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Silahları bırakma konfe
ransı İngiliz kabinesinin ver· 
diği bir karar Üzerine yeni
den tehir edilmiştir. 

Tel: { 

• • •• 
Müdür: 24318. Yazı i,leri müdürü: 24319. 
İdare Ye Matbaa: 24310 . 

Macar 
Dostlarımız için ,11111111111111111111111111111111 ı• AF KANUNU GORU U .... u : 111i11111111111111111111 1111111 ~ 

Ankara görütmeleri yalnız Ma
car ve Türk nazırları arasında VU· 

kubulmadı. Orada bizzat milletler, 
Türk ve Macar milletleri biribir· 
!erile görüşüp anlaştılar. Bir Ma
car gazetesinin bu teşhisi ne kadar 
zariftir! 

Meclis merasim salonunda Gazi Hz.nin riyasetlerinde içtima 
yapıldı, Af Layihasının ana hatları üzerinde müzakereler oldu 

--

-
rin~~::=1ı~:;:=~=~r ::;:!~1i~i Toplantıda Kazım, İsmet Paşalar, Dahiliye, Adliye Vekilleri ve Ali Bey 
ve Hariciye Nazırile Macar heye- ANKARA, 24 (Telefonla)_ Bu Kaya ve Saraçoğlu Şükrü Beylerle bu içtimada layihanın anahatları Ü· ı cezaları alla tabi olacaktır. • 1 on dörtte içtimaa davet edilmi§tir. 

bulunmuşlardır -
tinin Türkiyeyi ziyaretleri bu dost gün akıama doğru Gazi H:ı; •• nin lırka grupu reis vekiUerinden Al- zerinde esaslı kararlar verilmiıtir. Umumi al layihcmnm diğer mü- içtimada umumi al kanunu layiha-
memlekette en derin dostluk hisle· riyasetlerinde Millet Mecfüi mera· yon mebusu Ali Beyin İftirak ettiği Hükumetin yarın ıuıbah BüyÜk him e•a•ları hakkında alacağım tal n tetkik edilerek müstaceliyetle --
rinin tezahürüne sebep oluyor. Bil- - sim salonunda bir içtima akdedil • bu içtimada umumi al layihaaının Millet Meclisine takdim edceği u • ıilatı geç vakte kadar bildirece - müzakeresi temennisi ile heyeti u • 
hassa Türk inkılabı, onu yaratan - mi§tir. BüyÜk MiUet Meclisi Reisi ana hat/an üzerinde bazı müzake- mumi al layihasmm ihtiva ettiği ğim. mumiyeye sevkolunacaktır. Layiha 

--
-

Büyük Gazi ve umumiyetle Türk = Kazım Paıa, Baıvekil ismet Paıa, reler cereyan etmiftir. hükümlere göre istiklal mahkeme- ANKARA, 24 (Telefonla • saat P"rıembe günü heyetiumumiyede gö 
milleti için Macar gazetelerinde = Dahiliye ve Adliye vekiUeri Şükrü Geç vakte kadar devam eden ]eri mahkiimlarmın geriye kalan 23) - Adliye encümeni yarm ıaat rüıülecek kanuniyet ke•bedecektir. ---
i:h ;:;:ne !i':~=~ k'~~!eu!df ;O:U:e~ m!lnt 11111111111111111111111111111 l lll lll il llllll il lll lllll l lll il il lllll il lll il 111 lll il il lll lll il lllll l lll il llll lll il il il 1111111111111111111111111111111111U111mtıı1111111111111111111111 U lll il 1111111111111111111111111111111111 1111111111111lllU11111UIU1111111111111111111111111111UllU1111111U111111 11111 h ,,, 
nelik cümhuriyet idaresinde, bata· • f e 1 • • d •• 1 ~ 11/ 1 

~:;:r::~~r, ancak bir kaç asra sığar, Macar mısa ır erımız un il Rus misafirleri- u 
Macar milletinin bize karşı ne 

sıcak duygularla mütehassis oldu
ğunu yeni öğrenmiş değiliz. Karşı· 
lıklı sevgi ve duygularımızda müş
terek uzun bir hayatın, tarihin de 
tesiri olmuştur. Vakıa Osmanlı ta
rihinde Macarlarla uzun bir müca
delemiz oldu; fakat bu mücadele 
devrinin hatıraları, her iki millete 
•eref verecek asalet ve kahraman
lık misallerile doludur. Bugün bi
le o hatıraları yadetmek suretile 
derin bir memnuniyet duymakta
)lz. 

Son Ankara görüşmeleri netice
ıinde Türkiye ile Macarasitan ara
sında mevcut olan muahedenin 
teındidine karar verildi. Bu karar, 
her feyden evvle, iki memleketin 
biribirlerinin politikasına emniyet 
ettiğini gösteriyor. Şüphe yok ki, 
iki tarafın da müdafaa ve takip et· 
tiği politika, mutlak bir sulh poli
tikasıdır. Milletlerin biribirile can
dan anlatmaları için muahedelerin 

nıaddeleri kafi gelmez. Bu anlaş· 
malarda, milletlerin yüreğinden 
kopan samimi arzuların da bakim 
olması tarttır. Bu bakımdan Türk
Macar devlet adamlarının anlaş
malarında mütkülit olacağını hiç 
bir zaman düşünmedik. Çünkü bu 
U)'Ufmanın ilk ve en mühim tartı 

olan milletlerin anlatma ve kaynal
maları esasen vakidir. Şunu da 
ilave etmek lazım ki, Peşte ve An. 
karanın anlatmalarında hakim o
lan yalnız kartılıklı sevgi ve hüs
nüniyet değildir. Memleketlerimi
zin mütterek menfaatleri de can
dan anlatmayı İcap ettiriyor. 

Dostlarımızın hakiki vaziyet ve 
temayüllerini olduğu gibi bilmeğe 
mecburuz: Macar milleti, Umumi 
harpten yaralı, ıstıraplı "ve çok za
rarlı çıktı. Umumi harpten sonra 
yapılan muahedelerin, baştan aya
ğa kadar, adalete, maslahate uy
gun olduğunu hiç bir zaman iddia 
etmedik. Bilakis bugünkü siyasi 
tetevvüşlerde bu muahedelerin 
menfi tesirleri olduğunu bir çok 
Vesilelerle gene bu sütunlarda izah 
ettik. Bu bakımdan Macar kardet· 
!erimizin de bazı dilekleri ve tiki
yetleri vardır. Hatta bu dilekler
den, tikayetlerden mühim bir kıs
mı da haklı olabilir. Bir adaletsiz
liğin izalesi mevzuubahis olduğu 
zaman, bunun için kullanılacak s!· 
labları, vasıtaları iyi seçmek la
zımdır. Bizim kanaatimize göre a
daletsizliğe maruz kaldıklarından 
tikayet edenler,adaleti harp ve tid
det politikasında değil, samimi bir 
au~ı politikasında aramalıdırlar. 
Sulh yolu ile aranan hakları verme
mek için,herkesi ikna edecek esba
bı mucibe bulunamaz.Cihan efkarı
umumiyesine kartı ise, bir haksız
lığın uzun müddet müdafaasına 
imkan yoktur. Macar milletinin ve 
onu temsil eden devlet adamları
nın da böyle düşündüklerini, milli 
emellerine erişmek için samimi bir 
sulh politikası takip etmek istedik
lerini görmekle gerçekten memnun 
oluyoruz. 

Siirt Mcb'usu 
~IAHMUT 

Belçika kralının ziyareti 
BRÜKSEL, 24. A. A. - Kral ve Kra

liçe, yanlarmrlan nafia nazm olduğu hal 
de Lim?ourg' <l•ıU. Albo~t kanalı fabrika 
lar·- ,.._ ..... -• , . .. , .. t,.. ..• ı .r. 

gece T ekirdağdan geldiler l'ükL:i::::::ı~:üyüı 
Tekirdağlılar emsalsiz tezahürat yap- tezahuratla karşılanacail 

1 h• b b T •• k Muhterem miaafirleriıniz yük -ti ar' şe lr aştan aşa · Ur aek Rus ricalini getirmek üzere Si-

M b ki 1 d t vastô~ola hareket etmi§ o!an İzmir ve acar ayra arıy a onanmış l vapu~ dün ge.:e oraya muvaaalat 

Misafirler bu akşam gidiyorlaı 
Macar milliyet • 

perveri Rakotzi'nin 
evini ziyaret et .. 
mek Üzere Tekirda 
ğma gitmit olan 
Macar Ba,vekili M. 
Goemboes ve Hari-
ciye nazın M. de 
Kanya ve Macar 
sefiri M. de Tabi 
ve refakatlerindeki 
zevat, ve iki yÜz ki
§İlik Macar heyeti 
dün akfam geç va
k.it tehrimize dön • 
m~lerdir. M. Go -
emboeş ve M. de 
Kanya bu akşam 

konvanıiyonel tre -
nile tehrimizi ter • 
kedecPklerdir. 
TEKIRDA~l 24 

(Milliyet) - Muh
terem miaafirleri • 
miz Macar Batve -
kili M. Goemboes 
ve Hariciye nazırr 
M. de Kanya refa
katlerinde bulu • 
nan 7.evat ve sefiri .. 

Macarların milli kahramanı Ra kot•İ Fren• 
(Milliyetin hususi resimlerinden) 

miz Behiç Beyle birlikte bu aabah aa
at sekizde Ertuğrul yatile limanımızı 
tefrif ettiler. Kardeı milletin büyük • 
!erini vilayet namına mektupçu ve li • 
va kumandanı beyler karşıladdar. 
Tam aaat J 1 de Başvekil Hazretleri 
maiyeti ile iskeleye çıktı, bir kıt'a as
ker resmi aeli.mı ifa etti. Tekirdağı 
halkının coşkun tezahürat ve alkıtları 
arasında misafirler evvela Vilayet ko-

naiına giderekt valı beyi ziyaret et -
tiler. Çok aamimi hitabeleri~ iki d_o•! 
milletin ruhlann<la yaşattıgı aamımı 
sevgiyi izhar etmiılerdir. Misafirler 
hükümet konağından ayrıldıktan •o!'· 
ra liva kumandanlığını ziyaret ve hı • 
!ahara yata avdet etmiflerdir. Takri • 
ben yinni dakika sonra mebuslar~ız 
Cemil, Celal Nuri, ve Mahmut Rasım 

(Devamı S inci sahifede) 

Fransız kabinesi ekalliyet-
te kaldı, istif asını verdi 

Cümhur reisi buhranı çabuk bir sona bağ 
lamak için hemen istişarelere başladı 

l&tilasını veren Fransız kabinesi reisi 
M. DALADIER 

PARIS, 24 (A.A.) - Fransız ka • 
binesi mecliste 241 reye kartı 32~ rey 
ile ekalliyette kalmıştır. Bunun uze -
rine Başvekil M. Dala~ier, .aa~a~ saat 
3 te Reiaicümhura kab1nenın ustıfaaını 
vermiştir. 

Kabine nasıl devrildi? 
PARIS 24 (A.A.) - Meclis, hü • . . 

kUmeti devirmi~tir. Ae1iı amortı ıan " 

dığına müracaat ile kapatmak huau • 
sunda soıyalistler tarafından yapılan 
teklif, hükiımetin bu sandığın bütçe 
muameleleri ve düyunu umumiye için 
olduğunu aöylemesi üzerine reddedil
dikten sonra meclia M. Daladier'nin 
ıiddetli bir müdahalesini dinlemittir. 
Baıvekil, bugün dünyanın en kuvvet
li paraaı olan frangın daha §İmdiden 
spekülasyon hücumlanna maruz kal• 
dığmı, bu fer.Ut altında hükiımetin 
mali projesinin kabul edilmesini aöy
Jiyerek demiıtir ki: 

- lnflation bir İstifham noktası • 
dır. Herkea bu tedbirin aleyhindedir. 
Ne inflation ne de deflation, Frank ol 
duğu gibi kalmalıdır. Fakat bu nasıl 
yapılabilir? 

M. Daladier, bundan sonra herke
ıin ve memurlann fedakirlığa hazır 
olduğunu &Öylemi§, cümhuriyetçi ekse
riyete hararetli bir hitabede bulun
muıtur. Celse tatilinde sosyaliatler 
45 muhalif, 8 müstenkif reye kartı 
55 rey ile hükümet projesi aleyhinde 
rey vcrmeğe karar vermi~lerdir. 

Celse açılınca M. Blum, kürsüye 
çıkarak sosyalistlerin aleyhine rey ve
receklerini bildinniıtir. 

Radikaller namına mebus Dalbaa, 
meclisi, hükümeti tutmağa hararetle 
davet etmiıtir. 

(Devamı S inci sahifede) 

etmi} bulunacaktı. Misafirleri -
mizi;, mihınandarlıklanna Ha
ncıye Vekaleti müdürlerinden 
eski Moakova aefareti müste§&rı 
Cevat ve Kemal Beyler tııyin edil
mitlerdir. Miaafirlerimiz Ankara • 
dan sonra İzmiri de ziyaret edecek 
)erinden oradaki istihzaratla me~ • 
1'!U) olmak üzere Ankaradan lzmire L (Devamı 5 inci ·=~W 

Türkçe ve 
Gençlerin 
Bir müracaati 
Tehdit ve suç var mı, tu
tulanlar serbest bırakıldı 

Müh.,ndis mektebinden bazı ıırenç • 
ler c:iün muhtelif mi.ıseseaelere müraca 
atla iainıJerini türk 
çelettinnelerı te . 
menniainde bulun .. ~ 
muılardır. Bu genç 
ler türkçe mukabil 
]eri varken bazı nıa 
ğazalarm türkçe ol 
mayan iıimler kul 
lanmalanm ınuva. 
fık bulmamıtlar ve 
bu mağazalara me
ktuplar bırakarak 
isimlerini türkçeJef 
tirmelerini rica et· 
miılerdir. Gençle . 
rin bıraktıklan mek
tup aureti §udur: KENAN BEY 

YURTTAŞ 
• • • • • • • • • • mağaz.ası müdürlüğüne 

Cümhuriyet bayramına kadar: 
1 - Enatitü dö bote, Bazar dö le • 

(Devamı S İnci sal:ifede) 

Parlamentolar 
Konferansı 

Fazıl Ahmet Beyin 
gazetemize beyanatı 

Fazıl Ahmet Bey 
Parlamentolar birliği konferansı • 

na iıtirak eden murahhaalarrmız • 
dan Fazıl Ahmet Bey de dün şeh
rimize avdet etmiftİr. Muharrirlerimiz
den birisi Fazıl Ahmet B. le mülakatta 
bulunarak kendisinin konferans hak -

(Devamı 5 İnci sahifede) 

1 

Tayyareler dün Yeıilköy hava istasyonuna nalıledilirken., 

Hediye edilen tayyareler 
Pün Y eşilköye nakledildi. Bir iki güne 

kadar tecrübeleri yapılacak .. 
Dün ordumuz misafirlere bir ziyafet verdi 

Dostumuz Sovyet Ruaya tarafından 
ordumu2:a hediye edilmiı olan dört 
tayyare, dün Y eıilköye nakledilmiı • 
tir. TayyareJerin bir iki güne kadar 
te.:rübeleri yapılacaktır. Tayyareleri 
tebrimize getirmiı olan ve Ceneral 
lliyen'in reialiği altında bulunan Rus 
heyeti terefine dün sktam kumandan 

1 

1 

Şükrü Naili Paşa tarafından Perapa
?as otelinde bir ziyafet verilmiıtir. Zi
yafette kcılordu erki.nı harbiyeai ile 
Rur konscıloshanesi erkanı hazır bu • 
lnnmuşlaıdır. Bu akşam Tayyare ce • 
miyeti de, Rus dostlanmız ıerefine 
bir ziyafc~t verecektir. 

Programın ikinci kısmı 
da dün· teshit edildi 

Konferanslar nerelerde ve kimler 
verilecek? tarafından 

Cümhuriyet bayramında lıtanbul en 
ıüslü, en ıııklr günlerini yaııyacaktır. 
Geceleri ıehrin muhtelif yükı~ nokta· 
!arına konacak kuvvetli projektörler her 
tarafı gündüz gibi yapacaktır. Şehir baı· 
tan ba§a J§ık içinde yüzecektir. 

Üç gün bayramda geceli gündüzlü 
yüz binlerce halk sokaklarda, caddeler
de heyecanla kaynaşacaktır. 

Belediye önüne lstanbulun en muaz. 
zam takı yaptırılmağa başlannuıtır. Bu 
tak son derece kuvvetli elektrik ampul
lerile aydınlatılacağı gibi, şehrin timsa
li olmak Üzere bol, yeşil defne dallarile 
tun'i ağaçlar yapılacaktır. 

Bayram günlerinde bütün halk sokak· 
larda olacağı için, yemek yemek ihti. 
yacında olan halkla lokantalar dolacak
tır. lstanbul kutlulama komiıyonu lo
kantacılar cemiyeti vasıtasiJe bütün ]o .. 
kantalarda bayrama mahsus olmak üze
re fevkalade tenzilat yapıtırmağa mu· 
vaffak olmuştur. 

Bayramı lstanbulda geçirmek üze
re kö7lerden gelecek misafirler cumar
tesi günü ıehrimizde bulunacaklardır. 
Köylüleri misafir etmek üzere evler ha
zırlı.nmııtır. 

Dün, lstanbulda yapdacak merasim 
programının birinci kısmını neıretmiıtik. 
Yalnız üçüncü gününe ait olan mera
aim arasında saat 16 da şehitliği zi· 
yaret unutulmuştur. Bugün ilive ediyo
ruz: 

Nerelerde konferans verilecek 
Programın konferanslara ve temıil

lere ait olan kısmını &fağıda yazıyoruz. 
Atide görüleceği veçhile verilecek 
konferansların ve temsillerin günleri, 
ıaatleri, yerleri teıbit edilmiştir. 

Fatih parkı önünde 29-10-933 16 
da Avni B. 30-10-933 16 da Agah Sır
rı B. 31-10-933 16 da Ali Kamil 8. 

(Devamı Sinci sahifede) 

Bayram günlerinde muhtelif yerlerde 
konferans verecek olan hatiplerden 

bazıları 



Tarihi tefrika: 141 

T .-ı' 1. N. Hw ı..ı.la (Mllll,. .. ) ta& 

Sultanhamidin kırklara karışması! 
4 

yangına körükle gidenler. - Tarihi hikayeler, misaller ve 
masallar ! - Ayasafyo minarelerine konulan gözcüler .

Topkapı sarayı duvarlarının delik deşikleri kapatılıyor ! 

Sultan Hamit, filhakika yara
dılışından müvesvis, vehham, kor
kaktı. Maddi, manevi; zahiri, ha
tmi; cismani, ruhani; hülasa hil
katin, tabiatin mevcut ve namev
cut göze görünür, görünmez bü
tün' kuvvetlerinden, cilvelerinden, 
darbe ve sadamelerinden, dini ve 
insiyaki bir tevahhuşla korkar, çe· 
kinirdi. 

yalnız alemi zahiri ve harici
nin değil, alemi gaybın esrar ve 
hifayasmı bilmek, öğrenmek isti
yen Sultan Hamidin dimağı ve a
sabı mechul tehlikelere karşı, her 
an b:,yakiruzda idi. 

Padişaha yaranmak için, bun· 
dan müaait bir zemin olamazdı; 
küçücük bir kıvılcım, müthiş yan
gınlar çıkarabilirdi. Fakat hün
kara bulUl etmek istiyenler, onun 
bu zaafından insafsız ve merha
metsizce istifadeye kalluyor, yan· 
gına körükle gidiyorlardı. , ı 

Yeni kızlarağası Hatız Behram 
:Ağanın dairesine hususi imam ola· 
rak mevaliden Tevfik Efendi a
lınmışb. Bir gece, sohbet esnasın
da, Topkapı sarayında ihtiyati 
muhafaza tedbirlerinden olarak 
yapılan son tadilatın mahzı i
sabet ( !) , ayni keramet ( !) bu
lunduğu zemininde dalkavukluk· 
lar ederken, şu tarihi hikayeyi an
latmış: 

"Sultan Mahmudu Sani zama· 
nında fermanlı olan, yani katlile 
ortadan kaldırılması emrolunan 
meşhur derebeyi T epedelenli Ali 
Paşanın gerek (Parga) da, gerek
se (Yanya) daki konak, kule ve 
saraylarının metaneti ve bizzat 
kendisinin fevkalade cesaret ve 
şecaati hasebile kolay kolay yaka
lanmayıp hayli müddet dayanma
sı üzerine derdest ve tenkiline Mo
re valisi Hurtit Paşa memur edil
mişti. Hurşit Paşa, muhasara ve 
hücumun beyhude kan dökmekten 
ve asker telef etmekten başka bir 
netice vermediği, vermiyeceğini 
görünce hileye baş vurmaktan 
gayri çare bulamamıştı. Tepede
lenli Ali Paşanın , mahsul bulun
duğu konağının ekseriya yatıp 
kalktığı dairenin altı boş ve ke
merler üzerine mebni idi. Hurşit 
Paşa, bundan istifade ederek bir 
kkım mevaddı nariye i'tial ettiril-

mek suretile konağı berhava et
miş ve Tepedelenli Ali Paşa da 
mektul düşmüştü. Ali Paşanın ba
tı kesilerek 1226 tarihinde İstanbu
la getirilmişti.,. 

Ve türlü uydurmalar, ilaveler
le ağa hazretlerine ( ! ) , guya tarih
ten canlı bir misal göstermişti. 

Tevfik Efendi, bununla da kal
mamış: "Dördüncü Sultan Mustafa 
ve Üçüncü Sultan Selim zamanla
rında erbabı isyanın Ayasofya ca
mii şerifi minarelerine çıkararak 
kumbara ve kurşun atarak padi
şahları tehlikeli vaziyete düşürdük
lerini., hatırlatmağı da unutmamış· 
tı. 

Hafız Behram Ağa, bu lakır
dıları, o akşam yatsıdan sonra.Sul
tan Hamide arzetmişti. Abdülha
mit, T opkapı sarayınca daha ne 
gibi ihtiyati muhafaza tedbirleri 
alınmak liizmıgeleceğinin etraflı
ca dü,ünülmesini irade etmekle 
beraber, bot boğaz imam efendi
ye de böylece bir atiye yollamıt
tı. 

O tarihten sonra, zatı tahane 
T opkapı sarayına geldikçe Aya
sofya minarelerinin her birine iki
şer nöbetçi memur, yani gözcü kon
mağa başlanmış, her yirmişer ba
samakta bir sahanlık olmak üze
re beş bölmesi olan mahut yüksek 
laf kulenin kapısı ve arkasındaki 
kemerli mahal dahi tahtı temin ve 
muhafazaya alınmıfh. 

Ermeni vak'alarından sonra 
bu ihtiyati, yahut vehmi tedbirler 
teşdit edilmiş, Sarayburnu sahil 
rıhtımından itibaren bütün yol, 
geçit boyu ~ıkı bir inzıbat ve kon• 
trola tabi tutulmuştu. 

Mektebi T ıbbıyenin mezkur 
saray mülhakatından Sirkecideki 
kömürlükler arkasında bulunduğu 
zamanlarda oralarca fevkalade ih
tiyat tedbirleri alınırdı. Salkım Sö
ğüt caddesinde vaki "Ayatrapi., 
ayazmasının yanındaki Koltukka
pıdan içeriye doğru kimsenin gi
rip çıkmasına imkan yoktu. 

Bir aralık mezkur kale duvarı
nın son kısmında büyük bir mah· 
zen bulunduğu ve oradan Topkapı 
sarayına giden gizli bir yol oldu
ğu haber alınarak delik deşik a
ranmış ve kapatılmıştı! 

(Arkası oar) 

r Yarın: W 
Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 

1 
Presto kadın Efendi. - Sultan Abdülhamidin, "V alde 
Sultan,, a hürmeti. - Hafız Behram Ağanın padişahı 

MiLLiYET ÇAR AMBA 25 TEŞRiNiEVVEL 1933 

HARiCi HABERLER 
Neler oluyor 

-o-

V ashingtondaki Japon se
firi Tokyoya gidiyor 
WASHiNGTON, 24 (A.A.) - Ja

ponya ıefiri M. Debuchi, Amerika ile 
aponya münasebatırıa dair bir rapor 
vermek üzere ve kendisine haber ve
rilir verilmez Japonyaya dönmesi için 
hükümetinden emir almı§tır. M. Debu
chinin tekrar Vaşinglona dönmek ih
timali yok gibidir. 

M. Titulescu 
Atinadan ayrıldı 

ATINA, 24 (Milliyet) - Dün ge
ce saat 10 da Romanya Hariciye nazı
rı M. Tituleıcu buradan harek~t etmiş
tir. istasyonda büküınet mümessilleri, 
bütün Balkan ve küçük itilaf devletleri 

sefirleri ve bir çok zevat tarafından sav• 
dırılmıttır. 

Ziyaretı mllnasebile bir 
teblig neşredildi 

ATINA, 24 (A.A.) - M. Titulescu, 
dün saat 18 de Yunan gazetecileriıü ka
bul etmiştir. Saat 19 da netredilen teb
liğin metni şudur: 

11M. Tituleacu'nun Atinayı ziyareti, 
umumi vaziyet ve bilhassa Balkanların 
vaziyeti hakkında bir noktai nazar tea
tisine vesile olınuttur. M. Tituleıcu di
ğer Balkan devletleri merk02lerinde 
yapmış olduğu görüımeler hakkında Ye 

Romanya siyasetinin Avrupanın bu 
kısmında takip eb:nİf olduğu gayelere 
dair Yunan mealektaşma teferrüatila 
malômat venniıtir. En dostane ve ta• 
mamile samımı bir hava ıçın· 
de yapılmış olan bu görütmeler, Bal· 
kanlarda sulhun takviyesi için yapılma
sı lazım gelen gayretler ve takip edi· 
len gayeler hakkında her iki hükume
tin ayıü görüşlere oahip olduğunu te
zahür ettinneğe vesile olmuıhır. 

Her iki hükümet Balkanlarda sulhun 
takviyesi için ayni siyasete devama ve 
aralarında mevcut dostluk münasebetle
rinin daha kuvvetlendirilmesine karar 
vermişlerdir. 

Feci bir kaza --Bir yolcu treni köprüden 
nehire uçtu 

EVREUX, 24 (A.A.) - Bu sabah 
saat 6-10 gece Şerbourg'dan hareket 
eden ve aaat 11,35 de Parise gelecek 
olan Şerbourg • Paria ekspresi Rou • 
loir nehri üzerinden geçerken kemer 
li bir köprü Üzerinde yoldan çıkımı • 
tır. Lokomotif, lokomotifin arkasına 
bağlı au ve kömür araba .. ile üç bü • 
yük yolcu vagonu on metre yükseklik
ten boıluğa uçmuştur. Yolcu vagonla
rı tamamile harap olmuıtur. Bu kaza 
neticesinde ölenlerin kırk kitiden a9a 
ğı olmadığı zannoluomaktadır. Şim • 
diye kadar bunlardan on tanesinin ce 
setleri çıkarılmıthr. Bu kazanın sebep 
leri henüz belli olmamı§br. 

Haydutlar bir bankayı 
soydular 

BRAINERD, Minnesota, 24. A. A.
Tüfek ve ınitralyozlü haydutlar 
Frist National Bank - a hücuın edip 14 
kişiyi tehdit altında bulundurmuşlar ve 
25,000 dolardan fazla para alıp kaçmış• 
lardır. 

Lindbergin seyahati 
SONTHAMPTON, 24. A .A. - Dün 

sabah havalanan Lindberg ile karmnm 
lrlanda'da Galvay'a gitt.ilderi zannedi
liyor. 

LONDRA, 24 (A.A.) - Lindbergb 
ile karm dün 16,50 de Gaburaya inmit· 
lerdir. ~· J ,ıl}IJJJ(ıtf 

Hintliler bir reis 
kaybettiler 

BOMBAY, 24. A .A. - Hint milleti 
en kıymetli reislerinden Patel'in lsviç
re'de ölümünden dolayi büyük bir acı 
duymaktadır. 

Aralanoda derin bir metod ihtilafı 
olmakla beraber,' Gandhi, Patel'e kartı 
duyduğu büyük hürmet ve takdis hiuioi 
izhar etmiştir. 

Dükkanlar matem alameti olarak ka
pamışlardır. 

Silahsızlanma konferansı 
yeniden tehir edildi 

İngilterenin erdiği tehir kararı, yeni 
Alman taleplerine set çekmek içinmiş 

LONDRA, 24 .A .A. - Kabineıün 
yaptığı uzun toplantıda silahlan bı
rakma konferansının tehirine karar 
verildiği teyit ediliyor. Fakat lngilte 
re hükümeti bu tehir kararının, me
oelenin 'bir nevi terkedilmeıi teklin· 
de tehirine mani olmak için tehir es
naamda hadiseleri takip edip inki;ıaf 
ettirecek olan bir teşekkülün yapılabi 
leceğini ümit etmektedir. 

lngiltere hükümeti, Almanyanın 

tekrar silihlanması ıneselesinde, imti 
na buauounda muıir olmakla beraber, 
tecrübe devresi meselesini müzakere· 
ye hazır görünmektedir. 

1 
un 25 ve 26 da Cenevredeki büro ve 
umumi komisyon içtima!anna gitmi
yeceğine dair Londradan gelen haber 
ler Üzerine M. Paul Boncour'un da 
Cenevre'ye gitmiyeceği kuvvetle söyle 
niyor. 

Bu takdirde Fransayı Cenevrede M. 
Mauigli temail edecektir. 

fngiltere hük metinin tehir kar~--ı, 
burad Almanyanm yeniden metali• 
batta bulunmasına sed çekınek ıç1n 
almmııı telilı:ki olunuyor. 

~I !E!; ikazı, .J 1 .Mmait karşılandı 
CENEVtu:., "" .A. A. - !:>ilahlan a 

zaltma konferaıuınm tehirini tavsi
ye yolunda lngiliz kabinesinin verdi 
ği karar İsviçre, Avusturya, Macaris 
tan ve Fenlandiya tarafından mü
sait surette kar§ılanmıştır. 

Filhakika, Almanya yokken mua
hede bazırlaıunq olursa, Almanya, 
Cenevreye döndüğü takdirde bu m,.a 
hedeyi devletlerin kendisine yeni mü· 
zakereler için yeni bir esas olarak hazır
ladığı şeklinde tefıir edebileceği dü
şünülmüştür. Halbuki lngiltreye göre 
bu muahede azami haddini bulmuııtur 
ve daha ziyade ileri gidilmesi iınkaru 
yoktur. Binaenaleyh ve bu ııerait da
hilinde Londranın efkarm yatışmaama 
ve Cenevrede tekrar umumi faaliyete 
geçilmesine intiznren bu vaziyeti al
mağı tercih etmiş olması, burada tabü 
olarak görülmektedir. 

V apurcular faaliyete geçti 
Hangi hatlara vapur işletileceği görü

şülerek tesbit edilecektir 
Milli vapuı-culuk ıirketi müdürü U• 

mwniıi Ali Rıza Bey, dünden itibaren 
vazifeıine başlanuştır. Ali Rıza Beyin 
9ahsiyeti, deruhte ettiği bu yeni vazife
yi muvaffakıyetle başaracağına şüphe 
bmıkmamaktadır. 

Ali Rıza Bey, dün kendi.ini ziyaret 
eden bir muharririmize ıu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Henüz vazifeye baıladım. V azi. 
yeti tetk:k ve ıirketin mesai programı· 
nı tanzim ile meşgul oluyoruz. Şirket, 
bir ka~ güne kadar vapur iıletmeğe baş· 
hy•cakbr. 

Diğer taraftan idare meclisi, dün de 
toplanmıştır. Riyasete Sadik Zade Ru
şen Bey seçilmiştir. Mecliı, 1 teırinisa
niden itibaren ıirket vapurlarmın sefe
re başlamasına karar venni9lir. 29 teı· 
r'nievvel cünıhuriyet hayranıma müsadif 
pazar günü de, şirketin ilk vapurunun 
Karadenize tahrik edilmesi arzu edilmek
te ve buna çalqdmaktadır. 

Şirkete dahil olan vapurcular , dün 
Deniz Ticaret müdürlüğüne müracaatla 
vapurlarını ıirkete ferağ muamelelinin 
tesçilini iotemişlerdir. Bu hususta tet
k'.kat yapılmaktadır. Tesçil muamelesi 
bugün bitecek, ve müteakiben vapurcu- ' 
lar, vapurlarmı reamen ve bir heyet hu
:ı:urunda şirkete devredeceklerdir. 

I dare me~liıi, tirket vapurlannın for
sunu da kararlaştırmııtD'. Fors, si• 
yah baca üzerinde ikisi kınnızı ve biri 
beyaz üç şeritten ibarettir. Beyaz terit, 
iki kırmızı şeridin ortasındadır. Şirket, 
vapurlarının bacalarını, tesellümü müte· 
akip buM göre değiştirecektir. 

Vapur kaptan ve mürettibat kadro• 
!arı, vapurculardan alınacak tekilde mu· 
hafaza edilecektir. 

Şirket merkez kadrosuna gelince, it· 
letme müdürü Burbanettia Bey de faa-

:Ali Riza Bey 

liyete batlamı§trr. Memur kadrolan ve 
teşkilat peyderpey ikmal edilmektedir. 

.Şirket merkezi, liman banrnın birin .. 
ci katında yerleımiştir. Alt katla büyük 
merkez acentesi ittihaz edilecektir. 

Şirketin muhtelif hatlara haftada 
kaç vapur tahrik edeceği de, Devlet De
nizyolları idaresile devam eden temu
larda tcsbit edilmektedir. 

Devlet Denizyollan vapurlarının to
naj yekunu, Milli Vapurculuk ıirketi va
purlarından çok fazladır. Bin .. enaleyh 
şirket vapurlarına da, bu tonaj nispeti
ne göre seferler aynlacaktır. Bu it te, 
iki üç güne kadar bitirilecektir. 

Diiu taraftan tirkete girmiyen va· 

Buna mukabil, M. Norman Dabis, 
M. Henderson nezdinde bir müracaat 
yaparak hükumetin böyle bir tehire 
muarız olduğunu bildinnif, konferan .. 
aın çalışmalarında devam etmesi için 
Amerikanın elinden geleni yapmağa 
hazır olduğunu söylemiştir. 

Fransızlara göre •• 
PARIS, 24, A.A. - Sir John Simon 

M. Eden ile M. Maasiglinin bu yeni 
tehirin meauliyetini Cenevrede pertem 
be günkü toplantıda icap eden tekil
de göstermekten çekinmiyecekleri ila 
ve edilivor. 

Futbol şampiyonaları 
Ankara şampiyonu .ile yapılan ilk 
müsabakayı Fener bahçe kazandı 

ANKARA, 24 (A.A.) - Türkiye 
futbol şampiyonalarına bugÜn bat • 
landı. F enerbahçe ile Ankara ıampi • 
yonu Gençler Birliği arasında yapılan 
ilk ır.üsabakayı Fenerhahçe 4 • 1 ka· 
zandı. Ankara fampiyonu bu mağlu
biyetine rağmen bugün cidden güzel 
parçalardan vücude gelen canlı ve tek 
oik bir oyun oynadı. 

F enerbahçe herkesçe bilinen lam 
kadroaile çıkmı§h. Buna mukabil 
Gençler Birliği Raıim gibi iyi bir o • 
yoncusundan mahrumdu. Ilk on daki
ka zarfında iki taknn da fena oynadı· 

pureular, vaziyetlerini ve noktai nazar
larını muhafaza etmekte ve hakem ka
rarı aleyhinde temyiz mahkemesinde yap 
trkları teşebbüsün neticesini beklemek
tedirler. Bu kııım vapurculardan Anka
raya giden heyet, henüz avdet etmemiş· 
tir. Bunlar, iktisat vekaletince vaziye
te bir şekil veı·Heceğini ve temyiz kara
rmm da meseleyi kökünden değiştire
cq'ğini ümit ediyorlar. 

Milli vapurculuk şirketi, Ticaret o· 
da.rnö kaydedilmesi için odaya müracaat 
etmiı.tir. 

lar. Bunda sabaya alııııklık olmama • 
sının büyük tesiri vardı. Evvela Genç· 
ler Birliği kendiıü topladı ve 20 daki· 
ka kadar gÜzel akınlar ve muntazam 
paalar yapb. Bu gayretin oemeresini 
de 27 İnci dakikada Fikretin ayağile 
yaptığı bir golle elde etti. 20 dakika 
kadar &Üren bu ikinci kısonda Genç -
Jer Birliği faik bir oynn oynamııtır de
nilebilir. 

Fakat bu gol F enerbabçeyi birden 
bire harekete getirdi. Nihayet Zeki 
güzel bir atlabşla müdafilerden kur • 
tu(duktaD sonra arkı bir §Ütle r enerİn 
müsavat sayısını temin etti. · 

Oyun Fenerin bu tazyiki altında 
daha bir müddet devam ettikten son
ra Zeyi gene ayni ııek;Jde müdafileri 
atlatarak kaleye birkaç metre yaklat
mııken arkı bir şarjla yere yuvarlan • 
dı. Hakemirr verdiği penaltıyı Fikret 
gole tahvil ederek Feneri galip vnzi· 
yete çıkardı. 

ikinci devrede F enerbahçe kendini 
tamamen toplamış bir halde idi. Taz 
yikin devamı esnasında Niyazi kendi
sine gelen pası mükemmel surette kul
lanarak takımı hesabına üçüocii ııo· 
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Af kanunundan kimler 

istifade edecek 
101 seneye mahkum olanların cezala 

yirmi seneye indirilecektir 
ANKARA, 25 (Telelonla ·Saat 1) - Umumi al kanunu la:vihası-

nın ihtiva ettiği esaslara göre umumi ve hususi kanunlarda yazdı kaba
hat efradından maznun veyahut gı yapta oeya vicahta mahkum olanlar 
alledilecektir. lstikliil mahkemelerince siyasi cürümlerden dolayı mah
kum edilmi1 olanlar alten istifade edeceklerdir. Layiha ailen istifade 
edemiyecek olan mahkumlara ait mühim bir istisnalar kısmını ihtiva 
etmektedir. Bu kısma 150 lik listede bulunanlar, meuriyet vazifeleri
ne mütealik işledikleri cürümlerden dolayı mahkum olanlar ölüm ce • 
zasını istilzam eden cürümlerden mahkum veya maznun olanlar ve 
yol kesenler dahildir. Layihanın diğer bir maddesine göre 101 seneye 

mahkiim olanlann cezaları 20 seneye indirilecektir. Son üç ay zarfında 
cürüm işleyenler al çerçevesi haricinde bırakılmıştır. Ali karar heyetin 
ce bozulmayan oeya tetkik edilemiyen heyeti mahsusa kararlan hak • 
kında nasıl bir karara vardacağı layihanın bugün Adliye encümenin
de müzakeresi sırasında anlaşdacaktır. Bunlardan ali karar heyetince 
tetkikatı ikmal edilemiyen 90 küsur dosyanın yeniden teşkil edilecek 
ali bir heyet tarafından tetkiki ve bozulmayan heyeti mahsusa kararla 
rınm mahfuz tutulması ihtimali vardır. Al kanunu cumartesi memleke
tin her tarafında tatbik edilmiş bulunacaktır. 

Teşviki Sanayi Kanunu 
ANKARA, 24 (Tele/onla) - 1055 numaralı tefoiki sanayi kanu

nuna müzeyyel 2261 numaralı kanunun muvakkat maddesinin tefsiri 
hakkında hiikiimet Meclise bir tezkere göndermiştir. !rla1iimdur ki bıı 
kanun gümrük ve duhuliye resimle hususundaki muafiyetini iade et
mektedir. Ve ayni kanunun muvakkat maddesine göre 3 ay zarfında 
Gümrük resimlerile muamele oergİ 'erinin eshabına reddi icao etmek • 
tedir. Hükümet bu muayyen müdiet içinde tamamen iadesine mec
bur olduğu paralan iadeye imkan buiamamış olması gibi bir vaziyet 
karşısında nasıl bir hattı hareket ihtiyar edilmesi liizım geleceğinin 
tefsir yolile hallini istemektedir. 

Kaymakamlar arasında değişiklik 
ANKARA, 24 (Telefonla) -Münhal üçüncü sınıf mülkiye mü· 

lettişliğine Uşak kaymakamı Asını, lncesu kaymakamı Orhan Sami, 
Emniyet işleri umum müdürlüğü beşinci şube müdürü Haşim Berga • 
ma kaymakamı Hasip Beyler tayin edilmişlerdir. Söğüt kaymaka..,../ıih • 
na Emet kaymakamı Nazım, Osmaniyeye Mleiizkert kaymakamı Emin, 
Uşaka Zora kaymakamı Aziz, Demirköye Güre kaymakamı t 'Ehmi, oer 
gamaya Dikili kaymakamı Zikri Beyleı·in tayinleri ali tasdika iktiran 
etmiştir. 

Ordu zabitanı terfi kanunu 
ANKARA, 24 (Telefonla) -2162 numaralı ordu zabitanı terli 

kanununun üçüncü maddesinin E fıkrasının tefsiri hakkında hükumet 
Meclise bir tezkere ile müracaatta bulunmuslıır. Bu tefsirden maksat 
bu fıkrada zikredilen bazı membalardan geİerek muvaffakıyetle ihti • 
sas imtihanı oeretılere bir sene kıdem zammı verilip verilmiyeceğiniıı 
hallidir. 

Sabık sefir Almanya namına Cüm
huriget hagramına iştirak edecek 

ANKARA, 24 (Telefonla) - Yeni oazifeye tayin edilen Alman 
sefiri M. Nadolni relikaııile birlikte cumartesi günü Berlinden tayyare 
ile şehrimize gelecektir. M. Nadolni Cümhuriyet baypramımıza Alman 
hükumeti namına iştirak edecek ve büahara hükumetimiz erkiinına ve
da ederek avdet edecektir. 

Vergi mukabili alınacak para 
ANKARA, 24 (Tele/onla) -Vergi mukabili alınacak gümüş me

cidiyenin 34 kuruştan ve !t1erkez Bankası tarafından hazine hesabına 
satın alınacaktır. Beher on gram halis gümüşün de 16,41 kuruştan sa
tın alınması Heyeti Vekilece kararlaştırılmıştır. 

HariciJ;e vekilinin dün Fırka gru
punda izahatı tasvip edildi 

ANKARA, 25. A .A. - C. H. Fırkası gurupu idare heyeti reisli-
ğinden: , ı 

C. H. Fırkası gurupu bugün reiıs Vekili Ali Beyin riyasetinde top 
[anarak memleketimizi ziyaret eden Macar başvekili Hazretleri ve Ma-

car hariciye nazırı hazretlerile vuku bulan temaslar oe bu temaslannın 
neticesinde kabul edilen muahedeyi temdit protokolu hakkında Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey tara/ ından oerilen izahat dinlenmiş oe 
hükumetin siyaseti tavip olunarak müzakereye nihayet verilmiştir. 

Rusya Lehistana nota verdi 
MOSKOV A, 24 ( A.A.) - Soo)'et Rusyanın Varşova sefiri, dün Le 

histan hariciye nazırına 21 teşrinievoel gecesi loov'daki Sovyet konso
loshanesine karşı yapılan ve memurlardan birinin ölümüne .sebebiyet 
oermiş olan baskın dola;yısile bir n ,ta vermiştir. Notada bu baskın ha. 
reketi şiddetle protesto edilmekted :ı·. 

lü kaydetti. 
Akınlar devam ediyor, fakat saba

nın fenni evsafı haiz olmamaaı bilhas 
sa pek dar bulunması fenni bir oyu
nun hakkiyle İnki§afma meydan bırak 
mıyordu. 

Fenerin bu tazyiki az fasılalarla 
oyunun sonuna kadar devam ederken 
ıol açık Şaban kendioine gelen müte· 
addit paslardan bir tanesini hüsnü ia· 
timal ederek basım hatlarını atlattık· 
tan sonra Fener hesabına dördüncü 
golü kaydetti ve oyun aon dakikalar• 
da Gençler Birliğinin biribirini takip 
eden akınlarına rağmen 4 • 1 Fener .. 
bahçenin galibiyetiyle neticelendi. 

Atletler gittiler 
Ank~rad~ yapılacak Türkiye at • 

letizm birinciliklerinde lstanbul mın· 
takasını temıil edecek atletlerle te • 
nisçiler trenle Ankaraya hareket et • 
mişlerdir. Atletler yirmi beı, tenisçi • 
!er de üç kişilik ayrı bir kafile tetkil 
etmektedirler. 

Zeppelin Miami'de denize 
indi 

MIAM(, 24. A. A. - Bir müddet ıo 
bir üzerinde uçtuktan sonra Graf Zep· 
pelin saat 9 da Opalvcko deıüz iataıi

yonuna İnmiş ve bağlnnmıttır. Zeppeliıı 
Cbikago'ya dönmeden evvel burada bir 
gün kalacaktır. 

lngilterede ınensucat 
işleri yolunda 

LONDRA, 24. A. A. - Financial 
N evs' e göre Lancashire ve Midl•nd' da 
bulunan bir çok mensucat makinesi fah
rikaları yüz binlerce 1 ngiliz liralık si
parişler almışlardır. Bu siparişlerin Çi· 
nin şimalinde hükumet tarafından ya. 
pılması düşünülen pamuk mensucat fab
rikaları t.eıabınadır • 



Museviler ve türkçe 
Bayramlarımıza ticaret fikrile itti

rak eden Musevi vatandaşların hiç ol
mazsa türkçe konuşmağa alıtmaları 
hakkında yazdığım makaleye kartı 
ıu mektubu aldım: 

Bürhan Cahit Beyefendiye 
''Muhterem efendim; 
cDonanmaya Fener» sernameli ya

zınızı büyük bir dikkat ve al~!'a i!e 
okudum. Takip edilen gaye ıtıbarıle 
bu yazınızdan bütün Musevi vatan
daılann memnun ve size müteşekkir 
olmaları lazımdır. Onlaım diğer va
tandaşlar gibi meşru ticaretin göster
diği yollardan, vasıtalardan ve za
manlardan istifade ederek para kazan• 
mak iıtemelerini ''çalııkan vatandat,, 
olmalanna atfediyor ve bu kana~tin~
zi ne giizel ve ne açık bir li
sanla ifade ediyorsunuz. Y alnı~, 
bu kanaatinizi (çalışkan) kelı
mesile ifade edinciye kadar yirmi Y1!· 
dan beri muhtelif vesilelerle ı:nusev~
lerin gene ticaret aa~ası~.dakı. faaJı 
yellerini ne kadar bakır gosterıyor ve 
ne acı aerzeniılerde bulunuyorsunuz. 
Yukanda işaret ettiğim ifadenizden 
ne kadar memnun oldu isem kalemi
nizin bu merhametsiz darbelerinden 
o derece müteessir bulunuyorum. 

Girit nümayiıleri ve Bosna Hersek 
boykotajı gibi vatanperverane hare
ketlerde museviler bayrak ve keçe
den yapılmıt yerli serpuş. satmak
la bu milli galeyanlara şekıl renk ve 
kuvvet vermek suretile iştirak etmit
ler ve bu suretle faydalı vatandaş ol
muşlardı. Bunu bilerek ve hissederek 
mi yapıyorlardı? Hayrr, bunu iddia ede
miyeceğim. Ancak ıanlı bayrak ve yer
li serpuı ıatarken ayni vatanın evl8.t
lan gibi kalplerinin çarptığına ve 
Türk vatandaılannın elem ve acılarını 
duyduklarına eminim. Çünkü Muse
'7iler bu aevgili vatanı daima sevmiı
lerdir. Onlar vatan•ever olduklarını, 
yalnız nümayiılere bayrak, boyko
taj hareketlerine milli serpuf, bayram
lara fener yetiıtirmekle değil Balkan 
muharebe.inde ve Umumi harpte bü
tün cephelerde Türk vatanda§ları ile 
yan yana düımanlarla çarpışmak au
retile dahi ispat ebnitlerdir. 

Makalenizi bitirirken Musevilerin 
evlerinde de türkçe konuımalannı ve 
caddelerde fransızca görüşmekten çe
kinmelerini temenni ediyorsunuz. Bun
da yerden göğe kadar baklmnız. Bu
nu bizden temenni değil, talep ebneli
ainiz, bunu bi;ze emretm.elisiniz. Sizin
le beraber ben de Muııevi vatandaşla
rıma hitap ediyorum: 

"Zamanlar değİ~mİ.§tİr. Memleket 
büyük bir inkılip geçirdikten sonra 
milli cereyana kapılarak muazzam 
hamlelerle muazzam bir istikba.le ko
~uyor. Milletin ancak bir gönül, bir fi
kir, bir vicdan olarak yürümesile ta· 
hayyül ettiğimiz büyiik, :zengin ve 
bahtiyar Türkiyeyi görebileceğiz. Mu
aeviler de bu milletin bir cüzüdür. 
Bunu yalnız sözle değil hareketle is
pat etmeliyiz. Bu hareketlerin başın
da yer alan birinci ve en büyük vazi
fe Türk dilini layıki veçhile öğren
ınek, bu gÜzel dili mektebimizde, klü
bümüzde, mağazamızda, evimizde ko
nuşmak ve yavaş yavaş bize tamamen 
yabancı olan İspanyolca ve fransızca 
dillerini bırakmak ve onlan unutmak
tır.,, 

lstanbul Musevileri bir kaç seneden 
beri türkçeyi konutmak vadisinde ilk 
adımları atmıılarsa da, tatbikatta 
gördükleri müıkillat dolayısile ileriye 
gidemeıniılerdir. • Öğrendiğimize göre 
önümüzdeki kı ımevsiminde yeniden 
türkçe gece kurslan açılacak ve k!Üp· 
lerde türkçe konferanalar verilecektir. -
Ankara, lzmir, Bursa, Kırklareli ve 
sair tehirlerde musevilerin bu uğurda 
aarfettikleri gayret berkeain malumu· 
dur. 

O halde, Cahit Beyefendi, MuseYi 
vatandaşlarınızın bu memleketin ço
cukları gibi vazifelerini yapmak ve 
bilha.,.a Türk dilini öğrenmek ve ko
nuımak için İyi niyet, arzu ve azmin .. 
den mahrum olmadıklarına emin ola
bilirsiniz. 

Sizden ve bilhassa kıymetli kalemi· 
nizden ricam, bundan böyle bize bu 
yolda mürebbilik ve rehberlik etmesi
dir. Bunu bizden esirgemiyeceğinizi 
umar, derin teıekkürlerirnle yüksek 
saygılarımı sunarım muhterem efen
dim. 

M.ALBOHER 
Büyükada, Saııoy oteli. 
M. Alboher vatandaım mektubu 

böylece bize ümit ve itimat vererek 
bitiyor. Bütün Musevilerin böyle dü
§Ündüklerini ve böyle hareket ettikle
rini gördüğiimüz giin bayramlarımıza 
karıı duyduk.lan ali.kanın samimi ol
duğuna inanacağız. Gönül uter ki bu 
ümit bu bahsi bir daha tazelemeğe lü
zum kalmadan hakikat teklini alsın. 

Burhan CAHIT 

Tenezzüh motörleri 
Tenezzüh için müşteri a1an romor· 

körlerin tahlisiye vesaitini istirahat ter
tibatını, temizlik §eraitini haiz olup ol
madıkları liman idaresince tetkik edil· 
mektedir. Bu romorkörler, ayni zaman .. 
da tenezzüh için müşteri alabilmek üze
re limandan müsaade almağa tabi tutul
mu§lardır. 

Son zamanlarda limanda iıliyen ro
morkörlerin hacmi istiabilerinden fazla 
yolcu yükliyerek Mannarada, Boğazda 
seyah,.~Jer tertip ettikleri anlaşılmıştır. 
Yapılan muayenelerde bu romorkörlerin 
tahammül derecelerinin fazla olmadığı 
anlatılmışhr. Bu romorkörlerin merkez 
ticaret müdürlüğünden birer hacmi İs· 
tiabi kağıdı almalan ve tayin edilen 
nıiktarda yolcu taşımaları tekarrür et
nıittir. 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eko•••I 

Muhasipler Birliği ---
Muhasipler yarın Ticaret 
odasında toplanıyorlar 
Türk muhasipler birliği tesisine ka· 

rar verildiğini yazmıştıl<. Müesaisler bir
lik nizamname projesini hazırlamışlar
dır. Yarın ticaret odasında muhasipler 
içtimaa çağrılmııtır. içtim.ada nizamn~
me müzakere ve kabul ve ıdare heyeti 
intihap edilecektir. 

Yüksek Ticaret ve Ulıimu Aliyei 
Ticariye mektepleri mezurılan da içti
maa davet edilmişlerdir. 

Birlik, işaiz muhasiplere it bulmağa 
da çalışacaktır. Bu birliğin teşekkülile, 
şimdiye kadar hiç bir cemiyete girme
miş bulunan muhasipler, ilk defa bir te· 
tekküle dahil olacaklardır. 

Kara liste 
Ticaret odası, hilekar tüccarın isim

lerinin yazılacağı kara liste için tetki
katta bulunmaktadır. Bu hususta bir 
de nizamname hazırlanmaktadır. Bu iş, 
oda idare ve umumi heyetlerinden geç
tikten sonra kara liste tanzim edilecek
tir. 

Getirtilen mUtehassıs!ar 
lkhsat vekaletinin getirttiği Ameri

kalı mütehassıslar, muhtelif sahalardaki 
tetkiklerini sene başına kadar ikmal ve 
raporlarını vekalete tevdi edeceklerdir. 

Ge!ecek koli postallar 
Avusturyadan posta ile gelecek koli 

postalların ithaline müsaade edilmiıtir. 

ispanyadan gelecek mallar 
ispanya ile aramızdaki modus viven

di önümüzdeki pazartesi gününden iti
b~ren mer'iyetten kaldınlacaktır. 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti, 2 
teşrinisaniden itibaren ispanya menıe 
ıahadetnamesi ile gelecek malların kon
tenjana tabi tutulmasını emretmiştir .. 

ispanya ile bu itilafın temdidi için 
yakında müzakerata başlanacağı söylen
mektedir. 

Sumer Bank teftiş heyeti reisliği 
Sümer Bank tefti§ heyeti reisliği· 

ne , lnhiaarlar Umum mudürlüğü tef
tiş şubesi müdürü Abdülkadir Bey ta
yin edilmit ve Ankaraya gitmiıtir. 

Yağmur ve incirler 
Aydında şiddetli yağmurlardan he

nüz sergideki incirlerin zarar gördüğü 
haber verilmektedir. 

Bazı liman reislikleri 
Karadeniz limanlarından bazılarının 

liman reislikleri münhaldlr. Bunlara bi
ner kuruı a.Ii maaşla birer reis tayin e· 
dilecektir. 

ispanyaya yumurta ihracatı 
ispanyanın yedi aydan beri Türki

yeye ihracatı 900 bin Türk Iiraaıdır. 
Türkiyeden ispanyaya §İmdiye kadar 
4 buçuk milyon lira kıymetinde ihra • 
cat yapılmıştır. ispanyaya aşağı yukarı 
her hafta Türkiyeden 6000 sandık 
yumurta gönderilmektedir. 

Muafiyet tarifeleri 
Sanayi Birliğinde teşekkül eden ve 

gelecek seneden itibaren tatbiki lktısat 
vekaletinden rica edilecek muafiyet tari
feleri projelerini ihzara çalışan komis
yonlar, mesailerine devam etmektedir
ler. 

Bu seneki muafiyat listeleri de veka· 
letçe hazırlanmıştır. lstanbul mıntaka· 
sı sanayi müdürü Refik Bey, ay sonun• 
da bu seneki muafiyetlerin tevziatı ve• 
kaletçe yapılacağını söylemittir. 

Buğday fiatları 
Buğday fiyatlarında bir miktar te

nezzül oldugunu borsa cetvelleri göa
tennektedir. Geçen sene teşrinisaninin 
ikinci haftasında buğday piyaıası vasa .. 
ti 6,5 kuruşken bu sene ayni ayın ayni 
haftasındaki fiat vaaatisi 3 kurut 30 pa
radır. 

Bir Yugoslav heyeti gelecek 
Yugoslavya ile aramızdaki afyon sa

lı§ mukavelesinin tatbikatmı teıbit için 
bir Yugoslav heyetinin, bugünlerde ıeh
rimize geleceği haber verilmektedir. 

Uyuşturucu maddeler inhisar idare
sinde, Yugoslavya ile rnüıtereken yapı .. 
lacak sahı iılerini tedvir için bir kısım 
tefrik edilmektedir. 

Merkezi Avrupa ile ticaretimiz 
ltalya ile aramızdaki ticaret itilafı

nın feshine karar verildiğini yazmıştık. 
lkbsat vekaletinin verdiği bir emirle, 
Ticaret odaıı, merkezi Avrupa ile tica
ri münascbatınuzın Triyeste yo1una nis .. 
peten Tuna tarikile daha müsait ıerait
le yapılıp yapılmıyacağını tetkik etmek
tedir. Bu husustaki rapor, yakında veka
lete gönderilecektir. 

''~~~-K_u_~_u_k-:--h-a~b~•~r-••~r~~I 
" Kazalarda damızlığa elverişli ol• 

mayan hayvanların Enemeaine kaza .. 
!ardaki baytar memurlan tarafından 
başlanmıştır. 

* Vilayet sıhhiye müdiriy~~ince ye 
niden tesis edilmi§ olan üskudar ço
cuk bakım evinin resmi kütadı da cüm 
Jıuriyet bayr;up.ınc;la yapılacak'!r· " 

* Tapu dairesinin önünde~ı aga~
lar daireyi kapadığı cihetle Cümhurı
yet bayramı münasebetile yapılacak 
tenviratta daireyi iyi göstermiyeceğin .. 
den bu ağaçlann kesilmesi için tapu i
dareıi vilayete ve kaza kaymakam
lığına müracaat etmittir. 

Hiç yoktan 
Bir cinayet 
Bir simitçi tablası devrildi 

diye inekçiyi öldürdü 
Dün saat 13,30 da Kumkapıda Tq 

mektep sokağında seyyar simitçi Ha&an 
tablasını kurmuş, simit satmaktadır. O 
ıırada sokağın başından inekçi Cemilin 
hayvanı görünmüttür• Hayvan biraz huy 
sllz olduğundan simitçinin önünden ge. 
çerken, nasılsa tablaya çarpmıf ve tabla 
ile beraber simitler devrilmiıtir • 

Buna fevkalade kızan Hasan küfür
le karışık tehditlerle Cemilin üzerine 
yürümüı ve kavgaya başlanuşlardır. 

Bir aralık gözünü kan bürüy<;n Ha
san belinden bıçağını çektiği gibi, Ce
milin üzerine yürümüş ve zavallıyı ağır 
surette yaralamıştır. Yaralı Gureba has
tanesine nakledilirken yolda ölmüştür. 
Katil Hasan yakalanmııtır. 

Sabunhanede yangın 
Evvelki gece Küçükpazarda Aleko

nun sabun imali.tbanesinden yangın 
çıkmış, mezkUr sabunhane kısmen yan
dığı halde söndürülmüştür. Yangın bi
nanın merdiven altından çıkmı§, ve 
ıüpheli görülmüştür. Bin.a 3 bin liraya 
sigortalıdır. Zabıta tahkikat yapmakta
dır. 

Bir çocuğun başı direğe çarptı 
Beşiktaıta Köyiçinde Tatar Tahsin 

sokağında 42 numaralı evde oturan Ga
lip Efendinin 12 yaşındaki oğlu Kaba
tat lisesi talebesinden Orhan tramvay
la gelirken arka basamağından sark
mış, bqı tramvay direğine çarparak 
yaralannuştır. 

Çarpan otomobil 
Hasköyde Arabacılar sokağında 43 

numarada oturan 14 yaşlannda Moiz 
Avram ismindeki çocuk köprüden ge
çerken 2582 numaralı ıoför Mehmedin 
idaresindeki otomobil çarpmıı ve yara
Janmasma sebebiyet vermiştir. Yaralı 
çocuk hastaneye kaldmlmııtır. 

Bıçak çekti 
Betiktaşta vapur iskelesinde çatal 

katık fabrikasında amele Reşat ayni fab. 
rikada Mırtaza ismindeki tahtı ko
lundan hafifçe yaralanuıtır. Rqat yaka
lanmııtır. 

Af kanunu --
Y anhş haberlere göre 

hüküm vermemeli 
Af kanununun esaslan hakkında in

tişar eden ıayialar dün 1 stanbul hapis
hanesi ve tevkifhanesinde büyük heye· 
can uyandınnqtır. 

Cezalarmın üçte ikisini bitirenlerin 
mazharı af olacağı haberleri teessür u· 
yandırmıştır. lıtanbul hapishanesinde ce
zasının üçte ikisini bitiren pek az malı· 
kUm vardır. 

Kabahat deresinde cezalı olan mah· 
kfunlerin adedi 40 - 45 ıi, siyasi mah
k\imlerin yekunu da beşi geçmemekte
dir. Komünistler siyasi mahkiimlerden 
addedilmekte, cezai adiye rnahkUmu sa
yılmaktadırlar. 

lntiıar eden af kanunu esaslanna.ğö
re lstanbul ve Üsküdar hapishanelenn• 
den ancak 200 kadar mahkôm tahliye e
dilebilecektir. Halbuki l11tanbul ve Üs• 
küdar hapidıaneleri ile tevkifhanede 
1600 küsôr ınahkôm ve mevkuf vardır. 

Bunun için bu husustaki §ayialara 
inanmamak ve ıimdiden boş yere hüküm 
ler vermemek lazımdır. Esasen bu ha
berlerde idam mahkômleri, derdesti rü
yet olan davalar, maznunlar hakkında 
kayıtlar yoktur. Bu hale göre de haber
lerin yanlış olduğu tebarüz etmekte· 
dir. Çıkacak af kıınununun yalnrz malı· 
kfunlere değil, rüyet edilmekte olan da
vaJara, mevkuflara ve maznunlara da 
şamil olacağı şüphesizdir. 

Amiral Horthy'nin 
oğlu gitti 

Ankaraya gitmit olan Macar naibi 
hükumeti Amiral Horthy Cenapları • 
nın oğlu ve Macar demir sanayii fab· 
rika.lan mümes.sili M. Etienne Hort • 
hy, Budapeıteye avdet etınİ§tİr. M. 
Etienne Horthy Ankarada mümessili 
bulunduğu ve Macaristanda hükumet 
tarafından idare edilmekte bulunan 
demir ve çelik fabrikalannın Türki -
yede İ§ yapıp yapaınayac,aklannı tet· 
kik etmit ve hükiimete hazı teklifler
de bulunmu§tu. M. Horthy Ankarada 
müsbet neticeler elde etmiştir. Bize 
vaki olan beyanaımda demiıtir ki: 

- Ankarada yaptığım temaslardan 
çok memnun oldum. Türkiyede tesis 
edilecek fabrikalar için malzeme ve 
makineler verebileceğiz. Ankarada 
Gazi köprüsü ile de alakadar oldum. 
Bu köprünün inıasmı da deruhte et • 
memiz muhtemeldir.0 

--o-----

Talebe yurdu açılıyor 
lstanbul Halk evi Reisliğinden: 

Üniversite arkasındaki Halke•i tale
be yurdu 26-10-933 den itibaren açıla
caktır. Şimdiye kadar muvakkaten kayıt
larını yaptıranlardan sıra ile elli efendi 
alınacakhr. 

Halkevi idare Müdürlüiüne müra
caat ediJmeıi rica olunur. 

M••rlff• 

Yaya giden izciler 
Bursa da .. 
Gençler yollarına devam 

etmek azmindedirler 
Türk lissei izcilerinin yaya olarak 

Arıkaraya hareket ettiklerini dünkü 
nüshamızda kaydetmittik. Şehrimize 
gelen maliimata göre izciler Yalova 
tarikile dün gece geç vakit Bursaya 
vasıl olmutlardrr. Talebe ye>ll~na ~.e 
vam etmektedir. lstanbul Maarıf mu
dürlüğü bu mesele hakkında alelusul 
tahkikata ba§lamıttır. Bir müfettiı bu 
İ§e memur edilınittir. 

150,000 fiş 
Bir buçuk aydan. beri t!niveraite~<; 

öz türkçe kelimelenn tet1:'ık ve tasn!fı 
ile meıgul olan li•e edebıyat ınuallım 
!erinden mürekkp 70 ki§iJİk hyet va
zifesini bitirmiştir. Şimdiye kadar 
muhtelif vilayetlerden gelen 150 bin 
öz türkçe kelime fiti tetki~ ~e tasnif 
edilmi§tİr. Bunlardan 80 hını muva -
fık hulunmuı ve bunların osmanlıca 
nıukabilleri tesbit edilmiıtir. Bu keli
ınelerle osmaıılıcadan türkçeye bir 
klavuz tabedilecektir. Tasnifi biten 
kelime fişleri yarın ambalaj yapıla • 
rak Ankaraya gönderiJecektir. Türk 
Dili Tetkik cemiyeti merkez heyeti bu 
kelimeleri bir kere daha tetkik ettik
ten sonra klavuz için hazırlıklara baş 
!anacaktır. ünivr•itedeki türkçe ve e
debiyat muallimleri mekteplerdeki va 
zifelerine avdet etmişlerdir. 

-o---

Bükreşten ııelen tayyareler 
dün Halebe gittiler 

Bükre§ • Captavn seferini yapmak 
Üzere şehrimize gelmiı ol.~n Ro?'en 
tayyareleri dün Halebe muteveccıhen 
uçmU§lardır. 

Kabil elçimiz 
Kabil elçimiz Memduh Şevket Bey 

dün mahalli memuriyetine gitmiıtir. 

Bükreş sefirimiz gitti 
Birkaç günden. beri ıeh~~de bu

lunmakta olan Biıkreı sefınmız Ham 
dullah Suphi Bey dün akşamki eks
presle mahalli memuriyetine gİtmİJ -
tir. 

Adliye tayinleri 
-o--

Cumartesi günü alakadar
lara tebliğ edilecek 

latanbul adliye•indeki tebeddülat cu
martesi günü alakadarlara tebliğ edile
cektir. Evvelce de yazdığımlZ veçhile 
temyiz azalığına tayin edilen Osman Nu
ri Beyin yerine birinci ticaret mahke
mesi reisliğine muhtelit mahkeme ha
kimlerinden Memduh Bey, Sami Beyin 
yerine ikinci ticaret mahkemesi reisliği .. 
ne üçüncü hukuk reisi Turhan Bey, Tur
ban Beyin yerine üçüncü ceza reisi ze .. 
ki Bey, Zeki Beyin yerine müddeiumu
mi başmuavini Hikmet Bey, Hikmet Be
yin yerine altıncı müstantik Salih Eıat 
Bey tayin edilnıiılerdir. 

Bunlardan başka daha bir çok tayin 
ve tebeddüller vardır. 

Bu meyanda müddeiumumi muavin· 
)erinden Cemil Bey terfian Buna Müd
deiumumiliğine tayin edilmi§tir. Ağır 
ceza zabıt ki.tiplerinden Ekrem Bey ka
za müddeiuınunıiliklerinden birine, ıa.brk 
Buna müddeiumumisi Sakip Bey lstan
bul ağır ceza mahkemesi azalığına, as
liye mahkemeleri başkatibi ~"ni Bey 
sulh hakimliğine tayin edilmitlerdir. 

Gerek bu zevata, gerek diğer tayin 
ve tahvil edilenlere cumartesi günü teb
ligat yapılacaktır. 

Temyiz azalığına intihap edilen bi
rinci ticaret reisi Osman Nuri Beyin is .. 
tifa ettiği yazılmıştı. Osman Nuri Bey 
istifa etmemiş, tekaütlüğünü talep elmİ§ 
tir. 

Üsküdar tapu idaresi 
yeni binasına taşınıyor 

lotanbul tapu idaresinde ifayi va
zife eden Üsküdar tapu idaresi Üskü
darda yeniden yapılan binasına dün
den itibaren taımrnağa baılamıştır. 
Dün idarenin 95 seneainde1' sonraki 
dosya ve evrakları gönderilrniıtir. Bu 
gÜn de diğer evrakın nakline başlana 
cak, binanın reami küşadı 29 Teırini
evvelde yapılacaktır. Üsküdar idare -
si Acıbadem caddesinden Anadoluka
vağma kadar olan sahadaki gayrimen 
kullerin alım, satım takrirlerini yapa
cak ve buradaki i§lerle ıneşgul ola -
caktır. 95 senesinden evvelki dosya -
lar da lstanbul tapu mahzeninde bıra
kılmı§tır .• 

Hüsnü Bey istifa etmiş 
değildir 

İnhisarlar umum müdürü Hüsnü 
Beyin, Gümrük ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Beyle aralarında Amerikalı 
mütehassısların verdikleri ıslahat ra
porlarının tatbikab yüzündne çıkan 
ihtilaf üzerine istifa ettiğini bazı re
fiklerimiz yazını§tı. Dün inhisarlar i
daresinden bize verilen malUmata gö .. 
re Hüsnü Beyin iatifası mevzuu bahiı 
değildir. Hüsnü Bey elyevm Ankara
da bulunmaktadır. Cümhuriyet bay • 
ramınr A nkarada geçirdikten sonra 
vazifesi baaına dönecektir. 

Mahk•m•l•rd• 

Ayaspaşa davası 
--o--

Mütevelli azledilince 
müddeialeyh kalmadı 
Belediyenin Ayaspaşa davası A • 

yaapafa vakfının mütevellisi Salahat
tin Molla Bey azledildikten sonra yüz 
üstüne kalmıştır. Belediye mütevelli 
aleyhine dava açrnı§tır. Halbuki bu
gün ortada mütevelli olmadığı için 
müddeialeyh yoktur. Binaena.leyh be
lediyenin kar§ısmda muhatap olarak 
kimse kalmamııtır. Bu vaziyette bele
diyenin ücreti vekalet olarak pe§İnen 
verdiği 2000 lira .da yanrnıt demek -
tir. Diğer taraftan Evkaf umum mü -
dürlüğü Ayaspaşa vakfına yeni bir 
mütevelli nasbetmek fikrinde değil -
dir. Apartımanların inşa edildiği me
zarlık evkafa ait olduğu cihetle bu 
apartımanların mukataaya raptı da 
düşünülmektedir. Bu takdirde Evkaf 
binlerce lira irat kazanmış olacaktır. 
Eğer apartımanlarm sahibi mukataa
ya razı olmazlarsa Evkafın bunlar 
aleyhine dava ikame etmesi "Ve apar .. 
tımanlara "vakıf imar edilmit" iddia
siJe tasarruf etmeğe kalkması da 
muhtemeldir. Evkaf bu hususla henüz 
harekete geçmemiştir. 

25 okka esrar 
Dün gümrükteki ihtioaa mahkemesin

de Gemlikten şehrimize 25 okka esrar 
getirmikle maznun Ramazan ve arkada
§ı Mehmet Efendilerin muhakemeleri ya
pılmı§, karar başka güne kalmı§tır. 

ipekli hırsızı 
Gümrükten üç parça ipekli kumaş a

tıran Alinin muhakemesi dün dokuzun
cu ihtisas mahkemesinde neticelenmiş, 
cürmü sabit olduğu için Ali 6 ay hapse 
ve 83 lira para cezaaına mahkôm olmuş
tur. 

Nasıl zehirlendi? 
Şehzadebatmda zehirlenerek ölen 

Muzaffer hakkındaki morg raporu henüz 
müddeiumumiliğe gelmemiııtir. 

Muzafferin kasten başkaaı tarafm
dan mı zehirlendiği, yoksa kendi kendi
ne kazaen mi zehirlendiği tahkik edil
mektedir. 

•• 
Universite kadrosu --Neşet Ömer Bey dün 

Ankaradan geldi 
Arıkarada bulunmakta olan Üni

versite emini Dr .. Ne§el Ömer ve Pro 
fe•Ör Akil Muhtar Beyler dün ıehri • 
mize avdet ebnitlerdir. Neıet Ömer 
Bey dün Üniversiteye ait inşaat itleri
ni tefti§ ebniştir. inşaat kat'i olarak 
te§rinisaninin beıine kadar ikmal edi .. 
lecektir. Fakültelerde tedrisata ayın 
beşinde başlanacaktır. Üniversite kad 
rosu tamamlanmıt§ır. Fakat bazı for
malite meseleleri vardır. Öğrendiği -
mize göre kadro teırinİ5a.nİnin birin
de ilan edilecektir. Talim ve terbiye 
reisi Ihsan Bey latanbula avdetini bir 
kaç gün için tehir etmiştir. Ihsan Bey 
Ankarada kadronun nokıanlat'ı iıiJe 
meşgul olmaktadır. Dişçi mektebine 
her sene müracaat eden ecnebi talebe 
lldedi artmaktadır. Ecnebi talebe 
türkçe bilmediklerinden imtihanlar 
da fazla sıkıntı çekmektedirler. Bu 
vaziyet mektep idaresine de zorluk 
vermektedir. Bu vaziyetin önüne ge .. 
çilmek üzere Dişçi mektebinde bir 
türkçe kursu açılınıuı takarrür etmiı
tir. Bu hususta ınektep idaresi Maa • 
rif , -eki.Jetine müracaat etmiıtir. 

OUmrUklerd• 

İstikbal, teşyi --
Rıhtımda karşılama ve 
uğurlama nasıl olacak? r 

l.atanbul limanı nİ%amnameıinin va 
pur yolculannm gümrük salonları ha
ricinde k&rfılanmaaını imir bulunan 
maddesinin tatbikında Gümrük ve Li
man idareleri ara:sında çıkan ihtili.f 
üzerine teıekkül eden bir komisyonda 
mesele tetkik edilmişti. Komisyon, 
gümrük idaresinin noktai nazarı dai
resinde mezkur maddeyi Şurayı dev • 
letin tefsirine arza karar vermiş ve 
evrak Devlet §Uras.ına gönderilmiıtir. 
Komisyon ekseriyetini, nizamname -
nln bu maddesi, yalnız yolcu karııla
yacaklann salonlar haricinde yo!cula
nnı iatikbal edebileceklerini amir bu -
lundu~u, bilm';'kabele yolcu teşyi 
edenlenn de aynı suretle salon hari • 
cinden yolcularım teıyi ebneleri la -
zım geleceğine karar verrniıtir. Mese
le, hu noktadan devlet turaıınca tef -
air edilecektir. Bundan maada nizam
namenin, §aınandıraların bulunacak -
ları yerler ve sair ahkamı hakkında da 
bir İzahname hazırlanmaktadır. 

Rıhtım şirketinin mübayaası 
Rıhtım ıirketi tesisatının hüku • 

metçe mübayaası müzakeratına, 1-ir .. 
ket direktörünün bugünlerde Pariste 
ki merkezinden talimatı hamilen av • 
detini müteakıp devam edilecektir. 
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İnsanların zayıf tarafı 
Dikkat ediniz! İnsanların :zayıf 

tarafı şudur: Daima kötülüğü a
rar ve iyili ğe çare bulamaz .• 

Gazeteler haber veriyorlar. Bir 
Fransız kimyageri timdiye kadar 
keşfedilenlerden daha dehfetli bir 
boğucu gaz keşfetmİf.. Bu yeni 
gazın dehşeti tabii öldürdüğü a
damların çokluğile ölçülüyor .• 

Garip bir riya ve bir istihza ile 
bir tek adam öldüreni asar ve ona 
cani deriz de ... yüz binlerle adam 
öldürecek çareler bulanlara alim 
ismini veririz. 

Beşeriyet, öldürme ve harap et
me vasıta1arını ke,federken hala dt1 
ğil bir veremi,bir kanseri hatta bir 
nezleyi, bir gripi iyi edebıtmenın 
yolunu bulamadığını dütündükçe 
insan olduğuma nadim oluyorum .• 

Diyeceksiniz ki insan olmayıp 
ne olurdunuz?. 

İnsanlıktan çıkıp kendime bir 
hayvanlık intihabına mecbur ol
sam, zannederim; güzel ve pahalı 
köpeklerden biri olmayı tercih e
derdim. Eti yenmez; dayak ye
mez •• Yegane vergisi senede 10 
lira belediye resmidir. 

Evlerde baş sedirde oturur •.• 
Ara sıra şeker yer •.• Ve herkesin 
hoşuna gitmekten başka iti gucu 
de yoktur. Bundan daha iyi ne o· 
labilir?. 

İstanbulun havası 
İki gün evvel lstanbulu gören

ler bu şehre geldiğine geleceğine 
lanet ederlerdi yal •. Takvimlerde 

ne yazılı olduğwt,u bilmiyorum. 

Lakin bizim gibi sayfiyede gecik· 

mİf, yaz günlerini toplamak için 

kalmak sersemliğini gösterenlerin 

a1nının bir kara yazısı olduğunda 

fÜphem olmayan o fırtınalı hava
dan şikayet ettikçe dostlarım: 

- Bırak yahu! Bırak ta hızını 
alsın! Bayrama açık gider! •• 

Vakıa havanın açığı, sevilir, 
hesabın açığı sevilmez amma kim 

lemin ederdi ki; bugüne kadar, 

hava hızını alacalc .• Ya maazallah 
böylece devam edip gitse idi .•• 
Halimiz nice olurdu •• Bir safdil 
dostum bile: 

- Bu yağmurda elektrik ya
nar mı?. Diye hayıflanıyordu bi
le.... 1 

Şükür Allaha bize güneş yüzü. 
gösterdi ••• 

FELEK 

İpekiş sermayesini artırıyor 
Haber aldığımıza göre, ''lpekiı" in ser• 

mayesinin 400 bin liradan bir milyon ti .. 
raya iblağı kararlaşmıştır. Sermayenin 
arttırılmasına sebep,memleketin ipek ih, 
tiyacmı daha İyi tatmin etınek müla
hazasıdır. lpekiıin faaliyete geçmesi, 
memleketimizin ipekçiliğinde bir İn• 
kılabın başlangıcı demekti. lpekçiliği
mize büyük hizmetler yapan lpekişin, 
.sermayesini arttırdıktan sonra bu biz· 
metleri daha büyük mikyasta yapa • 
cağı üınit edilmektedir. 

--·--
Ankaraya gidenler 

Muhtelit mübadele komisyonu Türk 
murahhas heyeti reisi Şevki Bey A -
vusturya sefiri M. Buchberget dün 
akıarnki trenle Ankaraya gitmiıler -
dir. 

1 BORSA 1 
(lı Bankaaından alman cetveldir) 

24 Teşrinievvel 1933 
Akıam Flatları 

latikrular TahvilAt 
latikras dabili 99 Elektrik 
1933 latikı-aı.ı 95.~0 Tr•m••1 
Şark D. yolları 225 Tıilıa.t 
D. Muvahhide 50 50 ' R,h_ GümrüJder 8.SO 
Saydl ma..bl &.50 Anadolu 1 
B,.jcl.t ı0,.35 " il 
T .aalrıııriy• 10,35 Mümeaail 

it Baakaa1 Na-~ .. Hamilin• 
.. • Milı•••'
Tram••Y 
An•dolu Hiase 
Reji 
Şir. ltariye 

ÇEK 

Paria 
Londra 
Nüyork 
Brüksel 

ESHAM 
Telefon 

1.90 Bomonti 
9,55 Terko• 
102 Ç ime 1to 

47 ittihat day. 
27 :j11rk da, 

3.95 Bal1a 
15,28 Şark m. eeuı 

FIATLARI 

1206 Prai 
68ı Viyana 

68,JO Madrit 
3.3775 Bertin 

Milano 8 .94,25 Bel pat 
Atina 82.815 Zloti 
CeneYre 2 .4360 Peıte 
Amalerda.m ı ,ı695 i Bük ret 
Sof ya 65.22.SJ M o> ako va 

NUKUT (Sab9} 
ıc:..,.,., 

17,80 
44,75 
46.75 
S0.90 

ı3.-
18,90 

27 
il 

17.50 
1.25 

ı 
2,85 

15.93 
4.25 
5.65 

1.97775 
4. ıs 

34,51 
3.8ı 

80.81 
ı083.25 

Kuruı 

20 f. Franu:J 167 ı şm, A,,. 24,SO 
1 later1in 678 1 Ptnıı•ta 18 
1 Dolar ı44 1 Mark 49 

20 Liret 223 ı Zolotl :U.-
20 f. Belçika 117 ZO L•F o..u 
20 Drahmi 24 20 Diııu 1111.-
20 1. ı.,,i~r• aı8 1 Çern.o,.ltı - .-
20 Le•• Zil,- 1 Altın 923,24 
zı Kur. ç.ı. 118 J Mec.kUye O,l7 
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Zehirli gazlar 1 
Sivil ahalinin zehirli gazlardan vikayesi 

icin alınacalı tedabir 
2 

Birinci makalemizde modern tayya
relerin taarruz kabiliyetleri ve bunla
rın hamil bulundukları muharebe va• 
sıtalarının tesir dereceleri kısaca an· 
]atılmıştı. Şimdi de sivil ahalinin bun
lardan korunmaları için alınacak ted· 
birler hakkında neler yapılmak lazım 
geleceğini kaydedelim: 

Hava müdafaalarının faal tertibatı· 
na dahil bulunan kendi harp tayyare
lerimiz ve tayyare defi bataryaları
mız geri sahanın müe&sir bir surette 
müc!tlfaasma kifayet edemez. Ancak 
bu gibi müdafaa vasıtalarının ti.li ve 
e•a•lı bir takım muavin tertibatla ik· 
maJj::ıc zaruret vardır. Ruslar bu bu .. 
susta halen diğer hükiimetlere naza· 
ran büyük bir terakki hatvesi irae et
mektP.dirler. Her şeyden evvel mille
tin müstakl>el bir harbe karşı müdafa
a r.ıes'uliyetini deruhte etmiş olan hü
ki'~met ve devairiaide.si istikbal muha
rebelerinde bu gibi harp vasıtalarının 
tesir ncılctainazanndan husule getire .. 
bilecekleri bütün hadisat hakkında 
milleti tenvir etmek ve mem.le!.c.et efra
dın!n dimağını, seviyesini ona göre ter 
bive ederek vükseltmek vazifesile mü
kelleftir. Millet ve hükumetin teşriki· 
me~ailerini zaruri kılan bu meselede 
hükUmetin millete zahir olması ve mil
letin de kendisine terettüp eden mali 
ve maddi fedakarlıklardan çekinme
mesi iktiza eder. 

BilhaS!a büyük ~ehirlerde ahalinin 
müdafaası için evvelemirde gazdan 
sakınma ve konınma tertibatının tesİ· 
s.i liznndır. Bu tertibatın en mühimmi 
de ikamet ecli1en evlerde mümkün o· 
lamadığı takidrde ahalinin içtimama 
müsa;t te•i•at dahilinde yapılacak sa
bit filtrelerle elektrik motoru ile mü· 
teharrik vantilatör terlibatıdır. Bu gi
bi tertibat ile mücehhez evler ve mel
celerde ezhirli gazlarla kantık olan 
hava filtrelerle süzülerek tasfiye edi· 
lir. Bu tasfiye edi!mit hava başkaca 
hava nüfuzuna mani bir .surette kapa .. 
tılrnı~ olan hususi odalara sevkolunur 
vantilatörler ise yük•ek hava tabaka
lanndan (meseli. fabrika bacası, mina
reler gibi) elektrik motoru ile filtre e· 
dilmeğe lüzum görülmeden temiz ha
vaya doğrudan doğnıva ikametgahla
ra ıevkeder. Bunlardan maada müın
kün olduğu kadar evlerin daha sulh 
zamanında bombalara karşı yeraltı 
toplanma mahalleri ile mücehhez ol
malarına zaruret vardır. Maamafih 
zikr~dilen bu tedabirin heyetiumumi
yesi de e•aslı bir gaz ve bomba taar· 
ruzla"ma karşı kafi addedilemez. Gaz
d~n korunma vesaiti ile mücehhez is
tikbal eshirleri timdiki şehirlere naza
r.::ın nek ba~ka manzara arzedecekler
di~. Bu şehirler esasi rüzP.ir iıtik~meti 
olan cenubu garbiden şimali iarkive 
d"ii;ru mi.imtet geniı caddeleri, küçük 
b;na PTUDlannı,. alçak intaatı ve müm
kün oldu~ kadar fazla miktarda ıer• 
be•.t mahaller (parklar) ı ihtiva ede
c.,kt;r. Rir sehrin hava bombardımanı 
ile tahribi in~aatın kesafeti~ müeuese
lerin ve binaların yüksekliği ile müte. 
na~iptir. 

Bunlard~n maada halkın iateoine 
ait husuoi kilerler, sebir elektrik terti
batı ve aıhhi hizmetlerine ait bilıimum 
fPl'İsat tahtf!"Z'!"'min olarak yaoılmalı .. 
dır. Ahalinin lüzumunda nakline ait 
o]m,.k Üzere P'az nüfuzuna m&ni terli· 
bat ile mücehhez nakliye otomobilleri 

ile demiryolu vagonlannm da ihzan 
iktiza eder. 

Sovyet Hükumeti bu husustaki faa
liyetini ba§lıca iki istikamete tevcih 
etmiştir. Bunlardan biri her tarzda tah 
lilitı ki.myeviye icrasına müsait ıabo· 
ratuvarlarla tayyare fennine ait un1t1• 1 
mi mü.esseseler küşadı, diğeri de bü
tün memleket dahilindeki sivil ahali· 
nin gaz taarruzlarına karşı kendileri
ni ne yolda müdafaa edebileceklerini 
ve bu hususta kullanılacak vesait ile 
daha sulh zamanında yapılacak tedri
sat ve alınacak tertibattan ibarettir. 
Bu i~lerde başlıca vazife; askeri gaz
dan korunma müfrezeleri her zaman 
ahalinin bu gibi müdafaa kaygusu ile 
me~gul olmağa vakit bulamıyacağın .. 
dan bittabi millete terettüp eder. 

Bu gibi ihtısasa ait İzahat ile ahali
nin suretiumumiyede tallın ve terbiye
sini Rusyada Osa aviachin denilen bir 
şirket deruhte etmiştir. Bu şirketin 
milyonlarca azası oJduğu gibi şubele
ri de en küçük köylere kadar tevsi e
dilmiştir. Bu şirket her şeyden evvel 
tehirdeki itfaiye teşkilatından istifade 
ederler. Bunlar bulundukları mahal· 
Iin ahalisine hava taarruzları hakkın· 
da izahatılazime verdiklri gibi harp 
vukuu halinde gaz müdafaaaı maksa
dile ahali tarafından derhal alınacak 
tedbirlerin sulh zamanında takviyesi 
için yapılacak talim ve terbiyeleri ile 
ittigal ederler. Bu şubelerin hep•i 
gaz maskelerile mücehhez olup ahali
ye bunların suretiistimallerini öğretir· 
ler. Bunlardan maada itfaiye müfre
zeleri ayni zamanda harp vukuunda 
mühim nokat ile askeri müesseselerin 
muhafazasından mes'uldürler. Ve bu 
maksatla sonbahar manevralarında it
faiye müfrezeleri askerlerle birlikte 
manevralara iştirak ederek bunlara 
yalnız harp vukuunda gaz taarruzla· 
nna karşı yapacaklan tedafüi tedbir
lere ait bir çok vezaif tevdi olunur. 

Yukarıda ismi yazılı olan Rusya 
milli müdafaa propagandasına ayni 
zamanda ordu malzemesinin gazete i
lanatlan ve sair vesaitimuhtelife ile 
tedariki busu•unda propaganda yapa· 
rak lüzumu kadar iane toplamak vazi
fesi de terettüp eder. Son zamanlarda 
hava müdafaası maksadile biliimum 
Rus şehirlerl"nde pazar günleri talim 
ve spor meydanlannda ahaliye mah· 
sus olmak Üzere harp t7atrosu oyna
matkadır. Seyirciler buraya kendile
rine ait gaz maskelerile mücehhez o· 
]arak davet edilirler ve suretimahsusa· 
da gazlanmış mıntakaya bu maskeler
le giderler. itfaiye teşkilatından maa· 
da müteaddit orta ve yüksek mektep· 
ler talebesi gaz maskelerile mücehhez 
olup hunlara bu maskeleriİl suretiisti
ma!leri de talim ve terbiye edilmişler
dir. 

Diğer makalelerde Fransa, lngi!te
re, Amerika ve ltalyada bu hu•usta ta
kip edilmekte olan esaslar hakkında 
maliimat verilecektir. 

* * 

D k "k z• Yavrulan sağlıklı, a ı ıya kuvvetli ve sevirnll 
olarak büyüktür.(8 l 15) 
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Harı k Hayat Kaza ve Otomobil -

Sigortalarınızı Galatada Ünyon Hanında Kain 
Ü N Y O N SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğraı;nadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 9985 

Milliyet'in edebi romanı: 22 . "' . 
,KIR (l(fG~ 

~;._-------BURHAN CAHIT 
(İnkılap Romanı) 

Fakat içimde o ilk 
duyduğum koparıcı, 
yoktu. 

zamanlar 
kemirici acı 

Felaketler o kadar biri biri üstü· 
ne yüklenmişti ki küçük vücudüm, 
tecrübesiz gençliğim bu ağırlığa, 
bu metakkate tahammül edememit 
ti. 

Artık coşkun bir suyun akı
tma kapılmış çürük bir yaprak gi· 
bi gidiyorum. Bügün önüme tutu; 
nacak, sarılacak bir yuva çıktı. Ba
kalım yarın ne olacak? ...... 

O gecenin yarısına kadar beni 
söylettiler. 
Nihayet İlmi Efendi: 

- Ozülme kızım, dedi. Pazarte-_ 
si günü bizde Gümülcüneye gidece
ğiz. Seni de beraber alırız. Orada j 

işini yoluna koyarız. Zaten sulh i· 
ti bitmek üzere sen bir kaç gün bu
rada kal. 

Halime Hanım da saçlarımı ok· 
şadı: 

- Burada sıkılmazsın. Y almz 
bahçeye pek çıkma komşulardan 
gören olur. 

Sonra Türkana tenbih ettiler : 

- Skın misafirden kimseye bah· 
setme Türkan. Sonra sana darılır. 

Türkan ne güzel, ne sevimli kız. 
Anası babası o kadar seviyor· 

lar ki! 
Ben de o yaşta iken kasabadaki 

evimizin şenliği idim. Anam, ba. 
bam hatta kasaba halkı Hacı Efen· 
dinin kızı diye üstüme titrerlerdi. 
Ana, baba sevgisi öyle kuvvetli 
bir ihtiyaç ki ! 
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Tamışvar yarın geliyor 
Ateş - Güneş ilk ciddi 

günü Tamışvarla 
maçını cuma 
yapı yoz 

Ate§ - Güne§ klübü ile maç yapmak 

Aylardan beri ciddi bir şekilde ça· 
Jışan yeni spor teşekkü~üınüz Ate~ : 
Güneş çalışmalarının ılk denemesını 
bugünlerde yapacak. Ateş - Güneş bu 
deneme için T anuşvar atletik klü:bü
nü davet etmiştir. Tanuşvar takımı 
Albazulia vapurile yarın §Chrmııze 
gelecektir. Ateş • Güneş bu münase • 
betle cümhuriyetin onuncu yılı için 
bir kutlulama programı yapmıştır. 

Bu prograın mucibince cuma günü 
Ateş - Güneş Tamışvarla ilk maçım 
yapacaktır. Bu maç ayni zamanda 
Atet • Güneşin ilk ciddi maçı olacak
tır. 

Bu maçtan evvel Beyoğlunun en 
kuvvetli iki klübü olan Pcra • Şişli ta
kımları bir maç yapacaklardır. Bu 
takımb.nn geçende yaptıkları karşı • 
laşma 5 .. 1 Peranın lehine neticelen
mişti. 29 Teşrinievvel pazar günü Pe· 
ra - Şişli maçı galibi T amışvarla kar
şılaşacaktır. 

Üçüncü maç bayramın son gunu 
yapılacaktır. Bu maçın bir muhtelitle 
veya başka bir klübümüzle yapılma • 
"'muhtemeldir. Yalnız bu maç halk 
için yapılacak ve her yer 50 kuruş o• 

l_R_A_DY._o_I 
Bugünkü program 
ISTANBUL ; 

18 Gramofon. 
19 Cennet Hanım. 
19,45 Hazırn Bey tarafınv.an K.2.ragöı:. 
20130 Udi: SelhattE.n B. vo Kemani Nubar efen

di refakatile Hamiyet Han.on. 
21,30 Gramofon • 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, saat ayarı. 

ANKARA, 1538 ın. 
12,30: Gramofon. 18: Orkeatra: 18,45: Dan• 
muaikiai. 20: Ajana haberleri. 
VARŞOVA, ı411 m. 

17,15: \;ocuk neıriyatı, 18: Don Kitoltan par• 
çalar (plak). 19,25: Koro konseri. 20,30: Ec ... 
debiyat. 21,05: Taıannili gitara konseri. 22,20: 
Şarkılar ve hafif havalar. 22,40: Piyauo kon
seri. 23,30: Kahvehane muaikisi. 

BUDAt' E~TE, 550 m. 
Ders. 20,35: Puccininin °TOSCA., operaıı. 
Müteakiben Siıan mus!kisi. 24: Plak ile fran
aızca söylenen Macar ıarkılan, 

ViYANA, 518 m. 
18,20: Şimdiki Avusturyalı bestekirların eser
lerinden taganni. 19,05: Muhtelif. 20,10: Rad
yoaenfonik orkestraaı. 21.10: Senlouik kon
ser "Robert Hegerin idaresinde11• 23,05: ·Bar 
musikisi. 

MIJ...ANO - TORINO - FLORANSA 
18,15: Taaanni - Haberler. - Plak. 20: 
Haberler. - plBk. 20,ZS: EÇI}eb.i dillerle kon
ferana. 21: Haberler. - plak. 22: "Lonbardalı 
kadın,, iaimli opera. 

PRAG, 488 m. 
18,35: Plak. - Konferan•, 19: Plıllıı:. 19,30ı 
Almanca neıriyat. 20,10: - Tem•ıl. Zl: ::,..,aol 
konferansı. 22: Plak, 22.30: Piyano sontları 
"Beethoven., 23: Fransız konferans. 

ZÜRlH 459 m. 
20,55: Weber'in 1"'FREJSCHOTZ,. operaaa. 

ROMA, 441 m. . 1 
17.35: Çocuk netr.:yab. 18,20: Radyo orkeıt· 
raaı. 19,40: Arna"Yulça haberler. 20,25: Muhte
lif Haanlarra neıriyat. 21: Haberler. - plak.·-

O gece rahat, kaygusuz, kabus
suz uyudum. Hatta rüyalar gör· 
düm. Bizim kasabanın çağlayanla· 
rı kulağımdan gitmedi. Suların . 
sesi •. Onlar hep mes'ut zamanları· 
mın musikisi •• 

Ertesi günü evde hazırlık baş
ladı. 

Zaten efyalarının ağır kısmını 
evvelce göndermi,ler. Sandıkları, 
sepetleri yerlettirirken Halime Ha· 
nıma yardım ettim. Çok iyi kalpli 
bir kadın.Bana kendi yaşı da pek i 
leri olmamakla beraber (kızım) 
diyor. 

İlmi Efendi kütüphaneyi birisine 
bırakacak, gene kendi namına it
letecekmiş. Gümülcünede büyük 
bir kütüphane hazırlamış. Orasını 
merkez yapacakmıf. 

Bu temiz aile mes'ut olmağa la
yıktır. 

Üçüncü günü aktamı evdeki bü
tün eşya gitmişti. Gelen komşula
ra görünmemek için nerelere sak
lanmadım. 

llmi Efendi beni mektepten ara. 
dıklarını, Yunan memurlarına ha· 
ber verdiklerini, fakat Yunanl.ıla. 

üzere gelecek 1" amtfıJar takımı •.• 

lacaktır. Tamışvar Romanyada yap
tığı maçlarda Kahire takımını 2 - O, 
Viyana Salven takımını 2 - O, Buda • 
peşte - Buday takımını 2 • 3 yenmişti. 
Hariçte yaptığı seyahatlerde T~m~"; 
var ltalyanm Palermo takımını 2 - 1 
Şimali Amerika takımını 2 • 3, Moras
ka Slavyayı 2 • 1 kazanmıştı. Tam'Ş• 
var Yugoslavyada beş maç yapmı~, be 
§İni de kazanmıştır. 

Tanuşvar takımının şekli şudur: 

Kourad 
Buibaş Vargen 

Yanya Kohn Farago 
Raab Koroy Paşak König Somogy 

:{. * ~ 
T. 1. C. 1. İstanbul Denizcilik he -

yetinden: Ankarada yapılacak resmi 
geçide iştirak etmek üzere esamileı-i 
kulüplerine bildirilen lstanebul ve Ko 
caeli mmtakalarına mensup denizci 
bey ve hanımlar evvelki tamim hila • 
fına 27-10-933 cuma günü akşamı sa 
at altıda Ankaraya hareket edecekle 
rinden istasyonda bir saat evvel hazır 
bulunmalan lüzumu, ehemmiyetle teb 
liğ olunur. 

Hava hücumlarından korun 
ma cemiyetinin tavzihi 
Aldığımız mektuptur: 

« Son posta gazetesinin 23-10-933 
tarihli nushasında : «Maske içın bir 
fabrika açılacak » başlığı ile bir yazı 
neşrolunduğu görülmüştür. Bu satırlar
da, Hava Hücumlarından Koruma Ce
miyetinin bir maske fabrikası inşası 
maluadiyle teşebbüse giriştiğinden ve 
bu yapılan projeye göre de 200 bin lira 
sermaye kafi geleceğinden bahsedilmek 
tedir. 

Böyle bir haberin asıl ve esası yok· 
tur. Hava Hücumlarından Koruma Ce
miyeti, bütün yurtdaşlara hitaben muh· 
terem matbuatonızla neşreylediği beyan• 
nameden gayri timdiye kadar hiç bir ga 
zete ile temas etmemiştir. Binaenaleyh 
bu güne kadar gazetelerde intişar eden 
haberlerle cemiyetin hiç bir aiakası ol· 
madığınm lütfen muhterem gazetenizle 
ilinını reca ve sayğılarıımzm kabulunu 
istirham eylerim elendim. 

Hava Hücümlarından Koruma 
Cemiyeti umumi katibi 

A. NACI 

Tıbbi nıusamabe. 21,30: Offenbechi.n °ıırüzel 
Helona,, operası. 
BÜREŞ, 394 m. 

18: R.ı\dyo orkeatraa1. 19,20: Radyo orkestraaL 
20: Df'!rs. 20 20· Pli.k. :.-o !';~ Ko.,.fe :\n$.. 21: 
Sonatlar. 21,50: RlCHARD TAUBERin 
plaklarından. 22,20; Viyolonsel. 23: Ronıen mq 
siki•i. 

BRESLAU, 325 m. 
18,45: Meıhur ıa.rkılar. - Rua tarkılan. 20: 
Aln1an dansları. 21: Alman kalbi. 23,20: Ha~ 
fif ve adna mu•ikisi. 

rın bu işe aldırıt etmediklerini söy· 
ledi. Ve ilave etti: 

- Artık Amerikalılar onlara 
yaldıını kestiler. Şimdi kendi başla
rının çaresini düşünüyorlar. Kaçan 
Türk çocuklarile uğraşacak vakit
leri yok. Maamafih gene biz ihti
yatlı olalım. İki üç çanta ile kalmıf· 
tık. 

llmi Efendi bana: 

- Başörtünü sıkıca bağla. Bu 
yolu tuttur, doğru git git. Biz ara· 
ba ile sana yetişiriz. Çıkarken kom· 
şular görmesin. 

içime gene bir korku düştü. 
Ya dışarıda beni bir tanıyan olur 

sa! 
Maamafih llmi Efendiye emni· 

yetim var. Halime Hanım yeldir
memin yakasını sıkıştırdı. Batör· 
tümü yüzümün yarısından geçirdi. 

Araba kapıda duruyor4u. 
Ben gene bahçe kapısından ya• 

vaşça çıktım. Evin olduğu uzun so
kağın nihayetine doğru yürümeğe 
başladım. 

Kalbim çarpıyordu. 
Ağırlaftım. 
Kulağım araba sesinde idi. 
Ortalık kararmı,tı. 

Tamamen tecdid ve tezyin edilen <l 

A S R 1 S 1 N E M A : Bu akşam 
kış mevsimine başlayor. llk programda : 

SAYGON İSYANI 
ANNE HARD1NG ve ADOLPHE MENJOU 
tarafından temsil edilmi~ fevkalade ve ~ayanı hayret bir filim. 

Bu filimde halkı memnun edecek bütün teyler vardır: 
Aşk, ihtiras, isyan, macera ve güzel kadınlar. 

Hamiş: Her akşam ve cuma, cumartesi, pazar günleri 16,30 
matinelerinde ZENGiN VARYETE PROGRAMI. (9068) 

Yarın akşam S A R A Y (Eski Glorya) SİNEMASINDA 
Kahkaha ve nes'e krralı M 1 L T O N 

sonderece gülün'çlü ve gayet şen bir eser olan 
ÇIRIL ÇIPLAK 

filminde görünecek ve buhranın bütün endişelerini unutturacaktır. (9065) 

Bu 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 

HANDA 
-DRAMAL1S

PR1NEAS 
operet heyeti tarafından 

VASS1L1SA TOU A TEL1ER 

nam operet 
Cuma ve Cümhuriyet Bayramı 

münasebetile 
Pazar, Pazartesi ve Salı günleri 
saat 14,30 te ve 17,30 te matine 

lsveçte Türk dılııe 
ilk doktora 

1 
lsveç üniversitesi, Türk Dilinin tet.. j 

kikine, çok eski zamandanberi, eheınıni
yet vermiştir .. lsveç dilini, on dokuzun- 1 

cu asnn başında, okubnağa başlamış
tır. Bu gün Universitenin Türk Dili 
1-tiirsüsü, M. Dazent G. Raguette tara· 
fında nişğal edilm~ktedir. Bu zat, Türk 
dilini ilk öğrenmiş bulunmaktan mü
tevellit bahtiyarlığını, her zaman söyle· 
mektedir. · 

Faht, Türk diliyle ilk doktora eseri 
ve müdafaası, pek yakında yapılmıştır. 
Doktor Gunnar Jarring tarafından VÜ• 

cude getirilen hu mühim tezinadı (Türk 
dili ve hakiki tetebbuu) dur. Tezin İs· 
minden de anlaşılacağı üzere, Doktor, 
larring eserinin başında, Şarki Türk di
li ve nevilerini kaydetmekte ve kendisi 
gibi mükem:nel bir Türkoloıı- olan genç 
zevcesile, Türkistanda yaptığı uzun se
nelere münhaşır tetkik ve tetebbularmı 
da ilave etmektedir. Türkistanda vücu· 
de getirdiği ve halen Üniversitenin ma .. 
lı olan kütüphanesinde mevcut 100 ci)t .. 
lik tam ve mükemmel eserlere, yalnız 
Leningrad kütüphanesinde tesadüf edi· 
lebilmektedir. 

Lund Üniversitesi talebeleri ile bü
tün lsveç Üniversiteleri talebeleri tara
fından Türkiye hakkında gösterilen şü
mullü alaka, Gothenburg Üniversitesin· 

IPEKFILM STVD. 
YOSUNDAN: 

Bütün Türkiye sinema mü 
dirlerinin nazarı dikkatine 

Darülbedayi Koro heyeti ve 
Şehir Bandosu san'atkarları ta 
rafından stüdyomuzda hazır. 
lanan: 

Cemal Reşit Beyin Cümhuri
yetin onuncu yıldönümünü kut
lulama marşı ile Cümhuriyetin 
canlı istatistiklerini grafiklerle 
sesli olarak mükemmel bir fe
kilde gösteren iki film stüdyo
muz tarafından hazırlanmıttır. 
Bu filmleri isteyen sinemaların 
müessesemize telgrafla müra
caat etmeleri rica olunur. 

Tel ıuaf adresi : 
IPEKFILM, lSTANBUL (9076) 

-----ıııı:ıııı:11111111--~ ........... 
ı,:, fANBUL BELED1YES 

Darülbedayi Temsilleri 
Yarınki salı günü akıamı ıaat 21,30 

. KR1ST1 
4 Perde 

Yazan: Eugene 
O'neile 

Türkçeye çevirene 
de, pek az ~ evvel, Profesör J. Fı-ö Avni Bey 
din tarafından bir konferans verilınesine 
sebep olmuştur. Konferansın mevzuu 111111 Zabitan g

7
ec
83

es
2
i 

(1930 senesinde Türkiyeye bir seyahat) ... ___ .,.••••••lıııiııiliiıı.J 
idi. Bu konferans, salonu dolduran ke- , 
sif bir kitleye karşı verilmiş olmasına 

1 
10d~Jtll *11 "' t 

:l;;:.n, nihayetine kadar zevkle dinle- il ~JY~~- __ ıy~ 
Kezalik Profesör J. Frödin Gothem· 

burg üniversitesinin coğrafya birliği o- Asrın umdesi "M I L L 1 YE T" tir. 
lan Uppsala Üniversitesinde, yine ka
labalık bir kitleye kartı saatlerce süren 
ikinci ve ayni mevzulu konferansını ver .. · 
mit ve bu da dinleyiciler tarafından 
büyük bir alaka ile nihayetine kadar ta- ı 
kip olunmuştur. 

MalWn olduğu üzere, son seneler zar .. 
hnda, hveç sanayii müteahhitleri. Tür
kiyede muhtelif itleri deruhte etmiıler
dir. Bu da, tabii olarak, lsveçin dikka
tini, Türkiye üzerine celbetmeğe sebep 
olmuştur. Çünkü, Türk:iyede çalışmak
ta olan mühendis ve işçiler, vakitlerini 
yalnız çahtmakla geçirmemektedirler. 
Bunlar, gördüklerini, müsait vakitle
rinde yazdıkları yazılarla anlatmakta ve 
bu yazılar, lıveç gazetelerinde memnu .. 
niyetle yer bulmaktadır. 

Dayanamadım, arkama baktım. 
iki kişi on adım geride geliyor-

lardı. 
Acaba kimlerdi. 
Araba görünmüyor. 
Ağırlatsam mana verecekler. 
Koşsam büsbütün tehlikeli. 
Evleri siper alarak ağır ağır yo-

luma devam ettim. 
Arkamdan gelenler rumca konu· 

fuyorlardı. 

Yanımdan geçerken rumca bir 
feyler söylediler. 

Sonra bir tanesi elini uzattı, ko· 
lumdan tutmak istedi. 

Silkindim ve bir anda ters yüzü 
ne dönüp olanca kuvvetimle kot· 
mağa başladım. Adamlar galiba 
sarhoştu. 

Arkamdan yüksek sesle bağır· 
dılar. 

Fakat çok şükür gelmediler. 
Ayak sesi duymayınca ağırlaş. 

tım. Çok şükür araba da geliyor
du. 

ilmi Efendi beni kolumdan tutup 
arabaya aldı. 

ABONE ÜCRETLER! : 
Türkİ.7• içiQ Hariç lçİQ 

L. K. L. K. 
3 •Jhiı 4 - 8 -
6 • 750 14-

12 • 14- 28-
~;;...----~~....;.;;...~~~.;:::o..;;;;~ 

Gelen eTI"ak aeri •erilmn.- Müddeti 
geçen nü11ha1a:r 10 kuruıtur.- Cazel• •• 
m•tbaaya ait iıler için müdiriyet• mü• 
racaat edilir. Ga:r:atemi.z ili.nların m•a'u• 
liyetini kabul etme:ı ... 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetilköy a•kıer.i. rasat merkexinden al· 

dıiımız mal\);ınala n.au.ran hul'ü.n it.aya a.z 

bulutlu ve ,imal istikametinden rüza:irl. 
olarak devam edecektir, 

Dün hava taz1iki 769 milimetre en faz. 
in aıcaklık 12, en aı: 6 derece idi. ..... 
Yarabbi bana gündüz gözüyle 

rahat, enditesiz yolculuk nasip de· 
ğil mi? Kasabadan böyle bir gece 
çıktık. 
Gümüşhaneden Sivasa gene ak

şam özeri yolcu olduk. 
Sivasta mektepte yakalandıktan 

sonra kiliseden gene gece çıkardı
lar. 

lstanbula gelince gene ortalık 
karardıktan sonra karaya ayak 
bastırdılar. Dedeağaca gelirken 
gene ayni oldu. 

Bütün bu gece yolculuklarının so 
nu benim için ıstırap, felaket ol· 
muftU. 

Şimdi kortulduğuına inandığım 
bu ara bile gene gece yolculuğu 
başladı. içimi çeke çeke, gözümden 
yaşlar sıza sıza Allaha yalvardım. 
Bu gecenin sabahına beni selamet
le çıkar yarabbi, dedim. 

llmi Efendi benim acı sükiitüm 
den gocunmuş gibi : 

- Buraları eminliktir kızım. Ak· 
lına bir fey gelmesin. Öyle olmua 
biz yola çıkar mıyız. Ağır ağır tehirden çıkıyoruz. 

Hayatımın yeni bir gece yolculu· 
ğu baılıyor. 

_Diyordu. 
"Bitmedi) 
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Programın ikinci kısmı da dün tesbit edildi 
(B I · · ahı.lede) ayakkabı ve sair eıya tevzi edeceklerdir. ka ocak heyetlerile fırka reisi fırka-

aşı ıncı s • fi · ı · · 
Üsküdar C. H. F. 29-10-933 16 da Is Yüksek tahsil talebeırı mızın ana vaaı ~.nru v~ prensıp erını 
>nail Şevket B., 30-10-933 16 da Hü... Milli Türk Talebe Birliği namına anla~akta ve C':'mhurıyet Ba~~m-
nü B., 31-10-933 16 da Halil Nimetul- Ankaraya gidecek 150 kişilik talebe ka- da koylerde tatbık .. oluruna~ uzere 
lah B., Kadıköy Belediye mey. filesi, dün marş ve yürüyüş talimleri merkez kutlulama yuks';'k komı~yonun 
29-10-933 16 da Hüsnü B. 30-10-933 provasına devam etmiştir. Talebe yann dan gelen programlar ızoıh edılmek-
16 da Hakkı Nezihi B., 31-10-933 16 kalkacak hususi trenle Ankaraya hareket tedir. d h. I d 

1 da Tarik B., Beykoz Hük!met dairesi edeceklerdir. Burada, kazalar a, n~ ıye er. e o -
önünde 29-10-933 16 da Reşat Yilmaz Deniz şenlikleri d.uğu kadar h~tta ~e~ki ve .. v~.zıyetle-
8., 30-10-933 16 da Salih Zühtü B., Cümhuriyet bayramının ikinci gunu rıne '.'i~betle koylerımızde buyuk bay-
31-10-933 16 da Sadi B., Büyükada aktamı yapılacak muntazam deniz şen- ram ıçın daha heyecan ve ate~le h~zır-
iakele meydanı 29-10-933 16 da E- likleri programını tanzim için dün De- lıklar yapmaktadırlar. Her . koy . şım-
min Ali, 30-10.933 16 da Hüsnü, niz Ticaret mü~ürü Müfit Necdet Be- d~den .da.vul zurnasını temın edıyor, 
31.10-933 16 da Fethi beyler. Heybe- yin riyasetinde Akay, Şirketi Hayriye, koyle~ız~e. bayrak asılmadık ev kal-
liada iskele mey. 30-10-933 16 da E- Haliç şirketlerile Sanaalcılar ve Mavna- mıyacagı gıbı on bayraklı evler de var 
nıin Ali, 31-10-933 16 da Fazıl beyler, cılar Cemiyetleri ve sair denizle alaka- dır. .. . . .. 
KRrtal k2 zası metruk kilise binasında dar teş<kküllerin mümessillerinclen mü- . !"0 Y kutlulnma kom.ıtel~rı hferkgun 
29-10-933 16 da Halil Nimetullah rekkep bir komisyon toplanmıştır. vılayet. l•'!!lu~ama kom'.tesıne, ır a ve 
31-10-933 16 da Mahir beyler. Bü- Verilen kararlara göre, o gece irili halkevı koyculcr şubesıne başvurarak 
yi;kdere C. H. F. 29-10-933 21 de Me- ufaklı yüzlerce deniz vasıtası pek par- y~ptıklarını ~nla!.ı:!'orl~r, noksanla.~ı 

Macar misafirleri
miz dün geldiler 

(Başı I inci sahifede) 
Beylerle vali Azmi Beyefendi yata gi
derek iadei ziyaret ettiler. Saat 1,30 
da misafirlerimiz yattan ayrılarak, vi
layet konağını teşrif ederek ıerefleri
ne verilen kırk kişilik ziyafette bulun 
du!ar. iki kardeş milletin dostane his- ' 
lerini izhar eden Vali beyefendinin 
nutkuna, Baıvekil M. Goemboes çok 
samimi bir mukabelede bulundu. Ko
nakta bir müddet istirahat eyledikten 
sonra, Tekirdağda Rakotzi na
mına yapılan evi ziyaret ettiler .. Hal
kın çoşgun tezahüratı ve alkışları ara 
aında misafirlerimiz, belediye reisi ve 
sair zevat tarafından nutuklar söylen 
di. 

Ertuğraldan telsiz 

kus misarırJerı
miz geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
gitmiş olan Cevat Bey dün şehriır.i
ze gelmiştir .. Kemal Bey de dün .ılı· 
şam Ankaradan hareket etmiş o -
lup bugün gelecektir. 

Rus icra komitesi heyeti reisi 
M. Molotof rahatsızlığı dolayısi:e 

seyahate çıkmasına doktorlar mU -
saade etmediğinden kendiaini Har 
biye komiseri Voroşiloff temsil et • 
mektedir. Müzakerat için Ameri -
kaya gitmek üzere Hamburga ha • 
reket ebni §olan Hariciye kom ise. 
ri M. Litvinof'u da M. Karahan te1' 
oil eylemektedir. 

Fransız kabinesi 
• 

istifa etti 
(Başı 1 inci şahifede) 

Sonra M. Reunaudel, sosyalist a
kalliyetin ve arkadaılarınm hükWııet 
lehine rey vereceklerini bildirmiştir. 

Saat 2,15 te reis 37 inci maddeyi 
reye koymuş ve hükumet o zaman 241 
reye karşı 329 rey ile akalliyette kal 

l ı mıştır. 

Yeni kabine teşekkül edineceye 
kadar ... 

PARIS, 24. A. A. - Mecliı cels<>•i
ni saat 2,50 de kaldırmıştır. Radikal
ler başvekili uzun uzun alkı~lamıılar 
dır. Hiçbir hadise olmamıştır. 

Saat 3,20 de nazırlar Elysce s•m
yında toplanmışlar ve M. Daladier 
kah.inenin istifasınr M Lcbrun'e ver
mi~tir. ki Sait, 30-10-933 16 da O•II'an Şe- lak surette donatılıp tezyin edilecek ve O•~P olınadıgın_ı_ ogr~~ııyorlar, en bu-

refeddin beyler. Beşiktaı c. H. F. bal şenlikler yapılacaktır. yuk bayramı dıger ~~yler<lcn daha 1 
kon. 29-10-933 21 de Etem Akif, Bu şenliklerin İntizam dahilinde ce· p~rlak kutlu!~ma_k ~çın çalışıyorl.ar. 1 

ERTUCRUL YAT! 24 (A.A.) -
Macar Başvekili M. Goemboes ile Ha
riciye nazrrı M. de Kanya ve refakat
lerindeki zevatı hamil olan Ertuğrul 
yatı, saat 10,30 da T ckirdağına muv\ısa-

MisRfirler yirmi altı zattan mü . M. Lebnın ,baıvekilden günün işle 
rıne bakmakta devam etmesini rica et 
miştir . 30-10-933 21 de Abdülkadir Ziya reyanı için lazım gelen bütün inzıbati ~ıl~~s·~ koylulerımızde bu hasoa~~ye: 

beyler. Kaoımpaşa C. H. F. 30-10-933 tedblrler de alınmıştır. Program metni- tı ı:ordukçc, fıı·kamızın ve on~? kultur 
16 da Dilşad B Beşiktaş 9 uncu mek nin bugün matbuata tevdii muhtemel- ocaklarının az zamanda bu ışı de el-
tep 30-10-933 21 de Etem izzet Bey, dir. d':'. ettik.~eri bü:ı:ük muvaffa.k~y.~ti her 
E:yijp Kemal F.lim bina. 20-10-933 Ampul, duy Turk muncvverı ve gencı gog•u kaba-
21 de Ali Kam;I 20-10-933 21 de Fe- Cümhuriyet bayramı münasebetile rarıık seyrediyor ve yarını daha büyük 
ridun, 31-10-933 '21 Ha•an Refik Bey- ampul duyları ve kağıt kalyonları ihtİ· bir emniyet ve huzurla görüyor. 

rekkeptir. · 

fer. Bakırköy C. H. F. 29 Rirat, 30 Ga- yacına kar§ı 1 teşrinisaniye kadar mu· Merkezden gönderilen fırka bayrak 
lip Bahtiyar, 31 Ali Riza beyler 10 da. teber olmak üzere 3500 kiloluk kon- talimatları gelmiş ve fırka te~kilatile j 
Yeşilköy sinemada 30 Sungur Hanım 21 tenjan verilmesi hakkında bir kararna- alakadarlara dağıtılmıştır. Fırka vilii-

lat etmiş ve m<ktupçu Beyle ;,.,_ 
darma kumandanı gemiye gele -
rek misafirleri seli.mlaınıfıardır. u ..... 

safirler, saat 11 de karaya çıkarak 
vali beyi ziyaret etmi§ler ve tekrar ge 
miye dcnmü~lerdir. Saat 12 de vali 
bey, misafirlerin ziyaretlerini iade et
miş ve ~aat on üçte vilayet evinde §e .. 
reflerine bir ziyafet vermi§tir ... 

Muhterem misafirlerimiz yar:n 
vali, kolordu kumandanı Şükrü 

Naili Paşa ve Cümhuriyet Halk fır· 
kasr vililyet idare heyeti rei~i Cev· 
det Kerim Bey, Cevat ve Kemal 
beyler, Rus konsolosu ve diğer ali. 
kadar zevat tarafından karıılana 
caklardır. Ve halk tarafından da 
tezahüratla istikbal edilecektir. de Yeşilköy C. H. F. 31 Galip Bahtiyar, me neşredilmiştir. Avusturya malına yet idare heyeti fırka bayraklarının 

Bey 16 da. Şehremini C. H. F. 29 Osman 2000 liraya kadar verilen ba kontenjan· tam nümune•İne uygun bir şekilde ya-
Şerafeddin, 16 da 30 Sabri 20 de, Şehre dan §İmdiye kadar 800 liralık kısou çı- pılması için çok haosa• davranıyor. Bu 
mini 4 Üncü mektep 31 21 • <ecati B. 21 karılmıştır. Gümrük beyannamelerinde iş fırka vilayet heyetinde mühendis 
de. Ünivenite meydanında 29 20 de elektrik levazımı gösterildiğinden lstan- Hıfzı Beyle Halkevi güzel sanatlar şu-
Sadri Etem, 30 16 da Hamit, 30 20 de bul gümrükleri ba§müdürlüğü bunlardan be•i reisi irfan Beye havale edildi. Hıf-
l:mail Şevket , 31 16 da Doktor Fahred duylara ait kısmının t•friki lazım gele- zı ve irfan Beyler gerek Türk ve ge-
dın Kerim, 31 21 de Salih Murad bey- ceğini komisyoncular b:rliğine bildir- rekse fırka bayraklarının her ölçüde 
ler. Taksim meydanında 29 16 da Naki- mittir. Bu itibarla gümrükten duy çı- istampalarıru yaparak terzi ve bayrak 
Ye hanım. 29 22 de Etem izzet , 30 16 kartacak tüccarın bugün kontenjan bü· yapanlara vermekte ve yapılan her 
Muzaffer, 30 21 de Selim Sım, 31 16 da rosuna müracaatla beyannamelerini ayır- bayrağı bizzat tetkik ve muayene et-
Fethi, 31 21 de Meki Sait beyler.Saray maları lazım gelmektedir. mektedirler. 
(Glorya sin.) 29 21,30 da Meki Hikmet 14,765 sayılı kararname ile verilen Vilayet kutlulama komitesi vali ve-
30 18,30 da Ali Riza, 31 21,30 da Zeki munzam mazot kontenjanının 30 teşri- kili Agah Beyin reisliği Altında her 
Cemal beyler. Türk (Majik sineması) nisaniye kadar uzatılması hakkındaki gün toplanıyor. Yapılacak işleri ka-
29 21,30 da İsmail Şevket, 20 18,30 da kararnamenin de bugün gümrüklere res- rarlaıtırıyor ve yapılanlan tetkik edi-
Nakiye hanım, 31 21,30 da Rifat bey- men tebliği beklenmektedir. yor . 
ler. Melek sineması 29 18,30 da Esat, Ticaret odası, cümhuriyet bayramı F 1 h · 
30 

ırka vi ayet eyetınde günlük ola-
. 21,30 da Nazmi Nuri, 31 18,30 da Az münasebetile ampul, tel ve emsali mad-

be 
rak çıkaracağı (Aydın) gazetesinin 

mı. yler. Elhamra sineması 29 18,30 Az- delerin hariçten getirilmesine ihtiyaç "Ik 3 ı sayısı Cümhuriyet Bayramında çı-
~ O 18,30 Selim Sırrı ' 31 21 de Sun- görülmesini nazarı dikkate alarak bu gi- kacaktır. Gazetenin hazırlıklanna 
gUr hanım, beyler. Şehzadeba•ı Milli sin. bi ,eyleri yerli sanayimiz tarafından 
30 2 

x- neşriyat ıubesi mensupları hararetle 
1,30 Ağah Sırrı , 31 21,30 Azmi imal edilip edilemiyeceğini tetk:ke baş-b 1 çalışıyorlar. 

d ey er. Süreyya paşa sin. 29 21,30 Feri- lamıştır. Bazı sanayi müesseseleri de, 
un, 30 21,30 Mahir beyler. Şehir Ti- bu hususta tetkikatta bulunmaktadır- Cümhuriyet marşının öğretilmesine 

~tr<;>sunda 29 21 Vecihe Ziya H. 30 21 lar. Halkevi salonunda devam olunuyor. 

A 
ed.ıba Muzaffer hanım, 31 21 Meliha Süleymaniyeye 50 projektör Fırka her gün bu marşların güftesini 
vnı h., Beyoğlu Halkevi 30 15,30 Ser- konacak bastırmakta ve dağıtmaktadır. Salo-

veı, 31 15,30 Faruki beyler. Artistik si- İstanbul Evkaf müdüriyeti Mimar na ve bando dershanesine gelenlerin 
neması 30 18 30 Melı"ha Avnı" hanım s· • • d l s ·· ı . sayısı her gün arttıg" ından yeniden 13 • • ınan asarın an o an u eymanıye ca-18 30 lbrah· b B d · k ı G başka yerlerde kurslar açdması karar-30 ' ım ey, · a a ıs e e az. ıniini fevkalade tenvir etmeğe karar ver-

21 Deniz L. talebesi tarafından Ya- mit ve tesisata başlanmıştır. Cami 35 §İ laştırılmıştır. 
l~mosman ve inkilap çocukları, Heybe- küçük ve 15 i büyük olmak üzere 50 pro- Bugün Aydında her yerde bila istis-
ıa. da deniz L. 29 21 Deniz L. talebe h f b .. ··k b h jektörle tenvir edilecek ve diğer cami.. na er ert uyu ayranıın azır)ık-

11 tarafından Yarıosman ve inkili.p ço- ]er de elektriklerle tezyin edilecektir. lan ile me,gul. İnsan bu ateşi, hassa-
cukları, Bakırköyünde Fırka Merkezin Camilerden bir k11mı mahya kuracak- siyeti ve atkı gördükçe büyük kurtarı-
de 29,30-10-933 21 Bakırköy heyeti, Ma )pr.l•r. · · b "Vİyıldımn, Kahraman, §eriye mahkeme- Adi• l cının eserının üyük neticesi karşısın. 
sinde. Bakırköy Milti gazinosunda 30 ıye memur an madalya takacak da hakkile gunır duyuyor. 
1~ da Bakırköy ikinci heyet, Yeşilköy Maarif vekaleti tarafından darphane- Bunda haklıyız, çünk~ Türk anasın-
sıncınasında 30 21 y eşilköy heyeti Kah de bastınlan ve Ziraat Bankası şubele- d~n c~hur'.yetçi doğuyor. Çünkü 
raınan · · B "k rinde sattırılan Cümhuriyet madalya- cuınhurıyet ıdaresini dÜnyada ilk ku-
21 ş· 1;1>ıyesı, eşı taş Spor kulup. 30 1 ·· h • ba d b.. ran Türklerdir. 

nek 
. .'' ı Ge.nçler birliği tarafından Erg" e anrun cum unyet yramın a utün 
oy k adliye memurları tarafından t.8.kdması 

kel v~ ın ılap çocukları. Beykoz is- için dün müddeiumumiliğe tebligat ya-
. e gazınosunda 30 16 da Beykoz heye pıJ...,ıştır. 

k
ti tarafından lstiklal, uyanıt, ,eriye mah G l 
emesınde. Karağümrük 15 inci mek- uya tenzi at yapan mağazalar 

tepte 29 16 da Gençler Birliği Y arıos- Cümhuriyet bayramı münasebetile 
~an, inkılap çocukları, Şehremininde 34 bzı mağualarda büyük tenzilat ilanla-
~cü ilk ~ektepte 30 21 de Genç ül- n görülmektedir. Ciddi olmayanların tes-
><u .~eyetı t~rafından Kahraman piyesi. biti ir.in tetk;k~t va'l•lmaktadır. 
Eyupte eski Kemal filim atelyesinde Üniversitedeki konferanslar 

l~~,30,31-10-933 21 de Eyüp Gençler Bir Üniversitede cümhuriyetin onuncu yıl-
!g tarafından Şeriye mahkemesinde ve dönmü münasebetile bir konferans ıe--
ınkilap çocukları, Fenerde kılburnu 29 risi tertip e-fümi§tİr. Zeynep Hannn ko-
16 da Eyüp idman yuvası tarafından nağı ittisalindeki Üniversite konferans 
istiklal ve yarıosman piyesleri. Kadıköy salonunda a§ağıdrua konferanslar veri-
Sürery!". ~in. 29 21 de Hasanpaşa Genç- lecektir: 
l~r bırlıgı tarafından Şeriye mahkeme- 25 teşrinievvel çar§amba, saat 16 da: 
llnde ve istikl81. Erenköy sin. 29 21 E- Prof. lbrahim Fazıl B. "iki devrin ma-
r~nköy Cümhuriyet Gençler birliği Is- liyesi., Muallim Sıddık Sami B. "iki 
tıkla( ve inkılap çocukları. Büyükdere devrin hukuku,, 
Fırka mer. 29 21 Büyükdere gençleri Öz 26 teşrinievvel perıembe , saat 16 
Yud piyesi, Üsküdar Fırka Mer. da: Muallim Menemenli Etem B. "Cüm-
~9,30,31 16 da Üsküdar gençleri lstikl81 huriyette otorlte,, Prof. Şevket Aziz B. 
inkilap çocukları ve ıeriye mahkemesi. "Cümhuriyetin tarih telilkkisi,, 
Bağlarbaşında Amerikan Kız lisesinde 31 28 teşrinievvel cumartesi saat 16 da: 
16 da Yarımosman. Kartalda metruk ki Prof. muavini Fahrettin Kerim B. "iki 
lise. 29 16 da Kartal gençleri tarafından devrin sıhhati., Prof. muavini Tevfik 
Şerıye mahkemesinde ve inkılap çocukla Remzi B. "Cümhuriyette ilim ve kül
rı, Maltepede ikinci MK .. 30 16 da Mal- tür., · 
lepe gençleri lıtikiaI yarımosman ve in 
kiliıp çocukları. Pendikte Tiyatro 30 16 
da Pendik heyeti tarafından Sönmeyen 
ate§, uyanı§. Şehir tiyatrosunda 29,30,31 
21 de Onyılın destanı, Halkevi Beyoğlu 
~· 30 15,30 resmikütadı müteakip, Şehir 
tiyaı, lstikial pİy. San'at tarafından. 31 

1
16 da konferansı müteakip Şehir tiyatro 
stiklal piy. San'at tarafından. Beyoğlu 
Fırka mer. 29,30,31 21 Cümhuriyet genç 
ler mahfeli, Cümhuriyet Sönmeyen 
gençleri ateş mahfeli. Nişantaşı eFyziye 
or. 29 21 de Şitli genç. Ergenekon ve 
birliği inkılap çocukları, Kasımpa§ada 9 
"!'cu 31 21 Halk gençler Kahraman 
pıyesler mahfeli • Fransız Tiyatrosunda 
O 21 de3 Naşi! bey Kumpanyası, ıeriye 
mahkemesi ve uyanı§. Alakötkünde 29, 
30, 31 18 de Halkevi T. Ş. ıanııtkiırlan 
r';'~liıp ıenbul.Alemdarda Amerikan ku 
ub~de 29,30,31 21 de Şeriye malu."'
mesınde ve inkilap çocukları istiklal. Şeb 
~~ebafında 29 16 da aF tih gençler blr
I,'!'ı, Kahraman. Şehzadebaşında Millet 
"I"ıyatrosunda 29 21 de Na,it bey kum
Panyası Şeriye mahkemesinde, uyanı§. 
Himayeietfal de İftİrak edecek 

Himayeietfal Cemiyeti lıtanbul mer
kezi geçit resmine iştirak edecek ve bir 
kamyon aüıliyerek kamyonun içine süt 
damlasına mensup annelerle bir .. 
likte bir kaç çocuk ve çocuk bakımı
na ait eıya konacaktır. 

Cemiyet merkez binası ve ıüt dam
lası fevkalade tezyin edilecektir. 

O gün ıüt damlasında 300 fakir ve 
kimsesiz çocuğa elbise, ayakkabı veri
lecektir. 

Fatih kazası Himayeietfal merkezi 
200, Fener, Balat ıubeleri 70, Alemdar 
nahiyeıi ıubesi 50 fakir çocuğa elbise, 

Esnaf cemiyetleri 
Esnaf Cemiyetleri, cümhuriyet bay

ramı merasimine geniı mikyasta iıtirak 
edeceklerdir. Bu maksatla cemiyetler 
riiesasr toplanarak bazı kararlar vermi~
lerdir. Cemiyetler, temsili §•kilde res
mi geçide de iıtirak eyliyeceklerdir. 

Ankarada hazırlık 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Cüm

buriyet bayramı için hükiimet merkezin .. 
de hummalı bir faaliyet göze çarpmak
tadır. Türkiye cümhuriyetinin ilinına 
sahne tefkil eden Halk Fırkası merkez 
binasının önünde güzel bir tak kurul
maktadır. Devlet Demiryollan idaresi
nin istasyon meydanında yaptırdığr a
zametli bir tak cümhuriyet ic.'aresinin 
ıimendifer siyasetini ve bu yoldaki mu· 
vaffakıyetini canlandırmaktadır. 

Her gün lstanbuldan ve ana vatanın 
her tarafından Ankaraya bayram ıen· 
liklerine iıtirak etmek üzere yüzlerce 
vatandat gelmektedir. Otellerde tek bir 
yer kalmamııtır. Bayramın birinci gü
nüne ait Ankaraya mahaus merasim pro
gramı hazırlanmııtır. 

* * * 
SAMSUN, (Milliyet) - Cümhuri-

yet bayramına iştirak edecek Samsun he
yetleri trenle bugün Ankaraya hareket 
ettiler. 

Aydın köylerinde 
AYDN, (Milliyet) - Fırka merke

zimiz tarafından köylülerimize Cüm
huriyet Bayramında ve ondan sonra 
cuma ve resmi günlerde köy meydan
Janna çekilmek Üzere gelen Türk bay
rakları dağıtılmağa başlanmı§tır• Bay
raklarla beraber, fırkamızrn fırka o
caklanna hediyesi olan Gazi Hazret
lerinin büyük nutuk kitaplan da dağı
tılıyor. 

Bu ve.ile ile gelen köy ihtiyar ve fır-

Bulgarlar da bir heyet gönder
mek istiyorlar 

SOFY A, 24 (Milliyet) - Bulgar
lar da diğer memleketler gibi Cüm -
huriye! bayramında Ankarada mem
leketi temsil ettirmek için bir heyet 
göndermeği düşünmektedirler. Fakat 
b.u heyet henüz intihap edilememiş
tır. 

Bu heyetin, Mebusan Rei•i Gospo
din Malinov ile daha birkaç kişiden 
mürekkep olacağı söylenmektedir. Fa 
kat Gospodin Malinov bu ayın 28 
inde Meclisi açacağı İçin Sofyada kal
mak mecburiyetindedir. 

Bu sebepten Bulgaristanın Ankara 
da Bulgar elçisi Gospodin Antonov 
tarafınra ntemsil edileceği daha kat'i 
görünmektedir .• 

Evvela bir 
Orkestra lazım ---Piyanist Alfred 
konservatuvarı 

Cotrot 
gezdi 

iki konser vermek üzere şehrimize 
gelen methur muaikişinas ve piyanist 
Alfred Cortot (Alfred Korto) dün kon
servatuvarnnızı ziyaret ederek muallim
lerle epice zaman görüşmüştür. Söz ara· 
sında mumaileyh bilhassa fU noktaları 
iıaret etmiıtir: 

"Şehrinizde her §eyden evvel yapı .. 
lacak ıey bir orkestra teşkilidir. Çok iyi 
bilirsiniz ki garbin her memleketinde 
muaiki tahsil ve terbiyesi yaln12 naza .. 
riyal ve tarihle değil bilhassa musikiyi 
bilfiil ıes ve rengile vennek ve dinle
mektedir. Nitekim garpte tanınmış mü
h.inı san'atkarlar böyle bir muhit içinden 
çıkmı§lardır. Orkestra dinlememi§ bir 
adama musikiden ve her hangi bir bes
tekarın dehasından bahsetmek bir ama
ya renk tarif etmekle müsavidir. Bunun 
için söylediğim gibi derhal bir orkestra 
yapmalmnız. Bu orkestra §İmdilik otuz 
beı kırk kişiden mürekkep olabilir. Mem
leketinizde bu kadarlık unsur mevcut 
oldtjğunu biliyorum. Binaenaleyh kon
ıervatuvara düten vezaif bunlan bir a• 
raya toplamaktır. Şüphesiz evvela bu
na konservatuvar muallimleri önayak o
lacaklardır. Dünyanın en mühim orkes
tralarrndan biri olan Paris konservatu .. 
var konserleri cemiyeti ünvanını taııyan 
meıhur orkestra bundan yüz otuz ıene 
evvel böyle vücuda gelmiştir. Burada 
orkestranın adı da İstanbul Konserva
tuvan Orkestrası olur. Ve bu isimden 
istifade ederek halkın ve musikitinas• 
lann alakası celbedilmiş olur. 

Filvaki bu orkestranın birinci sene 
vereceği konserler belki fazla maddi 
menfaat temin etmez. Yalnız konserlere 
gittikçe alı,an halk sonunda bunu bol, 
bol telafi eder . ., 

Ziyafette Macar misafirler, refakat 
lerindeki mihmandarlar ve vilayet er
kanı hazır bulunmu§lardır. 

Nutuhlar, alkışlar 
TEKIRDACI, 24 (A.A.) - Gülce

mal vapuru Macar heyetini saat 14 te 
getirdi. Heyet motörlerle karaya çıktı. , 
Mihmandarlar kendilerini Türk - Macar 
bayraklarile süslü yollardan geçirerek 
Rakotçi sokağında Rakotçinin Türkiye
de yaşadığı eve götürdüler. Evin etra-

Misafirlerimiz için Perapalaıta 
daireler hazırlanmıştır. Otomobil • 
)erle Perapalasa gidilecek ve misa
firlerimiz İstirahat edeceklerdir. 

Muhterem Rus ricali ayni akşam 
Ankaraya hareketle cuma günü 
Ankarada bulunacaklardır. 

Rus misafirlerimiz Ankarada 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 

merasiminde bulunduktan sonra 30 
Teşrinievvelde lzmire hareket ede
ceklerdir. 

fı ve yollar kamilen halkla dolmuştu. 
Saat 15,15 te vali konağındaki ziyafet
ten çıkan Macar başvekili , Hariciye na
zın, maiyet ve mihrnandarlan, Tckir
dağı meb'usu, valisi, belediye reisi oto· 
mobillerle evin önüne geldiler. 

Halk, misafirleri şiddetle allmladı. 
Evin kapalı kapısı Macar milli martile 
açıldı. .Şiddetli alkışlar arasında kapının 
eşiğine çıkan Ceneral Goemboes her cüm 
lesi alkıılar ve yaşa seslerile kesilen nu
kıınu söyledi. Nutka, belediye reisi 
Ekrem Bey cevap verdi. Her iki nutuk 
Macar sefiri M. de Tahl tarafından türk
çeye tercüme edildikten sonra Macar he
yeti reisi ve Macar meb'usan meclisi 
hariciye encümeni reisi M. Peckar Ma
car ayan ve me~'usan meclisleri namı
na M. Barreş Macar vatanperverleri bir
liği cemiyeti namına hararetli hitabeler
le Rnkotçinin hatırasını ve Türk • Macar 
dostluğunu tebcil ettiler. 

Bundan sonra Macaristanda tahsil 
etmiı bir Türk genci, Ridvan Bey, Ma· 
car Turizm Cemiyeti reisi M. Mikloş ve 
Rakotçinin katibi M'keş'in ahfadından 
M. Hussar birer nutuk söylediler ve 
alkışlandılar. Muhtelif Macar teşekkül
leri namına birçok buketler evin eşiğine 
konuldu. Buı..laft sonra Goemboes, Kan 
ya ve misafirler eve girerek salondaki 
defterleri imzaladılar. 

Ba,vekilin maiyetinden binbaşı Şo
mogi Macaristanın her eyaletinden alı
narak bir kutu içerisinde getirilmiş o
lan toprağı evin bah~esine serpti. 

Macar Başvekilinin nutku 
TEKIRDACI, 24. A. A. -Tekir

dağı merasiminde Ceneral Goemboes 
söylediği nutukta ezcümle demİ§Iİr ki: 

Aziz Türkler ve Macarlar 1 
~üyük Pre~s Rakoçinin hatıraaını 

!azız etmek uzere buraya geldik. O, 
büyÜk vataı:-perver, vatanından uzak 
olan bu fehırde senelerce ya,amı,tır. 

Rakoçinin ilharn ettiği fikirlerin 
hülisası .şudur : ' 

lstik181, hürriyet ve Tann korkusu .. 
Macaristan istiklal için mücadele

ye atılmııların maruz kaldığı zulüm
den kurtulmak Üzere sevki tabii ile 
kardeş bir memleket olan Türkiyeye 
iltica etmiı olmalan calibi nazarı dik
kat değil midir? 

Tarihin bize tahmil ettiği ağır ve 

1 zaif kartısında biz ayni fikirlerle 
mülhem olara.k _buraya geldik. 

Macar mıllıyetç.ilerin Türkiyede 
görmüş olduğu hüsnü kabulden dolayi 
tefekkür ve minnet hislerimi arza bu 
ziyareti bir veaile adde<f,,.rim. ., 

Sabah saat iki 
Ertuğrul yatı Macar baıvekili Je

neral Goemboes ile Hariciye nazırı M 1 

de Kanyayı ve mihmandarlarile maiyet .. 
feri erkanını hamilen bu sabah biri on 
g~e Dolm~bahçe önüne gelıniılerdir. Mi 
s~firler dogruca Perapalasa gitmişler
dır. 

Türkçe ve gençler 
(Başı I İnci şahif~rfe) 

van, Rejans, La jönea .... gibi türkçe ol 
mıayn levhaların türkçeye çevrilece -
ğini; 

2 - Otel Balkan, Otel Turan ...• gi
bi Türk gramerine uymıyan adların 
Turan oteli, Balkan oteli biçimine ko
nulacağını; 

3 Türk topraklannda ya§ayan her 
adamın türkçe bilmesi icap ettiğine 
göre, tü.rkçe yazılann yanında ya .. 
hancı dılden olan tercümelerinin ko -
nulmasında faide olmıyacağı cihetle 
bunların da atılacağını kuvvetle uma-
nz. 

G. T. 
Birçok mağaza sahipleri gençlerin 

bu talebini memnuniyetle karşılamı§ • 
lar, .b~zıları ~endil~rinden türkçe gij .. 
ze.~ ısım.le~ uıstemı§ler ve Tokatliyan 
muesseaesı Reıtoran'' kelimesini ail
mİ§tİr. 

Fakat (~önesans) , (Minyon) ve 
( Cenyo) muesseseleri bu müracaatı teh
dit mahiye~i'!de t61akki etmi,Ier ve 
zabıtaya, vılayete müracaatla tehdit 
edildiklerini, kendilerine isimler değİf 
tirilmedifi takdirde camlann, çerçeve 
lerin kırılacağı söylenildiğini bildir • 
mitlerdir. Bittabi böyle bir mÜr•caat 

lzmirde misafirlerimizin İatira -
hatleri için istihzarat yapılmıştır. 

Misafirlerimiz 3 Teşrinisanide iz -
mirden lstanbula gelecekler ve bir 
kaç gün burada kalacaklardır. 

Programda bir tebeddül olma . 
dığı takdirde 3 veya 4 Teşrinisani
de Hariciye vekilimiz Tevfik Rüştü 
Bey buraya gelecek ve misafirleri
miz serefine Dolmabahçe sarayın .. 

da bir balo verilecektir. 

HevPt azt7•t 
MOSKOVA, 24 (A.A-) - Tass 

Ajanaı bildiriyor: Sovyet Ru•ya 
merkezi icra komitesiyle Sovyet şU
ralan icra komiserleri heyetinin 
Harbiye ve Bahriye nazın ve Sov· 
yet Rusya ihtilal harbi meclisi reisi 
M. Voroşilof'un riyaseti altında ta· 
yin ettiği fevkalade heyeti murah -

hasa dÜn akşam Ankaraya hare -
ket etmiıtir. Bu heyet Türkiyeyi 
reımen ziyaret edecektir .. Bu re.t .. 
mi ziyaret 29 Tetrinievvelde kutlu· 
lanacak olan Türkiy cümhuriyetinin 
onuncu yıldönümüne müsadif ola .. 

cak ve ayni zamanda Türkiye Baı· 
vekili ismet Pa§a Hazretleriyle Ha
riciye Vekili Tevfik Rüıtü Beyin 
1932 mayısında Moskovaya yaptık
lan ziyareti iade edecektir. 

Hariciye komiser muavini M. 
Karahan, Maarif komiseri Bubnof, 
merkezi icra komitesi yüksek fen· 

•ni tedrisat reisi ve Maarif komiser 
muavını Kajijanoviki, Kızılordu 

ıüvari umumi müfettişi ve Sovyet 
Rusya ihtilal harp meclisi azası 

Budiyenni heyete dahil bulunmak -
tadır. Heyete Hariciye, Harbiye ve 
ve Bahriye komiserlikleri erkanı da 
refakat etmektedir. Türkiyenin 
Moskova sefiri Hüseyin Ragıp Bey 
le Sovyet Rusyanm Ankara sefiri 
M. Suriç heyetle beraber hareket 
etmişlerdir. 

fzveatiya ve Pravda gazeteleri . 
nin mümeaailleri Reraevski ve laa .. 

kof da hevetle beraber Ankara'ya 
Pitmektedirler. 

karşısında zabıta hareketsiz kalma • 
mıf, derhal mağazalardan gönderi • 
len mektupları toplamı§, bunları dağı
tan gençleri de birer birer yakalaya -
rak Beyoğlu merkezine götürmüıtür. 

Bu gençler Hasan Tahsin, Cavit, 
Nihat Rüştü, Abdülkadir, Muhittin, 
Necip, Nüzhet Beylerdir.. Beyoğlu 

merkezinde kendilerinin ifadeleri alın 
mıı, akıam ıaat on yediye kadar mu .. 
ameleleri ikmal edilerek saat 17 de 
müddeiumumiliğe gönderilmiılerdir . 
Müddeiumumilik evrakı tetkik etmif, 
mektuo göndermekte, ve mağazalara 
türkçe isim verilmeıini iatemekte bir 
cürüm ve suç mahiyeti görmemittir. 

Ancak iddia edildiği gibi ortada 
bir tehdit varsa suç vuku bulmuı ola
~ğından bu cihetin ayrıca tahkiki i
çm zabıtaya emir vermİ§tir. 
. Müddeiumumi Kenan Bey gençle • 

rı huzuruna davet ederek kendileri
ne nasihatte ~ulunmuı, tahsillerine 
devam ebnelerı, kanuna aykırı hare _ 
ketlerde bulurunamalan tavsiyelerin • 
de bulunmuş ve serbest olduklarını 
teblii etmiıtir. Gençler saat 18 de ser
best. bır~kılmıtlardır. Mektuplar suç 
~ahıye~de olmadığı için gençlerin 
uzerlerınde bulunanlar müsadere edil 
memiş, kendileri bunları dağıtmaktan 
da menolunmamıılardl' 

Kabinenin düşmesi ,parlamento me 
hafilinde hayret uyandrnnıştır. Bu ne 
tice, hükUmet ekseriyetine iştirak e .. 
d!.P etmemekte muhtelif kongre ve gö 
ruşmelere rağmen mütereddit kalan 
sosyalist fırkasının rahatsız vaziyeti
nin mantıki bir neticesi olarak görün 
mektedir. 

Diğer taraftan merkez ve sağ fırka 
lan, tasarnıf siyaseti taraftan olmak 
la beraber bu projeyi çok fazla sos
y~lizm ile metbu telakki ediyorlardı. 
Bınaenaleyh hükumet sağ ve sol ce
nahlann birleşen reyleri ile düşürül
müş bulunuyor. 

Daha timdiden koridorlarda bir
çok isimler ileri sürülmektedir. Bu 
arada M. Sarraut, M. Chautemps, M. 
Bonnet ve M. de Monzie'nin isimleri 
söylenmektedir. 

Fakat pek tabii daha §İmdiden ve 
M. Lebrun müracaatlarına baflama. 
dan evvel birşey söylenemez. M. Leb
nın, bugün müracaatlanna ba§lıyacak 
tır. 

PARIS, 24 .A. A. - Cümhur reisi 
M . Lebrun bu sabah ayan reisi M. Jeaı 
neney ile mebuaan reisi M. Bouisson'u 
mebusan maliye encümeni reisi M. Maİ 
vy ve ayan maliye encümeni reisi M. 
Caillaux'yu, mebusan ve ayan maliye en 
cümenleri mazbata muharrirleri M. Jac
quier ile M. Regnier'i kabul etmiştir. 

M. Lebrun istİ§arelrine öğleden son
ra devam edilecektir. 
Buhranın ne suretle halledildiğne dair 

şimdiden bir tahminde bulunmağa im
kan yoktur. Cümhur reisinin bu görüımı 
)erinden ııimdilik hasıl olan yegane inti
ba M. Lebrun ' un buhrana bir an evvel 
nihayet vermek İstediğidir • 

Sabah gazetelerinden bir çoğu gece cel 
ıesinin zabıtlarını neıretmekle iktifa 

L ~işlerdir. Çünkü kabinenin dü,me
sıne aebep olan karar geç vakit alm
mıştı. Onun için mütalea yürütmeğe 
imkan bulunamamıştır. Bununla bera 
her bütün gazeteler umumi menfaatle 
leri fırka menfaatlerinden üstün 
tutan M. Daladier'in bu cesaretli vazi 
yetini takdirle anmaktadır. 

• 
1 

Buhran çabuk halledilecek mi? 
I PARIS, 24 .A. A. - Havas ajan-

ı '!ndan : . Daladier kabineıinin düıme· 
aıy)e netıcelenen rey toplama itinde 
~fa~_ ~ir düzeltmeden ıonra ıu deği-

l şıklıgı kaydetmek gerektir : 
llkönce bildirildiği üzere 29 değil 

J fak~t 28 sosyalist ve 155 değil, 15S 

! 
radıkal sosyalist hükumetten yana rey 
vermiılerdir. 

Cümhur reisi M. Lebrun'ün buhra
nı çarçabuk bir sona bağlamağa ka
rar verdiği ve istişarelerini yann ak· 
ıam bitireceğini umduğu söyleniyor. 

Parlamentolar 
Konferansı 

1 

(Başı I inci sahifede) 

kındaki intibalannı aormut ve mu .. 
r~hhasımız Atideki cevapları vermiı .. 
tır: 

" lstanbula g .. lirgelmez (Milliyet) 
te gerek Nazım izzet Beyefendinin 
gerek ~e~i Mesut Bey arkadatımı • 

I ~ mızrn vakı olan beyanabnr gördüm ve 
memnuniyetle okudum. Konferansın 

1
; umumi havası ve temaili hakkında 

muhterem refiklerimin verdiği mahl
mat pek güzel ve ihatalıdır. Bina • 
enaleyh bunlara yeni bir §ey ilavesi • 
n? lü~.unı g~rmüyorum. Konferansta 
hız Turklerı en çok alakadar eden 
mesele - gazetenizin bir çok kere te
bar:?z etti_rdi~i :"~çhile - bilhassa (de
mografi) ıtlerı ıcli. Madritte bu me
sele ile ben meşgul oldum. Elde etti
ğimiz muvaffakryet hakikaten büyük 
tür. Çünkü Türk tezi tamamen kabul 
edildiği ı:ibi badema bu hususta Türk 
noktai nazarı öğrenilmedikçe hiç bir 
ıey. yapılmaması ve !etek kül eden hu
ıuaı komisyonda her masrafı konfe .. 
r~ns ~üros~n~ ait olmak üzere Tür
kıyenın daımı aza olarak bulurunası 
kararla~t~nlmııtır. Yapılan İntihapta 
bendenızı aza seçtiler •• Ve başta Fran
sızlar olmak Üzere bütÜn heyetler hak 
kı~ızda pek hakiki riayet ve sami • 
mıyet göstererek Türk inkılabının 
ulviyeti ile onun yüksek tiehalı tefine 
ka':!ı hayranlıklannı gösterdiler. 
Dognısu elde edilen neticeden çok 
mesud~: (Demografi) itleri için ye
ni Pı;c>Jeyı hazırlayacak olan hususi 
komısyon ağlebi ihtimal Peştede top • 
(anacaktır. Ben de oraya gideceğim. 
Parlam•ntolar konferanaı gelecek 
sene lstanbulda toplanacağı ıçın 0 
zam~na kadar demografi komisyonu 
nihaı raporunu hazırJamrş olacaktır. , 

Radyo sahifemiz 
Münderecatunı;ı;ın çokluğundan 

yarına tehir ettik. Karüerimiıden 
al dileri.z. 
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6 MiLLiYET ÇARŞAMBA '.l:. TEŞRiNiEVVEL 1933 

Doktorlarımız dönüyorlar1 Katiller aranıyor 
_,,_ 

Şile yolu cinayeti biraz 
aydınlanır gibi oldu Milli Tıp kongresi dünyanın en mazbut 

ve istifadeli kongresi olmuştur Şilenin Heciz köyü civarında Orman 
yolunda öldürülen Akif Efendile Kara
kaıın katli hadisesindeki esrar yapılan 
geinş tahkikat neticesi olarak dün ay
dınlanmış ve katillerin tahısları, hüvi
yetleri hemen tamamile teıbit edilmiş
tir. 

Pazartesi günü Ankarada zon iç "' 
timaını yapan befinci milli Türk Tıp 
kongresine iftirak eden İstanbul do~
torlan dün ıehrimize döndüler. Bır 
kısım doktorlar da Cümhuriyet bay -
rammda hükumet merkezinde bulun
mak için Ankarada kalmı§.lardır. Bu 
seneki Tıp kongresi ruznameniı:ı dol -
gunluğu ve mevzuların ~rijinalliği iti
barile çok canlı ve hakıkaten ya!n!z 
Tıp alemi için değil, memleket ıçın 
de faydalı olmuıtur. Dün ko~gr-;d-;n 
yeni avdet eden maruf asabıyecunız 
Dr. Mazhar Osman Bey kendiaile gö
l"Ü§en bir muharrimize kongre hakkın· 
daki intibalarını §Öyle anlatmışhr: 

"-Üç gün güzel mealektaılaronız
~a, gÜzel bir hava içinde, gÜzel mev .. 
zular üzerinde fevkalade çalıthk." 

Mazhar Osman Bey bu kadar gü -
zellik içinde cümleaini bitirince dur • 
du ve: 

- Zaten doktorların talii vardır, de 
di. Yalnız fU Ankaramn otelcileri ol-
masa ..... 

Sonra ıöyle devam etti. 
- Kongre içtimalarını Büyük Mil

let Meclisi binaaında yaptık. Misaiir
lerle meıgul olduklarından Reisi fah
rimiz Baıvekil ismet Paşa Hz. Sıhhi
ye vekili Refik Beyi kongreyi açma• 
ğa tevkil etıniılerdi. Refik Bey aüzel 
bir nutukla kongreyi açtı ve memleke 
tin 10 senede yaptığı aıhhi teşkilat -
tan ve kongrelerden ıimdiye kadar a
lınan kararlann vekaletçe aühuletle 
tatbikı imkanı bulunduğundan ve çok 
faydalı olduğundan beyanı memnuni
yet etti. 

Arada ıunu aöyliyeyim, Türk Tıp 
kongreleri dünyanın fÜpbesiz İntizam 
ve mükemmeliyet noktai nazanndan 
birinci sınıf kongresidir. Son kongrede 
müıahedeler' musahabeler, raporlar 
tababetin terakki dereceaine cidden 
hüsnü miaal olacak derecede idi. Kon 
grenin miııahabeleri dünyanın her ta
rafında alaka ve istifade ile okuna -
cak tarzda cereyan ebnittir. 

ilk gÜn kap.lıcalar ve maden sula
n meseleai konu§uldu. Görüldü ki kap 
lıcalarmuzm bir çoğu, meseli. Bursa, 
Yalova kaphcalarmm gerek kimyevi, 
gerek jeolojik, gerek fizik, bilhassa 
radyo aktivite itibarile gayet İyi etüt
leri yapıldığı gibi, seriri tetkik ve 
mü§ahedeler de pek kıymetlidir. Mem 
Jeketimiz kaplıcalarının oıhhati umu
miyeye fevkalade nafi olduğu ve her 
kesi ecnebi kaplıcalarına gitmektıın 
tamamen müstağni kılacak derece • 
de mükemmel olduğu anla§ılmıştır. 
Buraa kaplıcalarındaki radyo aktivite 
nin binlerce Jira dökülen Avrupa kap 
lıcalarmda görülmeyen faydalan 
temin ettiği kıymetli mÜ§ahedelerle 
anlatılınııtır. Maamafih bir kaplıca -
da ve kaplıca ıehrinde herkesin ara -
dığı yalnız auyun terkibi değildir. 
Buraanın ve Y alovanın bu dünyanın 
bütün güzelliklerini toplayan yerle • 
rin birer su §ehrİne lizım olan §eyle
ri de caıni olması etrafmda birçok fi. 
kirler beyan edildi. Maden sulan iıin
de de halkın gayet mutaasaıp dav • 
ranmalan Karahisar ve Kiaarna gibi 
maden sularına malik olduğumuz hal 
de reklam sayesinde yükselen Avru
pa aularma rağbet edilmemeai lazım· 
geldiğini görüıtük. Böyle olunca bir 
çok paramızm harice gitmiyeceği dü
ıünüldü. 

Kongrede bağrraak tufeylitı etra• 
fmda ıayanı dikkat müzakereler ol -
du. Tenyanın, bilbasaa Karadeniz ha
valiainde görülen bağırsak tufeyli • 
tının tarzı sirayeti ve öldürecek ilaç -
lar Üzerinde görii§üldü. 

Bizim memlekette bu aene görülen 
uyku hastalığının mühlik küçük hac
mesi, küçük çocuklarda görülen bel -
aoğuklukları etrafında müıabedeler 
ortaya konuldu. Kongrede bilhassa 
malarya mücadelesinde gösterilen mu 
vaffakıyetin hüyÜk olduğu neticesine 
vanldı. 

Sıhhiye Vekili Beyin kongre azala 
n ıerefin" verdiği çayda lzmirdeki 
mektepten Dr. Necati Kemal Beyin 
getirdiği ebedi ima çocukların çaldık 
lan musiki eserleri umumi takdirle 
kaqılandı ve çok alkıılandı. 

Kongre münaaebetile açılan milli 
müstahzarat sergisi her türlü takdirin 
fevkinde idi. Hekimler seneden sene
ye artan eczacılarımızın bu yoldaki 
muvaffakıytini büyÜk bir takdirle gör 
diller. 1 O aene evvele nazaran bugün-

Milliyet'in romanı: 48 

kü müstahzeratın mükemmeliyeti a -
raaında bir asırlık fark vardır." 

Mazhar Osman Bey burada gülüm 
aedi ve fÖyle devam etti: 

- 10 ıene evvel eczacılanmız a • 
leyhine müthiş bir mücadeleye giriı -
miıtim. Bu muvaffakıyetlerini görün 
ce onlarla banştn:ıı. Onlar liyakat ve 
iatidatlannı iıbat ettiler. Onlar da 
tenkitlerimzin ne kadar samimi ol -
duğunu bilirler. Sergide Dr. Dündar 
Beyin çamurdan, evet çamurdan yap
tığı molajlar saatlerce takdirleri üze
rine çekti. 

Kongremiz Gazi Hazretleri, Is -
met Paıa Hazretleri ve Kizon Paşa 
Hazretlerile, Sıhhat vekili Refik Beye 
tazimatlannı beyan ederek dağıldı. 

Alhncı kongre iki sene sonra gene 
Ankarada yapılacaktır ve nıznameai 
romatizma ile keyif verici zehirler • 
dir. 

Doktorların beklediği bir gün 
Etibba odası idare heyeti intiha -

bı ve kongresi nihayet yarm yapıla -
cak, aylardan beri hazırlanan bu kon
grenin ve İntihabın neticesini timdi -
den tahmin etınek imkanı yoktur. 
Doktorların her iki partisi, eczacılar, 
dif tabipleri kongreye tam minasile 
hazırlanmı§ bulunınaktadrrlar. 

iHTİRA İLANI 
" Ray Üzerinde çalııan vesaiti nakliye 

için mil yatağı " hakkında 13 T. Evvel 

1931 tarih ve 1262 numaralı ve keza 

"A!ağı derecede eriyen bir madenden 

mamul bir cismin zor eriyen madenden 

mamul ciıimle dahilden tesbiti için usul" 

hakkında dahi 13 T. Eve! 1931 tarih ve 

1263 numaralı ihtira beratın:ın bu defa 

mevkii fiile konmak üzre ahere devrüle

rağ veya icar edileceğinden talip olanla 

rın Galata'da Çinili Rıhtım Hanında Ro

bert Ferriye müracaatları ilan olunur. 
(9045) 

lıtanbul 2 inci iflas memurluğundan: 
Sirkecide yalı köıkü cad. oturmakta 

ve makinecilikle meıgul bulunmakta o
lan Raıit Cemil ve Mehmet Latif tica
ret ve sanayi evi tirketi ve tahısları if-
1.a.ı 17-8-933 tarihinde açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karar verilınit 

olduğundan : 
1- Müflisten alacağı olanların ve is

tihkak iddiasında bulunanların alacakla 
rmı ve iıtihkaklannı ilandan bir ay için 
den 2 inci iflas dairesine gelerek kayd 
ettinneleri ve delillerini (senet ve defter 
hulasaları ve saire) asıl veya musaddak 
ıuretlerini tevdi eylemeleri; 2 - Hili
frna hareket cezai mesuliyeti müstelzim 
olmak Üzere müflisin borçlulannın ayni 
müddet içinde kendilerini ve borçlarını 
bildirmeleri. 3 - Müflisin mallarını her 
ne sıfatla olursa olsun ellerinde bulun
duranların o mallar üzerindeki baklan 
mahfuz kalmak ıartile bunları ayni müd
det için de daire emrine tevdi etıneleri ve 
etmezlerse makbul mazeretleri bulunma
dıkça cezai mesuliyete uğrayacakları ve 
ruçban haklanndan mahrum kalacaldan. 
4 - 1·11-933 tarihine müsadif çarıamba 
gÜnÜ sat 14 te alacaklıların ilk içtimaa 
gelmeleri ve miıllis ile müıterek borçlu 
olanlar ve kefillerinin ve borcunu tekef
fül eden sair kimselerin toplanmada bu
lunmağa haklan olduğu ilan olunur. 
(9057) 

Dünkü nüshamızda yazdığımız gibi 
maznunların bir kısmınm Heciz köyüne 
mensup olduktan ve bir kaçının da ekse
riyetle o köye gelip gittikleri anlaşılmı§
tır. 

Son tab!Ukata göre katil hadisesi de 
gece yarısı olınut değildir. Akif ve Ka
rakaş Efendiler Heciz köyünden akıam 
üstü saat bet raddelerinde yola çıkmıı
Jardll'. Katil hi.disesinin cereyan ettiği 
Cindere mevkii İse buraya dört kilomet
re kadardır. Katlin saat yedi sularında 
ve bu köyden çıkarak Akif ve Karaka
şı tak.ip eden ve timdi hüviyetleri tea
bit edilmit olan kimseler tarafından ya
pıldığı anlaıılmıştrr. 

Bir kanaate göre de Akif ve Kara
kaş Efendiler mukavemet etmeden öl
dürülmüşlerdir. 

Katil hadisesinden sonra caniler kaç
ınıılardır. Bunlann kim oldukları tes· 
bit edilıni§ ve haklarında takibat · yapıl
makla beraber tevkif müzekkeresi kesil
mişti~. 

Bunlardan bir kısmının civar kazala
ra kaçtıkları anlaşılnuş ve her tarafa 
malıimat verilmiştir. 

Ayni zamanda köylüler tarafından da 
bunları tutan veya ıaklandıklan yerleri 
bildirenlere de para mükafatı verileceği 
ilin edilmiştir. 

Katil hfıdisesile uzaktan. yakından 
§Üpheli görünen bazı- kimseler nezaret 
altında bulunduru!ınıı"?dır. Elde edilen 
ip uçlan gayet kuvvetlidir. 

Bu cinayetin , Akif ve Karakaı Efen
dilerin paralannı almak maksadile ter
tip edildiği ve buna göre bazı hileli yol
lardan bütün tertibatın alındığı birer 
birer meydana çıkarılmıt ve bunlar da 
nezaret alhna abnınıştrr. 

Vali Muhittin, vali muavini Ali Rı
za Beyler tahkikatı saatl saatine takip 
etınekte ve alakadarlardan malıimat al
maktadırlar. 

Jandanna kumandanı izzet Bey ha
len mahallinde tahkikatla llle§gul olmak
tadır. 

Katiller, maktul Akif Efendinin ta
bancasını da alıp götürmüılerdir. Firari 
olan ve hüviyetleri tesbit edilen eıhasm 
Akif ve Karakq Efendileri öldürdük
lerine §Üphe kalmanuştır. 

Y akalanınalan artık bir saat ve gün 
meselesi olmuıtur. 

••l•dly•d• 

Beyoğlu hastanesi 
Beyoğlu Zükıir hastahanesinin et· 

rafmı kapayan binalar belediyece ia -
timlô.k edilmiş ve hastahane meyda -
na çıkarılmıştır. Mezkıir hastahane 
ye ilaveten 45 hasla kabul edecek ka
dar büyük bir paviyon da yapılmııtır. 
Bu paviyonun resmi küıadı Cümhuri· 
yet bayramında yapılacaktır. 

Şimdiye kadar hıfzıaaıhha müze -
sinde bulunan hıfzıssıhha liburatuva
n da Ayasofyada Talitpaşa konağın
da yeniden teais edilen liburatuvar 
dairesine nakledilmiıtir. Bu !abura -
tuvar tevsi edilmiş ve buna ait malze
me ve aletler yeniden satın almmışhr. 
Bu liburatuvann da Cümhuriyet bay 
ramında resmi kÜ§adt yapılacaktır. 

Masraflarda yUzde 20 tasarruf 
Oktruva resminin lağvından son -

ra belediye varidatı azalmııtır. Bele
diye tubelere bir tamim göndererek 
bütün maaraflarda yüzde yirmi taaar
rufa riayet edilmesini bildirmiıtir. 

1 1STANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 1 
Cümhuriyetin Onuncu yıl dönümünü tes'iden üç gÜn 

müddetle yapdacak şenliklerde şehir Ceryanlarile Tramvay 
servislerinin muntazam bir şekilde tedviri için her iki şirke
tin merkezi İdaresiyle muhtelif Şuabatmda bu müddet zarfın 
da bir nöbet servisi ihlas edilmiş olduğundan her hanği bira
rıza vukuunda Şirkete ihbarı keyfiyet edilmesi ahalii muhte
remeye ilan olunur. (5863) 

mahallebi çocuğu. Ona o türlüaü ya
kıııyor. Fakat aana yakıımıyor. 

ESRARSIZ HAY AT 
Francis mükilemeyi burada kesti. 
- Bana bak, biraz tırnak cilan• 

dan alayım mı? Tırnaklarona aürece
ğim ..• . 

HollywooJ'Ja sinema yıldızlannın romanı 
Yazan: VICKI BAUM Terccıme: KAMRAN ŞERiF 
Kit ufacık gazocağı Üzerinde pa

tates kızartarak (kızarmıı patates ne 
cildi, ne de tenaaübü bozmıyan yega
ne ucuz yemekti) ili.ve etti: 

- Hem de herkeale düıüp kalka
caksın, memleketin en büyük adamın 
dan en ehemmiyetaiz adamına kadar 
herkesle ..• 

- Böyle diyorsun amma, ıimdiye 
kadar hiç kimse bana böyle bir tek
lifte bulunınadı .•• 

- Elbette. Onlar aana teklifte bu
lunmak zahmetine bile katlanmazlar. 
lnaan bir levha yazıp boynuna asma
lı: 

"latiyonım, rica ediyorum, herkes
le dütüp kalkmak iatiyorum, herkea
le ... herkeale ... " 

Bu noktacfa bir türlü uyuıamryor
lardı. Francis: 

- Söylediğin belki doğru .•. Fakat 
belki de doğru değil, diyordu. Mese
li Peggy'ye bak. Daha iki sene evvel 
ara.sıra figüranlık yapan ehemmiyet
siz bir insandı. lıleri berbat bir halde 
idi. Franklin caddesindeki kötklerin 
önüne konu1an süt §İ§elerinin içinden 
aüt çalardı: Hatta "Modern Screen" 
gazetesinde okudum. Şimdi meşhur 
bir artist olup çıktı. Niçin? Niçin oldu 
ğunu ben sana ıöyliyeyim mi?. Hiç 
kimse ile düıüp kalkmadığı bir kilo
metre mesafeden anlatılıyor da on
dan ••. İşte bütün kerameti bu .•• 

- Evet amma, Peggy baıka ıürlü 
bir kız. Masum. Spor meraklısı. Tam 

Yeni yaphrdığı manikürün ciliaı, 
çoraplarını yıkarken epeyce bozul
muıtu. 

Şimdi pencerenin yanma oturmu§ 
Krunuvuatada eski bir kitabı tezhip 
eden bir rahip itiba ve dikkatiyle frr
çayı eline almıt, tımaklannın üzeri
ne koyu kırmızr ciliyi sürüyordu. Fa 
kat tırnak ciliaı Öyle bir ıeydir ki, in
aan kendi yapmağa mecbur olunca 
hiç bir zaman muvaffak olamaz. içi
ni çekti. Bir parçacık evini dütündil. 
Or.ada bir ağaç, ağacın önünde de 
gardenialar vardı. Noel tatilinde er
kek kardeıleri ördek avına giderler• 
di. Babası iflas etmeden evvel, daha 
küçükken ufak bir Midillisi vardı; Mi 
dillisine biner, pamuk tarlaları arasın
da dola§rrdı. Zenciler çuvalları teker 
•lekli külüstür gemiye kadar götürür
ler - o gemi ne tuhaf bir ıeydil • ken-

COMHURlYET1N 
ONUNCU YILDöNOMONON MES'UT 

BiR HATIRASI 
olmak üzre Viyanaya sureti mahsusada sipariş 

edilen oyunkağıtları 
25 Birinci Teşrin 1933 tarihinden itibaren 

Hilaliahmer satış mağazasında 
muhterem müşterilerin emrine arz edilmi,tir .• [9059: 

l t sT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. İLANLARI 
Harbiye mektebi için 40 a

det ders dolabı 4-1 1-933 cu 
martesi günü saat 14 te aleni 
münakasa suretile alınacaktır. 
Taliplerin mühürlü nümunesi 
ni Harbiye mektebined görme 
leri ve belli saatte Merkez K. 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (418) (5!>36) 74~1 

'f. * .. 
Merkez Kumandanlığına 

merbut krt'at ve müessesat 
ihtiyacı için 7 4000 kılo toz 
şekerin kapalı zarfla münaka
sası 20-11-933 pazartesi gü 
nü saat 14 le yapılacaktır. !]art 
namesini göreceklerin her gÜn 
belli saatinde teklıf mektupla 
rmı Merkez Satmalma Komis 
yonuna vermeleri., (474) 
(5780) .-Ll 

.... * 
Dikim evinde teraküm eden 

15000 kilo kösele parçasının 
aleni müzayedesinde verilen 
fiat az görüldüğünden 6- l 1-
933 pazartesi giinü saat 14 le 
aleni müzayede ile satılacak
tır. Müzayedeye iştirak ede
ceklerin mezkiir saatte merkez 
satın alma komisyonunda ha
zır bulunmaları. (484) (5846) 

.. . . 
Merkez Kumandanlığına 

bağlı lat'at ve müessesat ihti 
yacı ıçın 3000 kilo Sirke 
15-11-933 çarşamba gunu 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte Merkez K. Satın alma 
komisyonuna müracaatları. 
(483) (5847) . .. . 

Harbiye ve merbutu mek
teplerin ihtiyacı olan 600 kııo 
A ve 1002 kilo B 306 kilo C 
marka mobiloil yağı ile 732 ki 
lo gaz yağı 19-11-933 pazar 
günü saat 14 te aleni münaka
sa ile alınacaktır. Taliplerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez Satınalma Komisyonu 
na gelmeleri. (478) (5826) 

• • • 
Topçu atış mektebi ihtiyacı 

olan 2949 kilo ağır benzin 
26-10-933 perşembe günü saat 
11 den 12 ye kadar pazarlıkla 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatinde teminatları ile Mer
kez K. Satın alma Komisyonu 
na gelmeleri. (485) (5866) 

'f. * 'i-

Maltepe Askeri Lisesi ihti
yacı için 300 metre nevresim
lik ve 1600 metre yatak çar
şaflık bez 16-11-933 perşem 
be günü saat 16 da aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Talip 
lerin belli gÜn ve saatinde 
Merkez K. Satın alına Komis
yonuna gelmeleri. ( 486) 
(5865) 

di besteledikleri şarkıları söylerlerdi. 
Fakat insan bir kere Hollywood'a düı 
tü mü, artık bir daha eve dönınek 
yokhı. Trrnaklan biraz fazla koyu ol 
muıtu; biraz da meyve fekeri koku· 
yordu. Filhakika Kit te fezahatin pa 
ra ettiğini iıbat eder bir vaziyette de 
ğildi .• O da İ§ bulamıyordu. O da ter 
ziıine borç ödeyemiyordu. Her Cu
martesi günü terzinin parası ile evin 
kirası verilinceye kadar baıına bir 
gelınedik kalmıyordu. Şimdiye kadar 
yapabildiği yegine ıey Light isminde 
bir içki kaçakçısı ile münaaehet tesis 
etmiı olmaktan ibaretti. Santın yÜz
lü, güzel bir lr!andah gençti. Kibar 
ve terbiyeli idi. Kit'in çocuğu olma
ması için elinden geleni ya~nyordu. 
Kendisi hiç bir zaman ne tamamiyJe 
ayık, ne de tamamiyle sarhoftu. Bu 
da aanatırun icabı idi. Parası olduğu 
zaman Kit'i sokağa çıkanr, ona gü-' 
zel hediyeler alrrdı. Bir gÜmÜf tilki, 
bir bilezikli saat, haoılı kolayca rehi
ne konulabilecek bir çok cici ıeyler. 
Zabıtaya fazla para venneğe mec
bur olduğu, yahut ta mühim bir mal 

Zeytinburnunda ihzari küçük 
zabit mektebi için 90 ton liva 
marin kömıır:le 5000 kilo l uru 
meş~ odunu ayrı ayrı şartna~ 

melerle vealeni müııa kasa ile 
alınacaktır. 26-10-933 perşembe 
günü ~aat 15 te liva mariu kö
mürünün Ye 15.30 da meşa kö
mürünün ihaleleri yapılaca.kbr. 
Taliplerin belli saatte teminatla.
rile Merkez Sa.tın:1lma komisyo
nuna gelmeleri. [386] [5374) 

* • • 
Harp Akademisinin şubat 

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

7648 
• • • 

Harp Akademisi ihtiyacı 
için 50 bin kilo saman 
12-11-933 pazar günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte teminatlariyle Merkez 
Satın alma Komisyonuna gel 
meleri. (439) .(5681) 

7650 
'i- * 'f. 

Harp Akademisi için 5000 
kilo meşe kömürü 12-11-933 
pazar günü saat 16 da aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta
liplerin belli saatte teminatla
riyle Merkez Satın alma Komis 
yonuna gelmeleri. (440) 
(5682) 

765.1. 

• • • 
Harp Akademisi ihtiyacı i

cin 1200 kilo kuru üzüm 12-
i 1-933 pazar giinü llalll 15,30 
da aleni münakasa ile alınacak 
tır. Taliplerin belli saatte temi 
natlarile Merkez Satmalma Ko 
misyoı..una gelmeleri. ( 441) 
(5683) 7652 

Dikim Evi için alınacak bir 
mi'yon adet çamaşır düğmesi
ne verilen fiat pahalı görüldü
ğünden 26-10-933 perşembe 
günü saat 14 le pazarlıkla alı
nacaktır. Ta!ip~eriıi belli saa • 
tinde teminat!arile Merkez Ku 
mandanlığı Satmalma Komis· 
yonuna gelmeleri. 

(477) (5827) . 7817 

* * * 
Harp Akademisi ihtiyacı i

çin 1500 kilo sabun 12-11-933 
pazar günü saat 14 le aleni mü 
nakasa ile almacaktır. Taliple 
rin belli saatte teminatlarile 
Merkez Satın alma Komisyo
nuna gelmeleri. ( 438) 
(5680) 

7649 

partisi müsadere edildiği zaman Llght 
de aıkıntı çekiyordu. Müıterileri ara
aında kibar insanlar vardı. 

Kit onunla birlikte gece klüpleri· 
ne gitmek, müşterilerini hot tutmak 
mecburiyetinde idi. Eğlenceli bir ha
yat. Fakat bu yatayı§ neticeainde hem 
tenini, hem de sesini bozuyordu. Fran 
cia arkadaıının bu §ekilde kendine bir 
mevki yapabileceğinden şüpheliydi. 

- Bu yolun aonu Florence'in evi
ne düımektir, diye dÜ§ünüyordu. 

Florence'i de düıündükçe sırtın
dan buz gibi bir titrenıe geçtiğini his
sediyordu. 

Bir saat aonra Kit yi.ne konu§mağa 
batladı. 

- Sen bu işe fazla ehemmiyet ve
riyorsun. Ötekiyle birlikte düıüp kalk 
mak meselesi, bir kaidei nezaket, bir 
merasim, bir angaryedir. Film çevire 
ceğin zaman başına bir kostüm atıyor 
lar. Senden evvel ohız kitinin giydiği, 
teriyle kokuttuğu bir kostüm ... yaka
sında sarı ıarı makiyaj lekeleri görür 
ıün, ona rağmen giymeğe mecbur
sun .•• bu da hoı bir teY değil •• değil 

Devredilecek İhtira Beratı 
" Oksijen ve idrojenin elektrik usu 

ile istihsali hakkındaki ihtira için istili 

sal edilmi§ olan 3 T. Sani 1925 tarih v 
358/ 365 numaralı ihtira berahnm ihtiv 

ettiği hukuk bu kerre başkasına devir v 

yahut icara verilmesi teklif edilmekte 

duğundan bu hususta fazla malumat a 

mak isteyen zevatın lstanbulda, Bahç 
kapuda Taş hanında 43-48 numaralard 

kain vekili H. W. Stock Efendiye mü 
racaat et.neleri ilan olunur. (9081) 

lstanbul yedinci icra memurluğund 
Tamamına yeminli ehlivukuf tarafmd 
389 lira kıymet taktir olunan Beyoğlun 
da Hüseyin ağa mahallesinde Feridiy 
caddesinde eski 130 yeni 146 No. lu ma 
bahçe bir bap hanenin tamamı açık aı-t 
hnnaya çıkarılmıt olup 15-11-933 tari 
hinden itibaren ıartnamesi daire divan 
haneoine talik edilerek 4-12-933 tarihin 

müsadif pazartesi günü saat 14 ten 1 
ya kadar İstanbul Yedinci icra dairesin
de açık arttırma ile aatılacakhr. 

Arttırmaya ittirak için yüzde yedi bu 
çuk teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi tanzüat ve tenviriye rüsumu ve 
vakıf icaresi müsteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammin kıymetinin yüzde yet 
miş beşini bulduğu taktirde ihale yapıla 

caktır. Aksi taktirde en son arttıramn 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma o 
he§ ııün daha temdit edilerek 20-12-933 
tarihine müsadif çarpmba gÜnÜ ayni 
saatte muhammin kıymetinin yüzde yet 
miş beşini bulduğu taktirde en son art
tırana ihale edilecektir. Bulmadığı takti 
de satış ıı:eri bıralolacaktır. 2004 No.lu 
icra kanununun 126 mcı maddesinin 4 

üncü fıkrasına tevfikan bu gayri menkul 
üzerinde ipotekli alacakblar ile diğer a
liJıadarlann irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masarife 

dair olan iddialarım ilin tarihinden iti• 
haren yirmi gÜn içinde evrakı müsbite
lerile daireye bildirmeleri aksi halde ha 
!arı tapu sicillerile sabit olmadıkça satı§ 

bedelinin pay la§JD8.smdan hariç kalırlar. 
Alakadarların itbu mddenin son fıkı-ası 
na göre hareket etıneleri daha fazla ma
lômat almak isteyenlerin 933-2647 dos
ya numarasile memuriyetimize müracaa 
!arı ilin olunur. (9060 

Devredilecek ihtira Beratı 
Otomatik ailahlarda islahat hakkında 

iri ihtira için istihsal edilmiş olan 3 T. 

Sani 1926 tarih ve JS9-3S6 numaralı ih

tira beratının ihtiva ettiği hukuk bu ke· 
re ba§kasına devir ve yahut icara verilme 

ai teklif olduğundan bu hususta fazla 

malumat edinmek isleyen zevatın lıtan 

bulda Bahçe Kapuda Tat Hanında 43-48 

numaralarda kain vekili H. W.Stock E

fendiye müracaat etmeleri ilan olunur. 
(9080) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Cigaralara mahsus huıuıi kutular" 

hakkındaki ihtira için istihsal edilmif 
olan 16 Eylül 1929 tanlı ve 853 numa· 
ralı ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 
kere baıkasma devir veyahut icara ve
rileceğinden bu bapta. fazla malumat 
edinmek isteyen zevatm lıtanbul'da, Ba 
çekapuda, Ta§ Hanında 43-48 numara• 
!arda kain vekili H.W. STOCK efen-

diye müracaat etmeleri iian olunur. 
(8912) . ,,., -.-~~~. 

1 ' ' 1 ' 1 7804 

Sivas Hukuk mahkemesinden : Siva•· 
ta Röntgen mütehaı•m muhtenım bey
le zevcesi Madam lda aralarında cere
yan ede nmuhakemede mezbureye gaze 
te ile 17 eylul 933 tarihinde yapılan ila
nın yevmi mahkemesi ıs-10-933 tarihli 
celaede mahkemede bulunmadığından bu 
kerre be§ gÜn zarfında gıyap karan 
tebliğine karar verilmit ve yenni muha 
kemesi 6-11-933 tarilıiııe talik kılmmı§ 
olduğundan mezkur tarihde mahkemede 
ispab vücüt etmediği takdirde tahkika· 
tın gıyaben cereyan edeceği Ye verilecek 
hükmün vicahi addedileceği ilan olu-
nur. 

amma, gene de yapıyorsun •.• 
Francis düşündü. Büıün bunları 

pek iyi biliyordu: ihtiyat koatüm de
posunun önünde aıra IU'a insanlar, el
biae dolabı kokuıu, duvarlara yapıf
tırılmq biaman emir.ler, ııonu gelmez 
intizar, konupnalar, .. ıu kontrol. E
vet, ilk gÜn bunlar da insana fena ge 
liyordu, fakat alııılıyordu. 

- Ne yapacağımı bilirsem belki 
bundan sonra ben de o kadar ehem
miyet vennem, dedi. 

Evet, hayasız bir lisan konuıuyor
lardı; fakat bunun altında bir ;ey var 
dı, rüyalar, arzular vardı ki, bu da ba 
kirenin basit ve §edit azabından bat'" 
ka bir ıey değildi. 

- Bari birine aıık olaan .• 
- Evet, öyle iyi olur. 
- Fazla beğendiğin kimse yok 

;mu? 
-Yok. 
- En çok kimi beğeniyorsun? 
- Oliver Dent'i ..• 
- Oliver Dent'i mi? Amma da tu 

hafsın ha. .. öyle ise niçin Çin impara
toruna aşık olmıyorsun ? 

(Arkası var) 11 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirket·nden. 
Fal:ırikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahıulü toz ve keıme ıekerler 29 Tem;ıuz tarihinden itibaren bin kilodan az olmamak 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eski!li gibidir. Yani lıtanbul'da Sirkeci lstasyq)nunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~::r:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ıan~ık!a Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancıı:k t:n az bet vagon 1 .. 1'1-r, birden alanlara vagon başına bet lira indirilir. lıtanbul haırlcindeki yerl~rden yapılacak siparişler be
delin l üzde yirmisi peıin ve tııt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biitün masrafla!' 
ve meı.1uliyet müıteriye aittir" Gönderilecek mal ılrket tarafından mü9teri be1'abına ıigıı.•rta ettirilir. Siparjı bedelinin tamamını g«Jn. 
der( nl<r i~in sigorta ihtiyari olduğu gibi en .az beı ıragon =ıipariı ederek be<!~linin temamJın peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
f<r.ıiialtan istifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresl: lstanhul, Şeker Telefon No. 24470. 

Evliya zade 
Nurettin 

Beyin VENÜS Müstahzaratı VENÜS gibi daima kadın 
güzelliğini habr
latır. Çünkü VENÜS markasını laJıyan krem, pudra, sabun, briyantin, 

sürme, brnak cilası, losyon ve esansları kullananlar ömürleri 
oldukça güzeldirler. (8937) 

Asipirol Necati; grip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. Daposu: 
Babçekapıda Salih Necati 

HİLMİ KİT APHANESİNİN 
BASTIGI YENi KIT APLAR 

Gök Bayrak Galip Bahtiyar Bey 
Kadın erkekletince Hüseyin Rahmi Bey 
Şeytan iti ,, ,, ,, 
Namusla açlık meseleaı ,, ,, ,, 
İki hödüğün seyahati ,, ,, ,, 
Katil puse ,, ,, .. 
lki kanlı macera Nazım Bey 
Lale devri Ahmet Refik Bey 
Şark mektepleri ,, ,, ,, 
Hoca nüfuzu ,, ,, ,, 
Gönül ,, ,, ,, 
Lenin'in hayatı Haydar Rifat Bey 
Marko Pulo'nun seyahatı Temir oğlu Ziya Bey 
Rubaiyatı hayyam Hayyat Bey 

' Bu kitaplardan posta masrafı alınmaz. (9036) 

İstanbul Liman Şirketinden: 
Cümhuriyetin onuncu yddönümü münasebetile, Bayramın 

birinci Pazar günü (29 Te~rinievel) Liman mensuplarının, da 
bayrama iştiraklerini teminen Limanda hiçbir tahmil ve tahliye 
ameliyesi yapılmıyacaktır. Mü~tacel olarak suya ve kömüre 
ihtiyacı olanlar o/o 50 zamlı tarifeyi tediye etmek ,artile mah
rlut mıkdarda su ve kömür alab ilirler. Gerek bu i' için ve gerek 
diğer müstacel işler için Yağlıapanı, Haydar hanındaki Liman 
3irketi nöbetci memuruna müracaat olunmalıdır. 

(9056) Umumi Müdiriyet 

lstanbul itha!at Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

İstanbul ithalat Gümrüğü dairesindeki kalem odaları
na vaz'ı iktiza eden sobalar ve buna müteferri boru ve sair Le· 
vaznnatı ve sobaların iktiza e len tamiratı bilmünakasa yap
tırılacaktır. Talip olanların T eşrinisaninin 13 üncü gününe 
müsadif pazartesi günü saat on dörtte mezkfu Gümrük mü
düriyetindeki komisyona ıuüracaatları. (5853) 

EVKAf J\10D1RJYE'ft İLANLARI 1 
Şehremininde Valde has t•uıesinde tesis olunacak sıhhi 

çamaşırhane ve bulaşıkhaneye lüzumu olan alat ve edevatı ile 
bunların yerlerine vaz ve tesbiti kapalı zarf usulile münakasa
ya konmuştur. Talip olaııların bu gibi tesisatı yapmış olduk
larına dair vesikalarile berabe .- her gün heyeti fenniyeye mü· 
racaat ederek şartnameyi .Jrniarı ve ihale günli olan 20-11. 
933 pazartesi günü 835 liralık teminatı muvakkateyi havi 
teklif mektuplarını 3llat on beşe kadar İstanbul Evkaf Müdüri
tinde İdare Encümeuine tevdi eylemeleri ilan olunur. (5856) 

Cumhuriyetin Cumhuriyetin 
lOuncu Yıldönümii lOuncu Yıldönümü 

bayramı için bayramı için 
Cümhuriyetin 10 uncu yıl 

dönümü bayramı münasebetile 
yapılacak şenliklerde muhte
rem halkın üç gün şehirde gi
dip gelmelerini kolaylaştırmak 
için Tramvay Şirketi 29, 30 
ve 31 Teşrinievvelde şu tenzi- 1 
18.tlı arifeyi tatb:.k edecektir: l 

1 ve 2 kıt'ada kesilmeden ; 
devam eden giizergah iç'n 1 in 1 
ci mevki 6 kuruş; 2 inci mevki: ı 
4 kuruş. 

2 kıt'adan fazla kesilmeden 
devam eden giizergah için 
1 inci mevki 8 kuru; 2 inci 
m::vki 6 kuru5. 

Bu tarife, ·bazı kısnn bilet 
lerde mutat ücret üzerinden 
yüzde 33e kadar cıkan fevka
lade bir tenzi1atı ·ihtiva eyle-
mektedir. (7582) 

Cümhuriyetin 1 O uncu yıl 

dönümü münasebetile, Elek· 
trik Şirketi tüccara ait mağaza 
camekanlarının tenvir ve do
nanmasında, camekanlar as

gari gece yarısına kadar ten
vir olunmak ve Şirket sarfiyatı 
kontrol edebilmek şartile tüc
carın mutat sarfiyattan fazla· 
sı için kilovat saati 6 kuruşluk 
tenzilatlı bir tarifeden istifa.de 
sini temin edecektir. 

Fazla maliimat almak İste 
yenlerin Beyoğlunda, Metro 
Hanında Elektrik Şirketi Müş 
teriler Dairesine ve Beyazıt, 
Kadıköy, Üsküdar ve Büyüka
da Şubelerine müracaat eyle· 1 

meleri rica olunur. 1 

7583 l 

Tayyare Cemiyeti Merkez Binası 

Kalorifer T esisah 
Tayyare Cemiyeti Umumi Merkezinden 1 

Ankara'da yapılmakta olan Tayyare Cemiyeti Merkez 
binasının Kalorifer tesisatı, Tcşrinievvelin (28) inci cumar
tesi günü saat on beşte pazarlıkJa ihale edilecektir. Taliplerin 
iyi netice vermiş büyük kalorifer tesisatı yapmış olmaları ve 
yahut Avrupanm maruf kalorifer müesseselerinden birinin 
mümessili bulunmaları şarttır. Sartnameler ve teferruatı, on 

lirava Ankara'da, Cemiyet Mer i~ezinden alınacaktır. (5734) 
• 7707 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Sirkeci Demirkapıdaki Jandarma konağına ait binanın 
tamiri için 4-11-933 cumartesi günü &aat 10 da kapalı zarf 
münakasası yapılacaktır. İstehlil~r şartnameyi görmek üzere 
arzu ettikleri gün ve münakasaya iştirak i.çin de mezkur gÜ· 
nün muayyen saatinde maliyeye teslim edilecek (206) lira· 
dan ibaret ilk teminat makbuzile ve teklifnameleri ile Komis· 
yonumuza müracaatları. ( 5631). 

Şişli Sıhhat Yurdu Türk 
Anonim Şirketinden: 

7568 

30 Mart 1933 tarihinde toplanan hissedaran heyeti umumiyesince 
intihap edilen Mali Komisyon 1932 senesi hesabatile birlikte Şirketin 1 

mali vaziyeti vesaire hakkında Meclisi İdareye takdim ettiği rapor üzeri 
ne mecliace İcap eden muamelat ist kmal edilmit olmakla mezkiir his
sedaran heyeti umumiyesi ruznamesi vechile müzakerata devam edil
mek ve lazımgelen kararlar ittihaz olunmak üzre hissedaranın 16 Tetri 
nisani 1933 pertembe günü saat 17 de Şirket merkezinde içtimaa tetrif
leri rica ve ilıliı olunur. (9061) 

1 DEVLt'.'1' DE!ViIRY01 .. LARI iDARESİ İLANLARI 
Haydarpaşa . Pendik Ba 1liyö kısmında mer'i mektep ta· 

lebesine mahsus D. D. 49 nwn .ralı yolcu tarifesinin hususi 
şartlarının 10 uncu maddesi ta fil edilmiştir. 

1·11 -933 tarihinden itib ıren bu tarifeye göre aylık abon 
man kartı alacak talebenin, yirmi beş yaşını doldurmadığına 
ve kazanç getirir bir iş güçle meşğul olmadığına dair mektep 
İdaresinden vesilca getirmeleri icap edeceği ilan olunur. 

~ (5854) 

3000 adet telgraf direği kapalı zarfla münakasası 
15-11-933 çarşamba giinü saat 15 te İdare binasında yapı· 
lacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
beş liraya satılan şartnamelerde vardır. (5731) 7706 

Ziraat Vekaletinden: 
Satın alınacak 1 O ton Arsinikiyeti rassaa iki ay müddetle 

ve ka9ab zarf usulile münakasaya konulmU§tur. Şartname· 
ler Ankara' da Ziraat Vei.:;leti mübayaa komisyonu ile lstan
bul'da birinci Ziraat Müdürlüğünden verilecektir. Talip· 
lerin teklif mektuplarile muhammen bedelin yüzde 7 ,5 ğu 
üzerinden teminat akçalarmı ihale günü olan 16-12-933 
cumartesi günü &aat on beşe kadar zikri geçen komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de o saatte hazır bulunmaları i· 
lan olunur. (5593) 7563 

lzmir Mektepler Mühayaa 
Komisyonundan: 

Karşıyaka Orta mektebinin 11472 lira 15 kuruşluk be
deli keşifli inşaatı ve ilave ve tadilatı 14 Teırinisani 933 salı 
günü saat 15 te ihalesi yapılmık üzere 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif. 
namesini ve şartnamelerini görmek ve anlamak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar Karşıyakada!Q Orta mekebine, mü 
nakasaya iştirak etmek için de yüzde 7,5 muvakkat teminat 
mektubu veyahut makbuzlarile ve kanunun tarifatı veçhile 
teklif mektuplarile ehliyet ves'kalarını ihale günü muayyen 
saatte İzn~ir Erkek lisesindeki komisyona tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (5800} 

DOKTOR 

HORHORUNl 
Her gün akşama kadar haatalarmı 
Eminönü Valide kıraathaneai yanın
daki muayenehanesinde tedavi eder. 
Tel. 2,4131 (7977) 7110 

OSMANLI BANKASI 
<;t 5 faizli, 1918 tarihli Dahili 11-

tikraz tahvilleri hamillerine 
1 Teırinisani 1933 vadeli ve 32 nu

maralı kupon bedeliıün l T eırinioani 
1933 t.arihindc:ı itibaren OSMANLI 
BANKASI ' nın Calata ve Ankara ida
releri ile Vilayet merkezlerindeki bi
lUınum şubeleri yjıelerinden tecliyeaine 1 
başlanacağı ilan olunur. 

20.- Türk l il'uı itibari kıymetli be
her tahvil kupon""" mukabil kağıt p~

r~ olarak 511.- kuruş verilecektir. 
Kuponların, r.umara bordroları ile bir 

lil<te ibraz ve l<!limi üzerine OSMı\N· 

LI BANKASI t:u-afmdan hamillerine, 
tediye için 5 lbq) gÜn sonra getirilme
si muktazi bir makbuz verilecektir. 

7771 

lJenız r olıarı !şletmesı 
ACENT ALARI ı 

Karak!Sy • Köpriibqı Tel. 4236. 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Karadeniz Sür'at Posttuı 
Gülcemal vapuru 26 Birinci 

tefrin Per,embe 18 de Galata 
rıhbmından kalkar. İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trah. 
zon, Rize Hopa'ya. Dönütte 
bunlara ilaveten Pazar, Pulat
haneye uğrar. (5867) 

Mersin Sür'at Posttuı 
Konya vapuru 27 Birinci te~ 

rin cuma 10 da Sirkeci rıhtımın 
dan ka!karak Çanakkale, iz. 
mir, Antalya, Alanya, Mersin, 
Payasa. Dönüşte bunlara ilave
ten Ta~ucu, Anamur'a uğraya
cakbr. ( 5868) 

Ayvalık Aralık Posttuı 
Antalya vapuru 26 Birinci tet 

rin pertembe 17 de idare rıhtı
mından kalkar. (5869) 

#-Onuncu yıldönümünün 

en değerli ve en güzel armağanı 

Köy Çocuğunun 
• 
ilk okuma kitabı 

Oç sınıflık bir yardımcı kıraat serisidir. Vekaletin köy 
müfredat programına göre yapılmıt, hayat bilgisi takip olun
mut öz Türkçe yazılmıttır. 

Bütün bahisler köy hayatına, köy muhitine göredir. Köylü 
çocuk inkılabın ülküsüne, Cümhuriyet ve milliyet duygusuna 
göre yetiştirilmek için on yilin bütün büyüklükleri göıteril
mi~tir. Yazan İbrahim Hilmi, basan, Hilmi Kitaphaneıidir. 

lik okuma kitabının birincisi 15, ikincisi 25, üçüncüsü 32 ku-
ru,tur.Yüzde 25 ila 30 nispetinde tenzilat yapılır. (9037) 

. . ~ . . ·. ~ 
' 't· . • • .. . • . 

Maarif Vekaletinden: 
• 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetil~ 
Ankara Ticaret Lisesinde 

si açılacaktır. 
bir kitap teşhir ve satış sergi-

Muhtelif kitap evlerinin hususi barakalarla iştirak 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 bet lira iştirak bedeli alınır. 

Serbest muharrirlerin eserleri meccanen teşhir ettirilir 
ve sattırılır. Sergi sonunda hesaplar ve iadeler sahiplerine gön 
derilecektir. Teşhir ettirmek ve sattırmak işleri sergi idaresi 
tarafından yaptırılır. Bunun İçin ayrı ücret alınmaz. 

Bu suretle eserlerini teşh İr ettirmek ve sattırmak arzu 
edenler nihayet ayın 24 üne kadar sergiyi idareye memur An
kara Ticaret Lisesi Müdürlüğüne müracaatları lizımdır. 
------~(5838) 7842 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar ·Yalova hattmm cumaya mahsus tarifesinde Ya

lovadan saat 6,30 da hareket eden (205) No. lı ve kÖprü
den saat 18 de kalkan (214) No. lı seferler 27 Teşrinievvel 
933 cuma gününden itibaren yapılmıyacaktır. Keza bu hat· 
tm Cumadan maaada günlere mahsus tarifesinde saat 6,30 
da hareket eden (109) No. lı sefer 28 Teşrinievvel 933 tari 
hinden itibaren Y alovadan ka 1kmıyarak saat 8 de B. Adadan 

hareket edecek ve Heybeliye· 8,15 de uğrayıp doğru köprü· 
ye gelecektir. 

Köprüden saat 18 de hareket eden (118) No. h seferde 
28 T eşriinevvel 933 tarihinden itibaren doğru Heybeli ve B. 
Adaya akdar gideeck ve Yalovaya gitmiyecektir. (5860) 
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SUMER BANK 
~ 

Müesseselerinden 

esane Fabrik Si 
Muhterem halkın Büyük Cümhuriyet Bayramında 
güzel ve nizami şekilde bayraklar asmak yolundaki 

arzusunu tatmin için sağlam şali kumaştan 

Tenzilitlı Ucuz Bayraklar 
• 

yapmıştır 

Fırsattan istifade Ediniz 

Yerli Mallar Pazarı 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 1 l .tanbul: Bahçekapı 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hisseye göre mu-
No. No. hammen kıymeti 

633 Burgaıadası Burgaz Yeni sokak Ahşap hane Tamamı 33 mükerrer 3000 T.L. 
697 Kadıköy Cafer ağa İskele caddesi Kağir mağaza üstü oda 9124 32 3375 

" 772 Yeniköy Panaya Birinci sokak Ahşap hane 1/3 36 267 " 773 it " 
İstafanos Arsa 118 4 eski 100 

" 774 Arnavutköy Arnavut köy Yenimahalle Ahşap hane 1/3 81 150 
" 775 " " 

Dere Baraka 1/2 66 100 " 776 " " 
Ayanofri Ahşap hane 112 6 1500 " 777 " " " " 116 58 250 " 778 " " " " 

417 78 571 
" 779 " " 

Mumhane 
" 

ve bahçe 1/3 17-17/l 200[) 
" 

Ylizde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakden veya gayrimfi'J11dil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 
açık artt rma suretile sahıa çıkanlmışbr. Kat'i ihaleleri 6/11/933 Pazarteıi günü saat 15 tedir. Müzayedeye iştirak edecekler pey akçelerini 
yeYmi mezkürda saat on dört buçuğa kadar yatırmaları lazımdır. Şartname bankamız kapısına asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye 
reı:mleri müşteriye aittir. [5687] 

l Askeri fabrikalar ilanları ı ' 
Bakırköy barut fabrikaları 

muhafız takımı efradı için 1 
Kanunu evvel 933 tarihinden 
31 Mayıs 934 tarihine kadar 
altı ay zarfında alınacak aşa 
ğıda yazılı dört kalem yeşil 
sebze aleni münakasaya ko
nulmuştur. Şartııamesini gör 
mek için her Pazartesi ve Per
şembe günleri ve münakasaya 
girmek isteyenler 6-11-933 
pazartesi giinü saat 14 te Ba 
rut fabrikasında satın alma ko 
misyonuna müracaat etsinler. 
.(357) .(5622) 

Kilo 
800 
500 
500 
350 

Patates 
Pırasa 
Lahana 
Kuru Soğan 

* * .. 
7558 

Bakırköy Barut fabrikala
rı muhafız takımı efradı için 
1 Kanunu evvel 933 den 31 
Mayıs 934 arihine kadar altı 
ay zarfında alınacak 8000 ki 
lo ekmek aleni münakasaya 
konulmuştur. Şartnamesini 
görmek için her pazartesi ve 
Perşembe günleri ve münaka
saya girmek üzere 6-11-933 
pazartesi gÜnÜ saat 14 te Ba 
rut fabrikalarında satın alma 
komisyonuna müracaat eyle 
melri. (358) ,(5623) 

7559 .. . D 
Bakırköy Barut fabrikaları .,._, • Al\ A _ , 

muhafız takımı efradı i- ,, ~ 
çın 1 Kanunuevvel 933 K T . ne N 
den 31 Mayıs 934 tari- -.__._, R. •,Q·ı '~ 
hine kadar altı ay zarfında a- ' ~ r- n 
lmacak 1300 kilo sığır eti ale- 'QA' 1 /\. -r _.. r- Ot=~ 
nimünakasaya konulmuştur. .t-11""'\ \ _ t= - - o986 
Şartnamesini görmek için her 

Istanbul Üniversitesi 
Eminliğinden: 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama mü 
nasehetile Üniversitede bir konferans serisi tertip edilmiş· 
tir. 

Bu konferanslar aşağıda yazılı günlerde Fen Fakültesi 
deki Üniversite Konferans salonunda saat 16 da verilecek 
tir. 

1 - 25 Teşrinievvel çarşamba: "İki devrin maliyesi - Prof. 
,, İbrahim Fazıl Bey. 
\ " İki devrin Hukuku - Mual 

lim Sıddık Sami Bey. 
12 _ _:__ 26 Teşrinievvel perşembe: " Cümhuriyette Otorite -

Muallim Menemenli Etem Bey. 
" Cümhuriyette tarih telakki 
si - Prof. Muavini Şevket 
Aziz Bey. 

3 - 28 Teşrinievvel cumartesi: " İki devrin sıhhiyesi - Prof . 

• 

Muavini Fahrettin Kerim Bey. 
" Cümhuriyette ilim ve kül
tür - Prof. Muavini Tevfik 
Remzi Bey. 

Ayrıca Bayram geceleri Profösörler ve Talebe tarafın
dan Üniversite meydanında hitabeler yapılacaktır. Bu konfe

ranslarda bütün Üniversite ve Yüksek Mektep Profösör ve 
talebesinin hazır bulunması ehemmiyetle rica olunur, 

(5852) 7846 
~~~~~~~~-=--

Maliye Vekaletinden: 
Son zamanlarda tedavül mevkiinde fazla miktarda görü 

len kalp 25 kuruşluk nikel ve 1 O kuruşluk Bronz paraların 
şimdiye kadar yapılmış olan tetkik ve tabiileri netice 
sinde hu kalp paraların yekdiğerine nazaran bariz farklarla 
yapılmış olduğu ve binnetice bunların muhtelif ellerden çık 
mış bulunduğu hem darp, hem de döküm suretile imal edildik 
leri tesbit edilıniştir. 

Darp suretile yapılan kalp paralardan bilhassa 25 kuruş 
lukların yazı tertipleri muntazam ve düzgiin ise de yazı ve çi 
çekler ; bir az derinleştirilmek için kalemle oynamış olmasın 
dan dolayı esas sikke yazı çiçekleri kadar muntazm değildir. 

Kalem ile derinleştirilmemiş olanlarda da yazılar hafiftir. 
Bunlardan bir kısımda ; para kutrunda kesilen nikel sa 

fihal arasına para vezninde ihzar edilen kurşun levhalar konu 
larak lehimlenmiş olduğundan hunlar sert bir cisim üzerine 
bırakıldıkta tok bir ses vermektedir. 

Döküm süretile imal edilmiş olanların resim ve nakışları 
az bir dikkatle anlaşılacak derecede kaba ve pürüzlüdür. Ke
nar tırtılları da hassaten bozuktur. 

Halkın dikkatli bulunması ve her kimin böyle kalp bir pa
rayİ sürmeye çalıştığı görülürse derhal zabtıa memurlarına ha 
her verilmesi tavsiye olunur. (5659) 7627 

Emniyet işleri umum 
Müdürlüğünden: 

1 - Zabıta memurlanna yaptırılacak 4427 takım maa 
kasket resmi elbise ve 375 takım sivil elbiseye ait münakasa 
12 Teşrinievvel 933 tarihinden itibaren 20 gÜn müddetle 
temdit edilmiştir. 

2- İhale 2 T. Sani 933 Perşembe günü saat on beşte 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde münakit 
komisyonda icra edilecektir. 

3-Taliplerin 5185 lira 46 kuruştan ibaret muvakkat 
teminatlarile birlikte muayyen olan gün ve saatte müracaat 

etmeleri. (5725) 7703 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

45 000 kilo Kuru Fasulye : Açık münakaaası: 16 T. 
p Sani 933 perşembe günü 

saat 14 le. 
25000 kilo Nohut ' :: Açık münakasası : 16 T ~ 

Sani 933 perşembe günü 
_, 1 saat 15 te. 

10 000 kilo Kuru Üzüm .ı Açık münakasası : 16 T. 

8000 

15 000 

15 000 

20000 
I 

kilo Zeytin yağı. 

kilo 

kilo Sabun 

kilo Pirinç 

Sani 933 perşembe giinü 
saat 16 da. 
Açık münakasası: 18 T. 
Sani 933 cumartesi giinü 
saat 13 le. 

: Açık münakasası : 18 T. 
~ 

Sani 933 cumartesi günü 
saat 14 te. 

.: Açık münakasası : 18 T. 
Sani 933 cumartesi günü 
saat 15 te. 

:: Açık münakasası : 18 T ~ 
Sani 933 cumartesi giinü 
saat 16 da. 

Deniz kuvvetlerı ihtiyacı 'için yukarda cins ve mıktarı ya
zılı erzakın münakasaları hizalarındaki gün ve saatlerde yapı 
lacağından şartnamelerini . görmek isteyenlerin hergün ve mez 
kur erzakı İtaya talip olacaklar1n da münakasa gÜn ve saatle
rinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satmalma Komisyonuna müracaatları. 

'§>' (5844) 
, '• 1 .. r' • ' '4 ~·<',. . -,, ~ ' IJ.~ " ;- ·_ , " _ ~· 0 

Pazartesi ve Perşembe günleri iiil•llilli-lıııiiiliiliiiiiilliiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii;;--------------------------

ve münakasaya gİrmek üzere D OK T O R j VEFA BOZASI ÇIKTI 
liüyük Tayyare Piyangosu 

16. ncı Tertip başlamıştır 
Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
6-11-933 pazartesi giinü saat Rusçuklu Hakkı ' [

7
8
8
9
2
4
8
0) 

14 te Barut fabrikalarında sa- , 
l k • Galatasarayda Kanzük eczahanesi 

tına ma omısyonuna müra 1 karşısında Sahne sokağında 3 numa-
caat eylemelri. (359) (5624) ralı apartnnanda ı numara. 

7560 , ... _ -------11!111• 6979 

'Jmuml Neşriyat ve Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. S. 

1. inci keşide 11 Teşrini sani 1933 dedir. 
7729 


