinin beraber getirilmesi, numunesiz teklifle 
rin kabul edilmeyeceği ilan olunur. (5784) 

1 - Cümhuriyet Bayraınrdolayisile 19-10-933 tarihin 
den 10-11-933 tarihine kadar tenzilatlı yolcu tarifeleri tatbik 
olunacaktır. , 

2 - Bu müddet zarfında Ankara - Haydarpaşa - Ankaı·a 
arasında Anadolu sür'at katarı ite Haydarpaşa· Fevzipaşa • 
Haydarpaşa arasında Toros sür'at katarı yalnız birinci ve i
kind mevki arabalarla yataklı arabalardan müteşekkil ola
cak ve bu katarlara üçüncü mevki yolcusu kabul edilmiye
cektir. 

3 - Üçüncü Mevki yolcular Haydarpaşa • 
A.:!eula • Haydarpaşa arasında hergün işleyen ve Haydar 
pa~adan saat 10,10 da Adanadan 7,2q de kalkan trenlerle 
Adana - F evzipaşa arasında da o kısımda işleyen muhtelit 
trenlerle seyahat edeceklerdir. 

4 - Ankara - Haydarpaşa - Ankara arasında uçuncü 
mevki yolcuları Ankaradan llaydarpaşaya hergün 12,30 
da ve 20,29 da ve Haydarpaşa dan Anlraraya hergün saat 
10,10 ve 19,10 da kalkan tren lerle seyahat edeceklerdir. 

Fazla İzahat için istasyonlara müracaat buyurulması ilan 
olunur. (5761). , 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
,,.. 1 - Gümrük Muhafaza Deniz teşkilatına ait yangın 

söndürme aletleri pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
2 - Pazarlık 26-10-933tarihine rastlayan perşembe gü 

nü saat (10) da Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tasdikli 
ııartnamesi komisyondan alınabilir. 

3 - Taliplerin yüzde 7 ,5 güverunelerile belli gün ve 
saatte Komisyona gelmeleri, Aletler hergÜn ambarda görü
lebilir, (5759). 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepesinde Jandarma Gedikli küçük zabitler 
için İnşa edilecek mektebin münakasadan tahvilen pazarlığı 
26-10-9~3 p~rşembe günü saat 10 dan 11 e kadar yapılacak
br. Taliplerm şartname ve pilanı görmek üzere Ankara' da 
J. U. K. beşinci Şube müdüriyetine ve İzmir'de J, Mmtaka 
Kumandanlığına ve İstanbul' da Komisyonumuza ve pazar· 
lığa iştirak İçin de mezkur günün muayyen saatinde maliye
ye teslim edilmiş (2625) liralık ilk teminat makbuz ve teklif, 
nameleri ile komisyonumuza müracaatları. (5632) 

Liseler Alım Satım Komisyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi mes

leki kısmı talebesine yaptırıla<'.ak olan elbise için (375) met 
ro yerli kumaşa ihtiyaç görülmüş olduğundan 8-11-933 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üze-
ıere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ku 
maş numunesini görmek üzere mezkur Lisedeki Komisyon 
kalemine ve münakasaya iştir ak edeceklerin de ihale günü te 
minah muvakkate makbuzlarile beraber Komisyonumuza mü 
racaatları. (5760) 

lstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

. İstanbul Maliye Dairesinde mevcut kereste hurda Ça-
dır, Semer, Soba, Matbaa Ta şı ve saire 21Teşrinievvel933 
Cumartc~! günü on dörtte pazarlıkla satılacaktır. (5762) 

Yl:T CUMA 20 TEŞRlNlEVVEL 19~ , 

Yüksek komisyon tarafından hazırlatılıin 

Halit Fahri Bey tarafından yazılan 

ON YILIN DES ANI 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

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

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

EVKAF MüD1R1YET1 İLANLARI 

15000 metro Gaz idrofil, 29 kalem Püleng firer 

Rus inkılabının 16 ncı devir senesi 
münasebetile 

Rusya Seyahati 
Fevkalade Şenlikler 

ODESA MOSKOVA 
İSTANBULDAN hareket 2 ikinci teşrin 
IST ANBULA avdet 11 ikinci teşrin 

Çok Ucuz Şerait . 
INTOURİST NATTA 

Galata Rıhbm Çinili Han Tel. 42501 Galataaray TeL 44914 

Müracaat Ediniz 

fabrikası mamUlatı Eczayı Tıbbiye .. -----a:u _____________ _. 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Guraba hastanesine lüzumu olan yukarda yazılı iki ka- t 
lem ecza ve gaz idrofilin pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. !tanka Komerçiyaie tal yana 
Talipler şeraiti anlamak ve nümuneyi görmek üzere her gÜn 
Levazım İdaresine ve ihale günü olan T eşrinievvelin yirmi .Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret), 

• T ravellers (Seyyahin çekleri) satar üçüncü pazartesı günü saat on dörtte idare encümenine mü 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 

racaatları. (5727) bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta-

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 __________________ .;;_ __ 
Selimiye Fırınında biriken 

1075 kilo ekmek kırıntısiyle 
tekne kazmtısına talip çıkma
dığından pazarlıkla satılması 
23-10-933 pazartesi günü saat 
16 ya bırakılmıştır. Isteklile 
rin pazarlığa girmek ıçm o 
gün ve vaktinden evvel Fın
dıklıda Üçüncü Kol Ordu Sa
tın alma komisyonuna gelme 
leri. (458), c(5773) 

1. F. Kıt'aları ihtiyacı i
\İD pazarlığa konan 1500 a
det 220 voltluk ampule talip 
çıkmadığından ihalesi 23-10-
933 pazartesi günü saat 14,30 
a bırakılmıştır. Taliplerin pa 
zarbğa girmek için tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 
Üçüncü Kol Ordu Satın al
ma Komisyonunda bulunma-
ları. (459) c(5772) 

* * * 
7. ci K. O. namına alınacak 

olan 1400 geyim nala pazarlık 
gününde talip çıkmadığından 
ihalesi 23-10-933 pazartesi gü 
nü saat 15,30 a bırakılmıştır. 
Taliplerin Pazarlığa girmek i
çin tayin edilen gün ve saatte 
Fındıklıda Üçüncü Kol Ordu 
Satın alma komisyonuna mü 
racaatlraı. (460) (5771) 

"'** 
K. O. Kıt'aları ihtiyacı için 

pazarlığa konan 20 adet Et 
makinesine teklif edilen fiat 
pahalı görüldüğünden ihalesi 
23-10-933 pazartesi günü saat 
14 e bırakılmıştır. Taliplerin 
pazarlığa girmek için tayin e
dilen gün ve saatte Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. 
nuna müracaatları. _(461) 

.< 5 77 o), ····-·~··""'ili'\~. 

1. F. Kıt'atı ihtiyacı için 
pazarlıkla 20,000 kilo yataklık 
Ot alınacaktır. ihalesi 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. Hayvanatı 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 giin 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. ya bağlı kıt'alarla 1. 

F. Kıt'alarırun ve Çatalca Mst. 
Mv. kıt'atı ihtiyacı için pazar
lıkla 650 kilo salça satın alma· 
caktır. ihalesi 21-10-933 cu 
martesi günü saat 14 tedir. is
teklilerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve pazarlığa İş 
tirak edeceklerin de o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
gelmeleri. (455) (5735), 

7690 
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K. O. Kıt'atı ihtiyacı için pa 
zarlığa konan 250.000 kilo O
duna talip çıkmadığından iha
lesi 21-10-933 cumartesi gü 
nü saat 16,30 a bırakılmıştır. 
İsteklilerin §artnameyi gör 
mek üzere her gün ve pazarlı· 
ğa girmek için de o gün ve 
vaktinden evvei Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna mü 
racaatları. (456) _(5736). 
7691 ',.'l,,_,Jf, '' .:,,,_..,., "' ,.. . 

Manisa Askeri Satın Alına 
Komisyonundan: 

Manisadaki kıtaat ihtiyacı 
için 519,000, Menemendeki kı 
taat için 345,000, Kırkağaçta
ki kıtaat için 345,000 kilo o -
dun ayrı ayrı şartnamelerle ol 
mak Üzere kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Münakasa 
:>ı 1·11-933 çarşamba günilı ııa 
at 15, 15, 30, 16 dadır. Talip
lerin şartnameyi görmek üze· 
re her gün saat 14 ten 17 ye 
kadar, talip olanların da müna 
kasaya girmek için tayin edi -
len gün ve saatlerde teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa -
da Askeri Satın Alma komis - ' 
yonuna müracaatları. (5447) 

7331 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 50 • 80 ton motorin yağı pazarlıkla satın alınacak-

tır. 

fır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, tehlrde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz, Travellera çek
leri hakiki sahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 

6987 

Gedikpaşacja Jandarma 
Satınalma Komisytnnundan: 

~ Sirkeci Demirkapıdaki Jandarma konağına ait binanın 
tamiri için 4-11-933 cumartesi gÜnÜ saat 10 da kapalı zarf; 
münakasası yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek üzere 
arzu ettikleri gün ve münakasaya iştirak için de mezkıir gü
nün muayyen saatinde maliyeye teslim edilecek (206) lira
dan ibaret ilk teminat makbuzile ve teklifnameleri ile Komis-· 
yonumuza müracaatları. (5631). 1 , ~ ~ 

7568 

Bakırköy Maimüdürlüğünden: 
Vergi borcundan dolayi Küçük çekmecede souksu çift

liği namile maruf çiftlik arazisinden müfrez 600 dönüm tar 
lanın 10 Teşrinisani 933 çarşamba günü saat üç de bilmüza
yede satılacağından taliplerin kaza idare heyetine müracaat 
ları ilan ounur. (5724) 7702 

lstanbul Milli Emiak 
Müdürlüğündenı 

Merkez Maliye dairesinde mevcut müstamel Masa, Do
lap, Yazıhane, Sandalya, Sıra, Sehpa, Lavabo Demir Karyo
la ve saire satılığa çıkarılmıştır. İsteklilerin 23 Birinci Teş
rin Pazartesi saat on dörtte müracaatları. (5323) 

7561 

'SM!LAK VE JEYT AM BANKASI İLANLARI 

T eşvikiyede taksitle 
satılık arsalar 

Esas No. '' Mevkii ve Nevi . .J.:><.tr.ıı • Mikdarı Lreminat 

351 T eşviikyede Harbiye caddesi 559 m. 900 L, 
l harita No. arsa 1 

_, J 
357. Teşvikiyede Harbiye cadde- 709.50 1000.-

si 8 harita No. arsa , ) J 

358 Teşvikiyede Harbiye cadde· 721 1 1000.-
sinde 9 harita No. arsa. 1 

385 ,Teşvikiyede atik Bostan ce· 591 

384 
dit Atiye sokak 37 No. arsa. j 
Teşvikiyede atik bostan cedit 581 , 
Atiye sokak 36 No. arsa. , 

383 - T eşvikiyede atik bostan ce- 570.50 
··~ dit Atiye sokak 35 No. arsa. 

382 :r eşvikiyede atik bostan ce- 535 
. dit Atiye sokak· 34 No. arsa. 

381 ~ Teşvikiyede atik bostan ce- 543 
dit Atiye sokak 33 No. arsa. 

394 _.,Teşvikiyede atik Bostan ce- 276 
· dit Atiye sokak 46 No. arsa. 

393 .., Teşvikiyede atik Bostan ce· 277.50 
dit Atiye sokak 45 No. arsa. 

392 -ı T eşvikiyed atik Bostan ce- 279.50 
,. dit Atiye sokak 44 No. arsa. 1 

391 ı ,Teşvikiyede atik Bostan ce- 520 

403 
dit Atiye sokak 43 No. arsa. 
T eşvikiyede atik Bostan ce~ 
dit Atiye sokak 55 No. arsa. 

402 T eşvikiyede atik Bostan ce-

526 
l 
492.!>tı 

_ı 

470.-
1 ! 
300.-

1 J 
285.-

270.-. 

1 . 

165.-
1 

165.-

165.
ı 
350.-

1 
1 
350.-

275.-
2 - Pazarlık şartnamesinin tasdikli suretleri Gümrük ~ dit Atiye sokak 54 No. arsa. 

Muhafaza Umum Kumandanlığı Satınalma Komisyonundan f 377 Teşvikiyede Bostan sokağın- 230 ~, 140.-
alınacaktır. . da 29 harita No. arsa. --... 

3 - Pazarlık 23-10-933 tarihine raslayan pazartesi gü w.~,· Yukarda tafsilatı yazılı arsalar bedelleri 8 taksitte öden 
nü saat on dörtte Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı mek şartile ve açık artırma ile satılacağından taliplerin 
İstanbul Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. , ,, ,..., ı-·; 26-10-933 perşembe günü saat onaltıda Şubemize müracaat 

4 - İstekliler biçilmiş bedelin yüzde 7 ,5 ğu olan mu- lar!. (5549) 7472 

vakkat teminatlarile belli saatten evvel Komisyona gelme- , .. 
leri. (5775). _ 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 
" Gazetecilik ve Matbaacılık T. A • .'i. 


