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Harici tütün satışımızın iler
lemesi için bir şirket teşkil 
ediliyor. Tütün tacirleri bu 
şirkete girecekler .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Dün Bükreşten Istanbula ha
reket ettikleri bildirilen üç 
Romen tayyaresi gelmedi, 
nerede kaldıkları belli değil .• 
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• Amerika, 
Rusyayı tanıyor Af kanunu Akşa le e i 
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Sovyetler Birliği Reiıi Kalenin arasında ' 1 Af kanunu ili 
teati edilen telgraflar, Amerikanın Sov-
yet Ruıyayı tanımak üzere bulunduğu- T d Jd 
nu bildiriyor. Hatta denilebilir ki bu mu- etkik e İ İ 
haberelerden sonra Sovyet Birliği artık 
tarunınııtır. Harpsonraaında beynelmilel 
münasebetlerin en aykırı tarah, bu iki 
büyük devlet araoında reımi münasebe
tin teeııüs edememeıi idi. Sovyet Rusya 
ile Amerikanın birl•tınİf devletleri, dün
ya müvazeneıinin en mühim iki ağırlığı .. 
nı teıkil ediyor. Binaenaleyh bu derece 
ehemmiyetli iki devlet arasında bir tür
lü münasebet teessüs edememe•i, beynel
milel münaıebetlerin normal bir fekle 
girmesine mani teşkil ediyordu. Bu iti
barladır ki Sovyet Rusyanın Amerika ta
rafından tanınması harpıonraıı beyne) .. 
milel hayatının en ehemmiyetli hadise
lerinden birini teıkil etmektedir. 

"lllustrirte Zeitunıt' un 

Kanun bu akşam Millet 
Meclisine verilecektir 

ANKARA, 23 (TeJefonla) -
Af kanunu layihası bugün icra 
Vekilleri Heyetinde tetkik edllme
ğe batlanmıştır. icra Vekilleri He
yeti yarın da toplanacak ve layiha 

'Üzerinde müzakereler ikmal edileçek 
tir. Layihanın yarm ak§am Millet 
Meclisine takdimi muhakkak adde

dilmektedir. 
Fırka grupunun yannki mutat 

içtimamda hükiiınetin layihanın a-

Başvekilimizin bir alman 
mecmuasında makalesi 

Eski devirden yeniye nasıl geçtik? 
(Illustrirte Zeitung) cümhuriyetimizin 
on yılı için fevkalade bir sayı çıkardı 

Ayni sayıda Başvekil İsmet Pata 
Hazretleri de fU makaleyi neıretmek

Amerika tarafından tanınmak Sovyet 
Birliği harici ıiyasetinin eaaı hedeflerin
den birini teıkil etmiıti. Amerika, Sov
yet idaresi ilk tee11üs ettiği zamanlarda 
Ruıyarun dahili itlerine müdahalede 
Garbi Avrupa memleketleri kadar ileri 
gitmemiıti. Ancak siyaıi münasebetle
rin teıisinde her devletten daha mütkül
pesent davranmış ve Ruslar tarahndan 
ıiyaıi münasebetlerin iadeai için yapılan 

Rusyadan gelen ve beraberlerinde Tür kiyeye hediye .,Jilen tayyareleri de 
getiren ru• tayyarecileri ile heyet reisi CeneraJ Higin 

• 

0

na hatları bakkaında grup azalan
na iııahat vermesi muhtemeldir. 
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tedirler: 
"1918 de imparatorluğun teslim ol-

0 

maaı Üzerine galipler mütarekeyi müa 
takil Türk mevcudiyetine nihayet ve
recek aurette tatbika batladılar. 1919 
bahanna kadar Türk vatanperverinin 
n_~z~r~d:' sulh muahedesi için her 
turlu umıt kaybolmuıtu. Millet tas
.J"?İme ihtili.1 ile cevap verdi; bu iİıtiJi .. 
lı Mustafa Kemal adı ile ilan eyledi 

teklifleri reddetmiıtir. 1 

Garip tesadüftür ki ilk teklif, 1921 se
nesi martında ıimcliki Hariciye Komise· 
ri M. Litvinof tarafından yapdmı§tı. Lit
vinof o zaman, Sovyet Birliğini Eston
ya'da temsil ediyordu. Rusyanın tanm
nuı11 için yapılan teklife cevap olarak 
Arnerika Hariciye Nazırı Mr. Hughes 
demiıti ki: 

- Rusyanm kurtulutu İstihsal kabili
yetinin artırılmasındadır. Halbuki bugün 
kabul edilen ıiıtemle buna imkan görül-
ıniyor. · 

Ertesi ıene Sovyet Birliği devlet a
daınları Coolidge'in bazı sözlerinden ce
saret alarak bir defa daha teklifte bu
lundular. Fakat bu da Hugheı tarafından 
reddedildi. Amerika Hariciye Nazın bu 
defa teklifi reddederken, Çarlık Rusya
ıının Amerikaya olan borçlarını sebep 
olarak ileri sürdü. Halbuki hakiki sebep 
bu değildi. Çünkü Fransa ve lngilterenin 
alacaklarına kıyasen Amerikanın alacağı 
Cuz'i bir §eydir.Amerikanın Sovyet Rusya t• tanımak iıtememeıinin sebebi. Ameri-

adan her sınıf halk tabakası arasmda 
~O~Ünizme karşı olan derin husunıet 
hıssınden ibaretti. Amerikada işçiler de 
dahil olduğu halde herkes Komünizmin 
aleyhtarıdır. Amerikalılar, çok kıymet 
verdikleri demokraoilerinin Komünizm 
tarafından tehdit edildiğine kanidirler 
Amerikada methur sözdür: Dinleyici
lerin alkışlarını alamıyan hatip bahsi der
hal Komünizm aleyhtarlığına intikal et
tirir ve istediğinden fazla alkı§lanır. 

Amerikanın Komünizm hakkındaki 
l>u nefreti, Amerikadaki buhran ile hay
li hafifledi. Roosevelt iktidara geçip le 
bir takını ıosyaliıt tecrübeleri yapmağa 
baıladıktan ıonra iki rejim arasındaki 
ıneıafe uzaklığı bir derece kısaldı. Diğer 
taraftan uzak §arkta Japonya tarafından 
taki·p edilen ıiyaset, bu sabada iki dev
let arasında bir tetrikimesai Jüzumunü 
Amerikalılara anlattı. Amerikalılar, Ko
münizm aleyhindeki hislerine o kadar 
kapılmıtlardı ki 1922 Cenova iktisat 
konferan11na Sovyet Rusya davet edildi 
diye ıritmemiılerdi. Sonra W §ington 
Bahri Sil&haızlanma ve Uzak Şarkta 
lstatukoyu muhafaza konferansına Rus
yayı davet etmemiılerdi. Sovyet Ruıya 
nın Uzak Şarkla en yakından ala
kadar bir devlet olma11na rağmen dokuz 
taraflı muahedenin tanziminde Amerika 
tarafından ihmal edilmesi, Amerika dip
lomaıiainin en hatalı hareketlerinden bi
rini teıkil etmektedir, 

Rus tayyare heyeti geldi 
M. Molotof ve Litvinof gelemiyor

lar, heyeti getirecek vapur gitti 
Gelecek misafirlere Harbiye komseri 
ceneral Voroşiloff riyaset etmektedir 
İzmir vapuru, 

Cümhuriyetin 10 
uncu yı.!dönümün
de Ankarada ya. 
pılacak merasimde 
bulunacak olan 
Rus dostlarımızı 

ıehrimize getir· 
mek üzere, dün 
saat l 4 te Sivas
topola hareket et

miştir. İzmir va

puru ile Hariciye 
Vekaleti kalemi 
mahsus müdürü 
Refik Amir Bey 
ve fırka kuman.. ı 

danlarından Mu
zaffer Paşa ve ya
veri, yüksek rütpe
li bir kaç zabitimiz 

Dün, Ru6 misalirlerimizi getirmek üzere Sivasto .. 
pola giden lzmir vapuru ile hareket eden 

heyeti aakeriyemiz 

ve gazetecilerden mürekkep bir he
yet te Sivastopola gitmişlerdir. He
yette vilayet Daire Müdürü Ali Rıza 
Bey de bulunmaktadır. 

Rus heyeti Harbiye Komiseri Cene-

ral Vorotiloff'un reisliği altında Ma
arif Komiseri M. Bubnov, Süvari mü .. 
fettiıi Budenni ile Hariciye Komiaerli
ği muavini M. Karahan ve be§ senelik 

(Devamı S inci sahifede) 

Dost Rusyanın hediye etti ii tayyareler vapurda •• 

Macar misafirlerimiz dün 
Ankaradan döndüler 

Bu gece Ertuğrul yatı ile T ekirdağına 
giderek Rakotsi'nin evini açacaklar 

Görünüyor ki Rooaevelt hükumeti A
merikanın ticareti noktasından, zararlı 

ve -Amerikanın harici ıiyaıeti noktaım
dan hatalı olan bu siyasette yürümek 
istemiyor. 1923 senesi ıonunda yapılan 
resmi teklif reddedildikten sonra Sovyet 
hükUıneti tanınmak için Amerikaya bir 
teklifte bulunmamakla beraber, her va
:ıiyettcn ve her fırsattan bilistifade bu 
tanınmanın faydalarına Amerikalıların 
nazarlannı celbetmiıtir. 

Misafirler garın Sof gaga gidiyorlar 

Sonuncu defa olarak ta Londra Cihan 
iktisat Konferansı toplandığı sıralarda 
Litvinof ile Bulitt arasındaki temaslar
dır. Bu konferans esnasında Amerikanın 
Rusyayı tanıması bir zaman meselesi 
olduğu anlatılmıştı. O zamanki talımin
ler bugün artık tahakkuk etmiş bulunu
yor. 

Sovyet Rusya bizim yakın komşumuz 
ve büyük dostumuzdur. Binaenaleyh 
dünyanın en büyük Cümhuriyeti ile mü
nasebet1erini tanzim etmesi, bizi de mem-
11un eden bir bidisedir. Dünya müvaze .. 
nesinde ehemmiyetli rol oynıyan bu iki 
devlet arasındaki ıiyasi münasebetlerin ia 
desi sulh namına büyük bir kazanç ol
duğundan bizim için ayrı bir sevinç ve
ıilesi olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Muht~rem misafirlerimiz Perapalas salonunda . • 

Muhterem misafirimiz Macar Baıve
kili M. Goemboes ve Haricfye nazırı M. 
de Kanya refakatlerinde bulunan zevat 
ile birEkte dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmişlerdir. Misafirler İstasyon -
da vali Muhittin Beyle birçok zevat ta
rafından karşılanmışlardır. Bir müfreze 
asker resmi seli.mı ifa etmiş ve muzika 
Macar marşını çalmıştır. M. Goemboeı 
ve M. de Kanya havanın yağmı;,;lu ol -

nlasına rağmen İstasyon meydanını dol
duran halk tarafından alkışlanmışlardır. 
Misafirler, Ankara muşu ile Tophane 
iskelesine çıkmıılar ve oradan Perapn
las oteline gitmişlerdir. Misafirler, otel 
de bir müddet isti:-ahat ettikten sonra, 
refakatlerinde Macar sefiri M. de Tabi 
ve mihmandarlan matbuat umum mü -
dürü lsmail Hakkı Bey bulunduğu hal-

(Devamı Sinci salıifede) 

Telaş uyandıran 
Bir yolculuk 
Türk Lisesi talebesi yaya 
olarak Ankaraya gidiyor 
. Cümhuriyet Bayramının onuncu yıl
dönümünde Anlıarada yapılacak bü
yük geçit resmine ittirak etmek Üzere 
Maarif Vekaleti şehrimizdeki mektep 
talebesini davet etmitti Ancak Anka
rada talebeyi barındırabilecek yerler 
mahdut olduğundan her mektepten 
muayyen miktarda talebe iatenmitti. 
Fakat lstanbul Türk Lisesi talebesi, 
her n~sılaa unutulmuş ve davet edil
memiştir. Davet edilen diğer mektep
ler talebesi per§<Ombe akşamı huausi 
trenle Ankaraya hareket edecekler
dir. Türk Liseoi talebesi bu vaziyeti 
milli izzetinefiılerine yedirememifler 
ve muhakkak Ankaraya gitmeğe ka
rar vermiılerdir. Talebe, dün bir ka
file halinde yaya olarak Ankaraya 
gitmek üzere yola çıkmışlardır. Cüm
huriyet Bayramında Ankaraya vasıl 
olacaklardır. 

I 

lımet PafQnın llluatrirte Zeitung'ta \ 
neıredilen resmi 

Leipzig'te çıkan lllustrirte Zeitung 
mecmuası Türk inkıli.bmın onuncu 
yıldönümü münasebetile Türkiyeye 
hasrettiği fevkalade bir sayı çıkarmıı
tır. f!u sayı türkçe ve almanca olarak 
ayrı ayrı iki nüsha üzerinden neırediJ ... 
mİ§tİr. 

Bu sayıya Alman Cümhurreisi Feld
mareşal von Hindenburg imza11 ile bir 
ithaf göndermiştir. ithaf aynen §Öyle
dir: 

"Türkiye Cümhuriyetinin onuncu 
varlık yılı ~yrarmna Türk milleti iı:in 
en İyi temennilerle yÜrelıten iıtırak 
ederı"m. Sadık silô.h arkadaşlıiını Al
manyanın aslô unutmayacağı yiğit mil· 
Jete, Reisinin şuurlu idaresi altında 
devamlı bir inkişafa doğru ilerlemesi
ni dilerim . ., 

"1920 bahanna kadar galiplerln 
bütün memleketin askeri İtrali dahil
de saltanat rejiminin kendileri~e mü
aait bir niyetle vaziyet a1maaı en açık 
ıekline vasıl oldu. Türk milleti 1920 
nisanında Büyük Millet Meclisini to 

Hindenburg'un imz.ası 

lıyarak Halk Devletini kurdu ve Dev• 
lelin riyaset ve idaresini Mu~tafa Ke
male tevdi etti. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi rı illi hudutlann temini ve da
hili harici İstiklalin tamamiyeti prog
r~ın_ı ve ~akimiyetin kayıtaız, ıartıı;r; 
~': ıştır~ksız kendisinde toplandığını 
ılan eth. 
._','Büyük Millet Meclisinin teapit et

tıgı gayeler 1923 Lozan sulhünün ak
tinde ve ondan sonraki harici dahili 
politik8da esas olmuştur. 
•. "Yeni Türk Devletini milli hudutlar 
ıçınde kurmak fikri, askeri muzafferi
;;eılerin en ateşli zamanlannda dahi 
ne kadar güç te olaa itidalin muhafa. 
zaaına saik oldu. 

"Bu fikir sulhün aktinden sonra 
komıular ve diğer devletler ile hudut 

(Devamı Sinci sahifede) 

Faka! bu t !ebenin aileleri, volileri, 
çocuklar.J!J Öyle ani bir acyalltıti Ü· 
zerine telaşe düşmüşler ve bozuk ha
vada yaya olarak Ankaraya gitmeğe 
karar vermelerinden haklı bir endişe
du:l'."'utlardır. Talebe velileri vilayete, 
polıse ve matbaamıza da müracaat et
mişl~rdir .. 1;'.ocukfo.rının yoldan geri 
çevrılmesını veya bir trene bindirile
rek Ankaraya gönderilmelerini iıte .. 
mektedirler. 

Veliler, dün akşam, yollara düterek 
çocuklarını aramıtlaraa da, onlar çok
ta~ Üı~_üdarı geçmiştir. Vilayet, veli
lerın muracaatı kartısında, çocuklar 
18 yatını geçmişse, yollarında serbest 
bn:,~kılabileceği, müdahale edilemiye· 
cegı cevabını vermiştir. 

Cümhuriyet bayramı pro
gramı~ neşrediyoruz .. 

Parlamentolar 
Konferansı 

Zeki Mes'ut Beyin ga
zetemize beyanah 

Zeki Mesut Bey 

Madritte toplanan Parlamentolar 
konferansına İftirak eden murahhasla
rımızdan Zeki Mesut Bey şehrimize 
gelmiıtir. ispanya ve ltalyada ayrıca 
bir tetkik seyahati yapan arkadatı
mız, kendisile gÖrü§en bir muharriri
mizc konferans hakkındaki umumi in
tibalarını şu suretle hülisa ebnitlir: 
"- İtalyanların geçen sene malüm 

hadiae yüzünden çekilmeleri ve Al
manların bu seneki içtimaa gelmeme• 
feri yüzünden beynelmilel parlıiınen
tolar konferanaı manen hayli zayıfla .. 
mış olduğu ~~ide Madritte toplanmış· 
tır. Ev sahıbı olmak itibarile lspan
yolların konferansa kartı gösterecek
leri alakanın ehemmiyeti çok büyük
tü. lspanyol grupu konferansın mad
di ve manevi bakımdan prestijini yük-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kutlulama 
bi1 

İstanbulda fevkalade 
surette yapılacaktır 

İSTANBUL. 

Cümhuriyetin 10 
uncu yıldönümün .. 
de lstanbulda ya
pılacak merasim 
ve t~zahürat prog .. 
ramı teıpit olun .. 
muttur. 
Programın birin

ci kısmını bugün 

aynen neırediyo

ruz. ikinci kısmı 
konferanslara, ve
rilecek mahallere, 
mevz11larına ve 

konferansçtlara da 
irdir. Bu kısmı da 

MAARİF M(DÜI~LÜG .. T 

1933 - 1934 Ders Senesi Başındaki 

Resmi llknıektepfer: 

yarın 

ğiz. 

netredece-

Onuncu Cümhu
riyet Bayramının 
latanbulda kutlu-
lama programı 

1 Onuncu 
Cümhuriyet Bay
ramı birinci te§rİ· 

nin 29, 30, 31 inci 
günleri olmak ü
zere üç gün kutlu
lanacaktır. 

-
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2 - Bu üç gün
de resmi daireler 
tatil edilecektir. 
Hususi daire ve 

M ekteplerJe açılacak sergilerde teşhir edilecek 
olan lstanbul ilkmekleplerinin umumi vaziyetini 

göıterir grafik 
müesseselerle ticarethaneler hafta 
tatili kanunu.;a ti..bidir. Bu bayram
da bütün devair ve müessesat ve hu
susi binalar, deniz ve ka..ra nakil vası
taları gündüz bayraklarile '"'CC fo
nerlerle donatılacağı gibi ıe.hrin her 
tarafının icabı veçhile s~sh.: nr;ıesi i.çuı. 
de tertibat alınmıştır. Bundan başka 
cümhuriyet devrinde yapılan inkılap 
ve terakkiyatı gösterir afitlcr ve dö
vizlerle şehrin her tarafı sÜ&!enccek
tir. Konferans verilecek ve temsiller 
yapı)acc1.k, salon ve mc:ıydanlar tezyin 
edilecektir. Bu üç gün zarfında istik-

lal ve inkılapçılık mevzuu dahilinde 
~~tan~.aıların aöz söylemelerini temin 
ıçın Cumhuriyet Halk Fırkası tarafın
d.~n muhtelif mahallerde serbeat kür
süler tesis olunacaktır. Bu günlerde 
k.apal~ ~ulunacak ticarethaneler vit
rınlerını de tezyin edebilirler. 

.. 3 - 29 birinci teşrin l 933 pazar ırü
nu Beya:ııt meydanında geçit resmi 
yapılacaktır. Herkesin meydanda top
lanıp merasime i~tirak etmesi kutlula
ma vazifesinin karşılıklı yapı1maaı sa
yılacağından evlerde, makamlarda 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
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Balkan haberleri HARiCi HABERLER 
Türk ve Bulgar emlaki 

Bulgar heyeti teşekkül etti. Tük heyeti 
İkinciteşrinde Sofyada bekleniyor 

SOFYA, 23 (Milliyet) - Balkan 
harbini müteakıp Şarki Trakyada kalan 
Bulgar ve Bulgaristanda kalan Türk 
emlaki hakkmda yapılacak müza· 
kereler için Bulgar Başvekili M. Muşa· 
nof bir heyet ayırmıştır. Heyet, Harici· 
ye nezareti siyasi i§ler müdürü T. Pav• 
lov, Demokrat fırkası kitibi umumi\i M. 
Boris Pavlov ile Hariciye nezaretinden 
M. Daoçev'den ibarettir. Bu heyetin tar 
zr teşekkülü hükumetimize bildirilmiş· 
tir. Trakya ve Bulgaristanda kalan mu· 
hacir Türklerin enılaki hakkında mü • 
zakerelere Sofyada başlanacaktır. Türk 
heyeti Teşrinisani bidayetinde burada 
beklenmektedir. 

Yunanistanda askerlik 
ATlNA, 23 (Milliyet) - Nazırlar 

Meclisi hizmetiaııkeriyenin bir seneye 
indirilmesine karar vermiıtira 

M. Titulescu mahreç meselesini 
anlatıyor 

ATfNA, 23 (Milliyet) - Yunan ga 
zetecileri, Romen Hariciye nazın M. Ti 
tuleıcu'dan Bulgarlann Akdeniz mah· 
reci hakkında sordukları bir suale ıu ce 
vahı alıruılardır: 

- Bu mesele, iyilikle halledilelıilir. 

ıüphe üzerien infilak neticesinde yıkı • 
lan evde taharriyat yapılım;\ komiteci 
Ustaşa teşkiliitrna ait iki tabanca ile 
bir de Bulgar bombası bulunmuştur. 

M. Venizelosun mahkemeye 
sevki meselesi 

ATINA, 23 (Milliyet) - M. Veni
zelos'un M. Plastras'rn diktatörlük ha 
reketinin manevi faili olarak mahke· 
meye sevki hususunda M. Metksaarn 
ısrarı üzerine bu teklifin Meb'usan 
Meclisinde müzakeresi hükümetçe 
karargir olmuştur. 

M. Venize!os cevap hazırlıyor 
ATINA, 23 (Milliyet) - Yarın M. 

Venizelos Cümhuriyet fırkalan lider
lerini evine davet ederek muhalefeti 
memnun etmek hususunda M. Çalda· 
risin söylediği nutka verilecek cevabı 
hazrrlryacaktrr. Ağlebi ihtimal muha
lifler §İmdilik meclis mesaisine i§tirak 
etmiyeceklerdir. 

Romen· Bu'.gar ve Romen-Sırp 
misakları 

ATINA, 23 (Milliyet) - "Etnos,, 
gazeteai Balkanlardaki Taziyetten 
baJı.ettiği bir yazısında ıunlan aöylÜ· 
yor: 

"Ankarada İmza olunan misak BaJ. 

Vaşington - Mos
kova görüşmeleri 

-o-

Rus - Japon gerginliğini 
azaltabilecek mi? 

LONDRA, 23. A. A. - Gazeteler, Vas 
hington ile Moskova arasında yeniden 
münasebatın tesis edilmesinden bahset
mekte devam ediyorlar ve M . Roosevelt 
in hareketini bilhassa, Amerika ticaret 
ve sanayÜne piyasa açdması için iktisadi 
bir manası olduğu şekilde tefsir ediyor· 
lar. 

Bu husı:ısta Times gazetesi Sovyetlerin 
Amerikada yapacakları mübayaatm ko· 
layca tanzim edileceği hakkında müte
reddittir. Times, Amerikanın bizzat Sov 
yet Rusyanm ihraç etmiş olduğu mallan 
istihsal ettiğini kaydediyor, fakat iki bü 
yük devlet arasında münasebat bulun• 
mayİşini bir gayritabiilik olarak telakki 
ederek bu meselenin hallinden memnu• 
niyetini izhar ediyor. 

Diğer taraftan Nevs Chronicle, müna· 
sebatın yeniden başlamasının iktisadi 
ehemmiyetini kaydederek §unları yazı· 
yor : 

" - Rus-Japon gerginliği yü
zünden nazik olan uzak fark vazi· 
yetinin de Amerika hükUnıet a· 
damlarını Japon ihtiraslarına sed 
çekebilecek bir devletle dostane 
münuebata girmeğe sevketmİf ol· 
ması ihtimali de muhakkaktır. 

Üç tayyare ne oldu? 
Arazi üzerinden mahrece hacet yoktur. 
Yugoslavyanm da Selinikte İktisadi bir 
mahreci vardır. lktııaden Bulgaristan 
da Akdeni:zde böyle bir mahreç alabi • 
lir." 

M. Titulescu Belgrıul'a gitti • 
ATINA, 23 (Milliyet) - Dün lk~r· 

sat Vekili M. P esmezoğlu tarafından 
M. Titulescu terefine bir ziyafet Yeril. 
mittir. Ziyafet esnasmda iki nazır ilci 
memleket arasındaki ticari münaııebat 
hakkında konuşmuşlardır. M. Tituleı • 
cu bu aktam Belgrada müteveccihen 
hareket edecektir. Orada Ankara ve A· 
tina ziyaretlerinin enticelerini bildire • 
tektir, 

kan Lokarnosuna doğru yol açmakta· Dün Bükreşten üç tayyare 
dır. Yakında vukubulacak olan Kral · l kf 

Bir komitecinin ö'UmU 
BELGRAT, 23 (Milliyet) - Birkaç 

gün evvel Zidani • Most demiryolunda 
ve daha evvel de Zap•estiç civarında İn· 
filak eden makineli bombaların Y osif 
isminde biri tarahndan konulduğu an· 
!aşılmıştır. Fakata Varadin ka:zasının 
Gorneladne köyünde bir evde oturmak 
ta iken bu komiteci meçhul bir yerden 
namına bir paket gelmit ve Y osif aile
si önünde paketi açarken içinde san1ı: 
bulunan bir makineli bomba birdenbire 
infilô.k ederek kendisinin ve zevcesinin 
ölümünü mucip olmu§tur. Zabıta ma .. 
halli hadiseye yetişerek ağır yaralıları 
isticvap etmiıtir. Bulnar, sabık Hırvat 
nazm Noydefer'in de Yosif tarafından 
öldürüldüğünü itiraf etmişlerdir. Bu 

Karo! ile Kral Boris miilakabndan son . ge ece 1 
ra Romanya • Bulgaristan misakı Te BOKREŞ, 23 (A. A.) - Üç Ro-
müteakıben Romanya • Yugo•lavya men askeri tayyaresi Bülr.reı • Kape· 
misakı aktolunacakhr.,, tovn gidip gelme seferini yapmak üze· 

re bu sabah Baneua tayyare meyda· 
nrndan havalanmrılardrr. hk merha· 
leleri ıunlardır: lstanbul • Halep • 
Kahire • Asvan • ve Hartum. 

Yunanistanın borçları 
ATINA, 23 Milliyet) - "Eatia,, ga 

zetesinin dünkü yazdığı "Yunan Hü
kümetinin yeni tekliflerini de hamiller 
reddetmiıtir., ıeklindeki havadisi, l.on· 
dra Sefiri M. Kaklamanos'un bugünkü 
resmi bir telgrafı tastik etmektedir. 
Cemiyeti Akvamın Heyeti ikhsadiye-
sinin Yunanistarun vaziyeti maliyesi· 
nin fena bir halde olduğunu tesbit ve 
bu mealde verdiği rapora rağmen ha· 
millerin Yunaniatamn tekliflerini mü
arrran reddetmesini Yunan matbuatı 
tenkit etmektedir. 

Bir Romen tayyaresi kapaklandı 
BOKREŞ, 23 (Milliyet) - ltalya • 

dan bir ay evvel aatın alman Savoya 
tipinde bir idroplan Mamoya'da yere 
inerken kapaklamruştrr. Uç Romen za. 
biti ölmüş ve bir kişi ağır surette ya • 
ralaomıştrr. 

(Dün bu tayyarelerin ıehrimize va· 
aıl olup olmadığını Y eşilköy tayynre 
karargahından sorduk. Gelmedikleri 
cevabını aldık. Şu takdirde tayyare
.lerin havanın fenahğrnda,. dolayı ya 
geriye döndükleri veyahut bir yere in· 
meğe mecbur kaldıkları anlaşılıyor.) 

Roosevelt ve dolar 
-o--

İstikrazdan evvel fiat
ların yüksekliği .. 

Katiller hala bulunamadı 

VASHINGTON, 23. A. A. - M. Roo
sevelt, halka hitaben büyük bir nutuk 
söylemittir. Reisicümbur hükfunetin e
serini gözden geçirmiş ve ki!llkmma mÜ• 
cadelesinden evvel 10-13 milyon tahmin 
edilen i§sizlerin sayuınm bugün yüzde 
kırk nisbetinde azaldığını nafia işleri i· 
çin tahsiı edilen mebliiğları zikretmiştir, 
Reisicümhur büklımetin siyasetinin dai
ma fiyatlann yükselmesi gözönünde tu• 
tularak yapıldığını ıöyliyerek ilave etti: 

Şile yolu üzerindeki cinayeti 
yapanlar kimlerdir? 

Şile cinayeti üzerindeki karanlık de 
vam etrnektedir. Katillerin tutulduğuna 
dair dün akşam geç vakte kadar resmi 
makamata müsbet bir malumat gelme 
miştir. Üsküdar ve Şile müddeiumı:ııni 
leri, jandarma kumandam izzet Bey, Şi 
le, Üsküdar, Beykoz kaymakamları tah 
kikat ile metgu) olmaktadır. Jandarma 
kumandam ve kaymakamlar katiller mey 
dana çıkarılıncaya kadar o civarlarda 
takibat ve tahkikatla meşgul olmak üze 
re emir almııladrır. 

Jandarma vaaıtasile civar köylerde ta 
ramala yaprlamaktadı. Dün hava yağ 
murlu olduğundan tarama iıleri olduk 
ça müşkülatlı olmuştur. iki yüze yakın 
şahım ifadeai alınroıı ve malumahna 
müracaat edilıniıtir. Bazı kimseler neza 
ret alhnda bulundurulmaktadır. Katille 
rin dört, bet kiıi olduğu tahmin edil 
mekte ve bunlann o civarda Erenlerköy 
halkından olmasından şüphe olunmakta 
dır. Maamafih bazı jpuçlan elde edilmit 
tir ki; bu suretle katiUerin yakalanmak 
üzere olduğuna hükmolunmakla ve jan 
darına ve hatta tebirde poliı kuvvetleri 
buna çalıımaktadır. 

Akif ve Karaka§ Efendinin öldürül 
meleri baklanda son verilen malumata 
göre Akif t.fendi evvelki pazar günü 
l ıtanbul inıniı, manifatura aldıktan ıon 
ra beraber pazarlara gitmekte olduğu 
Balatlı Karakaş ile birlikte o aktam Pen 
diğe dönmüılerdir. 

Akif Efendi alqam Karakaş Efendiy 
le hasbühal ettikten ve yol hazırlıkları 
nr yaptıktan sonra yatmıılar. Yatmadan 
ene! Akif Efendi 250 liraya aldı'ğı ve 
çok sevdiği beygirine yem vermiş ve 
döndükten sonno: 

- Karaka§, gece saat ikide kalka 
in~. Sabaha Samandraya yetişelim, de 
IDlf. 

Dün de tafsilatı ile yazdığımız gibi 
Şile pazarına gitmiıler, köyleri dolaı 
mışlar ve geçen çarşamba gecesi öldü 
rülmüşlerdir. Bulnarr takip eden ıakiler 
bir tahmine göre de pusudan ses1enmit 
ler: 

- Paralarınızı alarak yolunuza de 
vam ediniz, dem.işler. 

Akif Efendi arabasından inmiş, şaki 
lere ateş etmiş, fakat yanma ye.dek kur 
ıun almadığından kurşunu bitmiştir. 
Sonra da arabasran atlryarak kaçmak is 
terken 8 yerinden kurşun yarası alarak 
öldürülmüştür. Hadise mahallinde bir 
çok kurşun kovanları bulunmu~tur. Şa 
kilerin beş altı kiıiden aşağı olınıyacak 
larr tahmin ediliyor. Şerirler Karakaş 
Efendiyi de balta ile parçalamışlardır. 

Boğuşma o kadar çok olmuş ki Akif 
Efendinin takma diıleri bile düşmü tür. 

Şakiler bu dişlerden ikisinin altın oldu 
ğunu anlamışlar ve sökınek istemişlerse 
de muvaffak olamıyarak atmrılardır. Şa 
kiler Akif Efendinin tabancasını da al 
mr§lardır. Jandarma hadise mahallinde 
bir çankla, Akif Efendinin, ınakaımı ve 
nüfus kağıdını bulmuıtur. Ertesi günü 
hadise mahalline giden Akif Efendinin 
refikası çalılıklar ara11nda gezerken ko 
casmın beygirine ait sayım vergiıi mak 
buzunu bulmuıtur. Makbuzı:ın üzerinde 
kanlı parmak izleri vardır. 

Cinayet nasıl anlaşıldı? 
Geçen perşembe günü saat 9,5 da her 

günkü gibi Şileden Osküdara bir yolcu 
kamyonu hareket etrniı. Kamyonda bir 
de jandarma vardır. Sabahleyin Haciz 
köyünden geçtikten sonra Dindere civa 
nnda yağmur altında kalmış tenteli bir 
araba gönnüıler. Jandarma: 

- Ben bu arabayı tanıyorum, yağ 
mur altında inç.İn duruyor, sahibi nerede 
acaba ? demiı ve kamyondan athyarak 
arabanın yanına gitmiıtir. Arabanın için 
de ayaklan aşağıya sarkmıı, elbisesi 
parça parça olmuı, sağ ellnin yumruğu 
11kılmrt bir ceset görünce pımmı. Bey 
gir de bir ağaca ayağından ve yularından 
arkı ırkı bağlanmııtrr. Jandamıaıırn iıare 
ti üzerine kamyondaki yolcular da in 
mitler ve arabanın yanına gelmiılerdir. 

Dinden: iki orman arasında 11kışmıı 
bir fundahktır. Ve Haciz köyünden iki 
saat mesafededir. Yolculardan birisi ça 
lılann içinde paramparça edilmit bir ce 
set daha görmüıtür. Jandarma derhal 
Haciz köyü jandarma karakolı:ına dön 
müı ve faciayı haber vennİ§tİr. 

Akif Efendinin ailesi 
Akif Efendinin Fatma Hanım isrr.in 

de bir zevcesi ve Nevin, Nermin, N es 
rin, Güzin, Şermin isimli beş kızı vardır. 
Hepsi de mektebe gidiyor. Akif Efendi 
Selanik mübadilidir. 42 yaşındadır. Pen 
dikte iki dükkanı vardır. 

Hadis" mahalline giderek tetkikat 
yapan vali bey hadise hakkında demiı 
tir ki: 

- Mahallinde bizzat tahkikat yap 
trın, Şile yolunda Dindirede seyyar bas 
macılardan Pendikli Akifle Sabatay iı 
minde bir musevi gece Şilede Ahmetli 
den saat yedi buçukta hareket etmişler, 
tek atlı bir araba ile dağın tepesine gel 
miıJer, gece saat ondan sonra taarruza 
uğramıılar ve öldürülmüılerdir. Failler 
meçhuldür. Ancak bazı izler bizi haki 
kate doiu tenvir etmektedir. lki kayma 
kam, iki nahiye müdürü, O sküdar ve Şi 
le jandarma kumandanları. Şile miiddeiu 
mumisi mahallinde tetkikat icra ediyor 
lar. Katilleri behemahal yakalıyacağız 
ve 

- Önce dolara kıymet verdirerek ara 
bayi mandaların önüne koymak istiyen· 
ler de var. Hükumetin siyaseti evvela 
fiyatlann seviyesini tesbit etmektir. 
Doların daimi kıymetinin ne olacağını 
ben söyliyemiyeceğim ribi kimse de söy 
liyemez. 

Fiyatların seviyesini lesbit ettiğimiz 
zaman doların fivatrnı tesbit ve idame el 
tirmeğe çalr§acaiız ve gelece!; nesiller 
icin borclarrn ediyesi hususunda kıyme
ti değiş~yecektir. 

M. Roosevelt, doların bugün hadise· 
!er, harici ticaret, diğer milletlerin da· 
bili siyaseti ve diğer kıtaların siyasi ka .. 
rrşıklık.larından çok müteessir olduğunu 
kaydedederk " Amerikanın ciddi surette 
doların altın kıymetinin kontrolunu ,ele 
alması" lüzumundan bahsetti. Bununla 
doların mütemadiyen değiımesine ve ip· 
tidai maddeler fiyatının mütemadiyen ye 
niden teshitine mani olunmu" olacaktır. 
Reisicümhur demi§tir ki : . 

- Bu iş için munzam tedbir olarak, 
Amerika'da bir hükı'.imet altın piyasası 
tesis edeceğim ve kanuni ıalabiyetime 
istinaden Finance Corporation'a Ameri .. 
ka'da istihsal edilen yeni alhnları, reis 
ve maliye nazın ile iıtiıareclen sonra tes 
bit edilecek fiyatla ve muntazam fasıla· 
!arla ıatm alması için müsaade edece• 
ğim. icap ettiği zaman dünya piyasasın· 
dan altın alıp satacağız. Bu tedbiri al· 
maktan rnabadnn devamlı bir kontrol 
koyup idame ettinnektir. 

AmerikaJa 
NEVYORK, 23. A .A. - Cümhur 

reiıi M. Rooıvelt'in milli panoyi herhangi 
bir suretle istikrar ettirmeyi düıünmez
den evvel bütün emeklerini fiatları yÜk· 
ıeltilmeaine ve bu yükselit haddinde iı· 
tikrar ettirilmesine hasretmek hususun• 
daki karan mali mahfillerde bir hayal 
inkisarı uyandmmıtır. Çünkü bu mah· 
filler hük\lmetin parayi istikrar ettirmek 
siyasetine teveccüh edeceğini ümit edi
yorlardı. Bu mahfillerde deniyor ki M. 
Roosveltin siyasetini iyice tartılıp elen• 
mi§ düşünceler değil fakat çiftçilerin 
ma!aullerinden elde edecekleri karlar i
le borçlu oldukı..rı paralar arasında ada 
Jete uygun bir nisbet temin eden ziraat 
erbabmm hoını:ıtsuzluğunu çaraçbuk ya 
trşhrmak zarureti tayin etmektedir. 

Londra borsaııında 
LONDRA, 23. A. A. - M. Roosvelt 

tarafında söylenen ve paraların istikrar 
ettirilmesi ihtimallerini pek çok U2aklaş 
trran nutuk neticesinde dolar için Lond• 
ra borsasında pek az müşteri çıkmıştır. 
Borsa açıldığı vakit bin lngiliz lirası i· 
çin 4,58 dolar ve bir dolar için 81,11-16 
frank fiat tayin edilmi~tir. 

Karnera sayı hes2ti~e galip 
ROMA, 23 (A.A.) - Boksör Kar

aera, dün yaptığı ma ta Paoli 

Yeniden tehir 
Edilecek mi? 

--o-

Silahsızlanma konf er an
sına yeni müracaat yok 
CENEVRE, 23. A. A. - Cenevre rnah· 

fillerinden kuvvetle hüküm ıüren fikir 
ve kanaate göre silahları azaltma kon
feransı bürosu çarşamba ve umumi ko
misyon perşembe günü toplanacaklardır. 

Bu toplantılarda murahhas heyetler, 
konferansın en yakın atisi hakkında bir 
karar vermek ihtiyacı ile karşılaşacak· 
!ardır. 

lngiliz kabinesinde bir içtima 
CENEVRE, 23. A. A. - Silahları a· 

zaltma konferansı reisi M. Henderson'a 
konferansın tehiri hakkında bugüne ka· 
dar her hangi bir hükiımet tarafından 
her hangi bir müracaat yapılmıı değiJ. 
diı·. 

t ngiliz kabinesinin bugün yapacağı 
toplantıya oldukça ehemmiyet verilmek· 
tedir. Bu toplantı esna11nda her hangi 
bir teıebbüste bulunulması hakkında 
bir karar alınması muhtemel görülmek· 
tedir. 

Cenevre mahfillerinde umumiyyetle 
2anncdildiğine göre konferans bürosu ve 
umumi komi&yonun evvel bildirilen ta 
rihlerde toplanacaklardır. Bu toplanh· 
!arda konferansın en yakın atisi haldan· 
da bir karar verilecektir. Bu karar ya Sir 
John Simon tarafmdan izah edilen pren· 
sipleri ilk İngiliz projeıile teklif etmeğe 
memur bir tahrir komitesi tetkili yahut 
konferansın bila müddet tehiri ıüretle
rinden biri olacaktır. 

lngiliz muhafazakarları ne istiyor? 
LONDRA, 23. A. A. - Muhafaza· 

karların yeniden silalılanma İpn gittikçe 
artan propagandalarına cevap olarak 
Lord Lansboury bir nutuk aöylemiı ve 
demiştir ki : 

- Kara ordusuna olsun, deniz ordu· 
suna olsun gİnnekten imtina etmeleri, 
diğer milletlere kin beslememeleri için 
bütün gençliğe hitap ediyorum. 

Sözlerini bitirirken kendisinin siliih· 
laomağa karşı, sendikalann nezaretinde 
yapılacak bir greve taraftar olduğunu 
söylemiştir. 

Yakmak için nasıl bir 
madde kullanıldı? 

BERLIN 23. A. A. - Volff ve Reu· 
ter ajansları bildiriyor : 

Reichstag yangını muhakemesinin bu
günkü celsesi, yangının muhtemel seyri 
hakkında mahkemeye malumat verme• 
ğe memur mutahassıslarm ifadelerini din 
!emeğe tahsis edilmi~tir. 

Berlin Politeknik mektebi hocaların· 
dan olan ve ilkönce di.l\lenen mütahas· 
sıs M. Josse, birçok teknik tafsilat ver• 
dikten sonra demiıtir ki : 

" Meclisin müzakere salonu - daha 
evvelce muhtelif yerlerine külliyetli mik 
tarda ve mayi halinde olrnasr muhtemel 
tutuşturucu maddeler dökülmemi~ olsay 
di - bu derece süratle yanama:zdı ". 
Mutahauıı bı:ı fikrinin doğruluğunu 

göstermek için istinat ettiği esası şu su 
retle anlatmıştır : 

'' Yangın bittikten sonra müzakere sa 
!onunda pek çok korum bulunmuştur, 
Bundan batka kaplama tahtaları ve ka· 
palı bulunan salondaki me!e ağacından 
mamul eıya sadece birkaç çıra tutmak 
suretile alevlenip yanamazdr. Ayni za· 
manda salonun riizgarlandrrılması da la· 
zım gelirdi. 

'' Meclisi tutuıtunnak İçin yapılan bu 
hazırlıklar §Üphesiz az çok bir :zaman sar 
fına lüzum gösterir. 

Bu hazrrlrklarm da birkaç kiti tara• 
fından yaprlmıı olduğuna hükmetmek ge 
rek olur." 

Mutahassısrn bu ifadesi bitince, müd
dei umumi ile avukatlar gerek M. Josse
nin ve gerek diğer mutahaıııslann var .. 
dıklan bu neticelerin ne dereceye kadar , 
doğru olabileceği bakkmda münakaşaya ' 
girİtmİ§ler ve bazı şüphe ve tereddütler 
göstermişlerdir • 

M. Josse, bu tereddütleri izaleye açlıı 
nuıtrr. 

--o-

Petrol yüklü bir tren yandı 
BÜKREŞ, 22. - s;naia Plueoti yolun 

da petrol yüklü bir tren iki lokomotife 
çarpmııtır. Trendeki vagonlardan biri 
ateı alını§tır. Ateı derhal diğer vagon· 
lara da yayılmış ve büyük .bir yaogm 
halini almrıtır. 

Bet ölü, 8 ağır yaralı vardır. 

Lindberg havalandı 
LONDRA, 23. A. A. - Tayyareci mi· 

ralay Lindbergh ile karm henüz belli ol 
mıyan bir yana gitmek üzere Sutampton 
dan havalanmrılardır. 

PARIS, 23. A. A. :._ Matin gazetesi 
Londradan aldığı bir telgraf neırediyor. 
Bu telgrafa göre kütüp sahalarındaki tet 
kikatından sonra Londraya gelıniı ve o
rada bulunan Lindbergh, tayyaresini göz 
den geçirmek için Southamplon'daki 
bir firmaya müracaat etmiıtir. Binaena· 
leyh, kendisinin cenup cihetinden atla• 
denizini geçerek Amerikaya gitmesi 
ihtimali vardır. 

F aşi:ı:min on biri~ci 
yıldönümü 

ROMA, 23. A. A. - latefani ajansı bil 
diriyor : 

Bugün faıizmin on birinci yıl dönü· 
n1ü, büyük tezahürat ile tesit edilmiştir. 
27 hususi tren, Floranseden bütün içti· 
mai sınıflara mensup 35 aa,i getirmiş ve 
bunlar Düçeye tazimatta bulunmak ve 
inkilap sergisini ziyaret eylemek Üzre 
Roma'da toplanmışlardır. 

M. Mu11olini, faşist inkilabmrn henüz . . . . . 

\ 

M. Molotof rahatsız olduğu için cüm 
huriyet bayramında bulunamıyacal. 

ANKARA, 23 (Telefonla) - M. Molotof son günlerde şiddetli 
bir grip geçirdiğinden doktorlar seyahate çıkmasına müsaade etme· 
mişlerdir. M. Molotof bu vaziyet karşısımla derin teessürlerini ve 
ilk fırsatta Ankarayı ziyaret edeceğini hükumetimize bildirmiştir • 

Onuncu yılı kut/ulamak için 
:ANKARA, 23 (Telefonla) - Cümhuriyet Bayramını kutlulamak 

üzere yapılacak şenlikler için lazım olan ampul duyleri, kağıt koli· 
yanları ihtiyaçlarını karşılamak ve 28 birinci teşrin tarihine kadar 
muteber olmak üzere tarifenin 565 numarasından 3000 ve 362 nu
marasından 500 kilo munzam kontenjan verilmesi hakkındaki karar
name bugünkü resmi gazetede neşredildi. 

İktısadi buhran vergisi hakkında 
bir tefsir talebi 

ANKARA, 23 (Telefonla) - 1890 numaralı iktısıuli buhran ver
gisi kanununun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının tefsirini hükümet 
bir tezkere ile Millet Meclisinden istemiştir. Tevkilatı doğrudan doğ· 
ruya malsandıklarına yatırmakla mükelel oan muhasebecierin birin
ci derecede mesuiyeti cihetine gidimeh ve paranın bunardan tahsiline 
imkan görülemiyen hallerde ita amirine müracaat edilmek suretile 
kanundaki hükümlerin tastiki adilane bir hareket olacağı mülahaza. 
sile tefsir yolu ile tatbikatın bu şekil üzerinden yapılması lüzumu
nu hükiimet bu tezkeresinde i,aret etmiştir. 

İzmirdeSt Yozef mektebinde hadisı 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Fransız St. lozef mektebinde bir aınJta 

okunan Cümhuriyet marşını, bu sıntlın yanındaki altıncı nnıf tale· 
besi alkışlamışlardır. Bunun üzerine alkıflıyan talebenin ha/talık not· 
ları kınlmıfhr. Kırık notlu karnesini almak istemiyen bir talebe ko
lundan tutularak sınıftan atılmıştır. Çocuğun kolu bere içindedir. 

Maarif idaresi haılise etrafında tahkikat yapmaktadır. 

Nebatları kontrol ve temizleme 
müesseseleri inşa edilecek 

'ANKARA, 23 (Telefonla) - Ziraat Bankasınca yaptırılacak ne
batları kontrol ve temizleme müesseseleri hakkında hükumet Meclise 
bir kanun layihası sevketmiştir. Bu liiyihaya göre yabancı memleket
lerden getirilecek nebatat ve mahsullerle beraber gelmesi muhtemel 
zararlı böcek ve nebatat haııtalıklarının memlekete bulaşmamaııı ve 
dısarıya gönderilecek nebatat ve mahsullerinin hastalıklı olarak gön
d;rilerek rağbetten düşmemesi için bu gibi nebat mahsülleri fenni 
surette kontrol etmek ve icabında temizlemek üzere bankaca 250 bin 
liraya kadar nebatları kontrol ve temizleme müesseseleri inşa ettiri
lecek ve bu müesseselere laı:ım ol an fenni alat ve vesait temin edile
cektir. 

Bunların mahal ve miktarları Ziraat Vekıileıi tarafından tayin e
dilecek, inşa ve pliin ve ihaleleri hakkında da bankaya direktif verile
cektir. 

Tıp konğresi dün kapandı 
'ANKARA, 23. A. A. - Beşinci Milli Türk Tıp kongresi bugüı 

öğleden sonra saat 14 te tekrar toplanmış ve iki ce!se yap~~tır. • . 
Birinci celsede ruznameye dahil serbest teblıgler dınlenmı:ştır 

Ziya Nuri Paşanın :eisliği altında toplanan ikinci celsede, takrirler O · 

kuduktan ve kabul edildikten sonra, Ziya Nuri Paşa dağılış nu•,lıunu O· 

humus ve kongre çalışma.sına nihayet vermiştir. 
Okunan ve kabul edilen tahrirler şunlardır : 
1.- Devlet merkezindeki hızlı inkişafı her kongrede biiyiik bü- il 

tiharla görmek fırsatını verdiği için iki sene sonraki altıncı Müli Türk 
Tıp kongresi de Ankarada toplanacaktır.. . .. . • 

2.- Sihhat ve içtimai mua:ıenet Vekılı Doktor Muderns Relık 
Bey altıncı Milli Türk Tıp Kongresinin reisliğine seçilmiştir. 

3.- Kongre işlerinin mütemer'!ıiz bir şekilde devamını t.emin i~ 
geçen senelerde olduğu gibi gene Tıp encümeni idare heyetı kongre ı
dare heyeti vazifesini yapacaktır. 

4.- Gelecek hp kongresi için, 
a.- Romatizma hastalıklarına, 
b.- Alkol, kokain, eroin ve e'11sali iptilÔ5ından mülevellit zehir· 

lenmelere karsı etütler hazırlanacaktır. 

Hariçt~ tütün satışımızın ilerlemesi 
için şirket teşkil ediliyor 

ANKARA 23 (Telefonla) - Harici tütün satışımızın ilerlemesi 
icin bir Limit:d Tütün Şirketi teşkili hakkında Gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti tarafından hazırlanan kanun layihası Meclise verilmiştir. 

Layihaya göre şirket memleket haricinde mamul tütün ve sigara
ların satış muamelatile iftigal edecek ve öteden beri tütün ticacetile 
iştigal eden tacirler şirkete iştirak ede.cekl~rdir. . .. 

Şirketin sermayesi icabında Heyetıvekıle kararile. arttırılmak ~~ 
re şimdiden bir milyon lirad~~· Bu paranın y?'ısı lnhısarlar ldareaın1;" 
mütedavil sermayesinden, dıger yansı da şırketler tarafından temın 
olunacaktır. k • • 

inhisarlar idaresinin hariçte mamul tütün ve sigara satma ıçın 
akdetmiş bulunduğu bütün mukaveleler 0bilc~mle .. h~kuk Ve v~aibi 
ile birlikte bu şirkete devrolunacaktır. Şırketı nbutun muamelatı in
hisarlar idaresince mürakabe edilecektir. 

l:ı:mirde münferit 'hakimlik 1 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Şehrimiz 

Asliye mahkemesi ilga edilmiı, yerine 
üç münferit biikimlik ihdas edilmiıtir. 

Munzam mazot kontenjanı 
ANKARA, 23 (Telefonla) - 14765 

sayılı . kararname ile verilen munzam 
mazot kontenjanında alikadarlarm la 
yikile ·İstifade edemedikleri ve Cümhu 
riyet bayramı dolayuile mazot t~ebinin 
normal ihtiyacın üstünde. oldugu ani~ 
ııldığrndan mezkur kararnamedekı 
müddetin 30 Teıriniıaniye kadar uz;ı 
tılması hakkında bir kararname neıredıl 
miıtir. 

Ölen hayvanların tazmini 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Ahali 

ye ait olup kira ile jandarma hizmetin 
de iken eıkiya müsademesinde ölen ve 
kaçırılan hayvanlann tazmini hakkında 
bir kanun lliyihaıı hazırlanmış ve Mec 
lise verilmitıir. Bu layihaya gÖl·e bu ka 
bil hayvanlar 29 Mayıs 929 tarih ve 
1471 nwnaralr kanunun ikinci maddesi 

lzmird~ su tarifesi 
IZMIR, 23 (Milliyet) - Şehrimiıı:ck 

su tarifesi yeniden teıbit edilmiıtir. Ta 
rifede, metre mükabı, iki kuruş tenzilat 
yapdmıftrr· 

Lenberg cinayeti 
LEMBERG, 23, A. A. - Dün sabah 

adliye memurlan , doktorlar ve müddei 
umumi Starost, Sovyet Ruaya sefareti 
müsteıan ve hariciye nezareti mümessil 
!eri huzurunda Sovyet kon•olo•luğunu 
gezmiıler ve tetkikatta bulunmuılardır. 

Katledilen Sovyet memuru Lailov'un 
cesedi bugün teırihaneye götürülecek, 
sonra Sovyetler tarafından nakledilecek 
tir. 

Fransız Cümhurreisi 
Parise döndü 

PARIS 23. A. A. - M. Lebrun yann 
da iı naz.;r M. François Albert, ticaret 
nazırı M. Serre ve tekaüt nazırı M. Mie' 



[F,Kö§J 
Acı bir hahra 

Hususi hastahane sahipleri, ara
larında bir cemiyet tetkili için vi
layet müracaat etmişler. 

Hastalık, herkes için mukadder 
bir hal olduğuna nazaran insanlı
ğın ıstıraplarını teskin eden hasta
hane önünde bat eymek beynelmi
lel bir vecibedir. O kadar ki muha
rip ordular bile, biribirlerinin has
tahanelerine kartı hürmetle mükel
lef olmUflar, hastahaneleri taarruz 
dan masun addetmitlerdir. 

Memlekette bazı hususi hastaha
nelerin efkarı umumiyede bırak
mıt oldukları çok acı bir intiba var
dır. Bunların bir kısmına, hastaha
neden ziyade bazirganlar yurdu 
demekte biran tereddüt edilmeme
lidir. 

Benim kardetim, onların birisin
de can verdi. Soğuk, yağmurlu, 
dondurucu bir gündü. Teshin, ha1-
tahanenin en tabii vazifesi olduğu 
halde hastahane bizden bunun için 
avuç dolusu para istemekten ve al
maktan sıkılmadı. 

Karde,imin hastalığı Y etekanı 
vahim idi. Kendisini, mevtin seke
ratı içinde oraya nakletınittik. Bü
tün doktorlar, ondan müttefikan 
ümitlerini kesmitlerdi. Hastahane, 
onun ölümünden cüz'i bir zaman 
evvel karnından aldığı suyu guya 
tahlil ettik diyerek bizden bir avuç 
para almakta tereddüt etmedi. 

Kerdetim can çekittiği o binada 
hastalığı sari olmadığı halde san
ki o hastahaneden hiç ölü cıkmaz
llllf gibi cenazesini tenha bir soka
ğa açılan arka kapıdan çıkardılar. 
Ye bu suretle hastahanelerin töh
r-etini korumuf oldular. 

Bu halile bu kabil müesseseleri 
beteri ıstırapların sükun bulduğu 
bir İnsaniyet melcei addetmekten 
İnsanlığım namına sıkılıyorum. Bu 
acının zehrini kalbim ve damarla
r-ım hala yanarak duymaktayım. 

Hususi hastahanelerin bir cemi· 
Yet tetkiline kalkı,tıkları fU sıra
larda alakadar makamların İfİ pek 
hassasiyetle takip etmelerini has
saten rica ederim. İnsani bir müla
hazadan fazla bunlar arasında ka
ba, bir bazirgan ruhu tafıyanları
na, bu memlekette insan hayatının 
bir istismar vasıta11 olmadığı hat
larına bir tabut vurulur gibi ihtar 
edilmelidir. 

Bu iti hassasiyetle takip etmi
tenler, omuzlarında en ağır bir ve

al ta,ınıakta olduklarını da unut
masınlar. 

Ekser teYlerin devletleftiği bir 
memlekette vatandat hayatile ala
kadar olan hususi hastahanenin a
bes ve manasız bir tey olduğu ne 
kadar meydanda İse, bunların pek 
haklı bir kontrola tabiiyeti de o 
kadar elzem ve zaruridir. 

Salahaddin ENiS 

Karışık hesaplara bakılıyor 
Harp malulleri cemiyeti sabık heye

ti idareıi tarafından çıkarılmıı olan 932, 
933 ıenelerine ait takvim mikdarlan • 
Dtn tea.bitine lüzum hi.ad olmuı, tabı mil, 
darlarının matbaalardan istenilmeıi için 
Cemiyetin yeni heyeti idaresi sabık he
yeti idarenin hesaplarını tetkik etmekle 
IDeflul heyetle temasa batlamı§lardır. 
B"2l huıuıta da ıikayette bulunmak ü-
2et'e Üç kitilik bir heyet dün lıtanbul 
Emniyet mücliriyetine gitmitlerdir. 

1 BORSA 1 
<1 ı Banbımdan alınan cetveldir) 

23 Teşrinievvel 1933 
Akı a m Flatları 

latikrular TahyiJlt 
Jatikr•:ıc dahili 99 Elut>-U, 

~-1933 l•tiktau tıı.ı:o Tra.m•ay ~ 

Şark D. ,.alları 225 Th•I -.-D. Mu•ahbide 50,25 
Rıhbm 17,80 Giimrillıtl•r s.ııo 

Sa1di mab.I e,ı;o 
Anadolu 1 44,85 

Bajdot 10,35 .. il 46.75 
T.askerlJ• 10,36 Mümessil 50.90 

ESHAM 
lı Boabu Na· Telefon 13.--· t,IO Bomonti 18,90 
.... Hamnı •• •.ae Terko• Z7 
• • Mo ... ı. 102 Çimento • 11 
y,.&m••J' 47 1ttihat day. 17.50 
Anadolu Hiııe 27 Şork claır 1,25 
R•ji 3.95 Bal7a 2 
Şir. l.arlye 11,ZS Şark .,, eesa 2,SS 

ÇEK FIATLARI 

Pari• 1208 Prai 15.94 
Londra 676.50 Viyana 4.33.50 
Nüyork 66,95 Madrit 56525 
Brük•el 3,38.SO Beri in l.98 
Milano 8,98 Belsr•t 34.39 
Atina 83,06 Zloti J!" 4.20.25 
Cene•r• 2.43875 ı Pe,te 3,7450 
Amalf'rdam 1.16.76 Bü~r .. 798750 
Sfoya 66,2075 Moakov• 1083.25 

NUKUT (Sabi) 

ıt ..... x. ..... 

IO f. F"•&l3 1117 ı ŞiHo, A•. lf4,llO 
l ı.ı~rliıı 674 1 p ..... ıa 

l Dol•r 147 1 Muk 49 
IO Lir.t llı3 1 z.ı.tı 14.-
:ıo f. s.ı.u.. 117 ıo ı...,, O.D 
20 DraJ..ml lf4 20 Dinar '5.-
:ıo 1. •••it•• aıs 1 C.rDO•lt ~-

20 J.A,.. zs,- ı Ahnı 123,24 
:11 Kar. C•lı 1uı 1 Mecidiye 0,37 

1 Flori• 13 •..•.. , 2,0 

MİLLİYET SALI 24 TEŞRİNİEVVEL 1933 

• 
ŞEHiR 

Eko•eMI 

Vapurlar 
Devrediliyor 
idare meclisi dün umum 

müdürü intihap etti 
Milli vapurculuk firketi idare mec

liıi dün toplanmı' ve şirket umum mü -
dürlüğüne erkin• harp mi~alayl_ığı".'~ 
mütekait Ali Rıza Bey tayın edılrru,tır. 
Şirketin. teıkilatı. ve me.mur kadrol._,-ı 
ıüratle ıkmal edılmektedir. Maamafih 
henüz hiç bir vapurcu, vapurlarını ıir· 
kete ferağ ettiklerini deniz ticaret mü· 
dürlüğüne müracaatla tesçil ettirmemiş· 
!erdir. Şirket 1 Te,rinisaniden itibaren 
vapurlarını sefere çıkarmağa çalıtma~ta 
ve bunun için tertibat almaktadır. Ş~r -
kete giren vapurcular, vapurlarını $ı~ ... -
kete devir ve teslime ba.tlamışlardır.Dıger 
taraftan tirkete girmeyen vapurculann 
vaziyetlerinde ve noktai nazarlarında te 
beddül yoktur. Paşabahçeli Cemal Bey, 
Ankarada bulunmaktadır. Yelkencizade 
Lutfi Bey de Ankaradan gelmif ve tek
rar Ankaraya dönmüştür. Bu kısım va
purcular, lktııat vek.a1etinin vaziyete 
bir tekli hal vereceğini ümit etmekte
dirler. Ayni zamanda hunlar, hakem~
rarmm vaktinde tebliğ edilmit olmadıgın 
elan bahisle mahkemei temyize ~e mü. -
racaat etmişlerdir. Bunlar,. temY.'z. e~~
ceıinin kendi iddialarının ısabetını gos· 
tereceğini ve bu suretle vaziyeti~ tama
men değiteceğini ümit etmektedirler. 

TUrk borcu tahviller kota 
ithal edildi 

Boraa ve Osmanlı Bankası komi~r: 
liğinden: 1933 yüzde yedi buçu!< faı~lı 
her biri itibari 500 frank kıymetinde uç 
tranşa aynlmıt 1.925.2?2 ad"! b~l!k 
Türk borcu tahvili Maliye velıiletınm 
iı'an üzerine 21-9-1933 tarihinden iti • 
baren alınıp aatılmak üzere lstanbul 
menkul kıymeti.,. ve kambiyo borsasın
da teacil ve kota ithal edilmittir. 

Japonya, en büyük pamuk 
ihracatcısı 

Bu senenin Ağustosu nihayetinde, 
Japonyadan ihraç olunan pamuk menau 
catm yekunu, lngiltereden iliraç o!_unan 
pamuk mensucatı yekUnunu tec.avuz e.t
mit ve hu ıuretle Japonya, lngılterenın 
yerine dünyada en büyük pamuk men • 
sucat satıcısı halien gelmiıtira 

lngiliz piyasasında uzum 
Londra Ticaret mümeuilliğimi2den 

Odaya gelen maliimata göre, bu ay fn
giltere piyuaamda üzüm üzerinde ha
raretli muamele olmakta ve fiatler te
reffüa meyyal bulunmaktadır. İzmir 
Sultaniye üzümleri 26 • 32 ıilin arasın 
da satılmaktadır. 

incir fiatleri de yükaelmeğe meyyal
dir • 

lstanbul kontenjanı 
ikinci tetrin kontenjanının latan· 

bul mmtakaaına ayrılan kısmı lıtanbul 
gümrüklerine tebliğ edilmİ§tir. 

Sanayiciler projeyi hazırlama ga 
başladılar 

Sanayicilerin istedikleri tarife eıas
lannı te.pit ve lktıaat Vekaletine bir 
proje halinde arzı için Sanayi Birli
iinde muhtelif zümrelerden mürek
kep olmak üzere letekkül eden ko
miıyonlar, dünden itibaren tetkikata 
başlamı~lardır. 

lzmirde uzum, incir satışı 
Bu sene mevıim ba4mdan bu ayın 

on üçüne kadar lzmir boraaaında 
20,365, 702 kilo çekirdeksiz üzüm, 7 -
30 kurut fiat arasında sablmııtır. 

Geçen sene ayni müddetteki aatış 
miktan 8 • 40 kuruş fiat arasında 
30,651,09ı kilo idi. 

Son hafta zarfında, bir evvelki haf
taya nispetle üzüm üzerinde az mua
mele olmutlur. 

Ozüm piyasasındaki muamelelerin 
azlığr ve fiaderin düıüklüğü, piyaaaya 
fazla mal gelmekte olmasına ve hu a
yın ilk nısfında tealimi §art olan alivre 
satııların ikmal edilmi§ gibi bulunma
aına ve ihracatçdann büyük mikyas· 
ta yeni aipari,Jer almamalarına atfe· 
dilmektedir . 

Seneba9ı ıatıılan için yeni sipariıler 
beklenmekte ve vaziyetin bir hafta 
sonra inki§af edeceği ümit edilmekte
dir. 

Bu aene mevsim batından bu ayın 
13 üne kadar lzmir boraa11nda 8 mil
yon 509,802 kilo incir, 6,5 - 26 kuruş 
fiat arasında ıatılmııtır. Hurda incir
lerin fiati 4,75 kuruıtur. 

Geçen sene ayni müddet zarfında 
9 14 7 050 kilo incir ıablmı§b. 

' So~ haftanın incir aatıtları, bir ev· 
velki hafta aatıtlarından miktar itiba
rile azdır. Yalnız aon hafta zarfında 
hurda nevinin ıatıılan baılamıtbr. 

Dericiler neden ayrıldı? 
Deri fabrikatörlerinin Sanayi Birli: 

ğinden ayrıldıkları yazılmıştı. Deb?~g 
)ar Cemiyeti Reisi Murat Beı;:, denc~
lerin Birlikte mühim bir yekun tetkıl 
ettiklerini Ankaraya Birlik namına 
giden he;eue temsil edilmedi~~rin
den müteessiren dericilerin bırlikten 
çkildiklerini söylemiıtir. 

Yunanistanın tutun ihracatı 
Yunaniatanm 933 senesinin ilk altı 

ayı zarfındaki tütün ihracatı, bilhaı· 
aa Almanya ve Amerikaya fazla ol· 

lılaarlfta 

Yeni zamlar 
--o---

İlktedrisat müfettişlerine 
maaş zammı 

lıtanbul ilk tedrisat müfettitlerinin 
maaılarının zammı hakkında bir liıte 
yapılmıt ve Maarif Vekaletine gön~e
rilmittir. lstanbulda m~v~t 28 ılk 
tedrisat müfettiıinden yırmı kadarı 
bu sene zam görecektir. 

Tarlabaşında mektep 
Maarif Müdürlüğü Tarlabatında ye

ni bir ilkmektep açarak bu civarm ih
tiyacını temin etmiıtir. Mektep 47 n
ci ilkmekteptir. Eski Ermeni mektebi 
binasında açılmıftır. 

Ankaraya giden talebe 
mumessilleri 

Hukuk Fakülteıinde ıınıflannda 
ipka kalan talebenin tekrar imtihana 
girmesi hakkında te§Cbbüsatta bulun
mak üzere dört kitilik bir talebe he
yeti Maarif Vekaletile temu etmek ü-
2ere Ankaraya gitmiıtir. • 

Üniversite kadrosu 
Talim ve Terbiye Heyeti Reisi Ih

san Bey bugün Ankaradan ıehriınize 
gelecektir. Ihsan Bey üniversite ~ad
rosunu ve bütçeyi tam olarak getıre
cektir. Bütçede yapılan bir tadilat 
yoktur. 

Kadronun yarın ilan edilmesi mu
karrerdir. 

Kendilerile mukavele yapılan 30 ec
nebi porfeaörden şimdiye kadar on ta· 
nesi lstanhula gelmiştir. Diğerleri de 
bu hafta sonunda gelmiı olacaklar
dır. 

Üniversitede bayram · 
Üniversite Kutlulama komi•yonu 

dün toplandı ve merasime ait progra
mı kat'i olarak tespit etti. 

Onivenite bayramı üç gün evvel
den kuılulamıya başlıyacak ve c;ar
tamba gününden itibaren konferans• 
!ar verilecektir. ilk konferansı lhra
him Fazıl Bey "İki devrin maliyeai,, 
mevzuunda verecektir. Per§Cmbe gü
nü de Sıddık Sami Bey "iki devrin 
hukuku,, mevzulu bir konferans vere
cektir. 

Sabık Fen fakültesi reisinin 
tekzibi 

Aldığımız mektuptur: 
"Son Posta gueteıinin 23 Birinci 

tetrin 1933 tarihli nüahaamda (Eski 
müderrisler bomba gibi patlıyacaklar 
mı? Mustafa Hakkı Bey böyle dedi.} 
batlığı altında tarafımdan vaki oldu
iu bildirilen beyanatı okudam. 

"Son Posta gazetesi mu.harrirlerin ... 
den hiç bir zatı tanımadığunı ve ken .. 
dilerine böyle bir beyanatta bulunma· 
dığımı arz ve ıu tavzibimin cazeteniz
de neırini rica ederim efendim.n 

Sabık Fen Fakültesi Reişİ 
Mustafa HAKKI 

Poliste 

VllAyetta 

İkinciteşrin aylığı 
Perşembe veya cumartesi 

günü verilecek 
Te§rinisani maaıının perıembe cü

nü verilmesine çalııılmaktadır. Kabil 
olamazsa cumartesi günü verilecektira 

Galatasaray işi 
Galatasaray eıki müdürü ile idare 

memurlanna ait meselenin tetkiki ile 
idare heyeti meıgul olmaktadır. Ba
zı huıuaatın kendilerinden sorulması
na karar verilmittir. 

Ziraat sergisi 
Vilayet ziraat sergisi hazırlıkları 

bitmek üzeredir. Sergi Cümhuriyet 
Bayramı günü ıabah saat dokuzu on 
bet geçe mera.imle açılacaktır. 

Hava birden bozdu 
Kar yağması ihtimali var 
mı, Fatin Bey ne diyor? 

iki, üç gündür fasılalarla pğan yoğ 
mur evvelki r;eceden beri bardaktan bo
şanırcasına ve durmadan yağıyor, bu 
yağmurla beraber kışın geldiği ve ya • 
zın uzaklaştığı da meydana çıktı. Dün 
herkes paltosunu giymiş, eldivenlerini 
takmıştı. Şehrin büyük cad~e!eri §emsi
yeden görülmez bir halde ıdı. 

Dün sabah erkenden gökten beyaz, 
beyaz kara benzer bir takım ıinelderin 
düşmesi de artık kııın geldiğine kimse· 
de ıüphe brrakınadr. 

Şehirdeki sobacı, borucu dükkanla -
rı dün büyük bir faaliyet sarfettiler. 
Soğukların haşladığını gören herkes ka 
rınca, kadrince, soba, boru alıyordu.. 
Odun ve kömür fiyatlarının da havalar
la hemayar olarak yükseldiğini söyle • 
meğe bilmeyiz lüzum var mı? 

Yalnız lstanbul daha yaza doyma • 
dan havaların böyle birden bire soğu • 
rnası kimseyi memnun e~<;di. Ka~~ 
gelmeden böyle soğuklara ıntızar edılrru 
yordu. Maamafih daha epeyce yaz gö -
receğimiz kanaati hemen herkeste var-
dır. • 

Dün bu hususta ne dütündüğünü ve 
bu tepeden inme soğukların nerP~en 
geldiğini rasathane müdürü Fatin Bey
den sorduk. Fatin Bey diyor k.: 

- Bu hava o kadar korkulacak şey 
değil. Hem hava iyileıiyor. Y ann daha 
iyi olacakbr. Yağmur, soğuk hu mevai
min tabii icababndandır. Maamafih da
ha iyi havalar göreceğiz. En az hararet 
derecesi zait 6 olduğuna göre kar Yai • 
ma11 ihtima)j yoktur." 

Dün Karadeni>.de de mülhit bir ı.... 
rayel fırtınası hüküm sürüyordu. Bazı 
tilepler fırtına fazla olduğundan dün 
Boğazdan çıkamamışlardır. 

Zehirli gaz maskesi 
Zehirli gazlardan konınma Cemiye

ti bir gaz maskesi fabrikası yaptırmak 
üzere tetebbüaata giritmiştir. Bu hu
suı için 200 bin lira sarfedilecektir. 

Bir amele kavrularak öldü 
Ölüm şüpheli görüldüğü için ceset 

morga kaidırıldı, otopsi yapıldı 
Cuma gfuıü kağıtbanedeki elektrik j kar çı~az .~ek bir kelime bile söyleme 

fabrikaaında bir ölüm hadisesi olmut. den duıup olmüıtür. 
Eyüplü Ahmet Ali Efendi §Üpheli bir Doktor tarafından yapılan muaye-
ıekilde ölmüttür. nede doktor ölümün kalp gekteainden 
Perıembe günü elektrik kazan dai- olduğunu tespit etmişse de 80 derece-

resinde bir kemer çökmüş, bunun ta- lik hararetin kalp üzerinde böyle teair 
miri için 450 dereceihararette yanan ]er yapacağını düıünerek cesedin mor-
kazanın aöndürü1meai icap etmiıtir. ga naklini ve müddeiumumiliğin key· 
Kazanın soğuması ve sıcaklığın 25 de- fiyetıen haberdar edilmesini lüzumlu 
receye dütmeıi için en az 30 saat geç· gönnÜ§ ve müddeiunıumiliğe keyfiyeti 
mesi icap etmekte olmasına rağmen ihbar etmiştir. 
kazan söndürüldükten 16 saat aonra 
daire ıefi Ahmet Ali Efendiye içeri gi· 
rip kemeri tamir etmesini emrebnitt.ir. 
Ahmet Ali Efendi kazanda hararetin 
80 derece olduğunu, bu hararette ka· 
zanı tamir edemiyeceğini bildirmittir. 

Fakat ıef behemehal girip kazanı 
tamir etme.ai için kat'i emir verince Te 
bu emrinde 11rar edince Ahmet Ali E
fendi içeri girm~ fakat 4 dakika son
ra kendisini adeta kızarmıt bir halde 
dııan atmıttır. Biçare adam dı§An çı-

muıtur. 
Bu senenin altı ayı zarfındaki ibra· 

cat yekunu SOO,ı82,373 drahmi kıy
metindedir. 

Başlıca Avrupa memleketlerinin 
sigara sarfiyatı 

Ruıya hariç olmak üzere, başlıca 
Avrupa memleketlerinin cigara sarfi
yatı 1929 aenesinde 173,8 Ye 930 sene
sinde 1 75,6 milyoa lci!o iken 931 aene
ainde 160,5 milyon lciloya düttüğü an· 
laıılmıştır. Bu tenezzül yüzde 7 nisbe· 
tindedir. İtalya, Lehistan ve Balkan 
memleketlerinde teneuül niıbeti da
ha yükaektir. 

Bilakis lngiltere, Fransa n Avuıt· 
ralyada tenezzül o derecede mühim 
değildira Ciıara aarfiyabnın, umum 
tütün sarfiyatına niıbeti yüzde 30 dur. 

Dün cesede morgla otopıi yapılmış 
ve ceset ailesinin talebi üzerine defne
dilmesi için oğluna verilmiıtir. 

Tahkikata müddeiumumi muavinle
rinden lamail Hakkı Bey vazıyet et
miı Ye hazırlık tahkikatının yapılması 
için jandarmaya emir •erilmittira 

Tahkikatın tamiki için bugün mor
gun vereceği rapora intizar edilmek· 
tedir. 

Kaçakçı hanımlar 
Dün Köıtenceden gelen Galiçya va

puru yolculanndan üç hanım tüpbeli 
görülerek eıyalan ve ü2erleri aranmış 
ve muayene neticesinde eıyalanndan 
dört buçuk kilo kadar kıymetli ve ipek 
li kumat çıkanlmıttır. Bu kaçakçı ha
JJımlar mahkemeye verilecektir. 

isimlerine rağmen .. 
EYVelki gece, Hüıeyin kaptanın ida

resinde 20 tonluk, odun yüklü Sela
metiderya taka11, Kandilli iskeletine 
yanaıırken Selamet İsmindeki motorla 
müaademe etmit ve taka batmııtır. Nü 
fusça zayiat yoktur. 

iki sarhoş 
Beyoğlunda Meırutiyet caddesinde 

ıarhoı olarak dola§an ve bağınp ça
iıran Şükrü Ye Ziya namında iki kiti 
zabıta tarafından yakalanmrtlır. 
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Mahkemeler-de 

Sandaldaki 
Cinayet 

--o-
Suçlulardan birisi dü 

tahliye edildi 
Beıilctaıta sandalcı Adili öldürmek

ten suçlu Bahaettin ile Şevketin mu
hakemelerine dün devam edilmiıtir. 
iddia makamı Bahaettinin 464 üncü 
madde ile cezalandırılmasını, Şevke
tin de 448 inci madde ile ceza görme
sini istemiştir. Bahaettin Efendi iddia 
makamı tarafından istenilen ceza müd 
detini doldurmuı olduğunu ileri ıüre
rek tahliye talebinde bulunmuş, iddia 
makamı da bu talebiıı muvahk oldu
iunu söylemitlir. Mahkeme Bahaettin 
Efendinin tahliyesine karar vermiş, 
Şevketin müdafaası için de davanın 
rüyetini 6 letrinisaniye bırakmııtır. 

Gişedeki ihtilas 
Şark §İmendiferleri giıesinde çalıtır 

ken 3 - 4 bin lira ihtilas eden Suat E
fendinin muhakemeaine dün ikinci ce
za mahkemesinde devam edilmiıtir. 
Dünkü muhakemede dinlenen tahitler 
ihtilism miktanru ve ıeklini bilmedik
lerini söylemişlerdir. Muhakeme bat
ka tahit celbi için teırinisaniye bırakıl 
mı ıtır. 

Mahkemede tevkif 
Devlet hazinesinden yüz liranın zi

yaına sebep olmaktan suçlu eski Ka
dıköy Malmüdürü Salihatıin, vezne
dar Nazım ve memurJardan Cevat 
Beylerin muhakemelerine dün ağırce
zada baılanılmrttır. Dünkü muhake
mede Saliihattin Bey hakkındaki tev
kif kararı geri alınını§, Nazım Bey 
hakkındaki tevkif kararı da mahkeme 
aa.1onunda infaz olunmuıtur. Nazım 
Beyin vekili tevkif kararmm geri alm
maıını istemitse de mahkeme hu talebi 
reddetmiıtir. Bundan sonra muhake
me şahitlerin celbi için başka güne bı
rakılmııtır. 

Eroin sattığı için 
Ali isminde birisine eroin tatarken 

yaka1anan eıki eczacılardan Aram 
Efendinin muhakemesi dün ağırceza 
mahkemesinde intaça edilmi,tir. Aram 
Efendi, cürmü sabit olduğundan, ceza 
kanununun eski 403 üncü maddesi mu 
cibince 6 ay bapae ve 100 lira ağır pa
ra cezaıma mahkUm olmu9tur. Yaka· 
lanan eroinlerin de müsaderesine ka
rar verilmiıtira 

intihap encümeninde 
Adliyede he~ pazarteai giinü toplan 

makta olan intihap encümeni dün top 
lanmaınıtbr. Bunun aebebi intihap 
encümeninin mesaiıi hakkında veka
letten yeni talimat gelmif olmaııdrra 
Bu talimata nazaran badema intihap 
encümeni her ayın yirminci &"Ünü top
lanacak ve o gün adliyede bir müsa
baka imtihanı yapılacaktır. Bu imtiha
na adliyedeki münhallere talip olan
lar ve memurin kanununun dördüncü 
maddesindeki evaafı haiz bulunanlar 
gireceklerdir. Vukubulacak münhal
lere ayın yirmisine kadar vekilet au
retile de olaa kimse tayin edilmiyecek
tir. 

Tevkif kararı infaz edilecek 
Sirkeci belediye tahsil ıubesi tahsil

darı iken 2immetine 45 lira a-eçirdiği 
için hakkında lüzumu muhakeme ve 
tevkif karan verilen Celal Efendi dün 
ikinci ceza mahkemesinde muhakeme 
edilecekti. Fakat hakkındaki tevkif 
kararının infaz edilmediği anlaıılmıt 
bunun için muhakeme yapılamamıı: 
tevkif karannın infazı için müddeiu
mumiliğe tezkere yazılmasına karar 
verilmiıtir. 

Tayinler Müddeiumumiliğe 
bildirildi 

Yeni adliye tayinleri dün lstanbul 
Müddeiumumiliğine hildirilmiıtir. 
Müddeiumumilik keyfiyeti cumarteıi 
günü alakadarlara reamen tebliğ ede
cektir. latanbul adliyesindeki tebed
dülat evvelce yazdıirmrz gibidir. 

Şikayet inzıbattan .. 
Liman inhisar idaresinde 

böyle söyleyorlar 
Son günlerde mavnacılara ve bazı 

nakliyatçılara atfen liman ıirkeıinden 
tikayetler vuku bulduğu yaz:ılınalctadır. 
Bu lıuıuıta kendiıile görüştüğümüz sa 
l~iyettar bir zat bize ıu izahatı vermit
tır: 

- Limanda tahmil ve tahliye İnhi • 
aarı, liman tirketine mevdudur. Son za. 
manlarda bazı tikayetler vuku bulmaaı
nın ıebebi, limanda İnzibatın teeııüıün
den ileri geliyor, filhakika bir müddet 
!vveline kadar Liman ıirketinden iı ka
gıdı almadan bazı mavnacılar, limana 
gelen vapurlara kaçak olarak yanatıP eı
yalarınr, tarifeden ucuza tahmil ,.. tah
liye !diy~r~ardı: Bu, bazı nakliyatçıların 
da bıttabı ıtlerıne geliyordu. Liman ta· 
rife komjsyonu, Liman ıirketinin müra
caatı Üzerine, ıirket puvantörlerinin her 
Yapurda bulundurulına11 ıuretile bu ha 
lin önüne geçilmesini tenıip etti. Ayni 
:zamanda kaçak olarak mavnalara eıya 
veren vapur kaptanlarının da meıul edi
leceği liaptanlara tebliğ edildi. Bunun 
neticesi olaraktır ki, bugün kaçak ıure
tile vapurlardan eşya alıp eıya vermek 
ihtimali kalmadı. Vııku bulan ti~y.et -. 
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(.fl:LEkN 
(Cim Londos)u çağırmıştık 

Tetrinievvelin birinci pazar gü. 
nü öğleden sonra Atinanın mermer 
stadında altı milletin gürbüz genç. 
leri bayrakiarınrn göıgesinde ade
ta bir Balkan vahdetı manzaraıı 
gösterirlerken hadisenin durgun 
bir zamanında halk arasında mev
zii bir alkı' duydum. Araştırdım .• 
ve resminin yardımile tanıdığım 
(Cim Londos) un seyirciler arası
na girmekte olduğunu ve alkıtın 
ona ait bulunduğunu anladım .• 

Doğrusunu söylemek lazımgelir
se ben (Cim Londoa) u gerek ga
zetelerde çıkan fotoğratlarından 
gerek gördüğüm filmlerinden dev 
gibi bir adam sanmı,tım. Lakin o
rada Büyük Mustafa boyunda ve 
hemen hemen o çapta bir adam gö
r-ünce derhal aklıma bu kadar ya· 
kına gelmi9ken bu me9hur pehliva· 
nı lstanbula davet etmek fikri gel
di. O aktaın bu işin petine düştüm. 
Güret Federasyonumuzla hiç bir 
temas yapmıya imkan olmadığı i
çin her türlü mes'uliyeti buradaki 
arkada,ların malumum olan spor
cu ruhuna güvenerek (Cin Lon
dos) u Çoban Mehmetle serbest 
veya Greko - Romen tarzında gü
retmek için İstanbula davete ve 
paraca yapacağı tekliflerin hepsi
ni kabule karar verdim. Bizim es
ki gürefçilerden Meneli Efendiye 
Yunanlı pehlivanla temas etmesini 
rica ettim. Tamam beş gün ardın
dan kofluk •• Meğer köye gitmi• i
mif ••• Oyunların son günü gelmif, 
Meneli Efendi de yakalamıf. Gö
rütmüfler •.• Verdiği cevap ~udur: 

- Bir haftaya kadar Amerika
ya gideceğim •• Onun için lstanbu
la gelemem ..• 

Dünkü ve bugünkü gazetelerde 
okuyoruz ki; (Cim Londos) Atina
da bulduğu bir kazak pehlivanla 
güretmif ve 120 kilo sıkletindeki 
hasmını daha ilk hamlede mağlüp 
etmİf. • Bilvasıta göriittüğümüz 
tarihten bni bir hafta yerine iki 
hafta geçti •• Anlatılan Yunanlı 
pehlivan, seyahatini sonradan, te
hir ebnit·· Bu büyük ~hretle bi
zim Mehmedin güre•."ni görmeyi 
ne kadar isterdim. Emindim ki; 
Mehmet bu güreşte kendine ciddi 
bir istikbal temin edecek neticr 
alabilirdi. • • Ne yapalım? Bir da 
lıasefere .•.• 

Bir futbol tenkidi .• 
Futbolün son grup müsabakala 

rından birinde şehrin ileri gelenle· 
rinden birisi de bulunuyormu,. 
Bizde garip bir dütünce vardır. 
Her kim ki; bir yerde ileri gelen
dir, mutlaka her feyi bilir ve bil 

melidir. itte bu garip zihniyet te
sirile bu futbol müsabakasının ya
pıldığı yerin ileri gelen zatı da mu· 
sabakanın galibi olan ve iyi pas 
yapan takımı tenkit etınit ve demit 
ki: 

- Bu nasıl tey böyle? Hep ken
di aralarında oynıyorlar. Topu hiç 
ötekilere vermiyorlar ki; tadı çık-
ıına •• 

"Çelebi böyle olur bizde de kon
ser dediğin, 

f , FELEK 

Romen tayyareleri 
gitmediler 

Evvelki gün Bükreı · Halep ıeferi
ni yapmak Üzere ,ehrimize gelen Ro· 
men tayyareleri dün Halebe müte\·ec
cihen hareket edeceklerdi. Fakat ha
va fena olduğu için tayyareler hare
ketlerini hava düz:e1inciye kadar tehi1 
etmiılerdir. 

Harp malulleri ikramiyesi 
Harp malulleri Birliği evvelki gün 

İçtima ettikleri için dün toplanmamıı· 
lardır. MalUllere ait tütün ikramiye
leri malii.llerin mensup oldukları aa
kerlik tubelerinin malmüdürlüğünde 
verilmektedir. 

Yalnız tütün ikramiyelerine ait tef. 
ıir karan harp malulleri ile aıkeri 
ma!Uller ayrılmıttır. Aıkeri maluUeriıı 
rniktan kat'i olarak henüz teapil edil· 
memittir. Vekaletçe tetkikata devam 
edilmektedir. Askeri maluliyetleri ta• 
hakkuk edenlerin 933 aeneai ikramiye 
!eri bili.hare verilecektir. Harp malu
lü olmıyanlara ikramiye verilmiyecek· 
tir. 

1 KUfUk haberler 1 
• Paket postcıhcınesi. - Paket poı· 

tahaneıinde bir müddetten beri yapıl· 
makta olan yeni tesiaat bitmittir. Bu
günkü vaziyetile Paket poıtahanesi 
asri bir hale girmittir. 

ler, bundan menfaatleri haleldar olanlar 
!~rafından yapılmaktadır. Şirketin, la· 
rıfeden ucuz mal tahmil ve tahliye et• 
tiği tikayeıleri de varit olamaz. Filha· 
kika tarife fiyatları, azamidir. Şirket, 
hu haddi geçmemek üzere, iıtedii\'i ücret 
le etY• tahm11 , • .,, t"'t..ı: .... a... .. •.t,.- ... --., _ 

lil<tir." 

Ak "M"" dki}7 l '"TIV/ s erı uze e came-
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1 
Hava muharebelerinde taarruz silahları 
ve bunlardan korunma için tedbirler 

istikbal muharebelerinde bomba 
ve gaz tarruzlarmdan. sakın_abilmek 
için evveli. tayyarelenn atabıl~.cekle .. 
ri muhtelif cins bombaların mucme -
len ol•un evsafı hakkında mal\ımat sa 
hibi olmak iktiza eder. 

Yeni taarruz vasıtaları içinde tayya • 
relerin bombalar ile yaptıkları zarar 
lar bugün pek korkunç bir safhaya 
vasıl olmu§tur. Tayyarelerin günden 
güne fazla miktarda ağırlıkta b~mba 
nakil kabiliyetleri bunların Harbıumu 
miye nazaran taJô.TUzi kıymetlerini bu
gün için arttırmı,tır. Halen tayyar.ele 
rin taııyabildikleri bombalar 1 kılo
dan 1000 kiloya kadar olmak üzere 
muhtelif ağırlıktadır. 

Parfa hasıl edici bombalar; Bu
günkü 50 kilogramlık bombalar takri 
ben 15 aantimetnılik taneler kadar 
müesairdirler.· Bunlar bir binayı ebem 
miyetli surette zarardide ederler. Fa
kat tamamen tahrip edemezler. 100 
kilogramlık bombalar 21 aantimetre
lik havanlann teairatına muadil olup 
büyük binaları temel duyarları da da 
bil olmak üzere tahrip kudretini ha
izdirler. 300 ve 500 kiloluk bomba
lar ise bir blok dahilinde bulunan ev
leri hatıj. tamam isabet ctmemit olsa 
bile' yine iniha ederler. 1000 kiloluk 
bombanın tesiri de buna göre fevka
lade büyüktür. Toprağa tesadüf eder 
etmez derhal infilak eden parça ha· 
aıl edici bombalar meyanında tavikli 
müsademeli veva iltirak müddetini 
havi tıpalı booı"balar da vardır. 

Gaz bombalan: Tayyarelerden 
bombalar veya sair vasıtalarla saçı
lan mayi gazler hakkında kafi dere
cede malfunat yoktur. Zira bu bomba 
lar Umumi harpte kullanılmamıtlır. 
Gaz bombaları; gaze karşı tahaffuz 
vasıtalariyle mücehhez olmıyan sivil 
ahali için en tehlikeli ve zayiat verici 
bir taarruz silahını teşkil eder. Eğer 
aha.li evvelce gaz maskeleriyle mÜ· 
cehhez iseler bu tehlikenin derecei 
kafiyede önü alınmıt oluyor. Bu gibi 
ahvnlde bittabi parça hasıl edici bom 
b~ların tesiratı daha müessirdir. Ame 
rika Birleşik Cümhurunun oıhhi 
hizmetlerini idare eden dairelerin Mev

cut İstitastiğine n3.zaran bombalardan 
maada diğer vasıtalarla sevkolunan 
gazlerle tesemmüm eden ahalinin mik 
tan o/o 1, 73 olduğu halde alelade par 
ça hasıl edici bombalarla bu miktar 
o/o 8.12 miktarındadır. lngiliz ordu
sunda bu adet % 3,35 ile 31,4 arasın 
dadı"<". 

Harbiumumide ilk ani gaz taarru
zunda telefat filhakika ürkülecek bir 
miktarda çok idi. Kıtaat bu tehlikeyi 
görüp te gRz ma•keleriyle techiz edi
linre telefat miktan bayii azaldı. 

Tesirleri itibariyle Harbiumumide 
gazler berveçhiati aksama tefrik olu
nabilirler. 

1 - Cilt Üzerine müessir olan gaz 
ler. 

2 - Doğrudan doğruya gııayı mu 
hati veya teneffüs tarikiyle reelere 
müessir olan gazler. 

Bunlardan Amerikalıların Levizit 
ve Almanların Hardal gazı nanunı ver .. 
dikleri gaz iyeritten ibaı·et olup teneffüs 
cihazına, gözlere ve cilt üzerine müeııir 
olur. 

Bu gaz bir elbise veya ayakkabı
dan ıreçerek ciide dahil olur. 

görülür ve ayni zamanda bu mahalde 
iltihap hisoedilir. Bu kırmızılık bili.ha 
re yaraya münkalip olur ve ekseriya 
muvakkat olarak gözlerdeki rüyet 
kuvveti de azalır. 

Levizi~n tesiri iae ciltte derhal bel 
li olur. lperit yağlı bir mayi halinde 
olup gaz bombasının parçalanma te
siri ile ince bir siı teklinde damlacık· 
!ar etrafa saçılır. Kokusu ile derhal 
tefrik olunamaz. Gayet hafif nisbet -
te bardala kokar. Arazide veya saçıl • 
dığı mahalde uzun müddet mevcudi
yetini muhafaza kabiliyetini haizdir. 
Kapalı havalarda ve derecei hararet 
mutavaaaıt olduğu zamanlar müddeti 
devamı o niabette artar. Yağmur ve 
ıuaqemi. ile teıiri ve devam muka • 

• Yemeti azahr. Bu gazle gazlenmiı o• 
lan caddeler ve tiyatrolar ahalinin 

· münirunden -yeya içerileriiıe girmele· 
rinenden evvel - kloriyeti kilı veya diğer 
humzi maddelerle temizlenerek ber• 
taraf edilmit olmalıdırlar. • 
· Boğucu gaz: Bu gaz sureti umu
miyede gözle göriilebilir. Ciha:zı te
neffüsinin gııa.yı muhatisin:e müeJısİr 
olur ve gazin kesafet derecesine göre 
ibtinakı bile tevlit edici öbüriik basıl 
eder. Bu gazlerin bazısı gözleri kuv• 
vetli bir surette ya§artır. Çürümü§ ot 
veya sebze konservesi konusunu ha
izdir. Rengi açık sandır. Toprakta az 
müddet kalır ve derhal uçar zail olur. 
Bu cins gazler, klor, kosken ve kloru 
pizrin gibi gazlerden ibarettir. 

Zehirli gazler: Uzvu be§ere hisse
dilmeden veya hiç görülmeden mÜe•
air olur. Tneffüs ile beraber ciğerlere 
dahil olarak kanı zehirler. Kesafeti 
ziyade olduğu zaman uzun müddet te 
neffüslerde ölümü tevlit eder. Zehirli 
gazler ekseriyetle kokusuzdur. Bunun 
bazıları acıbademe kokarlar. Bu gaz
ler de boğucu gazler gibi çabuk zail 
olurlar. Bunların da hatlıcalan hamu 
zukarbon, siyanordiofait gibi gazleri 
ihtiva eder. 

Tahriş edici gazler: Tahrif edici 
gazlerin tanınması en kolaydır.. Bu 
gazJer gııayı mubitiyi tahriı ederek 
gözyaşı, öksürük ve kusma arazı 
tevlit eder. Tesirat derhal başlar. A
zami olarak he§ veya on dakikada 
azami tesirini gösterir. 

Muharebe sisi: Muharebe sisleri 
zehirli ve zehirsiz olarak iki kısma 
tasnif olunurlar. Zehirsiz sisler kıta
atın, ordug&hlarm, ~ebirlerin sis per
desi altına alınmalannı temin eder ve 
bu suretle düşman tayyarelerinin ha
rekatı menedilmİ§ olur. Zehirli sisler 
tahrit editi gazler gibi müessir olur
lar. Muharebe sislerinin rengi beyaz 
veya esmerdir. Oldukça uzun müddet 
arazi ve havada kalırlar. 

Gaz maskeleriyle mücehhez olan 
milletlere kartı; tayyareden atılacak 
olan gaz bombalarının parça hasıl e .. 
dici bombalardan daha müessir ola• 
bileceğini iddia etınek doğru olamaz. 
Yalnız ahalinin zehirli gazlere karşı 
himaye ve müdafaası parça hasıl edi
ci bombalara karşı yapılacak tedafii 
tertibattan daha müsbet olarak temin 
edilebilir. 

Bugünkü proğram 
Düğün gecesi 

Burhan Cahil 
ISTANBUL ; Burhan Cahit Bey arkadatmıızm 

ıs Gramofon. evvelce (Milliyet) te çıkan büyük ma· . 
18ı30 Fran•ızca ders , ilerlemit olanler"a. d k 
J9 Mahmure Han..lan Hanım. cera romanı kitap şeklin e çı tt. 
19,45 Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü nıar- Daha gazetemizde tefrika halinde 

tı der•i • ne§redilirken büyük bir zevk ve he-
20,3-0 Eftalya Hanım, Sadi Bey ve arkadaıları. yecanla takip edilen bu eserin kitap o-
21,30 Gramofon • ı· 1 k k 
22 Anadolu Ajanu, Bo:r;a• habeı-i, saat ayarı. larak çıkmasını bek ıyen er pe ço -

ANKARA, 1538 m. tu. Akşam kütüphane•i bu ibtiyact 
12~: Gramofon. 18: Orkestra: 18,45: Ala- dü§Ünerek muharririn bu eserini yeni
turka .saz. 19,30; Danı mu•iki•i. 20; Ajan.• den basmı.:ı.. ve güzel bir cilt içinde ne§-

1 

haberleri. ~ 
VARŞOVA 1411 m. retmiştir. Burhan Cahit Beyin bu ese-

18,35: Opera !:ıavaları. - muaahabe. 21,05: ri içtimai ve siyasi hayata karışan yük .. 
Operet ve revü musikisi. 23,15: Daans muşiki· sek şahsiyetlerin entrikah macera.ları-
oi.BUDAPEŞTE, 550 m. nı, kadın ve salon hayatlarını bütün 
18: Sigan musikisi. 19,15: Ders. 19,.50: Pl&k. . inceligile anlatmaktadır. 
ile oper& mua;ik.iai. 20,30: Taıranni musiki.si. ÜslUbu için bir §ey söy-
21,0~: li.yatrodan na'kil. 22.20: Yaylı aletlerle }emeğe lüzum yok. Çünkü Burhan Ca .. ' 
konser. 23t45: Haberler. 24: Yayh aletler ve hit Beyin ismi hiç bir mütalealara ih
Siga.n talumının konseri. 

ViYANA, 5ı8 m. tiyaç göstermiyecek kadar kuvvetli-
~ 18,25: Pjyano konseri. 19: Konferan•. 19,55: dir. 

Vi7ana ha•alarında11. mürekkep konser. 21,05: . Bet yü:zı; aayıfa tutan bu eıer cil~li 
mhli neıri,..t.· 22: Wainer opcıralarnıdan ta.. olarak ne§rolunmuıtur. 
canai. 24,15: Pli.k. ile Akıam konaeri. 

MILANO • TORINO • LORANSA - M d ' L. A k 
18,15; Dan• m~•ikioL ı9,45: Haı,;_rler. - Pi.Ok. U an ya, "ozan, D ftr·8 
20: H.J:Je:r!er. -..Pl&k. • 20,25: Ecnebi diHer1e Bijrhan Cahit Bey cümhuriyetin on 
haberler. 21,35: "'Kar çİçej'iN isimli' operet. yıllık tarihini bu aerJevhaJı yeni bir &-

l(l~~!c~~ '::.b .. us neırl1at.. 18.20: Mu.sa- serile hülUa. etm.İ§ ve Kanaat kütüp .. 
h&he - pli.k. ıB,40• Alma.na den - Pli.k. haneoi bu kitabı büyük: fedakarlıklar 
19,20: Al~a ıpuaikili neıriyat. 20,30: Kon• - yaparak, inkıli.ba ait bir çok resimleri 
aer. 2.1: .Aakwi konser. 22.15: Kuator kon.aeri .. top)ıyarak nefrebniftir. Bu eser Bur-
23~t'Rf;,1'459 .,;. han Cahit Beyin inkdaba ait yazdığı ı 

• 21: ..Bern muiiki tak.ımı.nın ıehfonik ~ kon•eri. . kitapların dördüncü cildini te§liil et .. 
• ROMA, 441 m. mektedir. 
18,20: Radyo orkeıtra•ı. l9.-35: Arnavqtça Eser büyük bir rağbet gÖrmÜ§ ve bü-
neıriyat. 20,25: Ecnebi dillerle netri_yat. ·21: l 
haberler. _ konıer. 21,50: Koro konseri. tün HaJkev eri ve milli kütüphaneler 
22.SO: T a.-anni. 23ı Pasanninin eserlerinden tarafından, fırka §Ubelerinden isten-
keman konseri. 23.20: Kantık konser. ıniıtir. 
BÜKREŞ, 394 m. k 

. ıs. Karııık konoer. 20: Deu. 20,20: Plii.k Mül iye mecmuası 
(taıranni). 20,%: Konferan•. 21,05: 1' ara.nni, 
21,25: Senfonik konaer. 22: Konferans. 22,20: Her ay muntazaman İntişar eden 
Şumandan •enfonik kon•er. Mülkiye Mecmuasının otuzuncu sayısı 

BRESLAU, 325 m. çıkıru§br. Memleketfo ciddi bir içtimai 
17: Hafif musiki. - Musahabe. 20: Büy.ük ' ilimler mecmuası olan Mülkiyenin bu 
opera konseri.. 21: Siyasi konferans. 21,30: 1 Prof ·· M f 
Dünya siyasetinin aylık icmali. 21,50: Volga sayısı esor usta a Şekip Beyin 
Almanları ıarkıları. 22,50: Karadeniz ve Al j bir müsahabesi ile ha.ılıyor .. İçtimaiyat 
man1ar. 23,15: Haberler~ 24: Danı ve hafif kısmında Paul Deseamps'ın yeni eseri 
mu.iki. (Gayrisıhhi anzariyeler) başka m-emle-

•.!l•••••••01111111•111111111•••••n•••uın••••••••••••••••" ti . il"ml h ku ke erde İçtımai · ı er, u k kısmın • 
Leylei regaip da .Cidare ilimleri kongreleri) (belediye 

İstanbul müftülüğünden , kanunu ve esasları) Federal devlet ve 
Te§-rinievvelin yirmihirinei cumartesi federe devletlerle münasebatı, lktısat 

1 ve maliye kısmında: Sovyet Rusv. ada günü Recebin iptidası o maıına nazaran 
önümüzdeki perıembe akşamı ( cwnaği- · baoka sistemi, Döviz mürakabesi, Poli

_ cesi) leylei regaip olduğu ilan olunur. tik kısmında: (Türk - Yunan misak1 ve 
neticeleri) (Amerikada Cümburiyet fır

Bu akıam saat 21,30 da 

Fransız Tiyatrosunda 
meıhur piyanist 

ALFRED KORTO 'nun 
veda Gala Konseri 

kası) yazıların ve ayın siyasi icmali var 
dır. Okuyuculıınmıza tavsiye ederiz. O
kuyucularından gördüğü alaka üzerine 
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü nüs 
balarını ikinci defa olarak tabeden Mül
kiye mecmuasını karilerim.ize tavsiye 
ederiz. 

""""""""""""!!!!!!!!'""""!!!!!!!!'""""...,..""""""""__...,_ 18 inci asırda Türk askeri 
bombasından ancak 12 yangın vukua k f t} • 
gelmiı ve bunlardan "3" Ü kargaşa- ıya e en 
hk husule getirecek derecede büyük 
bir tesir meydana getirmi§, diğerleri 
ise söndürülmesi kolay küçük mevzii 
yangınlar ıeklinde tecelli etmiı idi. 
1918 senesi ilkbaharında ihtira olu
nan ve termit ile memlu bir kiloluk 
Alman Elektron bombararı pek bü
yük tesirler göstermi,ıir. 

Cümhuriyetimizin 10 yıldönümü için 
6 aydan beri hazırlanmakta olan bu ki
tap satııa çıkanbruttır. Büyük kıtada 33 
renkli resim tabloları vardır. Her resmin 
karşısında tarihi malU.mat y82ılmıştır. 
Ba,ta Gazi Hazretlerinin mütir üniEor-

. malı bir portresi ve karşısında sureti mah 
susada yaptırılmış yaldızlı bir hitabe var 
dır. Renkli Resimleri çok s~natkarane 
yapılım§ olan bu kıymetli eser Türk tabı 
sanatının iftiharına layik bir nefasette ta 
bedilmiştir. 

Tarihimize ait bu mühim ve nadide 
eser, Türk tarihinin eski simaların ıgöz .. 
.le görmüı gibi takip etınek İsteyenlere 
hararetle tavsiye olunur.. 

Muharrem Feyzi Bey arkada§mıız ta 
rafından Türkçeye çevrilıni~ ve lngiliz 
ce metni aynen İpka edilmiştir. 

Yarınki Çarşamba giinü akşamından itibaren 
CUMHURİYET BAYRAMI SEREFİNE 

tertip olunan büyük program: Bütün dünyanın takdir ettiği 
dilber VİLMA BANKY ' nin LUSTRENKER ve V1CTOR 

V ARKON1 ile beraber temsil ettiği 

VATANDAŞ 
A 

SiLAH BAŞINA 
büyük aşk ve kahramanlık filmi zengin ilavelerile irae olunacaktır (9030) 

- Kahkaha ve neş'e laralı 
GEORGES MlL 1 ON Perşembe akşamından iti aren 

S A R A Y (Eski Glorya) SİNEMASINDA 
ÇIRIL ÇlPLAK 

(9025) 

KASPA-ASLAN 
lpekfilm ıtudyoıunda tamamen Türkçe konuıturulmut 

Mümeuili Olimpiyat yüzme ıampiyonu 
bir harika filini 

BUSTER CRABBE 
Serbest dolatan 50 aralan, 300 den fazla vabti hayvan, kaplan, fil vesaire. 
Fevkalade heyecanlı ve görülmemiş bir film. ilaveten: Paramount gazeteoi. 
Bu muazzam filinin tamamen Fransızca sözlü kopyesi. Bu Çarıamba 

itibaren M E L E K sinemasında gösterilecektir. 

PARAMOUNT FiLMiDiR. (9021) 

....................... 
Dilber aehhar yıldız 

MARTHA EGGERTH 
Douglas Fairbanks'm rakibi 

Yarın akşamdan itibaren 

t..RTİSTIK s·newasında 
BÜYÜK ŞEHlRLEI: 

UYURKEN 
Herkesin görmek isteyeceği fevkala
de lüks ve eüzel müzikal filminde 

görüneceklerdir. 
ilaveten Yeni FOX JOURNAL 

........... ımı .......... . 

1- Aakert teblljler 1 , ___ _ 
Tütün ikramiyeleri 

Beyoğlu As. Ş. inden : 

Beyoğlu askerlik şubesinde mukayyet 
bilumum malul zabitlerle malul müte-
kait askerlerin 933 senesine ait tütün ik 
ramiyelerini almak üzere 25-10-~33 gü
nünden itibaren saat birde bergün şu• 

beye müracaatları ilan oluour. 

ŞIK 
Bugün 

Sinemada 
Mevsimin en güzel filmi 

•• 
Sarışın VENUS 

Sebbar yıldız 

MARLENE D1ETR1CH 
en çok muvaffak olduğu 

Fransızca sözlü muazzam film. (8978) 

lST ANBUL BELEDtYESt 
Darülbedayi Temsilleri 

Yarınki salı günü akşamı saat 21,30 da 

" .,.., "' " KR1ST1 
Yazan: Eugene 

O'neile 

Türkçeye çeviren: 

Avni Bey 
Muallim ve talebe 

gecesi 
4 Perde 

7832 

ıunn umdeıi ''M I L L 1 Y E T" tir. 

ABONE 0CRETLER1 : 
Türkiye için Hariç lçio 

L. K. L K, 
3 ,.,.Jıiı 4 - 8 -
• " 750 14-

12 " 14 - 28 -
~'~~--~~~--~~~~-'-~ 

ittihadı Milli 1 Gelen ınrak a•rl •erilmes.- Müddeti 
seçen nüshalar 10 kunıtur.- Cazet• ,.. 
uuıtbaaJa ait itler için mildiriyet• mi .. 
raeaa.t edilir. Gaz•t•mİ• ili.ııların mu'u• 
liyetini kabul elmn:. 

Cilt Üzerine müessir olmıyan ve 
yalnız cihazı teneffüsiye ve gözlere 
zarar veren ga zlere kartı tekmil VÜ· 
cutlan ihata kabiliyetini haiz olmıyan 
ve yalnız baı ve yüzü örten gaz maı .. 
keleri kullanılır. Bu gazler, boğucu, 
zehirleyici ve tahriş edici olmak Üze
re muhtelif sınıflara ayrılırlar ve bun 
ları teneffüs edenlerde gözya§ı, aksı
rık ve kusma aliimi görülür. 

Yangın bombaları: Tayyarelerden 
atılan bombalardan biri de yangın 
bombalarıdır. Bunlardan maksat isa -
bet mahallerinde yangın ikaıdır. Ya
pılacak yangından tamamen İstifade 
için yangının o memleketin normal it
faiye vesaiti tarafından bütün ihti
mamlara rağmen söndürülemiyecek 
derecede çok ve müteaddit olarak ya 
pıhnası lazımdır. Buna mebni yangm 
bombalarının ağırlığı tayyarelerde 
fazla miktarda taıınabilmelerini te
min edebilmek için pek ziyade olma
malıdır. Umumi harpte yangın bom
balanndan ancak onda birinin mü.s
bet bir tesir husule getirdiği tahak
kuk etıniştir. 

Bu bombaların ika ettiği yangınla 
rın a.u ile söndürülmesi imki.nı olmadı 
ğı gibi su atıldığı zaman bomba dahi· 
!indeki madenin evsafı kiymeviyesin
den olmak Üzere yangın bilô.kis büyü 
yerek şümul!enmekte idi. Bu Elek
tron bombalan Umumi harpte vasi 
mikyasta kullanıla.rak esaslı tecrübe
ler elde edilememiıtir. Maamafih bu 
bombalann istikbal muharebelerinde 
ehemmiyetini §İmdiden nazan dikka
te almak icap eder. Bu nevi yangın· 
!ar elektron bombalarile parça hiaıl 
edici bombaları tayyare taarruzların
da birlettirilerek loiclayette yangın 
bomb;.lariyle tehirlerde kafi derece
de karıııkhk meydana getirdikten bir 
iki saat ıonra parça hB.sıl edici bom
balarla ehemmiyetli telefat husulü 
ve etrafa dehıet salarak yangmııı sön 
dürülmesinin filen güçleıtirilmesi ta
savvur edilmektedir. Amerikan Birle
ıik Cümburiyetinde de bu nevi yan
gın bombalan ihtira edilmiştir ki, bu 
bombaların tesiri Alman Elektron 
bom balarına nazaran daha müessir • 

Türk Sigorta Şirketi HAVA 

Cilt Üzerine ayni zamanda müessir 
olan gazlerden İperiti tanmıak çok 
mü§küldür. Bu gaz ancak bir kaç sa
at geçtikten sonra nazarı dikkati cel
beder. Ciltte, gazin temaa anından 
dört ili be§ saat sonra kırmızı leke 

lngiltereye kartı Alman tayyare 
bomba müfrezeai tarafından 1917 se
nesinin 3 üncü Ki.nunuevvelinde ya
pılan taarruzda atılan 500 yangın 

dir. 

* • 

Milliyet'in edebi romanı: 21 hala unutamam. 
Biraz sonra limi Efendi bana bir 

bohça uzattı. 

(inkılap Romanı) 

- Al kızım. Bunları değiş, üs
tündekileri orada bırakırsın. Boh
çayı açtım. Tıpkı bizim kasabada 
genç kadınların giydikleri gibi bir 
siyah yeldi:-me bir beyaz batörtüsü. 

(arda durma, 'u merdivenden yu
karı çık. Asıl adın ne idi yavrum? 

-Çiçek. 
- Bunlar ne isim verdiler. 
-· Siranut! 
- Hay Allahın divaqeleri. Türk 

çe okursun değil mi? 
- Okurum efendim. 

- Yukarıda kita;ılar, gazeteler 
vardır. Okuya dur. Ben bizim Ka
vı.lalı Hacı Nuri Beye haber gön-
' . aereyım. 

Oh, kurtulmuttum. Artık oraya 
gitmiyecektim. Artık Siranut de
t;ildıın. Aman yarabbi. Dünyada 
.ce iyi yürekli insanlar var. 

Bir hırsız gibi merdivenleri ya
\•aşça çıktım. Dükkanın üstü genit 
bir kitap deposu idi. Türkçe gaze
t.-leı yığınla duı;uyordu. 

Bir kaç tanesini aldım • Pence
reden tarafa oturdum. 

Camlar o kadar tozlu idi ki dı
'arıdan beni görmelerine imkan 

Kurtuni mektep harmanisini he
yoktu. Gazetelerin tarihine baktım. men çıkardım, attım. Altında gene 
Bir iki haftalık. kur9uni önlük vardı. Onu da çıkar· 

Bunlar lstanbul gazetesi idi. dım. yeldirmeyi giydim ba9örtüsü-

Devletlerle Lozanda sulh müza- nü sardım. 
keresi deva.m ettiğini, sulhün bu- . Ah bir ayna olsaydı. 
gün yarın imza edileceğini, Ana- Kasabada daha çocukken büyük-
doluda bir tek düt~.~n kal~adığı-

1 
!er gibi yeldirme, çartaf giymeğe 

nı bu gazetelerden ogrendım. \ ne kadar özenirdik. O kadar ara-
Gazotelere dalmıtıtım. . dığım halde kütüphanenin bu toz· 
ilmi Efendinin mülayim sesi mer lu tavan arasında lıir ayna bulama-

diven başından geldi: dım. Kim bilir naaıl olmuttum. 
- Çicek Hanım, kızım. Al tunları 

karnını doyur. Hacı Nuri Beye iti 
anlattım. Ortalık kararıncaya ka. 
dar orada kalsın. Elbise yollıyaca• 
ğım. Değitir öyle gelir, dedi. 

1Imi Efendi bana küçük bir tepsi 
içinde kuru köfte~ üzüm, peynir ' 
ekmek uzatıyordu. 

Dilimle konutan, duygularımla 
anlatan insanlar içine girmiştim. 

O gün tavan araaı gibi tozlu ga- 1 

zeteler, kitaplar, örümcekler ara
-sında yediğim bu yemeğin lezzetini 

• 

A,ağıda araaıra seıler artıyor, a
zalıyor. 

Gelip gidenler türkçe, rumca ko
nufuyorlar • 

Aktam pek güç oldu. 
Caddede gelip geçenler azaldı. 

Ortalık karardı. 
Şimdi bizimkiler beni kim bilir 

nasıl ararlar. 
· Fakat kim zanneder ki ben bir 
dükkanın tozlu kitap ve gazete yı
ğınları arasında ba9örtülü ve yel
dirmeli bekliyorum. 

Harik ve bayat üzerine sigorta muamelesi icra eyleri:z. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir 
Merkezi idaresi : Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel. Beyoğlu 4887. 6984 

Dışarıda lambalar yanıyor. Ela-
yak çekiliyor. ı.....ı!ı 

llmi Efendi beni çağırıyor : 

- Kızım, gel artık aşağıya! 
Karanlıkta tahta merdivenden 

dütmemek için zorluk çektim. 
Merdivenin parmaklığı yok ve a
deta iğreti gibi. Maamafih dükkan 
ayrlınlık. 

~ Flendi dükkanın büyük ca
mekanı önündeki kepengi indir
miş. Yalnız kapı açık. 

Son basamağı atladım. 
llmi Efendi beni hayretle süzü

yordu: 
- Tür.k kızı olduğun 

Öteki elbiseleri yukarıda 
değil mi? 

- Bıraktım Efendim. 

besbelli. 
bıraktın 

- Ben çıkıp onları kaldırayım. 
Ne olur ne olmaz. 

Ve camlı kapıyı kilitledikten 
sonra bir lamba alarak yukarı çık
tı. Ben sıra sıra kitaplar, defterler 
arasına saklandım. 

l 
Çok geçmeden ahtı!< adımlarla 

tlmi Efendi dükkana indi. 

- Şimdi beraber çıkacağız. Ben 
plam değiftirdim. Seni yarın Gü
müküneye göndereceğim. 

- Niçin! 
- Öyle daha iyi. Orada bizim 

konıoloıluk var. İcap ederse seni 

meydana çıkarır, rahat rahat mem
lekete gidersin. 

Sesimi çıkarmadım. 
O çekmecesini kapadı, sonra 

bana sordu: 

- Yukarıda bir teyin kalmac:J! 
ya! 

Bir ~yim yoktu ki. 
- Hayır efendim. 
- O halde çıkalım 
Lambayı söndürdü. 1Imi Efendi 

gündüzden hazırladığı birbüyük 
paketi bana verdi. 

- Biraz tut, k~engi indireyim. 
Demir kepenk çirkin bir hırıltı 

ile kapandı. Hmi Efendi büyük bir 
kilidi taktı. Anahtarı çevirdi, cebi
ne attı. 

Şimdi oldukça lo' ve tenha so
kaklardan dolatıyoruz. 

. Onu tanıyanlar rumca, türkçe 
selam veriyorlar. 

Epey gittikten sonra küçük bir 
bahçe kapısının önünde durduk. 

İlmi Efendi: 
-Evin kapısını çalmıyalım, ko

nu komtu görmesin! Dedi. Ve bir 
anahtarla bahçe kapısını açtı. 

Karanlıkta pek iyi göremiyor-
dum. Bir köpek havladı. tleride e- 1 
vin ı,ıkları görünüyordu. · 

tlmi Efendi: 
- Sus Coni, yabancı yok l 

Yeıilköy askeri ra•at merkezinden al· 
dıiımız maliımata aöre buıün bava bulut· 
Ju olacak rü:ı.gftr ıjma1den esecekt.9r. A .. 
raııra yağmur yaima11 muhtemeldir. 

Dün hava taı:1ikj 763 milimetre, en faz· 
la hararet 12, en az 6 derece idi. 

Diye susturmağa çalışıyordu. 

Küçük bir kız koşarak bize gel
di. 

- Baba, niçin buradan geldin. 

Ve sonra beni görünce durakla. 
dı: 

- Baba misafir mi var? 

Bir dakika sonra llmi Efendinin 
yemek odasında idik. Genç sevim
li bir kart!• var. Kızı da o kadar te· 
kerki. 

1lmi Efendi bir kaç kelime ile 
beni anlattı. 

Halime Hanım yüzümü, saçları
mı okşadı: 

- Ne güzel Türk kızı. Hem 
bunda Ermeni hali var mı? 

Ne zamandanberi unuttuğum böy 
le sıcak bir aile yuvasının tadını ta

tıyordum.llmi Bey de, karısı da cok 
nazik, çok iyi yürekli insanlar. Ye

mekte hep başımdan geçenleri an
lattırdılar. ' 

Kasabadan çıkarken uğradığı
mız baskını anlatırken Halime Ha

nımın gözleri yaşardı. Uele mek
tepteki baskın küçük Türkana va
rıncaya kadar hepsini ağlattı. Ben 
artık kanıksaınıt gibiydim. Müte
essir oluyordum. Gözlerimdem Yllf· 
!ar .botanıyordu. 

(Bitmedi) 
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Harp ve 
Almanya silahları bırakma konf~· 

ransı ile Miletler Cemiyetinden ç~_k~l
o;!i diye harp dedikoduları aldı yuru• 
dü. 

Biz yakın bir harbe ihtimal v~ren: 
!erden olınadığrmız gibi, ileı i nesıl~e.'"ı 
de böyle bir tehlikeden kcrumak tçın 
en çok çalışanlardanız. _ • 

Esa3en harp iyi bir şey o)madıgın ... 
c!an, r,'lilletlerin bu gün b!'\şlarmdR btJ. 
lunanların hepsi onun önüne geçecek 
çareler arayorlar. .. .. 

Yalnız bazı devletlerin bu gunku 
statükoyu muhafaza, bazılar~n da 
bunu tadil arzuları bu ~arelerın bu· 
lunmaeına engel olmaktadır. . . 

Emniyetsizliği doğuran bu fıkir 
ihtilaflarıdır ki, milletleri ·~a~l!-nma· 
va sevketmekte ve onları bır aılah ya
~ışına sürüklemektedir. 

Bu yarı§ın en teh'.ikel~~i, h!ç şüphe 
yoktur ki, havanınkıler uzerınde ya· 
pılmaktadır. 

Silahların iyisi fenası yoktur; hep 
ainin maksat ve gayesi öldürmek ve 
tahrip etmektir. Ancak en tehlikelile 
rinin havanınkiler olduğu muhakkak 
br. 

Hava silahlarını silah olmıyanla· 
rmdan tefrik etmek kabil değildir. 

Fransa daha iki sene evvel, sivil 
tayyarecili,ğin beynelmilel bir §ekle 
sokulmasını teklif edilmitti. 

Fransanın bu teklifi, sivil tayyare
ciliğin devletlerin harp kudretlerinde 
yüksek kıymeti mutlakalı bir madrup 
olmasından ileri gelmittir. 

Hakikaten, layyarelerde - safra 
itibariyle - yolcu ile bomba arasın .. 
da hiç bir fark yoktur. Milletler ara• 
smda bir çatıtma olduğu gün, ticaret 
tayyareleri ateş ve zehir saçan cehen 
nem ejderleri haline gelecektir. Ha
'\l'a ticaret filosunu, atide, seferber kı· 
lmmaaı için her 'ey hazırlanmıştır. 

Sivil tayyareciliğin harple oynıya
cağı rol pek mühimdir. 

Halk, ekseriya, bir devletin hava 
kudretini malik bulunduğu tayyare 
ıniktariyle ölçmek hatasında bulunur. 
Hakikatte bu kudrl'l bir çolı; anasırın 
toplantısldır. Bu anasır, biri askeri, di 
ğeri sivil olmak üzere iki kıyafet altın 
da toplanmakta ve her ikisinde de: 
Sınai kudret, te§kilit ve tesisat, tayya 
re ve personel olmak üzere dört kus .. 
nıa ayrılmaktadJr. 

Askeri kıyafetteki havacılığı erba 
hına bırakalım; sivil kıyafetlerinin 
harpte oyniyacağı rolden bahsede• 
linı: 

Sınai Kudret 
Sulh ve müsalemet zamanlarında 

kısmen sivil tayyareciliğe tahsis edi· 
len sinai amelin, silahlı bir çatışmada 

Rus tayyare 
(Başı I ı'ncı' sahifede) 

•anayi planının mürettibi olan Krijan• 
voki' den mürekkeptir. Heyete Ceneral 
Vorotiloff'un yaver ve erkaniharbiye· 
aine mensup yüksek rütpeli bazı zevat 
ta refakat etmektedir. 
Heyeti te§kil eden zevat arasında İz. 
vestiya gazetesi muharriri M. Rayeva· 
ki bulunmaktadır. 

Heyetle beraber Moskova Sefirimiz 
isi M. Molotoff ile Hariciye Komiseri 
M. Litvinoff'un da bulunması mukar· 
rer ise de dün Rua mehafilinden veri
len habere göre M. Molotoff gelemi· 
yecek ve M. Litvinoff ise Ruı Sovyet 
Hükumeti ile Amerika Birletik Hüku
metleri arasında yakında başlanacak 
müzakerat için bugünlerde Amerika
ya gideceğinden, bu seyahate iştirak 
edemiyecektir. Bu müzakeratın, a
jansların verdiği habere göre, Sovyet
lerin Amerika tarafından tanınması 
ile neticelenmesi muhtemeldir. 

Heeytle beraber Moskova Sefirimiz 
Hüseyin Ragıp ve Sovyetlerin Ankara 
Sefiri M. Suriç te ıehrinıize gelecek
lerdir. 

Rus dostlarımız Ankaraya bilhassa 
cümhuriyetin 10 uncu yıldönümü me• 
rasiminde bulunmak Üzere gelmekte .. 
dirler. Bunun da Türk • Rus dostluğu
nun saminıi bir tezahürü olduğu şüphe 
&İzdir. 

Heyet perıembe günü ağlebi ihti
mal saat 10 da fehrimm visıl olacak 
ve akşamı Ankaraya gidecektir. 

Rus tayyarecileri geldiler 
Rus Sovyet Hükfuneti namına ordu. 

muza hediye edilmiı olan dört tayya
reyi şehrimize getiren Rus heyeti, Ce
neral Lliyin'in rei&liği altında bir kay
makam, iki yüzbaıı, altı müli.zim ve 3 
makinistten mürekkeptir. Ceneral Lli· 
yin dün valiyi, kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paıayı ve Tayyare Cemi
yetini ziyaret etmitlir. Bu akşam 
Şükrü Naili Paıa, ordu namına Pera· 
palaa otelinde ıereflerine 60 kiıilik 
bir ziyafet verecektir. 

Yarın akıam da Tayyare Cemiyeti 
65 kişilik bir ziyafet verecektir. 

Voroşilov'un tercemli hali 
1881 de bir yol amele ailesinden 

doğmuıtur. Yedi yatındn itibaren ço· 
hanlık, maden ameleliği, fabrika İt· 
çiliği yapan Voroşiloff daha gençliğin· 
de Donetz havzasında amele ihtilalinin 
Ön aafma geçmiıti. Bir çok defa hapis 
ve tebçir edilen Voroşiloff ıubat ihti· 
!alinde Petrograt'ta ihtilalci amelenin 
başına geçmiıtir. 

İhtilal tekemmül edince 1918 den 
itibaren orduda vazife almııtır. Ukran 
yadaki mukabil ihtilal· zamanında o· 
nuncu ordu başında Stalingrad'ı kah
ramanca müdafaa etmittir .. 

1919 da birinci süvari ordu meclisi 

Silahları 
Yazan: Necip DÜRRÜ 

tamamen askeri hususata hasredilece 
ği ıüpheaizdir. Bund:ın baş_ka, görü· 
nüıte tayyare inşaatıyle alakası olmı· 
yan bir takım fabrikı~.lar~n da ha".a ".~ 
saiti inıaline sevkedılebıleceklerı du· 
ıünülmektedir. Bu Y?ldaki müşkülat 
teferrüat kalibindendır. 

Filhakika, tayyarelerin ağaç ve 
bezden imal edildiği zamanlarda böy 
le bir vaziyet mevzuubahis olamazdı. 
Fakat bu gün her §ey deği§lllİttir. Dev 
hatveleriyle ilerliyen tayyarecilikte, 
madeni İn§aat ahıap İnşaatın yerine 
kaim olmuıtur. lnıaatın bu yeni ıekli 
ise, tayyare imalini artık bir ihtiaaa 
meselesi olmaktan çıkarmııbr. 

Bu gün tayyare imali bir kalıp i· 
ıidir. 

T e,kilat ve tesisat 
Tayyareciliğin ifade ettiii harp 

kudretinin takdirinde, uçut meydan· 
lan, tamirhaneler, mevaddı mahruka 
merkezleri, telsiz istasyonları, gece 
tertibatı gibi tesisat ve teıkilab da na 
zarı itibare almak lizımdır. 

Sulh zamanlarında, memleketin 
her kö§esinde, sivil tayyareciliğe la· 
zrm gelen bu teıkilat ve tesisatı, ta
mam bir surette vücude getinniş bir 
devletin harp devrinde askeri tayya· 

' . k' 1 reciliğine her türlü manevra mı an a-
rını temin edebileceği şüphesizdir. 

Tayyareler 
Bugün hava ticaret filolan, toplu 

uçuşlar için inıal edilmekte olan aake 
ri tayyarelerin evsafına malik ıefine
lerden farksızdır. Ekse:i tayyare fab. 
rikaları ticari ve askeri maksatlarda 
model farkı gözetmemektedirler. 

Bu günkü askeri tayyarelerle sivil 
tayyareler arasındaki fark dahilerin· 
deki tefrişal ve tedrisattan ibarettir. 

Yarın bir harp ol•un: bir düzüne 
yolcuyu, azami istirahat esbaplannı 
temin ederek, en uzak diyarlara en la .. 
•a zamanlarda ulaştırar. nakliye tay
yarelerinin. ayni miktarda ve yüzler .. 
ce kilogram sikletinde bombalarla koa 
koca şehirleri cihan haritasından sile· 
cekleri görülecektir. 

Harp işlerine yalnız ağır nakliye 
tayyarelerinin zarattığı zannedilme
sin .• ikişer, üçer kişilik seyahat ve le· 
nt~züh tayyarelerinin de va?;}feleri var 
dır. Bunlara İrtibat ve posta işleri ve· 
rilecektir. 

Personel 
Devletlerin sulh zama.nl'u.rındaki 

hava kadroları yanmda, havacı ihti
yacını te§kil eden sivil te§kil.it kadr°"' 
ları bulunmaktadır. 

Filan, nakliye ıirketin:icki bu ka· 
dar pilot, şu kadar makinist, yarınki 
harple filan numaralı bölüğü teşkil 
edecektir. 

• 
heyeti geldi 
harbine aza seçilmiş ve bu ordunun 
siyasi şefi olmuştur. 

Budenny ile birlikte şimdi dünyada 
emsalsiz kuvvette olan tabiyevi süvari 
teıkilatı vücuda getirmiştir. Bu ordu· 
nun batında Denikin ve Verangel kı· 
taatını hezinıete uğratmıştır. Ondan 
sonra Şinıali Kafkaayada, Moskovada 
muhtelif askeri vazifelerde bulunmuş
tur. Voroşilov 1925 ten beri Harbiye 
ve Bahriye Komiserliklerinde bulun· 
maktadır. Voroşiloff'un idaresi altında 
Rus ordusu bugün dünyanın en kuv• 
vetli bir ordusu olmuştur. 

Budenny 
Simeon Mikailovitch Budenny bir 

köylü ailesinden doğmuştur. Kendi ba
tına yazıp okumasını öğrenmİ§ ve 9 
YA§tnda ziraat ameleliği ile hayata a· 
tılmıştır. Rus • Japon muharebesine 
nefer olarak, Umumi harbe de çavuş 
olat-ak iştirak etmiştir. 

1917 ıubat ihtilalinde Budenny as· 
kerler arasında ihitlal İ§lerini idare 
etmiştir. 1919 da Komünist Fırkasına 
aza olmuştur. Dahili harbin batlangı· 
cında bizzat teıkil ettiği süvari kıtaa
tınm başına geçmiş ve bu suretle Be
yaz Ruslara karşı bir çok muvaffakı· 
yeller elde ederek Denikin ve Veran· 
gel ordularının hezimetine yardım et .. 
mittir. 

Bu ordunun şekli, hala bir çok mem 
leketler askeri mütehassısları tarafın
dan tetkik edilmektedir. Kızıl ordu
nun asrileıtirilmeainde Budenny'nin 
de büyük hissesi vardır. 

Krijanovski 
Maxiınilianovicz Krijanovski 1872 

de doğmu§lur. Gençliğinden beri ken· 
~is.ini ihtilale haıretmiıtir. Memleke· 
tını elektrikleştinnek sahasındaki biz. 
metleri büyüktür. Sovyetler mevkii 
iktidara gelip 1918 de Lenin memle· 
ketin elektrik1eıtirilmesi j§ini düşün ... 
düğü zaman, mumaiJeyh bu İ§Jerin j. 
dareaine memur edilmiştir. Beş sene· 
lik planın mürettibi kendisidir. Bu 
plan elyevm tahakkuk etmiş bulunu· 
yor,. Krijanovski şinıdi memleketin 
yeni elektrikleıtirilmesi gibi muazzam 
bir işin başında bulunmaktadır. Sar• 
feıtiği mesaiden dolayı Lenin nişanı 
ile taltif edilmiştir. Fenni faaliyetin
den dolayı Sovyet Fen Akademisi a
zalığına seçilmiştir. 1932 Maarif Ko
miserliği muavinliğine tayin edilmiş· 
tir. 

Boubnov 
Andre Sorguievitch Boubnov 1863 

le doğmuştur. 17 yaımda iken talebe 
ihtilal letkiliitı ile temasa geçmiştir. 
1903 te Komünisl Fırka.ama ' girmiştir. 
Çarlık devrinde bir çok defalar tevkif 
edilmiştir. İhtilal zamanında hazırlık· 
lara faali.ne ouretıe yardım elmittir. 
Beyaz ordu Rus topraklarından çıkarıl 
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Motörsüz Tayyareler 
f 

Yeni Tayyareler 

Havacılıkta ileri gİtmiş olan meın]e. j 
ketlerde motorsuz tayyarelere çok ehem
miyet verilmektedir. Bu tayyareler saye
sinde gençler havalara alıştırılmakta, on. 
lara - denizlerde giden yelkenliler gj. 
bi - yalnız rüzgarın kudretinden istifa. 
de ederek uçmak öğretilmektedir. 

Y Plken uçuşları denilen bu uçuşlarla 
kanatlanan gençliğin istikbal tayyareci-
1.ı; ı.,e uuyük hizmetler edeceği muhak~ 
kaktır. Amerikalılar yelken uçuşlarile 
bir milyon pilot yetiştirebileceklerini 
söylemektedirler. 

Y ukarıki resimlerden numara 1 : bir 
F or d şasısı üzerine takılan bir çıkrık ile 
havalandırılan motorsuz bir tayyareyi; 

__. ,. 

6 ,_y 
• 

~ı 

numara 2: Kurum'da yapılan müsabalta· 
larda birinci geleo, yüksek evsaflı, bir 
Rus motorsuzunu; numara 3 : Fransada 
tertip edilen bir "oyuncak - tayyare" 
müı!abakasmda, genç mekteplile~in mey· 
dana getirdikleri küçük modellerı; numa 
mara 4: ltalyada tertip edilen ay~ bir 
müsabakayı; numara 5: ve 6: Amarikan 
kollejlerinden birinin tale~leri tarafı~· 
fadan inşa edilen motorsuz bır tayyarenın 
San. Ktsiego da uçuş~ını; numara. 7; 
Fransada lise talebelerı tarafıdan ınşa 
edilen ve Beyne• • Cbireval da teşhir 
edilen mot9rsuz tayyareleri görmeğe 
gelen Fraıışız bava ve milli terbiye Na· 
zırlarmı göştemıektedir. 

Belçika hükfuneti yeni bir antren· 
man tipi için açmış olduğu müsabaka 
da yüksek evsaflı bir çok tayyarele
rin meydana getirilmesine vesile ol
muştur. 

Tayyare mühendislerinden Robert 
Servais'in meydana getirdiği L. A. C. 
A. B. T. 7 bilhasa nazarı dikkati cel· 
betmi§tir. 

Haren Aterodromunda ilk tecrü. 
be uçuşlarını muvaffakiyetle yapmıf 
olan bu tayyare ağaç ve maden olmak 
Üzere muhtelit inşatlıdır • 

Tayyarenin gövdeıi birbirine otö
jön kaynagiyle eklenmit çelik boru· 
!ardan müte§ekkildir. Kumanda ter· 
tibatının ıert aksamı bilyalı standard 
yataklar üzerine almmıttır. 

Tayyare kanatçıkları otomatik mu 
arızalı, pilot ve rasıt oturma mahalle
ri ayarlı ve kaydırak!ıdır. 

Motor ve pervane kısmı bir çok te 
kemmülata malik bulunmaktadır: 

Pervane madenidir; benzin depo
su çabuk boşaltma terıibatlıdır· elek 
trik müvellidi motor tar!lfında'n ku
mandalıdır; motoru beslemek için 0 • 

tomatik bir hava kompireaörü vardır. 
Benzin tulumbası duvoirar olup u _ 

çu§ta debreyaj edilebilir; telsizi para 
zitsizdir yangın söndürme ileti tat .. 
raklorürlüdür. 

Tayyarenin e vsalı 
Kanat sathı: 30 metre murabbaı 

( 19 metremurabbaı üstünde, 11 met• 

Eskişehir hava kazası 
Şehrimiz gazelelerioden bazıları, iki 

gün evvelki nüshalarında, Eskişehirde 
vukua gelen bir tayyare kazasını mevzu
ubahis etmişlerdir. Aldığrıruz haberlere 
nazaran bu kaza şu şekilde cereyan et
mİ§tİr: 

Takriben on, on beı gün evvel birioci 
.mülazım Nadir Bey ile Arif Hikmet Bey 
hava talimleri yapmak üzere vazife al· 
mışlardır. Vazifelerini yapmak üzere bi
rer avcı tayyaresi ile havalanan bu iki 
genç, meş'um bir teoadüf eseri olarak 
çarpışmışlardır. 

Bu çarpı§ma esnasında, tayyaresini 
vaktinde terketmeğe muvaffak olan A· 
rif Bey, Türk karıallarma has bir soğuk 
kanlılıkla, paraşütünü açmış ve salimen 
yere inmeğe muvaffak olmuştur. Sade
meden daha çok müteessir olduğu zan• 
?edilen mülazım Nadir Bey ise tayyaresi 
ıle beraber sukut ederek şehit olmuıtur. 

Vazifesini hakkile yapmağa çalışırken 
m~ş'um bir tesadüf eserile çarpışarak 
T urk havacılığrnın matem tülünü üzeri· 
ne alan birinci mülazım Nadir Beyin ebe
diyen kapanan kanatları önünde aynlır. 
ken kederdide ailesine derin taziyetleri· 
mizi beyan ederiz. 

Macar misafirlerimiz dü~ Ankaradan döndüler 
(Başı 1 inci sahifede) 

de lstanbul tarafına geçerek Ayasofya, 
Süleymaniye camilerini ve Evkaf mü • 
zesini gezmiılerdir. Sü]eymaniye cami .. 
inde bir sevinıli mektepli kızcağız mi • 
safirleri karşılamış ve kendilerine ma -
sum bir tavrrla mektep defterlerini göı· 
temi§tİr. M. Goemboes bımdan çok mÜ· 
tehassis olmuı, bu sevimli kızcağızın 
zekasına hayran olarak kendisini okşa· 
mııtır. 

Vali Beyin ziyafeti 
Öğle üzeri vali Muhittin Bey tara· 

fından Perapalas otelinde misafirler şe
refine 18 kişilik hususi bir ziyafet ve· 
rilmiştir. Bu ziyafette M. Goemboes, M. 
de Kanya ve refakatlerinde bulunan 
zevat ile Macar gazetecileri, Macar se .. 
firi M. de Tahi, Budapeşte sefirimiz Be 
hiç, Matbuat umum müdürü lsmail Hak 
lı:ı ve Muhtelit mübadele komisyonu 
Türk murahhas heyeti reisi Şevki, va• 
li muavini Ali Rıza Beyler bulunmuılar 
dır. Ziyafetten sonra misafirler, otelde 
istirahat etmişlerdir. M. Goembos ve 
M. de Kanya dün akşam Perapalas ote
linde hususi surette akş$1tl yemeğini ye 
mişler ve gece saat 23 le seyahatlerine 
tahsis edilen Ertuğrul yatile Macar mil· 
liyetperveıi Rakotsi'nin oturduğu evi 
ziyaret etmek üzere Tekirdağına hare
ket etmişlerdir. Misafirler bugün öğle 
üzeri Tekirdağına vasıl olacaklardır. 
Yapılan program mucibince M. Goem • 
obea ve M. de Kanya ile Tekirdağı valisi 
aı·a11nda mutat ziyaretler teati edildik· 
ten sonra Rakotsi'nin tamir edilen evi
nin küıat resmi yapılacak ve saat beıte 
ıehir tarafından şereflerine bir çay zi .. 
yafeti verilecektir. Misafirler, bu ak· 
şam Tekirdağından hareketle geceyarı· 
sı İstanbula vasıl olacaklardır. Macar 
Başvekili ve Hariciye nazın, refakatle .. 
rindeki zevat ile birlikte yarm akşam 
konvansiyonel trenile Sofyaya hareket 
edeceklerdir. 

Macar heyeti geldi 
Tekirdağında yapılacak merasime 

İştirak edecek olan 200 kişilik heyet 
dün akşam saat 19,40 ta hususi trenle 
Sirkeci vasıl olmuştur. Tren Türk ve 
Macar bayraklarile donatılmıştı. 

Macar heyeti, istasyonda belediye 
namına reis muavini H&m.it, Turizm ~u .. 
besi müdürü Ekrem Beyle Turing ve 
Otomobil Klübü namına Şükrü Ali, 

dıktan aonra Kiyef Sovyel - Reisliğine 
intihap edilmİ§tİr. 1922 - 23 te Propa· 
ganda şefliğine geçmiftir. 1929 da 
Boubnov Maarif Komiserliğine tayin 
edilmit, umumi ilk tedrisat teşkilatın· 
da büyük mesai sarfetmiştir. 

Boubnov ayni zamanda Merkez İc· 
ra Komiteai azasındandır. Edebiyat, 
tarih, iktısadi meseleler ve ihtilal ha· 
reketleri hakkında bir çok mühinı e• 
ıerlerin muharriridir• 

Ticaret Odası namına Galip Bahtiyar, 
Ticaret Ofisi Reisi Cemal Beyler, Ma· 
car Sefiri M. Dö Tabi taraflarından 
kar§ılanmı§lar ve Beyoğlu otellerine 
yerleştirilmişlerdir. 

Heyet arasında Macar meb'ua ve a. 
yanından ve yüksek memurlarından 20 
zat bulunmaktadır. 

Macar dosılarrmız bu sabah saat al
tıda Gülcemal vapuru ile Tekirdağı
na gideceklerdir. Orada Macar Bat· 
vekili M. Goenıboes ve Hariciye Nazı
rı M. de Kanya'ya iltihak edecekler 
ve Rakotsi'nin evini ziyaret ettikten 
sonra lstanbu!ıt döneceklerdir. Heyet 
bir kaç gün şehrimizde kalacak ve 
Bursaya gidecektir. 

Me'uaan ve 8.yandan mürekkep 24 
kiıil!k heyet Ankarayı da ziyaret ede
cektir. 

••• 
Ceneral Goemboes, diin akşam saat 

dokuzda Macar heyetini Uera Palasta ka 
bul elmittir. eKndileriyle ı;r.un müddet 
görüşmüştür. Gelen heyet arasında Bu· 
dapeşte belediye reisi de bulunmaktadır. 
Macar gazetelerinin sitayişkô.r 

yazıları 
PEŞTE, 23. A. A. - Bütün Macar 

matbuatı Macar devlet adamlarmm Tür· 
kiye seyabatını azami bir alfilca ile ta· 
kip etmektedir. Başvekil M. Goemboes· 
e refakat eden gazete<:iler yeni Türkiye
nin elde ettiği büyük terakkiler ve yeni 
Ankaranın güzellikleri hakkında uzun 
ve şayanı dikkat tafsilat vermektedirler. 
Gazeteciler Gazi Hazretlerinin kendileri 
ne gösterdikleri yüksek teveccühten do· 
layi minnettarlıklarını beyao ediyorlar. 

Fueggtlebsag gazetesi Gazi Hazretle
rile ismet Paşanın Tevfik Rüştü Beyin 
ve diğer lanınmıı türk ricalinin resimle 
rini neşretmektedir. Peşti Hirlap da ye
ni Türkiyeye ait bir çok resimler bas• 
mrştır. 

M~~~aı:orıag gazetesi, Gazi başlığıla net 
retııgı hır mal<alede Türkiye Reisicüm· 
burunun giriıt~li islahat eserinde elde 
edilen muazzam neticeleri ve bu eıerin 
ehemmiyetini tebarüz eıtirdiktec sonra 
diyor ki : 

" Bütün Avrupa diplomasinin Anka· 
raya karşı göaterdiği hürmet te isbat e
diyor ki, Gazinin memleketinde on ıene 
içinde yapı1an şeylerin muazzam bir miı 
li Türk milletinin hayatında daha gÖ· 
rüJmemiıtir. " 
. Nemzeti Gazeteı §Öyle yaztyor : " Ga

z• .. §arkı'.' en büyük islahatcısıdır. Genç 
Cumhunyet emsalsiz neticeler elde el· 
miştir. Mustafa Kemal memleketinin ba
şında olarak mukavemet edilmez bir kuv 
vetle ~ili! uyanıklığa doğru yürüyor 
Bu, Turkiyeye her türlü ümitler besle: 
mek imkanını veriyor. Gazi bir Macar 
doıludur. Binaenaleyh muazzam Gazi e
aerinin kıyo:ı:etini ve bu e.1er.in ıumül ve 
sahalarını bılmek ve öğrenmek Macar. 

lar için bir borçtur. '' 
Sosyal demokrat fırkasının na§iri ef· 

kan N epszana gazetesi, yeni Türkiye
nin yaratıcı işleri hakkında uzun uzadı· 
ya tafsilat vennekte ve Cümburiyet Tür· 
kiyesinin alkışlamaktadır. 

Pesli Naplo gazetesi diyor ki : , 
" Macaristanın yeni harici siyaseti

nin en mühim tezahürü hiç tüpbe yok 
ki, Goemboes'ün Türkiyeye yaptığı zi. 
yarettir. " 

Peslu LL!oyd da şöyle yazılryor : 
" Ankarada 1 smet Paıa ile M. Goem

b~··~n ~öıı:J~diği n.utuklar iki kardeı 
mılleti hırbırıne bağlayan ananevi dost
lu~u mühürlemi.~tir. Dost ve kardeşçe 
munasebetler T urk ve Macar milletini 
birbirine bağlamaktadrr. Bu dostluk iki 
milletin tarihlerine kök salmıttır. Bu
nun en büyük delili, Macaristanın Tür
kiye larafmdan İnıafıız Sevr muahede
sinden. ~ukadderalmı kurtarmak için 
sarfeıt~gı şaıı:anı, hayret enerjiye kartı 
duydugu denn hayranlık hisleri ve diğer 
taraftan da Türkiyenin Macar hürri. 
yetinin kahramanları olan Rakoczi ve 
Kossuthun davalarını benimıemiı o1ma• 
sıdır. Bu gibi kardeşce yardım ve duy. 
gular milletlerin batrralannda silinmez iz 
bırakır ve umumi siyaset sahalarında 
kendilerini gösterir. Bir milletin dostlu. 
ğu iyi günlerde belli olmaz. Türkiyeye 
bir kardeş millet olarak en kara günleri 
mizde bize dostluğunu isbat etti. Bu 
Türk-Macar dostluğunun ne kadar sa• 
mimi olduğunu gösterir. Macar efkarı 
umumiyesi, Türkiyenin Macaristana kar 
ıı sadık bir siyaset takip ettiğini ve o
nun saadetine çalıttığını İsmet Patanın 
ağzından duymakla bahtiyardır. Türkiye, 
Sevr muahedesinio boyunduruğundan 
kahramanca mücadelelerle kendiaioi kur 
tardrktan sonra Lozan muahedesinde ha· 
yati menfaatlerinin tanınmasını temin 
etti. Fakat Gazinin yarahcı azmi ile el· 
de edilen ialahaı eseri bundan daha şe
reflidir. 

.. 1~az~. Tt~rkiyeyi garp harsi aahaıma 
go urmuı ur. 

~~rkiye yakında bu eserin başladığı 
tarihın onuncu yıldönümünü kutlulaya· 
cak~. ~u münasebetle Macar milleti e
nerıilerınden ve elde ettikleri neticeler· 
de~ ~olayi Türk milletini ve onun büyük 
tefıru hararetle tebrik eder. Türk milleti 
b~!ardığı iıten dolayi hakkıla ifıiba ede
bılır. 

Merhum Mushifa Fevzi 
Beyin cenazesi 

ANKARA, 23 (Telefonla) - Mer 
h_um Fevzi Beyin cenazesi bugün mera 
•~mle kaldırılarak Cebeciye defnedilmit 
tır. 

remurabbaı altında); uzunluk 10,800 
metre; boşken siklet: 1390 kilogram; 
motor: 1800 devirde 300 beygir; 
metremurabbaına siklet; 46,4 kilo • 
gram; beygir başına siklet: 4,64 kilo
gram; tek rakimli de akrobasi emsa .. 
li: 12,65; çift ri.kiplide: 11,50; aske. 
ri hamulelide: 10; sırt üstünde: 5,75; 
pike gayesinde: 2.50 dir. 

Yer civannda azami aür'ati: 240 
kilometre; 4000 metrede sürat: 200 
kilometre; 500 metreye çıkıt: 35 sani 
ye; lavan: 6500 metre; ioiş oürati: 80 
kilometre; uçuı nısıf kutru: 650 kilo• 
metredir. 

Dormier müesaeıeleri üç motorlu 
yeni bir tayyare inta elmitlerdir. 

Eıya ve yolcu taımıak üzere mey. 
dana getirilen ve uçuş nizammda g 
ton aikleti bulunan bu tayyare tek ka 
natlıdır. Kanatçıkları, istikamet ve ir 
tifa dümenleri uçuşta ayarlatabilen 
küçük muanza aabhlariyle techiz e. 
dilmiıtir. 

Tekerleklerin Üzerleri profillenmiı 
ve .. btür~. suretle mukavemetleri küçültül 
muı • 

Motorlarının her biri 350 • 500 
b~ygir kudretinde Birstol • Juplıer'ler 
dır. Bunların ikiıi gövdenin iki yanın• 
da ~an":t içlerine sokulmuş, birisi göv 
de uzerınde sehpa Üzerine alınmııtır 

Bu tayyarenin azami aürati 250 ki 
lometredir. 

Mizah köşesi : 

- Bu da ne?! 

- Bu "Kanatlı Benzin Bidonu' 

adı verilen yeni bir tiptir. Rakibi bu· 

nunla bir hamlede dünyayı devret. 
mek istiyor . 

Başvekilim izin 
Bir makalesi 

(Başx 1 inci •ahifede) 
ve arazi meselelerinin ve .aiyaai ihtilif• 
lann hallinde ve harici politikanın a• 
çık ve gizli her türlü tecavüz niyetin. 
den uzak bulunmasında temel teşkil 
etmiştir. Diğer taraftan kendiaile mü. 
nasebette bulunanların aaıl niyetlerin. 
deki mana Üzerinde çok dikkatli ve ' 
hassas olmuttur. Dahili ve harici istik· 
lal mefkıireai politikamızın aulhten 
sonraki idaresinde daimi bir eıaıtJr. 
Bu mefkurenin ameli sahada tecelli· 
yatı memleketin kuvvet ve emniyeti 
arttıkça, müfrit tekillerden sıynlmıf 
ve medeni bir millet için elzem olan 
çerçeve içinde kalmıfbr. Hakinıiyelin 
mutlak olarak millette toplanmaomm 
devlet teklini mütemadiyen tekamül 
ettirmesi tabii idi. Halkçı ve laik Tül'lt 
Cüm_huriyeti bu suretle meydana gel· 
mıştır. 

"Türkiye ~ümhuriyeti bütün hrraı. 
nı v': k_uvvetıni dahili inkiıafına haa• 
r<'lmıftir. içtimai, iktısadi ve kültürel 
sahada ve az zamanda azami terakki 
e lde .etm~k arzusu yeni Türk Devleti. 
n!n ıımdı esas hedefidir. Bu hedefi ta, 
k~p ederken İcap eıtikçe radikal ted. 
b.ı;lerde ve ıslahatta tereddüt etme • 
t t dd"" mtŞ• ır ve ere ut etmemek mecbur· 
(İndedir. ıye· 

"Y . T"" k D ~nı • ~ .. evle ti dahili ve harici 
•l_ılh fıkrının muptelasıdır. Herhangi 
~ır b~rp ve tecavüz ihtimali onun kat'· 
ıyen ıstemediği ve kendi ım1 · :.nı ' 
d h ·ı· _, d . "'~ arı a 1 ' nue aım.a mani olmıya . I 
ğı bir afettir. ça ı~aca, 

1 "Kısac_a. izah ettiğim prenıiplerin 
O. ~~ne ıçıode Türk Devletine temin 

etııgı eserler ile dahil'ı han" · . 
ı Cl vazıyet .. 

ten yalnız memnun olab·ı· . 

Sinir\eriniı~ . 
muhataıa ıçın 

.1 mahzursuz 
ıarnamı e 
olan 

ı ırız.,, 

&rornura\ 
.. Kno\l" 

\<omprime\erini istimal 

ediniz.. 
. • 1 u.kvlyc . edil· 

Bromura.1.' b~\ı.~ mY-ıata~u bıT va• 
· ve b1Asbı.ı\Ul'I 
m•~ &stab-ı•fldır. 
len:ln tt\ , 11 h•"' ıup · 
\O vt ıo komPrı.mt c\clle u.u\lr. 
ltrdc t(.z.a.ncıerdt re~ 
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;.;.ILLIYET SALI 24 TEŞRiNiEVVEL 1933 

Parlamentolar 
Konferansı 

Cümhuriyet bayramı programını neşrediyoruz .• 
(Başı 1 inci sahifede) 

&eltmek için her halde çok çalışmıısa 
da o &ıralardaki hükümet buhranı ve 
korleı'in feshedilmek üzere olması 
lıpanyol matbuatı ile efkirıumumiye~ 
ıini tamamile dahili siyaset Üzerine 
çekmiş ve konferanı işlerini ikinci pla
na düşürmüştür. 

lngiliz ve Amerikan murahhu he· 
yetleri pek kalabalık değildi. Konfe
ran.a1n müzakere ve münakaıalanoda 
da faal bir rol oynamak taaavvunında 
olmadıkları vaziyetlerinden anla,ılı· 
yordu. Japonlar niobeten daha kuv
vetli olarak gelmiılerdi. Şimdi Cemi
yeti Akvamdan da çekilmiş bulunan 
Japonların diğer bu gibi beynelmilel 
toplantılarda fikirlerini ve noktaina· 
zarlarını kuvvetle müdafaa etınek ;.... 
tedik !erini hiuetınemek kabil değildi. 

Fransa grupu, her vak.itici gibi en 
kalabalık ve en çok söz söyliyen heye
ti teşkil ediyordu. Belçikalılar da hay· 
li kalabalıktı. Bu suretle konferan&ın 
ruznameaine dahil bulunan meseleler· 
den en ziyade Fransızlarla Belçika
!ılan alakadar eden noktaların birinci 
planil geçeceği anlatılıyordu. Nitekim 
böyle oldu. Almanyadaki yeni vaziyet 
dolay11ile bir taraftan ıilahsızlanme. 
ve emniyet meaeleai, dii r taraftan 
da demokrasi ve parli.m.ento rejimi 
hakkındaki münak&§alar konferans 
havasına bakim oldu. 

Silahaızlanma ve emniyet meseleai, 
Almanyanın almıt olduğu vaziyet •~
bebile, tiddetli münakaıalara meydan 
verdi. Bizim bu me.aele hakkında.ki 
düıüncelerim.iz ve tekliflerimiz esasen 
gayet geni4 ve açık olduğu için vazi
yetimiz çok kuvvetli bulunuyordu. 
Konferanı toplanmazdan evvel beyne! 
milel emniyet muammasına ait baz ~ 
lı.ararlar hakkında milli gruplann mÜ· 
taleaları istenmişti. Türk grupu fikrini 
bildiren dört grupun batında bulun
maktadır. Diğer gruplar cevap gön. 
dermemiıler ve konferanata da meıc
leyi umumi ve aiyaai cepheden müna
kaşa etınekle iktifa eyl<0mişlerdir. 

Ben aili.hsızlanm.a ve emniyet me&c· 
leoi hakkındaki Türk tezinin müdafa
asını deruhte etmiştim. Senelerden be. 
ri Cenevrede müdafaa etmekte bulun
duğumuz ana prenaipleri bir defa d:ı. 
ha parlamentolar konferansının kür. 
ıüıünde açıkça söyledik. Boğazların 
müdafaasına dair olan çok haklı tek
lifimizi tekrar etınek fırsatını elde et
tik. Geçen temmuz ayı içinde mütear
nzın tarifi hakkındaki misakları İm· 
zal&mıf ole.n Türkiyenin, diğer millet
lerin de bu misali takip etınesini iıtr.
mesi kadar tabii bir şey ole.mazdı. 
Çünkü ınülearrızın tarifi tahdidi teıli
hat ve emniyet muammasının anahtarı
dır. Onıuz, açık ve kat"i bir bal ıek
li?e vanna".ın imk.anı yoktur. ŞimJi 
hır kısım milletlenn kabul etmiş oldu
ğu bir tarif vardır. Yani formüle edil
mif, ve hayata geçmiı bir tarif. , Bu 
tarif Üzerinde ne kadar çok millet bir
Jeşirae, ail&haızlanma itinde de o ka
dar kat'i ve samimi bir adım ablmış 
olacağı tabüdir. Parlamentolar Birli
ğinin Üzerinde ça.lıtmaıı 1izımgelen en 
müsbet itlerden biri de bu olduğu için 
nutkumda bu noktayı ehemmiyetle te
barüz ettirdim. Müzakere ve müna
katalann neticesinde talebimiz konfe
ransça da tasvip edilmit ve mütearn· 
1:ın tarifi hakkında her devletin imza· 
ıına açık olan mioaka diğer miUetle
rin de ittirakinin temini huıoıunun itti
fakla kabul edilmesi suretile karara 
bağlanmıftır. 

Cihe.n ıulhünün ve uzlaşmaamm te
mini bakımından beynelmilel parla
mentolar konferansı da adeta bir buh
ran geçirmektedir. Avroparun bazı 
ana meseleleri Yardır ki bonle.r kat'i 
aurette halledilmeden bazı hedeflere 
matuf beynelıni!el bir te§riki mesaiye 
ko.laylıkla imkan görülememektedir. 
Mılletler arasında esaslı prensip ihti
liflan d10vam ettikçe birletme ve uz
~ arzuları sözaahaıım geçemiyor. 
Cemıyeti Alrre.m ve siliıhaızlanma kon
feraıumda görülen aksaklıklar tabii 
olarak parlamentolar konfera~11nda 
daha tiddetli akisler buluyor .. 

Bununla beraber, siyaıetinde ıarni
~i olan, ~illi menfaatlerini, beıeriye. 
tı~ umumı menfaati ile telif etmesini 
bı!en, a~k IÖyliyen milletler için bu 
beynelmıle~. toplantılar hürmet topla
!"ak, prestiJ kazanmak gibi fırsatara 
~ki~. verd!ği.nden daima faydalıdır. 
Bız böyle bır 1§ görmüş olmak kanaa
t~ bealiyerek döndük. Hükfunetimi
zın, fırkamızın ve Parli.mentolar Bir
liği Türk Grupu muhterem Reiai Ne-

Milliyet'in romanı: 47 

(Başı 1 inci sahifede) 
ziyaretlerle ba.yre.mın kutlulanma11 
yapılmıyacaktır. 

4 - Bayramın birinci pazar günü 
saat dokuzdan dokuz buçuğa kadar 
lstanbu!da bulunan konaoloılar Vali 
Beyi vilayet makamında ziyaretle teb· 
rik edeceklerdir. 

5 - Geçit resmine iıtiraı< edecek 
kıtaat, mektepler, vesair teıekküller 
saat dokuz buçukta Beyazıt Üniversi
te meydanında krokisi mucibince ken
dilerine tahsis edilmit olan yerlerini 
tamamen almış bulunacaklardır. 

6 - Saat onda vali, yanında kolor
du kumandanı olduğu halde haz!>" o
lanların önünden geçerek ba.yramlan
nı kutlulıyacak ve bu teıekküller de 
(kutlu olaun) diye mukabele eyliye
ceklerdir. Bundan sonra vali Beyazıt 
kulesi yanında hazırlanmıt olan ma· 
halden bütün halkın bayrllD1JDJ kutlu· 
le.mak için bir hitabede bulunacaktır. 
Bu hitabeden sonra bütün mı:ukale.r 
hep birden lıtiklal me.rıını çalacaklar
dır. Bu marıı mütealop vali ve ku
mandan tribündeki mevkilerine gele
cekler ve verilecek i4aret Üzerine ge· 
rek Üniversite meydanında, gerek tri
bün ve Beyazıt meydanında. hazır bu
lunanlar hep bir ağızdan ( Ciimhuriye
tin onuncu yıl maffı) nı söyliyecekler
dir. 

7 - Geçit reami sırasr aıaiıcla göı· 
terilmiıtir: 
A- Ordu 
B - Harp malülleri 
C -Polis 
D - itfaiye 
E - Yüksek mektepler (Talebe Bir· 

Jiği) 
F - izciler ve mektepler 
G - Hilaliahmer, Himayeietfal, Tay 

yare, Maarif, Milli lktıtat ve Tasarruf 
cemiyetleri 

H - Sanayi Birliği 
t - Esnaf cemiyetleri 
J - Halk 
8 - Geçit reımine iştirak edenler 

Beyazıt, Sultanahmet, Sirkeci, Köprü, 
Şişhane yokutu, Tepebatı, istiklal cad· 
desi yolile Taksim meydanına kadar gİ· 
decek, mektepler ve diğer teşekküller 
gidecekleri mevkilere göre Sirkeci ile 
Karaköy araaında serbeıt kalacaklar -
dır. 

9 - Saat dokuz buçukta tramvaylar 
güzergah harkine Çtkmıt bulunacaklar
dır. Bu güzergahta bulunan halk geçit 
resminin intizamına halel ..-ermemek için 
yaya kaldımnlannı tecavüz ctmiyecek • 
ler ve vesaitin akliye de güzergah üze
rinde dunnayacaktır. Reklam mahiye • 
tinde araba, otomobil ve kamyonlann 
güzergahtan ve toplantı mahallerinden 
geçmeleri ve darmalan yasaktır. 

10 - Geçit resmi bittikten sonra 
ya)j ve komandan ve tribünde bulunan 
davetlilerden arzu edenler Takıim mey
danına geleceklerdir. Borada belediye, 
cemiyetler ve arzu eden müeaıeıat ta .. 
rafından abideye çelenk konma merasi
mi yapılacakbr. 

Bu meıasim şo suretle olacaktır: 
Geçit resıninin başında yürüyen or· 

du abidenin etrafında bir daire teşkil e
decek, bunu müteakip meydana Türk 
bayrağı çekilecektir. Bayrak çekilirken 
bütün hazır olanlar tarafından ıelamla 
nacaktır. Bundan ıonra muzilÜı. ta.rafın 
dan 1 stik181 m"'fı çalınacak ve bunu çe 
lenk konma meraıimi takip edecektir. 

11 - Gece tebrin muhtelif yerlerin 
de fener alayları yapılacaktır. Harbiye 
mektebinden ve Taıln~ladan bir kafile 
fener ve Julelerle hareket ederek saat 
yirmide Takıim meydanına gelecekler 
clir. Ayni zamanda lstanbul tarafından 
Fener alayına ittirak edecek mektepler 
ve halk dahi saat yirmide Beyazıt mey 
daıuncla toplanacaktır. 

12 - Taksim Ye Beyazrt meydanla 
nnda fener alayı kafilelerinin toplanma· 
aıru müteakıp saat yinniyi on beş geçe 
Anı.aradan Cümhuriyetin nasıl ilan olun 
duğunu ifade eden kısa bir konferanı 
nrilecektir. lıtabul radyoıunun vasıta 
olacağı bu konferanı hususi radyolarla 
dinlenilebileceği gibi Taksim, Beyazıt, 
Ye Belediye önü meydanlanna konula 
eak hoparlörlerle halka dinletilecektir. 
Bu konferasn bittikten ıonra ıaat yirmi 
buçukta limanımızda bulunan filodan 
Ye tehrin muhtelif yerlerinden yüz birer 

cip Ali Beyefendinin direktifleri dai
resinde tespit edilmit olan dilekleri
mizin umumi taıvibe maıhar olduğu· 
nu gördük •• Gelecek seneki içtimamı 
lstanbulda yapacak olan be}<nebnilel 
parlamentolar knoferanılan için Türk 
milli grupu her halde en faal bir uzuv 
olmak vaziyetine çıkmıt bulunmakta
dır.,, 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ıinema yıldızlarının romanı 

Yazan: VICKI BAUM 
götürdü. Aynaya bakmaJı: istedi, fa· 
kat arabadan ineliden beri kendini 
namüteoahi yorgun hioaediyordu. 

Kötklerin bulunduğu cadde bom
boş ve biraz da loıtu. 4 numaralı bi
nanın kemerinden biri çıktı ve zemine 
ince, uzun bir gölge düşürdü. Bu adam 
bir bekçi idi; bir kolu da yoktu. Oli
ver kendisini tanırdı. Bekçi neıeli bir 
tavırla: 

- Ne güzel sece, değil mi? dedi. 
Ol iv er durarak: 
- Evet, dedi. Enfes bir gece. Ate. 

tiniz var mı? 
- Hiç olmaz olur mu? 
- Tetek.kür ederim. Bir cisara? 

- Çok teşekkür ederim. Cigara iç-
miyorum. İçinde havuzu olan bir kii§k 
aatın almak iıtiyorum da onun için pa• 
ra biriktiriynrwn. Bekçi nikbin bir a• 

Tercvne: KAMRAN ŞERiF 
damdı. Altı bekçiye yol verdikleri 
halde onu alıkoymuılardı. Bir kolu 
yoktu ve nikbindi. 

Oliver: 
- Eh. . . Allah rahatlık versin .• 

Ben bu gece kötkümde yatıyorum, de
di. 

- Çok İJİ fikir •.• Buraaı Beverley' 
den daha sakindir. Allah rahatlık ver-
ıin •• 

Adam, ince ve çolak gölgesi ile be
raber caddeden çıkıncıya kadar Oli
ver durup bekledi. O ze.man süratle 
Donka'nın kiifkiine doğru yürüdü. 

Evde ışık yoktu, fa.kat kapı kapalı 
değildi. Cam kapı ile tül perdeli kapı
yı geçti; kapılan dilı:katle kapattı.Bir 
müddet karanlıkta durdu. Elektrik 
düğmeıini bulamıyordu. Birinin nefea 
aldığını İfİttİ. Sonra lambayı yekb. 

atım top ablacaktır. ilk lop sesini iıiten 
herkes, bütün nakil vasıtaları inkilap u
ğurunda canlannı verenlerin yüksek hi 
tıralarına saygı olmak üzere bir dakika 
oldukları yerde duracaklardır. Bu dakika 
dan sonra vatanın milli birlik kuvvetine 
dayanarak yüksek ve parlak istikbale 
giditinin yeni b!r devre açılmıı ve Tür 
kiye cümhuriyetinin ikinci on yıllık dev 
rinin ilk anı gİrmı4f olacaktır. 

13 - Bu esnada lstanbulun her ta 
rafından toplanmtt olan halk derhal ken 
diliğinden ve fener alayı için Beyazıt ve 
Taksim meydanla.rmda toplanmıı olan 
halk ta verilecek ita.ret üzerine cümbu 
riyet milli m&'flarını .Oyliyerek yeni 
devre girİ§İnİ teait edeceklerdir. Bütün 
buharlı motörlü nakil va11talan, gemi 
ler, fabrikalar devıunlı düdük çalacaklar 
dır. Marılardan ıonra. gerek bo meydan 
la.rda, gerek tehir diğer yerlerinde hazır 
lanmıt olan fener alayları harekete bat 
layacaklardır. 

Taksimde bulanan kafile Ayaspaşa, 
Dolmabahçe, Karaköy yolile Beyazıtda 
gidecek, Beyazıttan kalian kafile de 
Beyazıt, Belediye dairesi, Çiğaloğlu, 
Ankara caddeıi, Eminönü yolile tra.m 
vay caddeıini takip ederek Takıime gİ 
decektir. (Bu fener alayından ayrılacak 
elektrikli kafile Ayaapaşadan Dolam 
bahçeye inecektir.) 

14 - Bu gece Dolmabahçede Millet 
sarayında vali tarafından bir balo veri 
lecek ve şehrin muhtelif yerlerinden ve 
bilhaısa Beyazıt, Takıim, Üsküdar, Şem 
ıİp&f& ve Kızkulesinden ıenlik fiıekleri 
atılacakbr. 

15 - 30 Birinciteşrin 1933 pazar 
tesi günü topraJs alma merasimi yapıla 
caktır. Her tehirde bu bayıamın kutlu 
!andığı meydanın adına Cümhuriyet 
bayramı adı verileceğinden bugünden 
itibaren Beyazıt meydanı, Cümhuriyet 
meydanı adını alıruıtır. Bu meydanın 
münaıip bir yerine ileride bu hatrrarun 
yüksekliğine yakııacak (lıtanbul, o 
nuncu bayramını candan çoşkunlukla 
bu meydanda kutluladı) l<>vhaaını havi 
bir tat dikecelctir. 

16 - Cümhuriyet meydanında top 
rak alma meraıimine saat on birde bat 
la.nacaktır. Memleketin her vilayet ve 
kazasında yapılacak olan bo merasim 
milli kurtuluıun ha!ı ve diriliş ve yükae 
liı bayatımızm ruhu olan Milli Reise 
kartı meınleliet evliıtlarıiıın ıükranıru 
ve milletin Gazi ülkesi yolunda birliği 
ni gösterecektir. Viliıyet ve kaza Cümhu 
riyet meydanlarından alınacak olan bu 
topraklar Ankaraya ııönderilecektir. 

17 - Bu merasim lstanbul belediye 
hududu dahilinde yalnız Cumhuriyet 
meydanında iaa edilecektir. Bu mffasim 
de vilayet, kaza, nahiye, kotlulama ko 
miteleri ile, bunlara merbut yardımcı 
komiayonlann azalan, resmi ve hayri ,.e 
mesleki müeaaeaat mümeısilleri ıehir ya 
b mektepleri talebeai, arzu eden halk 
bulunacaktır. 

18 - Meraıiıne şehir bandosu tara 
fından çalınacak lıtikla.I martile ba§lana. 
caktır. Bunu miiteakıp vali, fırka, ve 
Ha.lkevi reisleri taraftndan irer nutuk 
söylenecektir. Nutuklan Yali ve belediye 
reiıi, fırka reiıi, HalkeYi reisi, mohare 
be meydanlarında vatan için malul kal 
mıı bir zat, Onivttsitenin en son ımı 
hndan en yaşlı bir erkek ve kız talebe, 
ve bir tehir evladı tarafından birer avuç 
toprak alınarak hazırlanan kotu· 
ya konacak ve bu kutu ls-
tanbul kutlula.ma komiteıi ta-
rafından mühürleııecelc ve yukarı 
da.ki isimleri yazılan zevat tarafından bir 
zabıt imza edilecektir. Merasime imza 
iti tamamlandıktan sonra şehir bandosu 
ve orada bulunan halk tarafından mar§ 
lar söylenmek ıuretile nihayet verile 
cektir. 

19.- Bugün "f8.ğıda yazılı yerlerde 
açılma reıimleri yapılacaktır. 

1 

Saat 14,5 da Beyoğlu eıkek hasta 
ha.nesinde yeni yapılan paYİyonnn açıl 
ması. Saat 15 te Beyoğlunda Telgraf 
ıokağında yeni alınan ilk mektebin açıl 
maıı, aa.at 15,5 da Beyoğlunda Ünyon 
Franoez karııamcla Halkevi Beyoğlu §il 
besinin ııçılması, saat 16,5 da Galatada 
Osmanlı Bankasırun kar§ısındaki ıokak 
ta çocukları kurtarma yurdunun açıl· 
ması. 

20 - Gece denizde deniz ticaret mü
diriyetinin nezareti altında bir fener a 
layı yapılacaktır. 

21 - 31 Birincı tetrin 1933 salı gü 
nü aıağıda yazılı yeılerde temelatma 
ve açılına reıiınleri yapılacaktır. 

Saat 10,5 da mezbahada oabf salo 
nu ve memurin daireainin açılma men. 
simi, saat 11,S ela Kerestecilerde inşa 
eedileck hal binasının temelatına mera 
aimi, aaa.t 12 de Ayaaofyada lıelediye 
hıfzı11ıhha. liburatuvannm kütat resmi, 
saat 14 te Onivenite arkasındalri talebe 

Şöminenin önünde bir koltuğun üze
rinde Manuela oturmır.f, uyuyordu. 
Ağzı açıktı; ha.tında ıapkası vardı; 
gayet yorgun dnruyordu. Oliver mer
divene doğru yürüdü. O zaman Ma
nuela. uyandı. 

Alelieele: 
- Sizi yukan bırake.mam, dedi. 
V aaiyeti ka.vnyabilecek kadar u

ya.nmıftı. Fakat hali o kadar uyku 
senemi idi ki İspanyolca konDfUyor
da: Oliver bir itaret yaptı. 

- Ne var? Uyusanız a. • • Ben ma.
de.mı bir görüp çıkacağım. 

Manuela: 
- Olmaz. imkanı yok, diye hay· 

lurıyordu. 
Kadın öyle korkmuttu ki, Oliver 

onu o halde görünce o da korktu; bo
ğuk ve eıaasız bir korku. Hizmetçi, 
kendisini durdutına.k İıtediği için onu 
itti, lıpanyolca bir teYler söylediğini 
iıitti ve yoluna devam etti. Donka'nm 
odasının kapıaı kilitli deiildi; tokma
ğı itina ile çevirince kapı açıldı. lçeri
ıi karanlıkb. Fakat o da.ha kapının 
eıiğinde dururken yatağm yanmda.ki 
limba yandı. Üzerinde eaki coğrafya 
haritalanndan yapıl.mı§ bir abajör 
vardı.. Limbanm qıfıncla Donka'nın 

yurdunun açılması, saat 15 te Beyazıt 
ta inkılip müzesi, 15,5 da Şehremininde 
yeni inşa edilen fırl 11 binası, 16,5 ela 
üç senede yapılmak üzere ihale olunan 
beş senelik vilayet yollarından sur ha 
ricinde yapılacak asfalt yolun İnşasına 
ba~lanma merasimi, 

22 - Bunlar haricinde temelatma ve 
açma resmi yapılacak , iıler kaymakam 
lar tarafından icra edilecektir. 

23 - Bu gece de ıefırin muhtelif 
yerlerinde fener alayları yapılacaktır. 

24 - Bayram günlerinde ve gecele 
rin temsil ve konferanı verilecek, yer 
lerin eaamisi, yerleri ve saatleri tesbit 
edilmittir. 

Deniz fenliklerine hazırlık 
Büyük Cümhuriyet bayramının ikin 

ci günü alqamı yapılacak muazzam de
niz şenlikleri programını teıbit için lı
tanbul Deniz ticaret müdürü Miifit 
Necdet Beyin riyasetinde bir komisyon 
teteld<ül etmittir. Komisyonda Akay, 
Devlet Denizyollan, Şirketihayriye, 
Haliç, milli vapurculuk tirketi ile ka· 
yıkçılar, mavnacılar ve motörcüler cemi 
yetleri mümessilleri bulunmakta.dır. Ko 
misyon;; bugün saat 10 da topla.nacak 
ve programı hazırlayacaktır. Mevcut ta 
savvurlara göre, deniz tenliklerine biri 
Devlet Denizyofla.n idaresine, diğeri 
milli vapurculuk tirketine ait iki büyük 
vapurla bütün liman vapur şirketleri • 
nin müteaddit vapurları, yüzlerce, mo -
tör, sandal ve mavnanın iıtiraki me'Vzu
ubahistir. Bulnar baıtan bata bayrak • 
!arla donanacak ve elektrikle tenvir edi
lecektir. Şirketler kabul ettikleri takdir 
de, birkaç vapurun şenliklere i;tirak ede 
cek halkı meccanen taııması da düıü
nülmektedir. Gazeteciler için husuıi bir 
romörkör tahsisi de mevzuu bahistir. 
Herhalde pek muhtetem olacak deniz 
ıenlikleri iç limandan Bo\iaza ve ıonra 
adalara kadar yapılacaktır. 

Harp malulleri siyah elbise ile 
iştirak edecek 

Cümhuriyet bayramında ya:nlacak 
geçit merasimine Harp malülleri birliği 
de ittirake karar vermiştir. Malüller 
reımi geçide siyah elbiselerle iıtirak e
deceklerdir. Merasime ittirak edecek 
malüller 25 Teırinicvvel sabahleyin aa 
at onda birlik bahçeıinde talim yapa 
caklar ve cümhuriyct marıını söyliye 
ceklerdir. 

ilk mektep talebesi 
Cümhuriyet bayramında ilk mektep 

talebeleri umumi geçit resmine iştirak 
etıniyeceklerdir. Her kaza dahilindeki 
ilk mektepler talebeıi kendi mmtakala 
nnda bayramın ikinci günü mahalli ge 
çit resmi yapacaklardır. 

Bqiktaf ilk mekteplerinden üç bin 
tal,.;,., perıembe günü Çin.ğan sarayı 
ıtadmda 1oplanarak talim ve tnar§ pro 
va.lan yapacaklardır. 

Temsüi resimler, grafikler 
Yiikaek komiıyon Ciimboriyetin o • 

nunca yıldönümünü kutlulama. progra • 
1111 hazırlarken bunun her eıyden evvel 
canlı, hareketli n m&nalı olmasına. bil • 
hassa ehemmiyet vemıittir. 

Komiıyon bu maksatla. bir ta.raftan 
neıriyat, diğer tara~a.n da lnıtlulanan 
gÜnÜn yüksek manası ve OD cÜmhuriyet 
yılında yapılan itleri halka anlatmak ve 
göstermek için de mümkün olan her §e
yi yapmt§br. Komiıyon bunun için o gü 
nü bütün ıehir ve kaaabalarfa köyleri • 
mizin caddeleri ile umumi binalarmın, 
balkın topla.nacağı meydanlarla, halkın 
uğrağı yerleri süsleyecek temsili resim
ler, grafikler ve döviz tabloları ya.pbrıl
masmı düıünrnüt ve bunu daha bugün
den temin etmit bulunmaktacbr. Bütün 
senit bir mevzu üzerinde çahpıken bu
nun gözetilen maksadı tatmin edici bir 
surette yapılabilmesi için komisyon, 
temsili resim levha.larınm her yerde ya· 
pılıp basılması kolay olamayacağını dü
ıünerek bunlarm doğrudan doğruya 
keneli ta.rafından hazırlanmaaını faideli 
gÖnnÜt ve öyle de yapnllfbr. 

Komisyon bir taraftan temsili resim
lere ve yazılara ait levhaları hazırlarken 
tehirlerde ve kaaaablarda ve hatta köy
lerde bile yapılabilecek olan döYiz lev • 
ha1aruun da bu büyük günü vıwflandı· 
racak mana ve kıymette olmasıru göze
terek yazılacak dövizlerle bunların ha -
zırla.nma. tarzlarını, tekillerini, nerelere 
ve ansı! asılacağını gösteıen bir talimat
name ile bazırlaırut ve her yere gönder
miıtir. Bu &uretle 29 Birinciteırin günü 
Cümhurİyetin onuncu yıldönümü kutlu
lanırken memleketin her köıeainde ya· 
pılacak olan tezyinat arasında bu Jey. 
halara ve tablolara birinci derecede bir 
yer verilerek bu kutlulamanın geniş bir 
tarzda manalandınlmaaı temin olunmut
tur. 

Yükıek komisyonun hazırlattığı bu 
levhalar 25 reıim ve yazı levha.aı seri-

hareketsiz duran eli göründü ve onu 
kolundan yakaladı. Oliver o zame.na 
kadar bn odaya hiç girmemiıti, fakat 
bir hakıtta her ıey i harikulade bir aıh 
hatla gördü. Açık renk duvarlara bo
ya ile me.nzara resimleri yaptlmıftı; 
yatak pek büyük ve karma karııık 
bir halde idi. Yatağın yanında Donka 
duruyordu. Üzerinde, yıkanmaktan 
ıolmut eski bir makiyaj penivarı var
dı. Kumatınm çiçek reıimleri yerinde 
paa lekelerinden baıka bir şey görün
miyordu. Donka gülünısiyordu. Elini 
l&mbade.n çekip yukarı kaldırdı. Bu 
harekette acaip bir tevekkül, yahut 
ta bir üzüntü manası vardı; yahut ta 
bu hareket bir fey izah etmek istiyor 
do. Oliver burasıru anlayamadı. 

O srrada yatakta bir erkek bulun
duğunu gördü. 
_ B.u elim b!r teY. oldu. Bokfta mide 
uzerınde yenılen hır yumruğa benzer 
bir ıey ... Fakat tam o kadar elim de
ğil. Adam çirkin ve kaba idi; a.lnmda 
saçlan vardı: Bir kelime ile bir kibua. 
Uyuyordu; Zaten odada aiikWıet o ke. 
dar tamdı ki, uyanmaoı için bir sebep 
te yoktu. Oliver çehreaine pek aıina 
çıkmadı. O, belki bir bobördii. Bir 
gözü morarmıştı. Donka yataiın ya-

sinden mürekkeptir ve beher seriden 
8 bin tane baotrrılmıı ve dağıtılmııtır. 
Heyeti umumiyesi 200 bin olan bu re • 
sim levhaları Türk milletinin bünyesi
ne uymayan kendi.sine yabancı müesse
seleri ansıl yıkbğını, milli bir hamle ile 
mazinin fena miras1armı tasfiye ederek 
nasıl ileri atıldığını ve bu yolda ne ne· 
ticeler elde ettiğini canlı ve maanlı bir 
ıurette göstermektedir. Levhaların bil· 
haısa bariz ve mühim bir vasfı da, ha
zırlanışlarında, yalnız reame balilı kal • 
nuyarak Büyük Gazinin her biri bizim 
için daima , heyecan ve haınle kaynağı 
olan büyük sözlerine ve hitaplanna bi • 
rinci derecede yer verilmiş. olmasıdır. 

Mekteplerde ı1erileceh 
konferanslar 

Maarif vekaleti Cümhuriyet bayra 
mında mekteplerde yapılacak merasime 
ait programı bir ta.limatııame halinde 
bütün mekteplere tamim etmiıtir. Mek 
teplerde verilecek konferanslann mev 
zulan da bild"rilmiştir. Mevzular Oı 
manlı İmperatorluğunun nasıl ve neden 
gerilediği ve battığı, tanzimat ve meı 
rutiyet devirleri hareketleri, umumi har 
bin sonunda Türkiyenin bulunduğu va 
ziyet1 Reisicümhuru ntercümei halidir. 

Yurt gazetesi 
29 Birincitetrin gününü kutlulamak 

için yapılan bütün bu hazırlıklar ara -
sıncla Cümhuriyet Halk Fırkasının köy
lüler için çıkardığı (Yurt) adlı köylü 
gazeteıini de bilba11a kaydetmeliyiz. 
Memleketin en kesif balk tabakasına hi
tap edecek olan bu gazete, kendisinden 
iıtenen büyük vazifeyi yapacak bir tarz 
da üç renkli güzel resimler ve faydalı ya 
zılarla hazırlanmış ve yıldöniimü günü 
ikiıer tanesi bütün köylere dağıtılmıt 
bulunmak Üzet"e ıimdiden gönderilme -
ğe baılanrnıtbr. Bundan sonra da her 
on beş günde bir dela renkli resimler, 
temsili levhalarla köyün ve köylünün it 
!erine ait yazılı.rla çıkanlacak olan lnı 
gazete posta uğrağı olan veya posta 
merkezlerinde posta kotuıu bulundu -
ran her köye pe.rasrz olarak gönderile· 
cektir. (Yurt) Cümhuriyet yıldöniimün 
de Cümboriyet Halk Fırkasınm köyiü • 
elrimize verdiği güzel hediyelerden bi
risidir 

Sinanpafa fİmdiden hazır 
SINANPA.ŞA (Afyon) (Milliyet) -

Sinanpaıada beş tane tak, diğer köyle
rimizde köylerin cüaatine göre mütead· 
dit taklar yaptınlmıftır. Bayramın ıe • 
refine davul ve zurna çalınacak, pel:ıli • 
"Van güreşleri tertip edilecek, ıünet dü
ğünleri yapılacaktır. Bayramın renkli 
"Ve ziyalı olmaSI için kafi mikdarda fi • 
ıenk ıipariş edilmiıtir. Sinanpaıada 
"r&dyüm lambala.rile tenvirat yapılmış ve 
gözleri nura kavuşan halk (Yaıasın Cüm 
buriyet) nidalarile timdiden bayram 
yapmakta.dır. Dört yüz feneı, beş yüz 
bayrak bazırlanmıt ve bütün mebain, 
taklar, çam yapra.lılarile ıüslenmiştir. 
Cümhuriyet meydanma ve ıolıakla.ra ge 
nit ve kırmızı bez üıtüne cümhuriyet ve 
inkıli.bm yüksek esaslanru göıteren ve
cizeler yazdmlmııtır. Nabiyemize bağlı 
on üç köyün muallimi SinanpafAya da
Yet oltlDATak iki günile kendilerine kıy
metli müdürümüzün bimmetlerile onun• 
cu yıl martı öğretihnit. onlar da talebe 
)erine ve köylülere öğretmşilerdir. Mek· 
tehi bulunan köylerde müsamere hazır 
lıldan ikmal edilmitt:ir. Muallim bey -
Jer tarafından levhalar yazılma! ta, renk 
li miik.ayeae grafikleri ve mükayeoe re
simleri , fenerler yapılmaktacbr. Nabi • 
yemiz dahilinde dört mektebin temelat
ma merasimi, .iki mektebin kiiıat mera· 
ıimi, beş köy odasının temel atma me • 
raaimi İcnı. edilecektir. Köylüler derin 
bir özleyİ§le bayramı beklemektedir. 

Bandırmada 30 tlan fazla tak 
BANIRIMA (Milliyet) - Bandır -

-ela onuncu Cümhuriyet bayramına 
hazırlıklar hararetle ve lıümmah bir fa. 
aliyetle devam ediyor, Bütün devair, ban 
ka.lar, ticarethaneler Ye evler, her ta • 
raf bayraklar, renkler ,elektik limbala.
n, defne dallari ve çiçeklerle aüılenınit, 
luwrbnmıt. hep o büyük gün beklenili
yor. Reımi ve huıuıi müeaaeaeler, bilü
mum esnaf teşekkülleri cemiyetler ko
mitenin tayin ettiği yerlere birer ikiter 
mükemmel · tak yapbrınıf bulunuyor. 
Bu takların sayısı otuzu geçmektedir. 
Takların, bina ve evlerin daha ıüılü 
ve daha sösteriıli olmaaı için her müeo
aeıe ve halk eserlere yeni yeni tezyinat 
iliıve etınektedir. Şehirde merasim ve 
tople.ntı iskele önündeki genit meydan· 
lıkta olacak, merasime alay kıtaatı, me 
tepler, izciler, ıporcula.r, tetekküller ve 
halk iıtirak edecektir. 
Meydanlıktaki serbeıt kürsülerde yirmi 

den fazla batip, cümburiyet ve inkıli • 
b1D1IZ hakkında hitahede bulunacak, bü
tün halk §ehİr muzikaıile beraber cüm-

runda ayakta duruyordu. Azimkar 
çebreıi, gilliimaemeai ._yeainde, i.de
ta ga.yn maddi bir hal almııtı. YaYaf
ça: 

- Oliver, dedi. 
Oliver kendi kendine: 
- Deniz tutması gibi bir şey, diye 

diitündü. Saçlarının buz gibi keıildiği 
ni, (Öz kapaldariyle beraber ıalandı
ğmı hiuediyordu. Oradan hemen git
mek İcap ediyordu. 

- Affmızı rica ederim, diye aöy. 
lendi. Siri rabatoız etmek istemez
dim. 

Bu, filmde olduğn gibi mana11z bir 
çıkı§tı. Diafraırın kapryı kapadı. Mer
divenden indi. Plaıtronu buruımuştu, 
evet, hem de aırııklamdı. 

>$ * >$ 

Ha.yır, Fracia'in bu ııefer de işi ol
mamııtı. "Billy'nin izdivacı" filminde 
nedimelik rolü yaım-1< üzere ayrılan 
pli.tin aarıoı saçlı altı genç kız ara11· 
na luıtılamamııtı. Sebebini o da bilmi 
yordu. 

Arkadaıı Kit Dalaı'ta.n öğrendiği 
keskin bir "argo" fİveıiyle: 

- Galiba bu İlle mantık nanay! 
Diyordu. Naad karar Yerdilderine a
kıl erdiren beri gelaia I Mut!aka bu ;. 

huriyetin onuncu yıldönümü mar4ını tek 
rar tekrar söyleccktir. Orta ve diğer mek 
tep talebeleri gece ve gündüz sıra ile 
müsamere ve temsil vereceklerdir. Ge
ce ıJnbahlara kadar fener alayı, eğlence· 
ler, havai fİfek alemleri, milli oyunlar 
tertip edilertlı: üç gün ve üç gece bay -
ram emsalsiz ve çoşgun tezahüratla kut 
lul:"lnacaktır. 

Tarlada çalı,an köylü de marsı 
s-Oyliyor ' 

MiLAS, 1 Mıııiyet) - Büyük gü 
nümüzün onuncu Jıldönümü hazırlık • 
larına hummalı bir faaliyetle çah§ılır -
ken, diğer taraftan o misilsiz günümü -
zün onuncu yıldönümü hazsrlıkJarına 
hummalı bir faaliyetle ça.lı,rlırken, di -
ğer taraftan o misilıiz günümüzün mar 
tı büyük bir afi< ile öğrenilmektedir. Ge 
çen akıam sinema binasmda sahneye Ç1 

kan orta mektep müdürü Muharrem 
ve Maarif memuru Arif Beyler halka 
bu marşın bayram gününe klldar öğre
inlmesini söyledikleri •e orkestra vası
taaile talime başladıkları zaman, ıine • 
ma binaaını dolduran halk görülmemi§ 
bir heyecan izhar etmiş ve o günden be
ri her gece büyük IDBT§llDIZ İçten ta • 
tan bir sevinçle öğrenilmeğe başlan • 
mııtır. Dün cuma idi. Köylere doğru bir 
gezinti yapmıştım. Köy ıokakla.rmda ya 
lınayak koıuşan çocuklann ağzından 
bu besteyi duydum. Tarlada yanık yüz 
lü köylüler bunu öğrenmeğe ça.lıtıyor • 
du. Geniş ovada atımın üıtünde, batan 
güneşin altın ıtıklanna bakarken rubu· 
ma, atiye büyük bir itminanla sürükle
yen, serin bir nefes doldu. Bo millet hiç 
bir inkılabı bu kadar derin doymamış-
tır. 

Bayrama hazırlık 

, 

Tekirdağda cümhrrriyet meydanı 
olarak tanzim edilmekte olan 

hülıUmet önü 
TEKIRDA~ (Milliyet) - Şehri

mizde cünıhuriyet bayramı hazırlık
ları hemen hemen ikmal edilmit gi
bidir. Kutlulama komiıyonu her gün 
valimiz Azmi Beyin riyasetinde mu
tat içtimalanru aktetınektedir. 

Bütün komiteler ihzar deecekleri 
İfİ filiyat ıahasma çıkartmııtır. Bir 
ay var ki hüki'.iınet önünde ve halk· 
evi civarmda hummalı bir surette İn· 
ıaa.t ve tamirat devam ediyor. Bitınelt. 
üzere olan hükUınet önündeki cüm. 
huriye! meydanlığının ve Halkevine 
raptedilmekte olan ıosenin isim kon
ma merasimi de bayram günü icra. kı .. 
lına.caktır. 

Bilhassa belediyenin tehir ve cad
deleri ve tenvirat huıusunda.k.i faali
yeti fayanı ka.yt derecede ilerlemek· 
tedir. 

Şehrin bir baıtan bir başa donan· 
ma11 için on bet yirmi gÜndenberi 
bayrak ve tenvirat İtleri hazırlanmak. 
ta ve tehir halkı müsabaka edercesi
ne bu büyük bayram için şimdiden 
bayraklannı tedarik etınektedirler. 

Etibba odası intihabı 
Etıbba Oduı idare Heyeti intihabı 

peffembe günü ye,pılacaktır. Tıp kon• 
greıi münaaebetile Anke.raya gitmiı 
olan doktorlar bu sabah ıehrimize ge
lecekler ve intihap hazırlıkları bun• 
dan sonra hararetli bir ıekil alacak
tır. 1800 uası olan Etibba Odasında 
bütün aza intihaba iıtirak edemiyece
iinden bugün intihap ve.rakalannı 
mektupla postaya verecekler ve inti
hapta mektuplar kabul edilecektir. 

te piyango gibi bir feY··· 
Bermutat kendine ait bir oda11 yok 

tu. Kit Dalaa onu "Orange Drive"de· 
ki tık apartrmanma kabul etınekle o• 
na bir nevi sadaka veriyordu. Orada 
lsütün iti gücü sabahtan akşama ka· 
dar oturup Rol Tevzii Merkezinin tele 
fonunu beklemekten ibaretti. Dünya· 
Dm hiç bir yeriade sefalet Hollywood 
da olduğu kadar ırüzel ve iifa.lkir de
ğildir. Yüzü ince makiya.jlı, elbiseıi 
gayet flktı. Çam ağaçla.nrun tepeıine 
bakan güzel odalarda oturuyordu. 
Amma oturduğu odaların kiraaı veril
miyormuı, o da batka. .• Veresiye alın 
mıı küçiik otomobillerde geziyordu. 

Onlara bakarsan insan Creta Gar
boya. benzemeli, Pa.vlova gibi danıet
meli, Jeritza gibi ...-kı söylemeli, üı
telik Bi.11 Royerı kadar da nükteper
daz olmalı .•• nerede bu bolluk... Fa· 
kat böyle de olmayınca insana yedi 
dolarlık bir it bile vermiyorlar ... 

Francis böyle tiki.yet edip duru
yordu. 

Kit'in plaj pijamaaını giyiyor, dü
ıünceli bir tavırla yegaae çoraplarını 
yıkıyordu. 

(Arka.11 var) 
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stanbul ve Trakya Şeke Fabrikaları Türk Ano Şi • 
ım etinden! 

_. 

. 
Falorikemızda çıkerılmağa başlanan yeni sene mahıulü toz ve keıme tekerler 29 Tem;:ıuz tnrihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her l!teyene satılmaktadır. Fiatlarımız eski~I gibidir. Yani f•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!1r:a ris~al Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıt!a Küp Şekerin ilosu 39,5 Kuru~lUP. 
A ıı c ak ~ n z heı vagon §ekerl birden alanlara vagon başına heı lira lnd!riHr. latan bul haricindeki yerl4"rden yapılacak siparişler be
delin 3 üzde yirmisi peıin ve iıt tarafı hamule .-;en~di mukabilinde ödenm~k üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biitün masraflar 
ve mes'uliyet müşterf;re aittir. Gönderilecek mal ıb·ket tarafından müfteri h~,,abına ıig~rta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
d'er< nJ(r ic;in sigorta ihtiyari olduğu gibi en a.z bet vagon :alparJı ederek bec!~linln temam:uıı peıin ödeyenler vagon başına bet Ura 
{ ( I! zi ! a {ten i11tifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 244 70 . 
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Dahiliyede son terfiler 
• Tıp kongr esı 

serbest Dün de muhtelif 
mevzular dinle 

~J üncü kolordu ilanları 1 lstanbul 

K. O. ve 1. F. kıta ve mües-
Satına 

Mr. Kumandanlığı 
ima kom. ilanları 

.. ı,._.._. ...... iiiiiiiiiiiiiiiiiiim_ 
Laster Silberınann ve Şü. 

Teel : 44647 • 6. 

Dahiliyede terfi edenlerle kıdem zammı 
alanların tam listesini neşrediyoruz 

ndi 
ANKARA, 23. A. A. - T 

hı kongreıi dün aktanı B. M 
bul mebusu İbrahim Tali B 
ği altında ikinci toplantısına 
bazı kararlar vererek idare 

. Tıp cerra-
• M. latan-

seselerinde mevcut 27.116 
çift köhne kundura, 316 ye-
meni, 363 çizme, ve 67 çift ça· 
uk açık müzayede ile satıla-

Kuleli lisesi ihtiyacı ıçın 
3451 ade 
933 paza 
palı zarfl 

t yün fanila 19-11-
r günü saat 15 te ka 
a alınacaktır. Nümu 
tnamesini görecekle
gün ve taliplerin belli 
terninatlari ile Mer

DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anverı, lıtanbul ve 
Bahrisiyah arasında azimet ve avdet 

muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stetin, AnYera ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasal;.tı Valiler 

Uçüncü sınıftan ikinci sınıfa 
terli eden valiler 

Cemal Konya, lbrahim Ethem Ba
lıkeıir, beyler. 
Dördüncü sınıftan üçüncü samla 

tefri edenler 
Halit Zonguldak, Fuat Denizli, Ek

rem Çoruh, A. Riza Bolu, beyler. 
Be,inci sınıftan dördüncü sınıfa 

terli edenler 
S. Salim içe!, z. Abidin Bursa, 1. Hak 

kı Eskitehir, A. Azmi Tekirdağ, Naz
mi Kayseri, Süreyya Çanakkale, beyler, 

MUfetıişler 
Baş Müfettitliğe terfi 

Nedim Nazmi B. batmüfettişliğe, Tev
fik Talat B. birinci sınıf müfettişliğe, 
A. lhıan B. M.Rifat B., ikinci ımıf mü
fettişliğe. 

Kaymakamlar 
ikinci sınıftan birinci nnafa 

terli edenler 
Mithat Kem:ıl Edremit, M. Emin Bo

zöyük Avnürrefik Oltu, S. Faik Genç, 
Şakir Şükrü Şatak, Z. Cavit Akhisar, 
H. Nihat Fatih, M. Baha lskilip, A. Mi
tat Iğdır, A, Riza Hozat, Ramiz Vakfı· 
kebir İ, Rü§tÜ Merzifon, M. Rauf Araç, 
A. Nasrullah Lice, M. Rağıp Kalecik, A. 
Raif Eminönü M. Memduh Sarıyer, 
beyler. 

Üçüncü sınıftan ikinci sınıfa 
terli edenler 

Bahir Şile kaymakamı, M. Hayrettin 
Terme k"ymakamı, 1. Hayri Tuzluca 
kaymakamı F. Halük Tavas kaymakamı 
Halit Diyadin kaymakamı, M. Hilmi 
Mutki kaymakamı, M. Edirp Pülümur 
kaymakamı, Bedri Varta kaymakamı, A. 
Rizl\ Nusaybin kaymakamı, M. Nuri Ka
ramürsel kaymakamı, Bedrettin Artvin, 
kaymakamı, 1. Vasfi Erciş kaymakamı, 
M. Seliihattin Mudanya kaymakamı, Hil 
mi Foça kaymakamı, Sıtkı Koçhisar 
kaymakamı, Mahmut Nedim Siverek kay 
makamı, Latif Orhaneli kaymakamı, Ah 
met Akçadağ kaymakamı, Raıit Sol
han kaymakamı, Ö. Naci Savur kayma• 
kamı, M. Cemal Viranıehir kaymakamı, 
Şevket Gevaş kaymakamı, M. Celiıl Pı
narbaşı kaymakamı, Y. Ömer Bitlis kay 
makamı, A. izzet Çubuk M. Kani Kağız 
man , Beıim Karaburun, Ruhi Karakö
ıe kaymakamı, Cenap Nuh Saıun kay• 
makamı, M. Celil Göle, A, Rahmi E
leşkirt kaymakamı, M. Recai Çapakçur, 
Kemal lalihiye kaymakamı, Vasfı Ke
ban kaymakamı, beyler. 

Mektupçu!ar 
Dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa 

terli edenler 
1. Hakkı Mftlatya mektupcusu, A. 

Şükrü Kütahya mektupcuıu, beylu. 
Be,inci sınıftan dördüncü sanıla 

terli edenler 
Eyyüp Sabri Muğla, M. Şefik Kara, 

H. Hüseyin Tokat mektupcuıu, beyler. 

Nufus mUdUrleri 
Besinci sınıftan dördüncü nmla 

. terli edenler 
A. F ebmi Erzincan N ufus müdürü, l. 

Hakkı Aydın nüfuı müdürü, M. Nuri 
Van nufus müdürü, M. Hilmi Urfa nü· 
fuı müdürü, beyler. 

Altıncı sınıftan be,inci sınıfa 
tetrli eclenler 

M. Kemal Bolu, M. Fikri Sinop M. 
Fehmi Tekirdağ, A. Riza Denizli, M. Ke 
mal Bilecik, İ, Bahri Samsun, M. Nihat 
Bursa nufus müdürürler, beyleı-. 

Kıdem zamları 
3 takdirname ile bir sene kulem 

zam mı alan valiler 
Muhittin lıtanbul, Eşref Kocaeli, Ha

lit Zonguldak, S. Cemal Giresun, valiler, 
beyler, 3 takdirn:ıme ile bir sene kıdem 
zammı. 

Kaymakamlar 
Gani Gemlik, Kudrettin Polatlı, Av

nürrefik Oltu, M. Baha İskilip, M. Ra· 
ğıp Kaleci!<, A. Raif Eminönü. A. Riza 
Silvan, Gafur Tire, 1. Hakkı Mesudiye 
kaymakamlar beyler. 

M ektupcular 
Kazım B. Ankara m~ktupcuıu. 

Uzaklık zamları 
eyin reisli· caktır. ihalesi 4 • 11 • 933 cu ne ve şar 
yapmıf ve martesi günü saat 1 1 dedir. rin her heyeti ıeçil 

İsteklilerin şartnameyi gor saatinde 
Memurin kanununun 37 inci macl 

desine göre 933 senesinde uzaklık 
zammı alan valiler 

A. Mithat B. Muş, Necati Erzurum, A. 
Cevdet Kars valiler, beyler, uzaklık 
za.'"111at' 

Kaymakamlar 
M. l\.ulhir Hasankale, A. Niyazi Perva· 

ri, H. Sabri Alanya, kaymakamlar, bey
leri uzaklık zamlar. 

dikten ıonra dağılmııtır. iki sene ıonra 
toplanacak olan kongreye daha zengin 
mevzularla ittirak edilmek için serbest 
mevulardan ba!ka esan mevzu hazır
lanması tasvip ve bugünün cerrahi faa
liyeti eaas olan mühim mevzularla be
nler memleketimizi alakadar eden emra
zi sahasının topoğrafi cihetten tetkika
tı da bu raporlar meyanında ithal edil
mi§tir. Mevzular !unlardır : 

! mt>k üzere her gün ve müzaye ı 
deye iştirak için de tayin edi
len gün ve saatte Fındıklıda 3. 
K. U. Sa. AL. Kom. nuna gel
meleri. (423) (5477) 7357. 

kez K. Satın alma komisyo
nuna gelmeleri. (481) 
(5849) 
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Kuleli mektebi ihtiyacı için 1 

beldenen vapurlar 
MOREA vapuru 27 T. evvele doğru. 
MILOS vapuru 4 te§rİnisaniye doğru. 
AQUILA vapuru 6 T. saniye doğru. 
NICEA vapuru 9. T. saniye doğru, 

Burgaz, V arna, Köstence. Kalaı ve 
lb...,il için limaruınızdan hareket 

edecek vapurlar 

Mektupcular 
M. Sadettin B. Van mektupcuıu UI• 

zaklık zammı. 

Nüfus mii.ı'ıirleri 
M. Fevzi B. ErzL•l".ım Nufı.J müd, 

uzaklık zammı. 

Bir genç zabitin 
Acı ölümü 

Harbiye mektebinin bu seneki me
zunlarından zabit vekili Muzaffer Ef. 
iki ay evvel Boluda vukubulan bir kam 
yon kazası neticesinde uçuruma yuvar· 
lanmıt ve ağır surette yaralanmııtı. 
Bu genç zabitimiz ve sporumuzun en 
kıymetli uzvu aldığı derin yaralardan 
müteeaıiren evvelki ~n vefat etıniıtir. 
Cenazesi kendisini çolı: seven arkadaşla
" tarafından büyül< bir ihtifalle kaldırıl 
IDif ve Karacaahmet kabristanına def
nedilmittir. Cenazeye fırka ve Harbiye 
mektebi muzikalan ile sınıf arkadaıları 
ve kendisini çok seven kumandanlar, 
sporcular ve bir askeri kıt'a iştirak et -
mi•tir. Genç askerin mezan ba1mda 
kıt'a kumandanları Şem'i, ıüvariler na
mına Aziz, piyadeler namına Muhtar, 
topçular naınıan Hasan Fehmi Beyler bir 
hitabe İl"llt etmitler ve istirahati ruhu 
için temenniyatta bulunmutlardır. Mer
humun arkadqlan cenaze için tertip ea 
dilen ihtilalden dolayı fırka kumandanı 
Galip ve Harbiye mektebi kumandam 
izzet Pqalara tctekkür etmektedirler. 

lı!Anbul Betinci icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevirilmesi mukar

reı- bir adet elektrik motorunun 25 Tef
rinievel 1933 çarıamba günü saat on iki 
den itibaren Galatada, Kule Dibinde, 37 

No. lu dükkanda açık artırma suretile 
ıatılacaimdan talip olanların me:zkür ta 
rihte memuruna müracaatları ilin olu .. 

nur. (9009) 

1 - Cümlei viraiye tağyiratı ve sem
pati cerrahisinin en son tckimül saha
sının te~kiki. 

2 - Gruvatr denilen hastalığın mem
leketimizde hangi sahalarda ve ne ıekil
lerde temerküz ettiğinin tetlôki. 

3 - Hat'!> cerrahisinin en mühim bir 
kıammı te§kil eden yaraların iptidai ve 
müahhar tedavileri, operatör Ahmet Ke
mal, Murat, Kazım İsmail, Fahri B.ler 
bu raporların ihzarini deruhte etmi§ler
dir. 

Yeni idare heyetine seçilen zevat ıun
lardır : 

Cerrahi cemiyeti birinci reisliğine, 
Prof. Ahmet Kemal, ikinci reisliğine Gül 
hane cerrahi servis muallimi operatör 
Murat , umumi katipliğe Prof. muavini 
Karim lsrnail, veznedarlığa Haskinisa 
hastahanesi operatörlanndan Fahri bey· 
ler. • 

Azalıklara : 
Beyoğlu hastanesi operatörü, Fikret 

çocuk hastanesi operatörü Ahmet Rifat 
beyler. 

ANKARA, 23. A. A. - Milli Türk 
Tıp kongresi bugün öğleden evvel saat 
9 da toplamr§tır. Mazhar Osman Bey, 
İbrahim Tali ve Ahmet Fikri Beylerin 
reislikleri altında yaptığı celselerde, 
Boğaz ve ağızda fokalinfoktionlar" 

müderris Dr. Ziya Nuri". 
2 - Ansefalit aalgınları " Prof. Maz· 

har Oıman "'. 
3 - Myocradc iıkemisi bunala sadır 

ağrm ve şiryani iklili " Trombosy" hak 
kında mubtira Prof. Ne~et Omer. 

4 - Erken kehif tedavisi hakkında 
" Prof. Tevfik Salih." 

S - Kan nakli taribçeıi Zeki Naılt". 
6 - Göz frengiıinde tifo aı111 teda

visi ''Muallim Niyazi İsmet" .. 
7 - Grift çıbanları seririyatında ih· 

mal edilen iki nokta " Muallim Hulusi 
Behçet"· 

8 - Neşri kabil olmıyan duodenüm 
karhalannda tecrit reoecition undan aldı· 
ğımr.ı: neticeler, operetör Feridun Şev
ket" 

9 :_ Yeni nevi bir stretpokok, " Os
man Şerefettin ". 

10 - Memleketimizde sıtma mücede
leıi noktai nazarından yapılan arazi iı
lahatı " Dr. Asım lımail". 

11 - Çocuklarda belsoğulduğu " Ali 
Rlza ''. 

12 - Nekatoryaz hakkında, Hasan 
Vasfı "· 

J3 - Men!eİ kulatan ıepticopyamie 
u ihya Salih. " 

J4 - Felci umumide humma tedavi
si •'Mazhar Osman", beylerin ıerbeat 
tebliğlerini dinlemittir. 

ANAYURT 
..,ctnibi : F A R U K NAFJZ 

Türkiyenin en büyük haftalık ilim ve aan'at gazet•si. İlk sayısı 
50 ye yakın resim 30 a yakm yazı ile 

Deniz 

Perıemhe günü çıkıyor. (9032) 

' ı - • 

Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Teşrinisani 
1 

40 ton Gaz : Kapalı zarfla ınünakasası : 1 
933 çarşamba günü saat 14 te. 
30 ton Benzin : kapalı zarfla miinakasası : 1 Teşrinisani 
933 çarşamba günü saat 15 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı 
gaz ve benzin kapalı zarfla mü -ıaksaya konulduğundan şart -
namelerini görmek isteyenleri:ı her gün ve itasına talip olacak 
larm da münaksa gün ve saatierinde teklif mektuplarile bir • 
likte Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalmn Komisyonuna 
müracataları. (5466) 7386 

• •• 
K. O. ve 1. F. lataat ihti

yacı için. açık münakasa ile 
89,000 kilo patates alınacak
tır. İhalesi 1-11-933 Çar 
şamba ünü saat 16 dadır. is
teklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için de o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. Sa. Al. Kom.nuna müraca
atları. (420) (5480) 73GO 

• * • 
K. O. ve 1. F. krt'aları ihti

yacı için 50,400 kilo lahana, 
J 00,800,kilo pırasa ve 50,400 
kilo ıspanak kapalı zarfla mÜ· 
r.akasaya konmuştur. İhalesi 
l . 11 • 933 çarşamba günü 
saat 11 dedir. isteklilerin şart 
n~meyi gönnek üzere her gün 
ve münakasaya girmek ıçın 
de tayin e<lilen gün ve saatte 
tddır .,,.., •t:•uuıac mektuplari· 
le Fındıklıda 3. K. O. !SA. Al. 
Kom. nuna müracaatları. 
(421) (5479) 7359 

~ * ~-

Knoya Askeri Satın alma 
komisyonundan : 

Konyadaki lataat için ka
pah zarffa münakasası iıan e· 
difen 477,000 kilo unun mü· 
nakasası görülen lüzum üzeri
ne 28 • 10 - 933 günü saat 16 
ya temdit edilmiştir. Evsaf ve 
~erait aynidir. 1·aliplerin nü· 
ınune ve şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
girmek için o gün ve vaktin 
den evveJ teklif ve teminat 
r11ektuplarile Konyada K. O. 
Satınalma komisyonuna mü
racaatları. (3347) (5481) 

7361 
~ • * 

Çatalca Mst. Mv. Kıtaatı-
"r. • • • 
ıntıyacı ıçm açık münakasa i-
le 9,100 kilo pırasa, 5.200 ki· 
lo lahana ve 6,500 kilo ıspa
nak satın alınacaktır. lhafosi 
1 · 11 • 933 çarıamba günü 
ı1aat 14 tedir. isteklilerin şart 
nameyi gönnek üzere her gün 
ve ~üna.kaaaya girmek için 
tayın edılen gün ve saatte F ın
dıklıda 3. K. O, Sa. Al. Kom. 
nuna eglmeleri. (425) 

(5475) 7355 .. * * 
Çatalca Mat. Mv. kıtaatı 

ihtiyacı için açık münakasa i
le 13,000 kilo patates ahna
caktır. İhalesi 1 • 1 1 • 933 
Çar§amba günü saat 15 tedir. 
isteklilerin şartnameyi gör 
ınek üzere her gün ve müna
kasaya girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. Sa. Al. Kom. nlma 
gelmt:leri. (424) (5476) 

7356 

[r. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddesi No. 33 

(7971) 6997 

2450 çift tire çorap 19-11-933 
pazar günü saat 15 te aleni 
münakasa ile alınacaktır. Nü
mune ve şartnamesini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatinde teminatlarile , 
Merkez Kumandanlığı Sa 
tınalrna Komisyonuna gelme
leri. (482) (5848) : 

* * * 
Haydarpaşada bulunan As 

keri Tıbbiye mektebinin 300 
ton eşyası Haydarpaşadaki 
mektepten deniz vasıtasile 
yükletmek ve Sirkecide vasıta 
dan alarak Beyazıttaki yeni 

MILOS vapuru 4 _ 5 T.saniye doğru. 
yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limalan için 
hareket edecek npurlar 

AVOLA vapuru Iİmannn.rzda. 
KAVALA vapuru 30-31 T. evvele 

doiru. 
DERINDJE vapuru 5-6 T. saniye 

doğru. 

AQUILA vapuru 7-8 T. saniye doğ. 
ru. 

NICEA vapuru 9-11 T. saniye doğru 
MILOS vapuru 16-17 T. saniye dofru. 

Fazla tafsiliıt için Galata'da Ova. 
kimyan hanında Laıter Silbermann 
ve Şürekası vapur acentalığına mü

racaat. Telefon: 44647 • 6. (7831) -mektep binasına taşımak üze- 1 ACELE, iYİ • 
re naktiyesi 16- l l-9J3 per .. -.. ---
şembe günü saat 14 te aleni Tesviyeciler aranıyor 
münakasa ile yapılacaktır. Ta ls:.ınbula yakın bir fabrika içın ı u 

liplerin belli saatınde teminat-
ev~aftı işçiler aranıyor. llonservis \ e 
ve;;aik ;;uretlerini ve talip oldukları 

lari ile Merkez K. Satın alma ürrc t leıi havi talcpnamclerinin l\araköy •· 
komisyonuna gelmeleri. ( 4ıs0) posıahancsindeki 11 50 numaralı kutuya 
( 5828) tevrlilrn. 9fl0 ( -* * * Harbiye ve merbuti mek-
tepler ihtiyacı icin 7000 kilo 
kesme ve 4000 kilo çubuk ma
karna ile 1500 kilo arpa ve 
500 kilo tel şehriye 16 °l"eşrini
sani 933 perşembe günü saat 
14 te aleni münakasa ile alı
nacaktır. Taliplerin belli saa
tinde teminatJarile birlikte 
Merkez Kumandanlığı Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. 
(479) (5825) 

• • • 
Harbiye mektebinin 8 aylık 

ihtiyacı için 65,000 kilo ko • 
yun eti 6000 kilo kuzu eti 
20000 kilo sığır eti 26-10-933 
perşembe günü saat 14 de ka 
palı zarfla satın alınacaktır. Is 
tekülerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasya gi 
ri§eceklerin belli saatinden ev 
vel teklif mektuplarını Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko. 
misyonuna vermeleri. 
(353) (5304) 7162 

• • 
Harbiye mektebi için 350 

ton larıple kömürü 2-1 1. 
933 perşembe günü saat 14 te 
kapalı zarfla satın alınacak
tır. Şartnamesini görecekle
rin her gün ve münakasaya 
girişeceklerin belli saatinden 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlı
ğı Satmalma Komisyonuna 
vermeleri. (405) (5486) 

• • • 7387 

Istanbul birinci iflas 
memıırluğundan: 

Marpuççularda büyük abut efendi ha• 
nmda mevcut ve müflis bir ıirkete ait en 

vai konservalar ıehri halin 26 cı pcrfeın 

be rünü saat on dörtten itibaren açık art• 
tırma ile satılacağından talip olanların 

müracaatlan ilan olunur. (9020) • 

kanın alt kısımlarının tebdili 
2-11-933 perşembe günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
yaptırdacaktır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebi
lir. Taliplerin belli saatinde. 
teminatlarile Tophanede Mer
kez K. Satın alma komisyonu 
na gelıneleri. (400) (5492) 

7391 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyaçı i 

çin ( 16514) kilo Benzin kapa 
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 
2-11-933 perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün · 
ve taliplerin belli saatten ev
vel teklif mektuplarmı komis
yon riyasetine vermeleri. 
(409) (5507) 

739$ ••• 
Askeri Matbaa için nümu

neai veçhile 900 yarda kana
viça 25-11-933 çarşamba gÜ. 

nü saat 14 te pazarlıkla alına~ 
cakhr. Taliplerin belli saatin' 
de teminatlan ile merkez K. 

Harbiye n_ıektebi için 500 Salın alına Komisyonuna gel 
ton Lavamarın kömürü 2-11- meleri. (475) (5812) 
933 perşembe günü saat 15 te 7790 ' 

kapalı zarfla satın alınacaktır. · * * * 
Şartnamesini göreceklerin her Merkeze Bağlı kıt'at ve 
gÜn ve münakasasma iştirak ınüessesat ihtiyacı için 3400 
edeceklerin belli saatinden ev· kilo sığır eti 25-10-933 çar
vel teklif mektuplarını Topha şamba günü saat 14 te pazar 
nede Merkez Satın alma komis lıkl.a 3lmacaktır. Taliplerin 
yonuna vermeleri. (404) .l\1erkez Kumandanlığı Satı;ı 
(5489) 7389 alına Koınisyonuna gelmeleı-i. 

* * • (476) (5813) 
77!11 

Askeri Müzedeki 17 came-
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Daımi gençliğin sırrı: 

FARUKİ'nin 
Her keseye SILEZYA uygun 

ANTARSİT 
Zambak suyunda 

I•-• saklıdır. • (8396) --111 KOK 
KÖMÜRLERİ 
7300 KALORi 

HAYRA 
Fesane Mamulatı 

.--Dr. İHSAN SAMI--. 
ve Tıfo ve Paratifo Aşısı 

Tifo ve Paralifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri çok kafi muafiyeti 
pek emin bir aşıdır. Ecza depolarında 

N. DA VRANOF: Galata, Merkez Rıhtım Han, zemin kat 
No. 112 - 113, Telefon: 44587 

1 
Yerli Mallar Pazarı 

1 lstanbul: Bahçekapı Beyoğlu: istiklal caddesi 
.. _ .. bulunur. - ' ~965,~ ... --· 

7177 1 

HİLALIAHMER 
MERKEZİ UMUMtSiNDEN: 

Cümhuriyetin onuncu y1ldönümünün mes'ut bir 
hatırası olmak üzre Viyana'ya sureti mahsusada 
sipariş edilen oyunkağıtları 25 birincitaşrin 1933 tarihinden 
itibaren HILALIAHMER Satıs Mağazasında muhterem 

' müşterilerin emrine arzedilecektir. • [9J121 

_ ................................. 1 .. --... -~ 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 
Bürhan Cahit 

Gazi'nin Dört Suvarisi 
Bi rb ,, Crhlt 

Izmirin Romanı 
Bürhan Cıhit 

Mudanya, Lozan, Ankara 
Bürhan Cahit 

On Yılın Destanı 
Halit Fa!ıri 

ihtiyat Zabiti 
Bürhan Cahit 

Muharebe Gazları 
Dr. Hasip Lütfü 

İtalyacadan Türkçeye Liigat 
Şemsi Talip, Tubino, Finatıer 

Ahlak ve Dinin iki Kaynağı 
Birinci Kitap: Ahlakın iki Kaynağı 

50 Kurut 

50 Kuru§ 

50 Kuruş 

50 Klıruş 

50 Kurut 

75 Kuruş 

150 Kuruı 

Bergstondan müterc:mi Mehmet Emin 100 Kurut 

ı--• Naşiri: KANAAT KITAPHANESI (9031J 

Maarif Vekaletinden: 
Cümhuriyetin onuncu yı d Jn ümü münasebetile 

Ankara Ticaret Lisesinde 
si açılacaktır. 

bir kitap teşhir ve satış sergi-

Muhtelif kitap evlerinin hususi barakalarla İştirak e
decekleri bu sergide müstakil baraka tutamayan tabilerle ken 
di hesabına telif ve tercümeler yapan serbest muharrirler için 
de hususi bir pavyon bulunacaktır. 

Umumi pavyonda eserlerini teşhir etmek ve sattırmak is
teyen küçük tabilerden beş lira İştirak bedeli alınır. 

Serbest muharrirlerin eserleri meccpen teşhir ettirilir 
ve sattırılır. Sergi sonunda hesaplar ve ii'Aeler sahiplerine gön 
derilecektir. Teşhir ettirmek ve sattırmak işleri sergi idaresi 
tarafından yaptırılır. Bunun i;;in ayrı ücret alınmaz. 

Bu suretle eserlerini teşhir ettirmek ve sattırmak arzu 
edenler nihayet ayın 24 üne kadar sergiyi idareye memur An
kara Ticaret Lisesi Müdürlüf.üne müracaatları lazımdır. 

(5838) 

İstanbul Sihhi Mue.ssesesler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Tıp talebe yurdu icin lüzumu olan (Z60) adet muıamba gamselenin 
ol baptaki şartnamesi veçhile ve 7 (Teşrininni) 933 Salı gü ıil 1aat 
14 C:e aleni münakasa auretile setııı alınmak üz~r• milnakanya koı:
mutlur. Bu baptaki şartname ve numuneyi görmek isteyenlerin Ko· 
misyoıa mücaatları. (5615]. 7544 

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

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

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kumaşı Dairede Mahfuz nümunesine tevfikan gösterile

cek fabriakdan alınmak üzere İdare müstahdemini için 230 i
la 250 talam kışlık elbise ile ayni miktarda kasketin imali 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
9 Teşrinisani 933 tarihine müsadif perşembe gü-
nü saat 14 te ihalesi İcra kılınacağından taliplerin bu baptaki 
şartnameyi görmek üzere Gal..ıtada Rıhtım Caddesindeki İda 
rei Merkeziyeye müracaatları. (5703) 

Umumi Ne,riyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. 

-8646 

Borsa ve Osmanlı Bankası 
Komiserliğinden1 

Emlak ve Eytam Bankası tarafından çıkarılmış olan (B) 
tertibinden her biri itibari (Elli) lira kıymetinde 
(200,000) hisse senedi bankanın iş'arı ve Maliye V~kaletinin 
tebliği üzerine İstanbul Menkul kıymetler ve kambıyo borsa
sında tescil edilerek işbu senetlerin borsada alınıp satılmasına 
müsaade edilmiştir. (5840) 

Muhtelif eşya satışına ait bir tashih 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
24 - Eylül 1, 6, 12 T. Evvel gazetemizle Hakimiyeti Milli 

ye, Anadolu gazetelerinde yazılı ilanlarımız 24 olarak göste
rilen fasıl numarası 23 ve sıfır olarak gösterilen fasıl numa
rası da 30 olduğu tashihen ilan olunur. (5839) 

On Birinci Hudut Taburu 
Kumandanlığından: 

Cinsi Kilo Cinsi Kilo 
Dakik 40000 Şeker 2000 
Sığır Eti 10000 Pirinç 2000 
Odun 15000 

Uzun köprüdeki Asker ihtiyacı için yukarda yazılı 5 
kalem erzak 12-10-933 tarihinden 31-10-933 tarihine kadar 
yirmi gün müddetle münakasaya çıkarıldığından talip olan 
ların teminat akçelerile birlikte 4-11-933 cumartesi günü saat 
16 da komisyona müracaatları ilan olunur. (5620) 

7556 

Liseler Alım Satım K(] misyonundan 
Komisyonumuza merbut İstanbul Erkek Lisesi mes

leki kısmı talebesine yaptırıla<'.ak olan elbise İçin (375) met 
ro yerli kumaşa ihtiyaç görülmüş olduğundan 8-11-933 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üze-

zere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin ku 
maş numunesini görmek üzere. mezkur L~sedeJ? Kom~.sl'.?n 
kalemine ve müna~asaya iştır ak edeceklerın de ıhale gunu te 
minatı muvakkate m:ıkbuzlarile beraber Komisyonumuza mü 
racaatları. (5760) 7748 

İtimadı Milli Türk Sigorta 
Anonim Şirketinden: 

26 Ağustos 933 tarihinde toplanan fevkalade Hey' eti Umumiye 
Şirketin 933 senesi Haziran sonu hesaplarını tasdik ederek sermaye
nin (62500) Liraya yani nıaıf derecesine tenezzülünü ve bu itibar ile 
hisse senetlerinin kıymetini yüzde elli noksaniyle beşer Lira tesbit ey
lemit ve (62500) liraya indirilen sermayenin (200,000) liraya iblağı
nı tahtı karara almıştr. Tezyidi sermayeye ait ilanatı kanuniye 1, 2, 3 
Eylül 933 tarihlerinde icra edilmiş olup bıı kerre dahi ayni karar icabı 
olarak tenkisi sermaye muamelesine mubaferet edilmittir. 

Kanunu Ticaretin 395 inci maddesinde yazılr hükümlerle mütea
kip maddelerde yazılı ahkam dairesinde ashabı matlubun alacaklarını 
kaydettirmek üzere Şirketin Galatada kain itimadı Milli Hanındaki 
merkezine müracaatları ve üç sene zarfında iade edilmeyen hisse se· 
nedatının iptal ve hisse sahibinin hakkı iskat edileceği ilan olunur. 

(7703) iDARE MECLiSi 

Diyarıbekir 
Belediyesin 

7002 

en: 
1 - (139,395) yüz otuz dokuz bin üçyüz doksan beş 

lira bedeli keşifli Diyarıbekir Elektrik tesisatı 18-10-933 ta 

~ • J 

Cumhuriyet Bayramında 
Üsküdar Tramvaylar1nda Tenzilatlı Tarife 
Üsküdar-Kadıköy ve havalisi Halk tramvayları Şirketinden : 

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönü münü büyük bir canlılıkla kutlulamak i
çin üç gün ıürecek olan ıenliklerde muhterem halkımızın gidiş ve gelişlerini ko
laylaıtırınak üzre 29,30, 31 Birinci Teırin 1933 tarihinde Tramvaylarımızda ten
zilatlı tarife tatbik edileceli:tir. 

Mutat tarifemize göre vaıati hesapla% 36 nispetinde tenzilatlı olan 6u tarife
de yolcu biletlerinde % 38 ve diğer biletlerde % 59 a kadar yükselen büyük bir 
tenzilat vardır. Fazla izahat için bekleme yerlerindeki tarifelere müracaat. 

(8825) (7759) 

' DEVLE'f DEMIRYOLLARI İDARESİ iLANLARI 1 
1 - Cümhuriyet Bayraını dolayisile 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 iJe Haydarpaşa - Fevzipaşa -
Haydarpaşa arasında Toros sür'at katarı yalnız birinci ve i
kinei mevki arabalarla yataklı arabalardan müteşekkil ola
cak ve bu katarlara üçüncü mevki yolcusu kabul edilmiye• 
cektir. 

3 - Üçüncü Mevki yolcular Haydarpaşa • ' 
Adana • Haydarpaııa aras mda hergün işleyen ve Haydar 
pa~adan saat 10,10 da Adana dan 7,20 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 Anlfaraya hergün saat 
10,10 ve 19,10 da kalkan tren)erle seyahat edeceklerdir. 

Fazla İzahat İçin istasyon Iara müracaat buyurulması ilan 
olunur. (5761) 7749 

Asğari 13 ton ücrteine ta hi tutulmak şartile : ! 
Her Nev'i çam, kayın ve giirgen ağaçlarından yapılmış 

tahta, kiriş, hatıl, ı: direk, lata, kalas, tomruk, sırık, travers 
halindeki işlenmemiş kerestelerle : 

Y uınurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda 
kullanılmak üzere işlenmiş ve hazırlanmış tahtalara, 1-11-
933 tarihinden itibaren yeni bir tarife tatbik edilecektir. 

Bu tarifeye göre alınacak ücretler beher ton ve kilomet 
re için maktuan : 

1den100 kilometreye kadar 4 kuruştur.' · .. , 
101 den 300 kilometreye kadar 100 kilometre ücretine ila• 

veten 2 kuruştur. 
301 den yukarı kilometreye kadar 300 kilometre ücreti-

ne ilaveten 1 kuruştur. j 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
,(5833) 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak : 
Çimento, alçı, kiremit nakliyatına 1-11-933 tarihinden 

itibaren yeniden tenzilat yapılmıştır. Tafsilat için İstasyonla
ra müracaat edilmesi. {5834) 

Eskişehir Deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin ka
palı zarfla münakasası 13-11-933 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. ( 5824) 

lstanbul Üniversitesi 
Eminliğin den: 

rinhinden itibaren altmış dört gün müddetle kapalı zarf usuli Cümhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama mü-
le münaaksaya konulmuştur. nasebetile üniversitede bir konferans serisi tertip edilmiıı-

2 Teklif mektupları 21-12-933 perııembe gÜnÜ saat t" 
ır. 

on ikide Diyarıbekir Belediye Dairesinde Belediye Encü- Bu konferanslar aşağıda yazılı günlerde Fen Fakültesin 
meni tarafından açılıp tetkik olunacaktı.\. Mezkur saat- deki Üniversite Konferans salonunda saat 16 da verilecek
ten sonra verilecek mektuplar kabul olunmaz. Teklif mektu tir. 
bile birlikte (10,455) on bin dörtyüz elli beş liralık nakit ve- 1 - 25 Teşrinievvel çarşamba: "İki devrin maliyesi- Prof. 
ya nakit makamına kaim olmak üz.ere bir. banka teminatı veya İbrahim Fazıl Bey. 
nakit makamına kaim tahvilat verılecektır • " lki devrin Hukuku - Mual-

3 -Tesisat bedeli mukavelenin_imz~sı~ n:ıüte~kip ~~~e \ _ _ . lim Sıddık Sami Bey. 
her bir haı:ıka kef~leti .verilmek şartıl~ yı~mı b~~ .. lira hutun J2 - 26 Teşrinievvel ı>erşembe: " C~huriyette Otorite-
malzemenın mersıne ihracında 0 ? hı_n lira, h?tun m~lzem: · Muallim Menemenli Etem Bey. 
nin Diyarıbekire vüsulünde . on hın lıra, fabrıka!11'1 ıkmalı " Cümhuriyette tarih telakki-
İnşasından ve on beş gün faalt~etten sonra. ka~uli mu.vakkat ' si - Prof. Muavini Şevket 
irrasile beraber on bin lira verıLnek ve ~~kiy~.sı k~bulı m~- Aziz Bey, 
vakkatten itibaren birer sene vade ve uç musavı bono ıle 3 - 28 Teşrinievvel cumartesi: "İki devrin sıhhiyesi- Prof.' 
senede ödenmek suretile tesviYe ol~n~caktır:. . · - Muavini Fahrettin Kerim Bey. 

4 - Tesisat ve inşaat iha~~ ı ar~hınden ıtıbaren hır sene " Cümhuriyette ilim ve kül-
zarfında ikmal edilecektir. M.ıtemımm kaytlar şartnamede tür - Prof. Muavini Tevfik 
yazılıdır. \ Remzi Bey. 

5- Bu hususta daha fazla malumat almak üzere müna- Ayrıca Bayram geceleri Profösörler ve Talebe tarafın-
kasa şartnamesini İsteyenlerin Diyarıbekir Belediyesine dan Üniversite meydanında hitabeler yapılacaktır. Bu konfe
müracaatları ve proje ve fenni şartnameyi isteyenlerin İs- ran3larda bütün Üniversite ve Yüksek Mektep Profösör ve 
tanbul Şehir Emanetine müracaatla yirmi türk lirası mu- talebesinin hazır bulunması ehemmiyetle rica olunur, 
kabilinde alabilecekleri ilan olunur. (5845) - -~ 

1
(5852) 


