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Rus 
ettikleri 

dostlarımızın hediye 
tayyarelerin bugün 

Y eşilköy tayyare meydan)n
da montajı yapılacak .. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

Silahsızlanma konferansının 
nasıl çalışacağı tesbit ediliyor. 
İntihap mücadelesini açan 
Hitler bir nutuk söyledi .. 
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Fransa' da 
Kabine buhranı 

--o--

Her aene bütçe müzakereleri Fran 
aada bir kaç kabineyi devirir. Bu ae· 
ne de ıekiz milyar franga yakın olan 
bütçe açığını kapatayım derke~, Da: 
ladier kabineıinin yuvarlanıp gıbncaı 
tabii görülmek lazımdır. 

Geçenlerde Franaız bütçe n!'zın 
bu seneki bütçe açığının a!tı .mıl!a~ 
franga baliğ olacağını bıldırmııtı. 
Hükiimetin bütçeyi tevzin .. için. Mec: 
liae tevdi eltili kanunlar goaterıyor k! 
açık bu meblağı da &e~me~te ve yedı 
milyar yedi yüz on aekız mılyon fran-
ga baliğ olmaktadır. . . 

Bütçe açıklarını kapamak ıçm Üç 
yol vardır: 

ı - latikraz. 
2 - Maarafı azaltınak. 
3 ·- Varidatı arttırmak. 

Daladier hükiimeti, ilk adımdan 
birinci §ıkkı bir tarafa bırakarak ikin
ci ve üçüncü tedbirlerle açığı kapa
mak yolunu tutınu§tur. Bazı masraf. 
lan azaltan, bazı vergileri arttıran, 
Vergi kaçakçılığının önüne geçen ve 
ınemurların maatlarını indiren bazı 
kanunlarla Meclisin huzuruna çıkmıı· 
tır. Hükumet maruz kalacağı müıkü
latın mahiyetini bildiği için Meclis tara
fından bütçe müzakeresinin ~'Fevka
]ide müstacel" meselelere mahsus u .. 
aul ile yapılmaaını Mecliaten talep el· 
rn.itti. 1926 seneainde Poincare ve ge
çen haziranda da Herriot tarafından 
ıınüracaat edilen bu uaule göre, Mali
)'e encümeni bütçeyi üç günde çıkar
mağa mecbur olduğu gibi, Mecliate 
müzakere edilirken, her mebua an
cak on bet dakika nutuk aöyliyebilir. 
Meclis bütçenin "Fevkalade müata
cel" tedbir olarak müzakeresi hak
kında hükumet tarafından vaki olan 
teklifi kabul etti, Ancak ınüzakere 
usulü hakkındaki ihtilaf bertaraf edi
lip te doğrudan doğruya kanunların 
~üzakeresine geçilince beklenilen ih
tilaflar derhal tebarüz etti. 

Hükumetin ileri sürdüğü tedbirler
den en ziyade itiraza hedef olan, me
tnur maaılarından tenzilit yapılması 
hakkındaki kanundu. Hükiimet yirmi 
beı bin franktan fazla maaş alan me
murların maa,Janndan yüzde altı nis
betinde tevkifat yapılmaaını ve husu
ıi müeaseselerde çalı§an müatahdem
lerin maşlarının da yeniden vergiye 
tabi olmasını teklif ediyordu. Sosya
listler maaşların indirilmesini kabul 
etmediklerinden hükiimete müzahe
l'et etmediler ve Daladier hükumeti 
241 reye kartı 329 rey ile ekalliyette 
kalarak istifa etti. 

Kabinenin, silihsızlanma meselesi 
Y'Üzünden Almanya ile Fransa ara• 
••oda çok ehemmiyetli hir ihtilaf te
barüz ettiği sırada iatifa etmeai, bu 
buhranı harici siyaset ile alakadar 
gösterebilir. Hakikatte Daladier ka· 
binesinin istifasiyle silihaızlanma me
selesi arasında en uzak bir münase
bet yoktur. Bilakis Fransız Meclisi, 
daha bir kaç gün evvel, hükumetin 
harici aiyasetini '470 rey gibi büyük 
bir ekseriyetle taavip etınit bulunu
yor. Fransız buhranı, memlekette bir 
takım menfaatlerin telif edilememesi 
Yiizünden çıkan dahili bir ihtilaftan 
ibarettir. Bu ihtilaf yalnız Franaızları 
alakadar etmemekle beraber, ihtila
fın doğurduğu buhran Fransız hüku
metinin karakterini tayin edeceğine 
göre, beynelmilel münasebetlerin büt
çe nazik olduğu bir zamanda 
teşekkül edecek hükiimetin mahiyeti
ne göre ehemmiyeti haiz olabilir. 

Maliimdur ki, Daladier kabineai, 
Radikal Soayaliıt fırkaaına dayanan 
bir hükiimettir, Ancak geçen seneki 
intihabatın tecellisine göre, Fransada 
Yalnız bu hrkaya İstinat eden bir hü-
1.Uınetin iktidarda durması mümkün 
değildir. Binaenaleyh sabık Herriot 
hükiimeti gibi Soayalistlerin müsama
ıınahasiyle tutunabiliyordu. Şimdi de 
Sosya)iat müsamahasının esirğenmesi .. 
dir ki, Daladier hükiimeti devrilmit
tir. Sosyaliıt Radikal fırkası, tesanü
dünü kaybetmit bir fırkadır. Bir züm
re sağa orta cenah fırkalara doiru 
meylediyor. Bir zümre aola Sosyalist
lere meylediyor. Binaenaleyh Radikal 
Sosyalist fırkası erkanı tarafından ay
rı ayrı siyasi nüanslarda hükumet !et
kili mümkündür. Daladier'i istihlaf e
decek olan hükumetin de Radikal 
Sosyalist fırkasına mensup 8 erkandan 
beri tarafında letkil edileceği muhak 
l.aktır. Fakat yeni hükUmct hangi ta
raftan kuvvet alacaktır? Sağdan mı, 
aoldan mı 7 Bu nokta ehemmiyetlidir. 
Yeni Fransız hükiimetinin hakiki hü
viyetini tayin edecek olan mesele de 
budur. 

Fransızlar melez bir millet olarak 
ıiyaseten sola, fakat ma1i meseleler .. 
de sağa müteveccihtir. Bir siyasi mu .. 
harrir Fransızları fU zarif cümle ile 
tarif etmişti: "Fransız)ann siyasi ima .. 
nı kalbinde yani sol tarafındadır; am
rna, para cüzdanını daima sağ cebin .. 
de ta§ır." Bunun içindir ki siyasi me .. 
•eleler etrafında ihtilaflar tebarüz et
tiği zaman Fransız hükumetleri sola 
doğru meyletmekle beraber, mali me
ıelclcr ön safa geçince derhal aağa 
dönerler. Bu, Fransız milli karakteri
nin inikasından ba§ka bir şey değil • 
dir. Şunu da teslim etmek lazımdır 
ki Fransada sol cenah fırkalar mali 
meselelerde daima beceriksizlik göster
lllİ§lerdir. 1926 senesinde Cartel de 
Ganchea Fransayı mali izmihlile sü -
rükledi. Bunun korkusu Fransada ik
tidarı altı aene ıağ cenah fırk•larının 

Af Kanunu Bugün M. Meclisinde Görüşülecek .. 
Dost Rusyanın selamlarını getiren yük-1 

sek misafirlerimiz bugün geliyorlar 
Sovgetler heyeti havadan ve denizden karşılanacak 

Sovyet Halk komserleri reisi M. Mo!otof rahatsız olduğun-
dan bizzat gelemediğini teessürle ismet Paşaya bildirdi 
Yüksek miaafirle hüratla kar§ılnanacaktır •. Bu~da ~a

li muavini Ali Rıza Bey, aaken erkan, 
Cümhuriyet Halk fırkası idare heyeti 
reisi Cevdet Kerim, belediye muavin
leri Himit ve Nuri Beyler ve sair ze -
vat bulunacakbr. Rıhtımda askeri me 
rasim yapılacak, Rus Sovyet marılan 
çalınacaktır. 

rimizi getirmekte o 
lan lzmir vapuru 
dun Sivaatopoldan 
kalkmııtır. Bu gün 
öğleden evvel lima
nımızda bulunacak 
tır. Misafirlerimiz 
büyük tezahüratla 
iatikbal edilecekler 
dir. Muhterem Rua 
devlet ricalini ge
tirmekte olan lzmir 
vapuru bu aabah 
saat 9,5 raddelerin 
de Boğazdan gire• 
cektir. Vali ve b ... 
Iediye reisi Muhit
tin Bey, Kolordu 
kumandanı Şükrü 

Naili t>aıa, merkez 

kumandanı, emni .. 

yet müdürü Fehmi 

Hariciye vekaletin

den Kemal ve Ce • 

vat Beylerle tehri • 

mizdeki Sovyet kon 
solosu misafirleri • 
mizi Büyükdereden 

kal'§ılayacaklardır 

Bu zevat, İzmir va· 

puruna Büyükde • 

reden binecekler 
Misolir Soııyet heyetine riyaset eden Harbiye 

komiae ri Ceneral Vara&hilov 
ve misafirlere "bot geldiniz" diyecek
lercllr. Rua misafirlerimizi havadan 
da selamlamak üzere bir tayyare fj. 
lomuz uçacaktır. Donanmamız da ae .. 
lama iıtirak edecektir. istikbal mera-

simine ittirak için denizle 2lakadar 
devetir ve müeaaeselerde tertibat almış 
tardır. lzmir vapuru ağrr bir yol ile 
saat 11 de Rıhtıma gelecek ve misa 
firlerimiz Tophane rıhtımında !eza 

Macar Baı.,.,küi akıam Sirkeci i•tasyonunda teıyi edilirken .• 

Macar nazırları dün 
akşam Sofyaya gittiler 

"Bu tarihi toprakları bir kardeş ve 
samimi bir dost olarak terkediyorum,, 

Macar Başvekilinin 
Macar Başvekili M. Goemboea, M. 

de Kanya ve refakatinde bulunan ze
vat dün aktam konvansiyonel trenile 
Sofyaya gitınitlerdir. M. Goemboea 
dün sabah refakatinde antika tücca • 
rından M. Haim bulunduğu halde 
çarşıya giderek bir gezinti yapmış ve 
birkaç halı satın almı§lır. Öğle üzeri 
Macar ataşemiliteri Kolonel lmre Ne
me! ikametgahında misafirler şerefi
ne hususi bir öğle yemeği vermiştir. 
Ziyafette Macar aefiri M. de Tabi ve 
aefarethane erkanı bulunmuılardır. 

Misafirler öğleden sonra otelde is
tirahat etmi~lerdir. 

Sofyaya hareket 
M. Goemboes ile M. de Kanya İçin 

elinde bıraktı. Geçen mayıa intihaba • 
tından sonradır ki iktidar tekrar aol -
!arın eline geçmi§ bulunuyor. Fakat 
Fransız milletinin mali meselelerde 
sol zümrelere itimadı olmadığı şüphe
aizdir. Bunun içindir ki bu defaki ih
tilaf yüzünden çıkan buhranın, Radi
kal Sosyalist fırkası erkanından aağa 
doğru meyleden bir devlet adamı ta
rafından hükı'.lmet teşkilile neticelen
meai galip bir ihtimaldir. 

Ahmet ŞOKRO 

gazeteınize beyanatı .. 
1 
1 

konvansiyonel trenine bir hususi va .. 
gon iJive edilmiıti . Misafir}er istas • 
yonda vali Muhittin, muavini Ali Rı· 
za Beyle, §ehrimizde bulunmakta o • 
lan Macar heyeti tarafından letyi e • 
dilmişlerdir. Bir müfreze polis kendi • 
)erini seli.mlamıttır .• 

Tren saat ı9,20 de halkın alkışları 
arasında hareket etıniıtir. Matbuat u
mum müdürü lsmail Hakkı, Hariciye 
memurlarından Şemsettin Beylerle 
Macar sefiri M. de Tabi misafirleri hu 
duda kadar tefyi etmek üzere birlik
te Edirneye gitmitlerdir. 

M. Goemboea ve M. de Kanya Sof
yada birgün kalacaklar ve cumartesi 

(Devamı 6 ıncı sahiled•) 

HUHUlllHIUl!lllUlilWllUln un 
Terfi eden zabıta 
Memurları 

--o--
Listeyi 2 nci sahifemizde 

okuyunuz .• 
llUllllUllmlllUl•mtRIHllft 

Misafirlerimiz otomobillerle Pera· 
palas oteline gidecekler ve bir müd .. 
det iatirahatıen sonra vali ve beledi
ye reisi Muhittin Beyle Kolordu ku • 
mandanını ziyaret edeceklerdir. Vali 
ve belediye reisi Muhittin Bey tarafın 
dan belediye namına Perapalaata bir 
öğle yemeği verilecektir. Misafirleri ... 
miz bu ak§aın Seyrisefainin tahsis e• 
deceği bir vapurla HaydarpafBya ge
çerek, Ankaraya hareket edecekler • 
dir. 

iki Başvekil arasında 
telgraflar teati edildi 

ANKARA, 25 (A.A.) - Sovyet 
halk komiserleri meclisi reisi M. Molo 
tof Cenap!arile Baıvekil ismet Paıa 
Hazretleri arasında aıağıdaki telgraf 
lar teati olunmu§tlır. 
Türkiye Cümhuriyeti Başvekili ismet 

Pa§a Hazretl~r_ine 
'Türkiye cüınhuriyetını, onuncu yıl

dönümünün teaidi gününde ziyaret hu 
susundaki eski arzumu tahakkuk et • 
tirmek imkinsızlığına çok müteessi -
rim. Müessif bir rahatsızhk, zatıdev • 
letlerini tekrar görmekliğime ve de
rin intiba~ını muhafaza ettiğim Moa • 
kcvacla )'llptığımız mükalemeleri ve 
zatı devletlerine olan en İyi his]erimi 
tekrarlamaklığıma mani oluyor. Türk 
milleti ve hükiimetinin, Türkiye cüm
lıuriyetinin nuncu yıldönümü hayra
' ına bizzat iştirak edemiyeceğime 

1 
ve şahsen tebrikitta bulunamıyacağı
ma fevkalide müteesaifim. Türkiye 
cümhuriyetinin onuncu yıldönümü mü 

(Devamı 6 ıncı sahifede) ......... ,, ········ ............. . 
Yeni Maarif Vekili _., __ 

Hikmet Bey Maarif Veka
letine tayin edildi 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Ma
njsa mebusluğuna intihap edilen Riya • 
seticümhur umunıi katibi Hikmet Be
yin intahap mazbatası bugün 
Millet Mecliaine gelmiştir. Mec
lisin yarınki içtimaında tahlif 
edilecek olan Hikmet Beyin 
yarın ak§am Maarif Vekilliğlne 
nasbının Rei:sicürnbur Hazretlerinin 
yüksek tasdiklerine arzı mukarrer .. 
dir. Maliye vekaleti hakkında ise Ab
dülhalik Beyin avdetinden sonra bir 
karar verilecektir. Abdülhalik Bey ve 
ki.Jetten çekilerek bir müddet istira • 
hat etınek arzusunu izhar edecek o • 
luraa Maliye vekaletine Elaziz mebus 
)uğuna seçilen Divanı Muhaaebat re-

Hikmet Bey 
iıi Fuat Beyin getirilmesi kuvvetli bir 
ihtimal dahilindedir. 

Köylü kadınlar 
Muhtar olacak 
Hükumet Meclise yeni 

bir layiha verdi 
ANKARA, 25 (Milliyet) - Köy 

kanununun yirminci ve 30 uncu mad
delerinin deği§tirilmesi hakk:ndo hü
kümet Meclise bir layiha vermi§tir. 

Bu tadüata göre her köyde bir köy 
derneği, bir köy muhtarı, bir de ih
tiyar mecliai bulunacaktır. Köyde 
köy muhtarını ve ihtiyar meclisi a.za
larını seçmeğe hakkı olan erkek ve 

(Devamı S inci sahifede) 

!'! • ~ ~: . ., ı . 

Meclise verilen umumı 
af kanununun metni 

Kanun 16maddedir. İstiklal mahke
mesi mahkumları affedilecekler 

Kanunu medeninin meriyetinden evvel doğan 
çocukların tescil muamelesi 

cümeni, Adliye ve Dahiliye vekille· 
ri Saraçoğlu Şükrü ve Şükrü Kaya 
Beylerin huzurile mazbata mubar -
riri Kocaelli mebusu Sali.hattin Be
yin reisliği altında aaat on dörtte 
toplanarak layihayı tetkike baıla • 
mıştır. Hükı'.lmetin Meclise sevke! • 
tiği af layihasını aynen hildiriyo-

·""''°''-· ' rum: 
Madde ı - Kanunun fer'i ceza 

t!.iil:'.l veya para cezaaile birlikte, yahut 

Adliy~ v" Dahiliye vekillerimiz; 
Sc:raçoğlu Şükrü, Şükrü Kaya B.ler · 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Af 
kanunu layihasını hükumet bugün 
Meclise takdim etıni§Iİr. Adliye en-

yalnız olarak yukarı haddi 5 aene
yi geçmiyen hürriyeti bağlayıcı bir 

ceza ile veyahut yalnız para ceza

aile cezalandırdığı suçlardan dola
yı maznun bulunanlar hakkında ta
kibat yapılmaz. 

Bu maddedeki para cezasından 

(Devamı 5 inci •ahifede) 

• ;~ • , ·. J . • - - 'i ! l ~ 

/st~ııbul Kız li•esinde talim pruva/arı, dün 11iden bir izci kafÜe•i, Talebe Bir
liği aza.tı için y~ni se ·puılar ••• 

• 
izciler bu akşam gidiyor 
Hazırlıklar hummalı bir şekil aldı. 

Mülhakattan köylüler bugün geliyor 
Cümhuriyet bayramında lstanbul • 

c!a bulunacak olan köylüler bugün 
şehrimize geleceklerdir. Her köyden 
bir erkek bir kadın ve ilk mektebin 
son sınıfında bulunan bir çocuk gele
cektir. Misafir köylüleri Halkevi köy
cülük komitesi birleıtireccktir. Birçok 
:ıile)er köylüleri misafir etmek için 
Halkevi köycülük komitesine müra -
mat etıniılerdir. Ankaradaki geçit res 
mine iıtirak edecek olan lstanbul po· 
}islerinden mürekkep bir müfreze dün 
akıam Ankaraya hareket elınİ§Iİr. 
Mektepliler ve izciler bu akıam kal -
kacak iki husuai trenle Ankaraya gi
Jeceklerdir. Büyük bayrama üç gün 
kaldığı için şehrimizdeki hazırlıklar 

duba hümmalı hir ıekil almı§lır. Is • 
lnnbulun muhtelif yerlerinde inşa edi 
1-!n taklann adedi üçyüze yaklaımak
tadır. Kadıköy ciheti bilhaaaa takla • 
rın en keaif olduğu muhittir. Kadıkö
y;inden Suadiyeye kadar bütün yol 
boyunca namütenahi tak in§a edilmek 
tedir. 

lstanbulda tatbik edilecek mera • 
sim programı cebe sığacak küçük kıt· 
nda tabedilmİ§Iİr .. Herkesin progra • 
ma muttali olması için isteyene verile 
cektir. Program harici olarak latan · 
bulda, bayram günleri, daha bir çok 
vaz'ı e~as resimleri, reımi kütatlar ya
">ılacaktır. Programa dahil olan bu ka 

lıil tnerasime vali ve belediye reisi 
Muhittin Bey riyaaet edecektir. Diğer 

(Devamı 6 ıncı sah;/ede) 

Genç doktorlar 
Rey vermeyor 

-o--

Etıbba odası intihabı bu
gün yapılabilecek mi? 
Doktorların, eczacdarm, dit tabip

lerinin aylardan beri bekledikleri, 
bir çok hazırlıklar yaptıkları Etıbba o-

dası intihabı niha 
yet bugün yapılı • 
yor. Fakat bu ka • 
dar hazırlanan, 
beklenen intihap 
bu gün muhakkak 
ki son defa hadis 
olan vaziyet üzeri
ne ümit edilen ne
ticeyi vermeyecek
tir. Hatta hiç bir 
netice vennemeıi 
de çok muhtemd
dir. Etibba Muha . 
denet Cemiyetinin 

Dr. f'ethı Bey tuttuğu yol ve ha 
reketlerine muho:ı -

lif olarak çalıtan genç doktorlar züm 

(Devamı S inci sahifede) 
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Tarihi tefrika: 142 

Yaan: S. N. 

Mithat Paşa ve Kızlar ağası 
1 

Pristu kadın Efendi.- Sultan Abdülhamidin "Valde Sultan" 
a hürmeti. - Hafız Beh.-am Ağanın, Padişahı ikazı! 

Darülsaadetüşterife ağalığına 
nail olup resmi devlet ne,riyatı 
mucibince "Devletlu, inayetlU .. haz 
retleri., lakabını tatıyan Hafız 1 
Behram Ağanın, sarayda ve bü
tün nazarlarda mevkii günden gü
ne yükseliyor, nüfuzu artıyordu. 

llk cülus hengamında Sultan 
Hamit ile geceli gündüzlü en çok 
konuşan, görüten, huzuruna girip 
çıkan, başkatip Sait Beyle Hafız 
Behram Ağa idi. 

Hafız Behram Ağa, hünkarın 
hemsiresi Cemile Sultanın bap.ğa
lığından kızlarağahğına yükselmiş• 
ti. Buna da Sultan Hamidin şeh
zadeliğinde sepkaden eden tecrü
besi ve Damat Mahmut Celalettin 
Papnın samimi tavsiyesi idi. 

Hünkar ile Cemile Sultanın va
lideleri olan Gürcü kabilesinden 
"Canbert,, Kadın Efendi, genç 
yaşta vefat etmiş ve Abdülhamit i
le Cemile Sultan öksüz kalmıflar
dı. Pederleri Sultan Mecit, bir gün, 
üçüncü haremi olan "Priıtu" Ka
dın Efendiye: 

- Senin evli.dm olmadı. Ben, 
Hamit Efendi ile Cemileyi sana, 
evlat olarak tevdi ediyorum! 

Demit ve öksüzleri Kadm Efen
dinin bölüğüne getirip teslim et
mişti. Pristlı Kadm Efendi, bu •U· 
retle Hamit Efendi ile Cemile Sul
tanm valideleri makamını ihraz ey
lemi, ve filhakika her ikisine de 
hakiki, mütfik bir ana gibi bak
mıstı. 

,Cülusundan sonra, Sultan Ha
mit, Pristu Kadın Efendiyi "Müh
rü Olyayı Saltanat,, , yani Valde 
Sultan olarak Nişantaşmdaki sa
rayda oturtmuştu. 

Abdülhamit, valideliği hakkın
da, çok hürmet ve riayet gösterir
di. Priıtu Kadın Efendi de akıl
lı, tedbirli bir kadın olduğundan, 
,ehzadeliğinde ve padip.hlığmda 
Abdülhamit Hana çok yararlıkla· 
rı, faydaları olmuftu. 

Hafız Behram Ağa, Cemile 
Sultanrn batağahğmda bulunması 
hasebile kendi sultanının valideli
ği olan Kadın Efendi ile daima te· 
mas ettiği gibi Sultan Azizin vali
desi Pertevniyal Kadın Efendiyi 
dahi yakmdan tanırdı. Behram A
ğa, ayni zamanda, Sultan Azizin 
Kızlarağaşı ve Pertevniyal Valde 
Sultanrn teveccüh ve itimadına 
mazhar olmut bulunan Cevher A
ğa ile görüşür ve eski usul ve adat 

icabmca ailevi münasebatta bulu
nurdu. Bu sebepler ve vesileler 
ile Sultan Aziz ve Valdesi Per
tevniyal Kadmefendi ile, Sadra· 
zam Koca Rüştü, Mahmut Nedim 
ve Mitat Paşalar arasında geçen 
hadiselere ve acı tatlı maceralara 
dair Sultan Hamide eksiksiz ma
ruzatta bulunurdu. 

Bu maruzattan bazılarma Sul
tan Hamit, pek ehemmiyet verdi
ğinden, şifahen değil tahriren ma
ruzatta bulunulmasını emir ve ira
de etmesile, Behram Ağa bunları, 
Darüssaade ağalığı hususi katipli· 
ğine alınan Galip Beye (sonradan 
vezir olan mabeyin başte9rifatçdı
ğma yükselen Galip Paşa) ya yaz. 
dmr idi. 

Bu cümleden olarak ağanm, 
Sultan Hamide uzun boylu anlatıp 
söylediği ve hünkinn da bir kağıt 
üzerine kayıt ve tahrir olunmaaı
nı istediği bir hahrayi bilhassa ya· 
zacağım. 

Bu hatıranın paditaha arzolun
duğu ve padi9ahın kayıt ve tahri
rini irade ettiği uralarda Mitat Pa
şanın kanunu esasiyi ilin ettirme
ğe, meJrutiyeti tesiıe çalıfıp ça· 
baladığı günler gelip geçiyor; me
sele, iki taraflı münakatalar için
de çalkanıp gidiyordu. 

Sultan Hamidin iskeleye ya· 
naşmadığı, kanunu esasinin ilim 
hakkında verdiği sözden caymak 
istediği ağanrn pek ili, rina ma· 
lılmu olduğundan ve sair vükela, 
vüzera, ağa dairesine devamda ve 
kendine riayet ve ihtiramda kusur 
etmedikleri halde, Mitat Patanın 
Darüsaaadetünerife ağalığı daire
sine ayak bile atmayıp yan çizme
si ve temayül, tahalUk gösterme
mesi arabın canını sıktığından bir 
taraftan veli nimet efendisinin 
taraftan veli nimet efendisinin a
tan da yaranmak, tanınmak heves 
ve gayretile alabildiğine Mitat 
Pata aleyhinde bulunuyordu. 

Şaka değil, o zamanı idrak e
den zevatın ma!Umları olduğu Ü· 
zere Hafız Behram Ağa, nezdi hü
mayunda pek mergup ve manzur 
idi. Dairesi arı kovanı gibi itler 
idi. Mansup, mazul vüzeradan, 
vükeladan, ricalden bir takım ma
ruf zevatın, eğilip bükülerek sa· 
bah akşam, ağa dairesine gelip o 
mütaazzim zencinin ellerini, hat. 
ti dizlerini öptüklerini ben, göz
lerimle görmüştüm. 

(Arkası var) 

Yann: 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
1 

Kızlar Ağaaı, kendisi için: "Biz kullarınız, bir nevi av 
tazısı, yahut köşk, bağ, bahçe bekçisi çomarlar gibi
yiz!,, diyor! - Behram Ağa, Mitat Paşayı, Sultan 

j_ Hamide nasıl gammazlıyor ? 1 

Bir derece terfi eden zabı
ta memurlarının isimleri 

Emniyet memurları 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Ter-ı 

fi eden zabıta memurları listesini ve-
riyorum: ı 

Çorum emniyet memurluğuna ls
tanbul sivil merkez memurlanndan Yu
suf Cemil, Ankara emniyet müdürliqü 
emniyet memurluğuna lstanbul sivil 
merkez memurlanndan Hamdi , Emniyet 
işleri umum müdürlüğü S inci fUbe tef· 
liğine lıtanbul sivil met'kez memurla· 
rından Kiızım, Seyhan ikinci ıınıf em .. 
niyet müdürlüğüne, üçüncü ıınaf emni .. 
yet müdürü Memduh, Denizli birinci sı
nıf emniyet memurluğuna 3 üncü sınıf 
emniyet memuru Celal, Emniyet l,Ieri 
müdürlüğü evrak ve tahrirat bürosu 
şefliğine evrak memuru Ziya, evrak me• 
murluğuna katip Mehmet, lstanbul Em
niyet müdürlüğü 2 inci fUbe müdür 
muavinliğine Manisa emniyet memuru 
Ihsan, hınir Emniyet memurluğuna Ço 
rum emniyet memuru Süleyman Srrrı, 
Sinop emniyet memurluğuna Ankara 
emnjyet memuru Mehmet Ali, Niğde em 
niyet memurluğuna Aydın emniyet me. 
mllru Şükrü, lstanbul merkez memur
luğuna emniyet itleri umum müdürlü .. 
ğu 2 inci şube memurlarından Ahmet 
Nazım, hukuk mezunlarından hukuk 
memuru Nurettin lıtanbu1 sivil mer .. 
kez memurluğuna, Emniyet itleri u
mum müdürlüğü 4 üncü ,ube memur
larından Sadri, Beyler tayin edilmitler
dir. 

Birinci komiserler 
2 inci komiıerlikten birinciliğe terfi 

edenler: 
Ankara birinci komiserliğine Sadri, 

latanbula Samsundan Nazım, lstanbula 
1 lanbuldan Ziya, Samsuna Trabzondan 

Şevket, Meraşa Vanclan Şevket, Beya. 
zıda Yanılan Hamdi, Ankaraya Muğ· 
ladan Hamdi, Bursaya Bursadan Şera
fettin, Uıağa Samsundan Rifat, lzmi
re lzmirden Fahri, lıtanbula lstanbul
dan Fikret, lzmire lzmirden Ihsan, 

Adliyede tahavvülüne karar veri
lenler: 

latanbula Çanakkaleden Rüştü, Is· 
tanbula Trabzondan Hamdi, Çanakka· 
leye Ankaradan Lutfi Beyler birinci 
komiserliğe terfi etmişlerdir. 

J kinci komiserler 
3 ü.ncü komiıerHkten ikjnci komiser

liğe terfi edenler: 
lstanbula latanbuldan Faruk, latan· 

bula latanbuldan Nüzhet, lstanbula {a. 
tanbuldan Mazlıim, Ankaradan An· 
karadan Nuh Naci, Mersine Hidayet, 
lzmirden Şükrü, lzmire Denizliden Nu· 
ri, lzmire Kayseriden Ihsan, Zonzul
daktan Ihsan, Zonguldağa Zonguldal· 
tan Osman, Samsuna lst&nbuldan Necip 
Samsuna lstanbuldan Hüsnü, Boludan 
Çankınya Fuat, Muğlaya Bursadan Ra
şit, Edirneye Edirneden Rifat, Tekir
dağma Edirneden Bahri, Vana Malat
yadan Nuri, Niğdcden Avni, Adanaya 
Ankaradan Salim, Kayseriye Eıkişehir
den lbrahim, lstanbul Polis mektebi ko
miserliğine lstanbuldan Cafer, Sivasa 
Ankaradan Mahir, Trabzona lıtanbul
dan Raci, Maraşa Elizizden Abdülka
dir, Kocaeline lstanbuldan Faik, Bur. 
saya Bursadan Latif, Edirneye Balı· 
kesirden Mustafa Beyler terfi etıniş-
lerdir. • 

Polis terfilerinin son kıımını yarın 
ne4redeceğiz. 
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HARiCi HABERLER 
Silahsızlanma 
Müzakereleri 
Tatil veya uzun müddet 
tehirden vaz geçiliyor 

CENEVRE, 25 (A.A.) - Silahları 
azaltma konferansı riyaset divanı bu
gün saat on beı buçukta M. Henderso· 
nun reisliği altında toplanacaktır. 

Sir John Simon M. Benes, ve yeni 
Hariciye nazırlan bu toplantıda bulu
nacaklardır. Bunun için M. Paul Bon· 
coura M. Massigli vekalet edecektir. 
Büyük devletlerin mümessilleri bu sa· 
bah ayrı ayrı M. Hendersonu ziyaret et· 
mişlerdir. 

Konferansın bila müddet tatili, hat
ta uzun bir zaman sonraya tehiri düşün
celeri bir tarafa bırakdd.,ğından müza
kereye devam hususunda bir anlaıma 
elde edilmiş gibi görünmektedir. Şimdi· 
ki halde yapılan görüşmelerde • umu
mi komisyon çalışmadığı halde - ri
yaset divanının yahut yeni teşkil edile· 
cek hususi komitenin ne suretle ç.a]ışa
caklan meselesi konuşulmaktadır. 

Bugün riyaıet divanmın1 yarın da u
mumi komisyonun tetkikine tevdi edi
lecek başlıca mesele içtima fasılaaı .,.. 
nasmda teıkili düıünülen heyetin mesai
sine esas olacak asıl noktanın tespi .. 
tidir ki bu da ıu üç sualde kısaca an· 
!atılmaktadır: 

ı - Bu heyetin mesaisi sadece pren
sipler üzerinde mi toplanacaktır? 

2 - Yeni heyet silahlan azaltma hak· 
kında bir mukavele kaleme almağa ka
dar ileri gidecek midir? 

3 - Yeni heyetin çalışmalan aon 
konuımalarda elde edilen kazançlan bi· 
rer metin halinde tespite mi. inhisar e
decektir? 

Bu hususta Amerikan mümesaili fU 
beyanat!& bulurunuıtur: 

"Amerika, konferansın mahdut bir 
müddet için tehiri lehinae bulunacak, 
fakat hususi bir komite teıkili ve bu 
komitenin çalrıma programı hakkmda 
yapılacak kD11utmalnra ittirakten uzak 
dur~caktır.,. 

Tutuşturan mayi 
Yangın dav asında bir 

tecrübe yapıldı 
BERLIN, 25. A. A. - Reichstag kun 

dakçdarı muhakemesinde mütehauu kim 
yager M. Sack, müzakerat salonunda 
dün bahsedilıniı olan kendiliğinden tu
tuşan mayi hakkında bir tecrübe yapllllf 
tır. Teınaınen muvaffakiyetle neticelenen 
bu tecrübeden sonra M. Sade, bu mayiin 
kullanan tahu üzerinde hiç bir koku bı· 
rakınamakt& olduğunu söylemiı, sonra 
Reichst&gm bir çok yerlerinde yalnız bu 
mayin olması liznn gelen bir talom rÜ· 
sube tesadüf ebniJ olduiunu ilave ebniı 
tir. 

Mümaileyh, Van der Lut.benin elbise 
let"i çıkarıp atmıı olduğunu çünkü bu 
elbiselerin de tutuımuı olması muhte
mel bulundupnu ıöyleınittir. 

Trestzsch kadının Moller ismindeki 
oğlu ıahlt olarak dinlenmiıtir. Moller va 
lideıinin ifadesini teyit etmiıtir. 

Parlamentodaki komünist fırkasının 
sabık katibesi Rehme, yangın gunu 
Reichst&g'a gelmiı olan komünist mebus 
!arın isimlerini saymııtır. Mümaileyha, 
saat 8,35 de ve nihayet olsa olsa saat 
8,35 de Trogler ile birlikte ıükiınetle 
Reichstag'dan ayrılmıı olduklarını söy
lemiıtir. 

Harp borçlan 
LONDRA, 25 (A.A.) - Reuter a

jansının öğrendiğine göre harp borçla· 
rı hakkında lngiltere ile Amerika ara
sında yapılan müzakerelerin giıya inki· 
laa uğradığına dair hariciye nezaretine 
hiç bir haber gelmemiıtir. 

Bir kadın 7 çocuk doğurdu 

Alman yada 
İntihap hazırlığı 

-·-Hitler yeniden uzun bir 
nutuk söyledi 

BERLIN, 25. A. A. - Milli sosyalist 
fırkanın intihabat tezahürü spor sarayın 
da yapılmış ve 20.000 kişi bulunmuştur. 
Başvekil Hitler'in nutku, Berlinin 60 dan 
fazla salonunda radyo ile neşredilmiştir. 

Evvela M, Goebbeh, başvekil Hitler'· 
in bugün olduğu kadar hiçbir zaman Al
man milletinin sadakatine bel bağlama
dığını söyledi. 

Batvekil, hükumetinin hiçbjr zaman 
üzerine aldığı iti, bırakmıyacağını söy .. 
)edikten ıonra §U ıuali ıonnuıtur : 

- Niçin dünya bizi rahat bırakmı
yor? Almanyada yapılan facialar hep 
Versailleı muahedesi n~mına olmuıtur. 
Almanyada milli sosyalist inkilabı belki 
50 kadar kurban vennistir. Fakat bu kur 
banlar, alçak kimselerdi. Halbuki Versail 
leı muahedesi namına her aene binlerce 
kurban veriliyor. 

Başvekil, hariçte Almanyada yapılan 
kanlı hadi•eler hakk.,,daki ittihamları 
reddettikten sonra dedi ki : 

- Yegane felaketimiz, muhasımları· 
mızın kinidir, Düşmanlarnnız, mülteci
lerdir. Hiçbir devlet kenru aleyhine 
11:ıurıuni kitap" gibi bir kitap nefredil
mcıine raz.i olamazdı. 

Mülteciler hain kimıeleTdir. Harp es
nasında Alman milleti, terefiıll müdafaa 
etti. Bize yapılan boykotaj, tahammül e
dilmez birteydir. Alman nazırları aleyhi 
ne yapılan ittihamlara benzerlerini M. 
Baldvin'e karşı yapsalardı, lnııiliz milleti 
ne derdi?" 

Baıvelril Hitler, Almanyanm milletler 
arasında kin beslenmesini değil, muhab
bet olmasmı istediğini söyliyerek sözle 
rine nihayet verdi. 

Fransız buhranı --M. Albert Sarraut'nun baş-
vekil olması muhtemel 
PARIS, 25. A. A. - Cümhur reisi M. 

Lebrun'un bugün Elysee'ye M. Sarraut
yu çağırması ve yeni kabinenin teşkili 
vazifesini mümaileyhe tevdi ebneıi muh
temeldir. 

PARIS, 25. A.A. - Cümhur reisi M. 
Lebrun mebusan ve ayan mecliılerin .. 
deki siyasi gruplar mümeuillerini bu sa 
bah biribiri arkası SD'B kabul etmf ve si· 
yasi ıtiıaelet"İnİ bitirmiıtir. i 
Cümhur Reisinin daruıbğı siyaset adam 

lannm gazetecilere yaptığı beyanatta şu 
iki noktai nazar ortaya açık bir surette 
çıkmış bulunuyor : 

1 - Sol cenah fıkalan mümessilleri 
ıol cenah fırkalar1Ddan mürekkep eski 
ekseriyeti yeniden toplamağa imkan ol
duğu düşüncesindedirler. 

Bu suretle yeniden teıekkül edebile
cek ekseriyet radikal fırkasını mihver 
jtıihaz edecek, sol cenahtan • Blum gru
pu müstesna olmak üzere - ıoıyalistlere 
ve sağ cenahtan merkez hrkalarıoa ili
ş:::;ı olan küçük gruplara istiant edecek· 
tir. 

2 - Sağ cenah fırkolannm mümes· 
silleri ise devlet reisine milli bir temer
küz kabinesi !etkilini tavsiye etıniıler
dir. Bunların dütündüklerine göre 
Blum grupunun muhalefeti yüzünden 
sol cenab fırkaları birliğinin uğradığı 
buhran kar1111nda yalnız bir milli te
merküz kabinesi hükumet itl.,.ini yürü-. 
tebilir. 

M. L.ebnın'ün kararı bugün belli o
lacaktır. Cümhur reisinin sah.k Bah
riye nazın M. Sarraut'yu yeni kabineyi 
tetkile memur etmesi muhtemeldir. M. 
Sarraut•nun cümhur reisine cevabını bil
dirmeden önce siyasi dostlarına danıı
ması ihtimali vardır. 

Hep sosyalistler 
P ARlS, 25 (A.A.) - Bütün jl'aze

telerin kabul ve teslim etmekte oldukla· 
rı nokta şudur: 

Sosyalistlerin müzaheretine güvenile 
rek üç kabine teşkil edilmiş ve üçü de 
gene sosyalistler tarafından devı-ilmi~
tir. Ba üç tecrübeden sonra artık sos

Goergetown • lngiliz Güyanı, 25 (A. yaliıt fıkasına müzaheret eder<k kabine 
A.) - Bir kadm yedi oğlan doğunnuş- teşkil etmek fikrinden vazgeçmek İcap 
tur. Kadın ve çocuklar ııhbattedir. ed•r. 

ı ................................ ! ...................... . 

Edirne izcileri yola çıktı 
Edirnede ve 

hummalı 
bütün T rakyada 

bir hazırlık var 
EDiRNE, (Milliyet - Telefonla) -

Edrine kız ve ericek muallim mekteple
rile erkek Hseıi ve ıan'atlar mektebi iz
cilerinden müşetdckil 300 kişilik bir ka
file bu sabahki trenle Ankaraya hare· 
ket ettiler. Bütün ıehir halkı istasyonu 
doldunnuı ıehir muzikası cümhuriyet 
ve onuncu yıl martını çalmıştır. Cüm· 
huriyet Halk Fırkası tarafından izcile· 
re pastalar ikram edilmit ve fırka reisi 
Akıncı oğlu lbrahim Bey tarafından 
güzel bir nutuk söylenmiştir. Fırka rei
si yolculara hjtaben ıu sözleri söylemiş· 
tir: 

"- Sevimli yavrular! Güzel Anka· 
karaya giditinizi oğurlarken, sizlere gıp
ta etmemek mümkün değildir. inkılap 
kabesine Mericin yeşil sahillerine yayı
lan kaı·deşlerimizin saygılarını götürün, 
vatanın engin ufuklarına bakan Ulu reh
berin önünde hürmetle eğiliniz ve !U an
da çarpan ve coşan Edirnelilerin selam 
ve saygılarını, minnet ve ıükranlarını her 
hareketinizle ona ıununuz. Yolunuz c ... 
zinin açık hadeReri gibi açık ve uğurlu 
olsun çocuklar.,, 

Fırka reisinin nutku 0 Yap. Cazi" 
seslerile ve alkışlarla bitti. Kız mual· 
lim mektebi talebesinden Rana Hanı· 
mın, yazdığı ve muallim Y <kta Beyin 
bestelediği Edime Meriç İzcileri, isimli 
mar, mektepliler tarafından söylenir· 
ken ayrılan tren bütün yol boyunca 
bayraklar ve mendiller araıında u .. u 

mııtır. 

Edime timdi onuncu yıldönümü ıen• 
likle~ine hazırlanmakta, geceli gündüz. 
lü emsahiz, heyecanlı mesai sarfetmek· 
tedir. Eısiz bir güzellikle hazırlanan, 
ıehrimizin en mutena yerinde bulunan 
okuma evinin açılıt merasimi bayramın 
birinci gÜt'\Ü yaoılacaktır. 

'A.lpulluda bayram 
ALPULLU, (Milliyet) - Alpullu 

teker fabrikası müdürü Şefik Beyin ri
yaseti altında toplanan kutlulama heye
ti meıaiıine nihayet vermiştir. 

Fabrikada çalışan (1500) e yakın me· 
mur ve i,çi L:amilen cümhuriyet marıını 
öğrenmiılerdir. Etraftaki köy ve kaza· 
!ardan gelen kalabalık halk Alpulludaki 
tezahürata iıtirak edecektir. Müdür Şe
fik Bey nutuk söyliyecek ve cünıhuri· 
yetin yıldönümünden bugüne kadar 
geçen on yıllık zaman zarfındaki mem• 
leket sanayiinde hu&ul bulan inkitaf ve 
savletleri izah edecek ve şeker sana
yiinin son yıllardaki inkişaf ve terak
kisi ve bu yüzden geçinen ve refaha ka· 
vuşan binlerce halkın pancarcılık sana
yiine gösterdiği alaka ile yıldan yıla 
artan mütenasip rakamlara İstinat ettir
mek suretile izah edecektir. 

Ba• raınm ilk günü öğleden sonra 
Alpulluya sureti mahsusada gelecek o
lan Galat&saray futbolcuları ile Alpullu 
spor klübü arasında müaabalcalar yapı· 

lzmir vapuru Sivastopolda 76 So 
gel tayyaresi tarafından uğur lan 

İki Sovyet harp gemisi de ~ e 1iyor 
lzmir vapuru, 25 (Telsizle - Sovyet heyetini karşılamak üzere 

den muharririmizden) - Karadenizde hüküm süren ~iddetli fırtınad 
vapurumuz ancak gece yarısı Sivastopola varmıstır. lzmir Sivastopol 
manında demirler demirlemez Ukranya mümessilleri vapura geler 
heyetimize "hoş geldiniz" demiflerJir. Bir müddet vapurda istirahat 
dildikten sonra Ukranya mümessil/erile heyetimiz Sivastopola çıkmı 
fır. Heyetimiz şerefine Kızılordu kulübünde mükellef bir ziyafet ver 
mis ve çok samimi, dostane nutuklar teati edilmiştir. Sabah saat yed· 
So~yet Harbiye komiseri M. Voroşilofun riyasetindeki heyet Sivasto 
la gelmiştir. M. Voroşilof ilk defa Sivastopola geldiğinden istasyon 
fevkaltule merasim yapılmıştır. Şehir Türk • Sovyet bayraklarile don 
mıştır. On binlerce halk tarafından heyetimiz samimi tezahüratla kar 
sılanmıştır. Kızılordu ve amele tarafından M. Voroşilolla Muzaffer 
Şa önünde büyük bir geçit resmi ya,?ılnuştır. Sooyet heyeti M. Vorofi 
folun riyasetinde Hariciye komiseri muavini M. Karahan, Maarif kom 
seri ve sair zevatla sefirimiz Hüsrev Bey ve Sovyet sefiri M. Suriçte 
mürekkeptir. Hep beraber şehri gezdik. Lenin heykeli önünde muaz 
zam tezahürat yapıldı. Limanda bulunan 30 parçadan mürekkep fil 
ziyaret edildi. lzmir vapuru sabah saat dokuz buçukta lstanbula hare 
ket etti. Vapur limandan ayrılırken 76 tayyare tarafından tefyi edilm • 
tir. Refakatimizde iki Soııyet zırhlısı vardır. Yarın saat 11 de lstanbu/, 
dayız. 

Af kanununda tadilat yapılmadı 
ANKARA, 25 (Telefonla) -Adliye encümeni içtimaı saat yirmi 

ye kadar devam etti. içtimada al kanunu layihasının ana hatları üze · 
rinde Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Beyin verdiği izahat dinlenm· 
ve maddelerin müzakeresine geçilmistir. Ancak hükiimetin teklifi Üz 
rinde esaslı bir tadil yapmağa lüzum 'görmemiştir. Ancak layihada 
bazı hükümlerin yerleri, tahrir tarzları ve muayyen kelimeler üzerin 
de değişiklikler yapılmıfhr. Encümen yaTın sabah ıaat onda tekrar to 
!anarak layiha üzerinde son retü,lerini yapacak ve mazbatasını hazırla 
yarak layihayı heyeti wnumiyeye sevkedecektir. layiha öğleden sonr 
toplanacak olan heyeti umumiyede müstaceliyetle müzakere edilecek 
tir. Al kanununun 29 Tefrinievııel 1933 tarihinden itibaren mel'İ ola 
cağı encümende kararlaşmıştır. 

Yunanistanla ticaretimiz 
ANKARA, 25 ( A.A.) - Hükumetimizde Yunanistan arastnda mev 

cut ticaret anyaşmasının tatbikatını kolaylaştırmak üzere iktisat Veka
letince ahiren yeni bir tedbir alındığı öğrenilmiştir. Bu tedbire göre 
Türkiyeden Yunanistana yapılan ihracattan bedellerinin yüzde yirmi 
beşine muadil kıymette Yunan milli bankasınca verilmekte olan tan 
de kes - ler mukabilinde Yunanistandan mübayaa edilecek Yunan men 
fei damacana, cam, bardak, fİfe, lômba şişesi, karyola yedek aksamı, 
asit sülfüre ve aleminyom mutbak takınJarı maddelerinin kontenjan 
kaydiyle mukayyet olmamızın menJekete ithaline müsaade edilmiş· 
tir. Ancak bu eşyanın mezkiir bonolar mukabilinde mübayaa edileceği
nin Yunanistandaki Türkiye elçiliği veya Türkiye konsolosluklan tara. 
fından tasdik edilmesi şarttır. 

• 
icra ve iflas kanunu 

ANKARA, 29 (Telefonla) - icra ve ili& kanananan inzibati tetl 
birlerden bahseden 13 üncü madde1inin son fıkrasının tefsirini hükii -
met Meclisten istemİftir. • 

inkılabımıza ait resimler 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Muhtelif birliklere mensup Türk 

ressamlaTının inkılap mevzuu etralında yaptıkları re.imler Ankara 
Halkevinde bir ıergi halinde teşhir edilmek üzere ressam Hikmet 
ve Cevat Beyler tarafından Ankaraya getirilmiftir. Bunlar elli kadar
dır. 6 heykel mevcuttur. 

Nafia ·Vekili garın geliyor 
ANKARA, 25 (Telefonla) - Nalia vekili Hilmi Beyin yarın ak• 

sam lstanbula gitmesi muhtemeldir. 

Yugoslavya gazetecileri geliyor 
BELGRAT, 25 (Hususi) - Onuncu yıl ciimhuriyet bayramında 

Ankarada bulunmak üzere Yugoslavya gazetelerine mensup on ga
zeteci hareket etmiştir. 

Bükreşte bir Türk akşamı 
BOKREŞ, 25 (A.A.) - 27 Teşrinievvel için Hamdullah Suphi Beyin 

idaresinde ve sefirler heyeti huzuri!e bir Türk akfamı tertip edilmiftir. 
Müteaddit şahsiyetler, "lstanbul zi'ıniyetinden Ankara zihniyetine" 
mevzuu hak~ında söz söyleyecekl_erc!_ir.:. . , 

I dman cemiyetleri kongresi açıldı. 
ANKARA, 25. A. A. - Türkiye id- ı reti~le. gösterilen teveccühe teıekkiir 

man cemiyetleri ittifakı umumi kong· ctmıttır. 
resi bugün öğleden ıonra toplanmıştır. Reisicümhur Hazretlerine, B. M. 
Kongreyi, gümrük ve inhisarlar Ve- Mecliıi Reisi Kaum, Baıvekil lamet 
kili Ali Rana Bey açmııtır: Büyük erkanı harbiye reisi Müıür Fevzi 

Vekil Bey söylediği nutukta ezcüm Paıa Hazretleriyle C.H. Fırkası katibi ... 
le demi;tir ki : mumisi Recep Beye kongrenin hünnet 

" Muhterem arkadatlar, Türkiye ve tazimlerinio riyaset divanı vuıta .. 
idman cemiyetleri ittifakı heyeti umu- siyle arzedilmesi itifakla kabul edil-
miye kongresini açıyorum. Bu ıene- mit ve müteakiben encümenler seçil 
nin ben de bıraktığı intibaları bir kaç mit ve idmancılığımıza fenni ve idari 
aözle arzetmeme müıaadenizi rica e • sahalarda hayatlarınm sonlarına ka-
d · m dar canla batla çalı;n ıpor federao-
e~u intibalar ilci noktada hulasa edi- yo":u":u.n umW?i k~t!bi ~eref, lzmir 

1 b T denacilık heyetı reısı Rifat, Galat&aa-
e 

1 .'~ : • 1 rayli Şeref beylerin hatıralarına hür-
Bırıocı nokta, yabancı sporcu ar· t b' d k'k ,.k.t d'lm' 

1 d ..... . me en ır a ı a au u e ı ıt ve 
la yapılan. temas arın ve~ ıg.• netı~e- cuma günü ıaat dokuzda toplanıl-
)~r umumıyetle memnunıyetı mucıp- mak üzre içitmaa nihayet verilmi,itr. 
tır. . , .. Encümenler ıunlardır : 

!kıncı nokta, maatteeasuf o kadar t. - Umumi merkez ve federaıı-
l~himize de~il.dir. !ürk sporcul.uk ne§- yonlar nizamname encümenine mu--
rıyatının muhun bır kısmı dedıkodu· vaffak (İstanbul), Suat (lzmir), Ne-
dan ibaret olmuıtur. cati (Kocaeli) Şükrü (Ankara) Na 
.Y~anlar ~e_ o~uy.anlar lutfen ken- suhi Esat (Ankara), Celili (Kon;a), 

dı!erıne •u ıkı ıualı aonunlar : Mustafa Remzi (Trabzun) Nizamet-
1.- Bu yazı sporcuh~~n b&§lıc.a tin (Trabzon), ' 

vasıfl~nndan olan mertlıge ve alıce- 2.- Umumi merkez ve federasyon· 
naplıga yakışır mı? . . lar hesaplarını tetkik encümeni : 

2:- Bu yazı~an bırlik kazanır mı Damar (Adana), Necati (Konya), 
gayıp mı eder · , . • Saim (lzmir), beyler. 
. ~unda~ •?nra rıyuet. dı~anr ve. k!' 3.- Umumi merkez ve federasyoo-

tıplıkler ıntıhabın~ g~çı.Imıt ve •ttı- lar raporlarını tetkik encümeni : 
fakl!".şu.ze':'at ae~ılm.~ştir:. . Aziz Ulvi (Afyon), Nuri Sıtkı (iz. 

~ı~ıncı reıs : gumruk vı: ınhısarlar mir), Necmi (lstanbul), Muhiddin 
vekıl~ l~tan_bul ~eb~11u Alı Rana ~ey. (Samıun) Kadri (Divaribelcir) beyler. 

lkıncı reıs: Turlciye idman cemıyet 4.- Mmtaka raı>0rlarrnı tetkik en· 
)eri ittifakı umumi merkez reiai Erzu eümeni : -
rum .m.eb~uu Aziz B~y. . Hasan (Kocaeli), Mehmet Ali (iz. 

Katıplı~ler : R.atıp, (Kocaelı), Şev- I mir), Saim (lstanbul), Cemal (Afyon) 
ket (Manıaa), Saffet (Ankara), Hay• Mümtaz (Ankara) Kadri Denizi' 
dar (lzmir) beyler. · ' 



IFıKôN 
Bir türlü ödenmiyen borç 

Terazi satıcıya mı, yoksa alıcıya 
mı aittir? • , Ekoıte•I 

MİLLİYET PERŞEMBE 26 TEŞRINlEVVEL 1933 

• 
HABERLERi 

Mahkemelerde Adliyede OUmrUklerde 

Vapurcuların 
Son vaziyeti ---

3 

Yapılacak daha hayli 
muamele var 

Bu sual bizden başka dünyanın 
her tarafı~da halledilmiştir. Dün
yanın her tarafında terazinin satı
cıya ait olmasına rağmen bizde_ ~a
alesef satıcıya ait olan terazının 
bedelini alıcı vaziyetinde olan 

Buğday piyasası 
Jıııiı&:Lll

G eçen sene ile bu sene 

Sa imi 200 mahkum 
İstifade edecek 

Gümrük muayenesi Milli \'apurculuk şirketi, te,kilatın 
yapmağa, memur kadrolannı ikmale ça 
lışmaktadır. 

arasındaki farklar 
' . halk, ödemekle mükellef olagelmış 8 Tetrinievvelden 14 Tetrinievve

le kadar boraada yumuşak buğday fi
yatı vasati 3,58 kuruştur. Geçen ~ne
nin ayni haftasında yumuşak bugday 
fiyatı 6,59 kuruştu. Ayın ayni hafta -
arnda sert buğday 3, 1 O kuruştan satıl 
mıttır. Daha bir evvelki haftanın va
sati sert buğday fiyatı 3, 19 kuruttu. 
Geçen sene ayni haftada sert buğday 
6 kuruş bir santimden satılmıştı. 

tir. Hem de öyle bir ödeyit ki, siz 
hayatınızın uzunluğunca bunun pa
rasını vermekle ödeyemiyeceğiniz 
gibi bu gidişle belki çocuğunuzun 
çocuğu da ödeyemiyecektir. 

- Bu terazi, muhakkak ki kefe
leri murassa, sapı zebercet taşın
dan, mil yatakları iri pırlantad~n, 
heyetiumumiyesi altın, yaku.t, zu~
rütten masnu çok kıymetlı bır 
fey olacak .. 

Muhasipler birliği 
Türk muhasipler birliği nizamna

meaini müzakere için muhasipler bu
gün ticaret odasında toplanacaklar -
dır. - Hayır, hayır!.. Bu terazi, iri 

bir tütün paketi büyüklüğünde adi 
bir demir parçasıdır. Maliyeti her
halde 600 • 700 kuruştan fazla de
ğil dir. 

- Muhakkak benimle alay edi
yorsunuz. 

Kambiyo mudur muavinliği 
Ankarada teşekkül eden kambiyo 

müdür muavinliğine, inhisarlar um'?11 
müdürlüğü muhasibi mes'ulu Şefik 
Bey tayin edilmiş ve mumaileyh An
karaya gitmiştir. 

-Hayır, hayır! .. Ben alay etmi
yorum. 

Oda meclisinde 
Ticaret odau mecliai, dün haftalık 

i~timamı yapını§ ve odaya ait muhte -
lif itleri karara bağlamıftır. - ? ? ? .• 

- Evet, ben alay etmiyorum. 
senelerdenberi terkos, elektrik ve 
havagazi kumpanyaları, teaisatını
za koyduğu saatlerin bedelini bila
faaıla almağa devam ederek sene
lerdenberi halkla alay ediyor, halk
la eğleniyor. Mesela İstanbul hal
kının Elektrik tirketine verdikleri 
saatlerin parasını bir araya topla
mak ve bunlarla elektrik saatleri 
almak ve üıtüste koymak kabil ol
saydı timdiye kadar Beyazıt kule
senin iki irtifaında bir kule vücu
da gelirdi. Terkoı kumpanyası
nın veya Gaz tirketinin aldığı saat 
Paraıile Terkos veya havagazi sa
atleri alınarak yere döşenseydi, Ha 
!içten Ortaköye kadar dümdüz bir 
yol meydana getirilebilirdi. 

Kabul edelim ki bu tirketlerin 
eski idarelerle akdettiği mukave
lelerde firketler gafletimizden is
tif ade ederek böyle bir madde koy
muslar. 

Bu, şüphesiz ki derin bir gaflet
ten mütevellit koskoca bir hatadır; 
fakat hatanın neresinden dönülür
se o noktadan karın batladığı da 
bir hakikattir. 

Bugünler, sabık idarelerin ika et 
tiği bu kabil hataların tashihi mev
kiinde bulnuyoruz. 

Bu, sadece bir haksızlığın tamiri, 
bir hatanın tashihi değil, halka kar 
fı da ifaıile mükellef bulunduğu
muz bir vecibedir. 

Salahaddin ENiS 
Pallate 

Dayak 
Yenikapıda motör kaptanlığı eden 

Mahmut ile Ali Oaman araaında kav
ga çıkmıt, Mahmut, Ali Oamanı döv -
ınü~tür. Mahmut hakkmd atakibat ya 
pıJıraiıtadır. 

Motörde hırsız 
Beşiktaı iskelesinde bağlı olan Hü 

daverdi motöründen bir fener ve aair 
eşya ç.:ılan motör taifesinden Şevki ya 
kalanır.ış, çaldığı eıyalar ınüaadere e
dilerek sahibine teJilim edilmiıtir. 

1 tt0-<SA 1 
(fı Banbımdan almaa oetveldir). 

25 Teşrinievvel 1933 
Akı a m Ffatları 

1 stilmu:lar 
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Avusturalyada yapağı 
Dünyanın en büyük yapağı iatihaa 

l:ltçıaı olan Avusturyanm bu seneki 
kırkımı 3,965,329 balye olup bu ye -
kun 931 - 932 senekinden 140,329 
balye fazladır. 

Balmumu 
Ticaret odası istatistiklerine göre, 

bu ayın 14 ünden 19 una kadar geçen 
bafta zarfında malmumu piyasaaı (ok
ka) vasati 73 kuruştur. Geçen sene • 
nin ayni haftasındaki fiyat 75,25 ku
ru§ ve 931 aencainin ayn.İ haftasının 
fiyatı 97,50 kuruttu. 

iri mal yumurtanın bu sene 14 - 19 
Teırinievveldeki vaaati fiyah (ıandık) 
23,50 lira, geçen aene ayni müddette 
28,50, 931 de ayni haftada 44 lira idi. 

Yit Ayette 

Yeni tahakkuk memurları 
Maliye tetkilatı latanbul mıntaka

aı Fener tahakkuk memurluklarına 
Ankara hukuk mektebi mezunlarm
dan Şinasi ve Şekip, Eyüp tahakkuk 
memurluğuna, Ankara hukuk mekte
bi mezunlarından Sami Cemal, Yeni -
cami tahakkuk memurluğuna Hukuk 
fakültesi mezunlanndan Ercüment 
Beyler tayin edilmiılerdir. 

Maaş cumartesiye 
Memurinin T e,rinisani pefin maaı 

!arının tevziine İstanbul merkez mu
hasebeciliği cumartesi günü baılaya
caktır. 

Tayyare def toplarıyla atış 
talimi yapılacak 

fıtan)ul vilayetinden : 26-10-933 per
fembe glinü (Yetilköy - Kiiçükçekmece 
köyü araımdan Marmara ÜZttİnde u
çurulacak balonlara kartı) tayyare def 
toplarile atıf talimleri yapılacağından 
bir kazaya mahal kalmamak Üzere ilan 
olunur. 

M••rlfte 

Neşriyat işleri müdürU 
Maarif Vekaleti neıriyat itleri 

müdürü Faik Reıit Bey dün Ankara
dan tehrimize gelmiştir. Faik Re§İt B. 
Devlet matbaaaında me§gul olmuştur. 

Talebe yurdu 
Oniverıite binası arkasında yeni 

tesis edilen Talebe yurduna bugünden 
itibaren müracaatlar kaydedilecektir. 
Yurdun küıat resmi Cüm.huriyet bay 
ramında yapılacaktır. 

Mu hendis mektebinin ellinci yılı 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümün 

de Mühendia Mektebinin ellinci yıl -
dönümü tes'it edilecektir. Bu müna -
sebetle mektepte bir çay ziyafeti veri
lecektir. 

Üniversite kapısındaki 
eski levha 

Üniversitenin büyük mera•İ.m ka • 
pısı üzerinde eıki harflttle yazılı bu
lunan altm harfli tarihi kitabenin mü 
ze?e nakl_edilece~i yazılmıtb. Yaptığı
mız tabkıkata gore bu haber doğru 
değildir. Öirendiiimize göre bu tari
hi yazılar aynen muhafaza edilecek 
ye diğer bir levha Üzerine Gazi Haz • 
retlerinin Türk gençliğine hitabesi 
bakkolunacaktır. 

Radyodaki meyhane 
şarkıları 

Neden ölnürdü? 
Tehevvür var, ağır tah

rik te var mı? 
1931 senesi teırinisaniainde Beyoğ 

!unda Yenişehirde Mevludun ~ahv~ -
ıinde Saimi öldüren Hamza oglo Su -
leymanm muhakemesi dü? ağır ceza .. 
da ikmal edilmiştir. lddıa makamı 
Süleymanın tehevvüren katilden ceza
landın}masını istemittir. Süleymanın 
müdafaa vekili hadisede ağır tahrik 
olduğunu söylemiş ve bu cihet nazan 
dikkate alınarak ceza verilmesini is
temiıtir. Muhakeme karar tefhimi i
çin 8 Te§rİnisaniye kalmı§hr. 

Beş kuruş için 
Köprü Üzerinde bet lrunıt alacak 

yiizünden Mehmet iaminde birisini öl 
dürmekten suçlu manav Faikin muha 
kemesine dün devam edilmittir. Dün
kü muhakemede Memduh ve Oıman 
isminde iki ıahit dinlenmiştir. Her iki 
şahit hadiseyi duyduklanm ve gör -
mediklerini söylemi§lerdir. Çağın -
lan ıahitler mahkemeye gelmemişler -
dir. Muhakeme bunlann celbi için 
b&§ka güne bırakılmııhr. 

Beş sene yatacak 
Geçen mayısta arab_a~ı F ethullabı 

öldürmekten suçlu Necıbm ınuhake -
mesi dün ağır .ceza mahkemesinde 
intaç edilmiştir. Necibin FethuUahı 
batına tatla vurarak öldürdüğü sabit 
olduğundan 5 sene müddetle hapse 
konulmasına, he§ sene imme hizmet
lerinden mahrum edilmesine ve mak
tulün vere&eaine de 500 Jira tazminat 
vermesine karar verilmiıtir. 

Sahte evrak 
tıkan idaresinde 300 bin liraya ya

kın kıymette muhtelif em1aki sahte 
evrak ile tefviz eden ve bu tefvizlere 
ihmal ve terabi ile meydan vttınek -
ten ıuçlu iskan müdürü Cemil Ye nü -
fus müdürü Sabri Beyle diier 46 ar -
kadaıırun muhakemelerine dün de • 
vam edilmiıtir. Mahkemeye 48 maz -
ııundan ancak yirmi doknzu gelınit, 
19 maznun gel.memittir. Muhakeme 
bunların zorla getirilmeleri 'Ve tara • 
feynin teıkili için bafka güne llll"alol
mııtır. 

Sahte senet davası 
Kadıköy belediye dairesinde vazi -

leleri auiistimal ederek sahte senet -
!er mukabilinde vezneden para ver -
mek ve almaktan suçlu muhasebeci 
Sükrü ve veznedar Riza Beylerle ar -
kadaşlarının muhakemelerine dün a -
ğır ceza mahekmesinde devam edil -
miştiı. Dünkü muhakemede müfetti; 
Ahmet Bey şahit ııfatile dinlenmiş 
ve rrnetlerin sahte olduğunu aöyle -
mişlır. Maznunlar muamelelerinin ve 
aarfiyatlannm kanuni olduğunu iddi
a etmiılerdir, mulıakeme şahit celbi 
içiu ba§ka gÜne bırakdmııtır. 

Spor 

Af kanununun bu akşam 
tebliği muhtemel 

Af kanununun bu aktam müddei
umumiliğe tebliğ edilmesi muhtemel
dir. Bu takdirde müddeiumumilik 
derhal komisyonlar teıkil ederek ha
pishane ve tevkifhanelerde bu gece -
den itibaren tetkikata başlayacak, cu 
martesi gününe kadar tahliyesi icap 
eden mahkUın ve mevkufJarı tesbit e
derek cumartesi günü serbest bırakı .. 
lacaktır. 

Hapi.shanede katil, ihtilia ve memu 
riyetten mütevellit cürümler,. k~ba_h~t, 
•o! kesmek nehbü garet ceraımı adı-
• • . hk" ye, ceraimi siyasiye ve aaıre ~a ~ 
]arının evrakı ayrı ayrı tasnıf edıl -
mittir. Bu suretle çıkacak malıkiiın -
lan teabit etmek daha kolay olacak -
tır. 

Hapishanede 101 sen~ .mahk.um~ 
olan üç kiti vardır. Bet k_ıtı ~e aıyası 
mahkUm vardır. Aynca yırmı seneden 
yukarı ağır hapse mahkum olanlar 
vardır 20 seneden fazla hapse mah
kum oİanların kii.ffeainin cezası 20 se 
neye indirilecek ve bunlarda.n 20 ~e
neyi dolduranlar derhal tahlıye edıle 
ceklerdir. Hapishanede böyle 20 se -
neyı doldurmuf bir mahkum da var -
dır. Aften istifade edecek mahkum -
ların lstanbul hapishanesindeki ye -
J..unu 200 kitiyi ttcavüz etm•ktedir. 

Dokuzuncu ihtisas 
mUddeiumumiliği 

lstanbul dokuzuncu adli ihtisaa 
nı;: hkemesine tayin edil en Ankara 
müddeiumumi muavinlerinden Mitat 
Bey dün fstanbula gelmif, vazifesine 
ba§lamıştır. 

Mahkemede 
Bir tevkif 
Bir avukat mahkemenin 
mehabetini ihlal ediyordu 

Dün Betiklaf ıulh mahkemesinde bir 
hadise olmuıtur. Mu~&;i<'."1'!' esnasında 
mahkemenin mehabetiru ıblaJ eder ma
hiyette söz söyliyen bir avukat hakk•n
da sulh lı8kimi Osman Nuri Bey tevkif 
kararı vttmittir. 

Bu avukat derhal mahkemede tevkif 
edilmiş ve tevkifhaneye iönderilmiştir. 
Bugün duruıması yapılac41ıtır. 

İskenderiye seferleri 
Denizyollart itletme idare.inin, ls

kenderiye ıeferleriııj idameye karar nr
diğj öğrenilmittir. idarenin, bugünkü 
vaziyette, lskenderiye seferleri de dahil 
olduğu halde ayıla takriben yüz bin li
ra ıafi temettü temin ettiği tahmin e
dilmelctedir. 

vapurda değil, rıhhmda 
yapılır a >ı kararlaşh 

Yeni liman nizamnamesinin ıekli 
tatbiki haklnnda çıkan ilanın halli a
lakadar vekaletlere yazılmııtı. Gümrük 
ve İnhisarlar vekaleti bu hususta lstan
bul gümrükleri başmüdüriyetinin noktai 
nazarmı teyit ve bunda ısrar etrniı ol
duğundan nizamnamenin, yolcuların eş
yasımn 1 stanbul gümrüklerinde muayene 
edilmesine ve bu muayeneden evvel is
tikbale ve tcşyie gelenlerin yolcularla 
temas ettirilmemesiııe mecburiyet hasıl 
olmu§tu. 

Gümrük ve 1 nhisarlar vekaleti nok
tai nazarında ısrar etmiı olmakla bera· 
ber, evvelce nizamnameyi lıtanbulda 
hazırlamış olanlar işi Gümrük ve inhi
sarlar idaresinin düıündüğü tekilde dü
şünmedikleri, maksadın yolculara ait 
bilümum pol's, sıhhi ve gümrük kontrol
larının vapurların Çanakkale ve Kara
deniz Boğazlarından lıtanbula muvasa
latlarına kadar olan müddet zarfında 
icra ve intacı ile yolcunun bavulunu a
larak karaya çıkmasını i•tihdaf ettikle
ri mütaleasındadırlar. 

Gümrük idaresi vapurda kontrolun 
yalnız polise ait olan kısmının ic.ruile 
gümrük muamelesinin behemehal rıh
tımda icrası hususunda ısrar etmit ve 
nihayet Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
de bu ısran teyit ettiğinden niz.amna. 
menin bu şekilde tatbikine zaruret basıl 
ofmuştur. Gelen. emirde resmi merasim 
icrası zarureti hasd olan seyahatler i
çin ayn bir talimatname ırön.derileceii 
bildirilmiştir. Yani vapurda istikbali 
zaruri olan zevata ve bunlarm yolcu
luk miiamelabna ait huıuaat ayrı bir 
nizamname ile teabit edilecektir. 

On dokuz 
T ayyaremiz geldi 

T ayyarecilerimiz Rus 
meslekdaşlanyla tanıştılar 

Dün Eakiıehirden şehrimize 19 
tayyaremiz gelınittir. Tayyarelerimiz 
muntazam müaellesler yaparak lstan
bul Üzerinde uzun müddet dolaşmışlar
dır. Tayyarelerimizin lstanbul Üzerin 
de böyle dola§maaı her ıemt halkını 
alakadar elmi§, birçok kimseler dam
lara, açık meydanlara çıkarak tayya
releri temaşa etmiılerdir. Bu 19 tay -
yaremiz Ruı hükumetinin cümhuriye
timizin onuncu yıldönümü münasebe
tile ordumuza hediye ettiği tayyare -
)eri getiren tayyarecilerle tanı§mak i
çin ıehrimize gelmiılerdir. Tayyare -
cilerim!z dün Ruı meslektaılarile ta
nı§mıtlar ve görütmüılerdir. 

Dost Sovyet hükümetinin hediye 
ettiği dört tayyare bugün Y eşilköy -
den kalkarak lstanbul üzerinde uçuş 
yapacnklardır. Uçuılara vilayet erka
nı davet edilmiştir. 

••l•dtyede 

Tamışvarla maç yarın 
Ateş - Güneşten Macarlara karşı hiç 

olmazsa beraberlik bekliyoruz 

Ekmek fiatı indi 
İstanbul Belediyesinden: T eırini

.,.,.,.,lin yirmi beıinci çartamba günün 
den itibaren ekmek altı kurut otuz pa 
ra, francala on bir kunııtur. 

Belediyede maaş 
Cümhuriyet bayramı münasebeti -

le resmi dairelerin teırin.iaani maaıınr 
l>irkaç gün evvel verecekleri mahinı
dur. lstanbul belediyesi de maa§ı cu
martesi günü Termeği kararlaıtırmıı
tır. 

Yeni tetekkül eden ve tetekkülü 
anından beri ileriye doğru hızını alan 
Atef Güneı kulübü futbol takımı ya -
nn Fenerbahçe sahasında Romanya· 
nın en kuvvetli takımlarından ve ta -
mamen Macar profesyonel oJ11DCula
nndan mürekkep T anuıvar takımı ile 
karıılaşıyor. ilk ciddi müsabakas~nı 
böyle kuvvetli bir Macar takımı ıle 
yapmaaı, bu kulübün idarecileri ar.•: 
sında ça1ııma derece.sini gÖaterınek ıtı 
barile de şayanı memnuniyettir. Cüm
huriyet bayramı münasebetile üç ıün 
tatil ııünüdür, tehrimiz futbol merak
lıları Türkiye birincilikleri dolay11ile 
Ankaradaki, muazzam apor hareket • 
!erinden mahrumdurlar. Bunu diitü • 
nen Ateı Güneı idarecileri, hem ken
di kuvvetlerini denemek, hem de efka 
n umumiyeye ıüzel tatil günleri geçir
mek emelile bu kuvvetli Macar takı
mını angaje ettiler. 

Kulübün baımda bulunan müm • 
taz kimselerin idare ettiği bu yeni ku
lüp spor aahaaında da baıka bir ye -
nilik daha yapmaktadır. Eaaıen çok 
zengin bütçe ile idare edilen bu tetek 
kül, hiç bir masraftan çekinmiyerek, 
takımlarına adi kumaıtan deiil, ipek 
it,in en güzel ip~kJerinden forma-

T. Konony ve L. Raal. 

az daha aiıı: olmaaına rağınen ecnebi 
takımlanna kartı muyaffak olucu 
sert çeki§, ve düzgün uzun vuruıludur. 
Aıım son zamanlarda çok iyi formu
na gelmiıtir. Bilhaaaa yer tutuılan Ye 
topu tutmazsa çok iyi oynayabilir. 

Tahlisiye idaresi para
lannı aldı 

Tahlisiye idaresi ile Osmanlı Ban
kası arasındaki ihtilafın solhan halli ne
ticesinde tahvilat ve nakit olarak idare, 
bankadan 25 bin sterlin tutan matliiba
tını tamamen tahsil etmittir. 

Akayın yeni vapurları 
Akay müdürü Cemil Bey, dün An

karadan tehrimize ndet etmiıtir. Ce
mil Bey, nkalete, idarece alınacak ye
ni 'Vapurların evsafını teabit eden komiı
yonun rapo!"'Unu Yermittir. 

Düdük, Y eşilköydeki 
yerine kondu 

Kızkulesinden kaldınlan ıiı düdüğü
nün konulmıuı İçin Y etilköyde bir bi
na vücuda ıetirilmiıtir. Düdük, dün 
yeni yerine konulmuıtur. Yetilköy sis 
düdüğünün açılq merasimi, cümhuriyet 
bayramının ikinçi gÜnü yapılacaktır. 

Celal Sahir Bey 
Zonguldak mebusu ıair Celal Sa -

hir Bey bu akf&Dllü trenle berayı te
davi Viynaaya gitmiıtir. Kendisine §İ
falar temenni ederiz. 

Şirket umum müdürü Ali Rıza Be 
yin de iştirakiJe idare mecliıi, aeyrü se 
fere başlanması için lizım gelen tedbi 
leri ve kararlan almakla meşgul olmak 
tadır. 

Şirkete giren vapurculann, vapurla 
rıru şirkete ferağ muamelesinin tesçili 
ne Deniz ticaret müdürlüğünce dün de 
devam edilmiıtir. B'r taraftan bu mu 
melenin henüz bitmemiı olması, diğ 
taraftan vapurculuk ıirketi ile Devlet 
Denizyolları işletme idaresi ile mubt 
lif hatlarda kanunen muayyen seferle
rin taksimi hususunda itilaf hasıl ol
mamış bulunması ve olsa bile bu iti
lafın lktısat vekaletince tasdiki lazım 
gelmesi ve arada ancak bir kaç gün 
kalması itibarile ~irketin ilk vapurunu 
29 teşrinievvelde , hatta 1 tcpinisanide 
tahrike imkan bulması pek te mümkün 
görülememektedir. 

İstanbul mıntakası Ticaret müdürlü 
ğii, şirketin teşekkülünü Deniz Tica. 
ret müdürlüğüne resmen bildirmiftir. 

Bunun Üzerine yapılmakta olan tes
çil muamelesi bugün bitae bile, vapur
lann şirkete bir heyet huzurunda tes
limi liizım gelmektedir. Bu İşe, bir 
çok vapurların kısmen seferde kısmen 
Devlet DenizyoUarı idaresine lıirada vı 
kısmen de ıilep halinde hali seyirde bu
lumnalan itibarile bir iki gün zarfın
da kabil olanuyacaktır. 

Bunu takdir eden şirket müesaisle
rinden bazıbrı da, Deniz Ticaret mü
dürlüğüne müracaatla hiç olmazsa, bir 
iki Yapurnn seferine müsaade edilmeıİ· 
ni istenıqlerdir. 

Bu vaziyetin cumartesiye kadar ta
'Vazzuhu beklenmektedir. 

Yeni tirketin elinde halen 21 vapur 
mevcuttur. Şirkete girmiyen vapurcula
rın elinde de 11 vapur bolunmaktadır. 
Bu lnıım vapurcuların Ankaradaki he
yetleri, dün de avdet etınemiıtir. 

Bunların temyiz mahkemesine vuku 
bulan müracaatları hakkında ancak bay
ram ertesi karar verileceği anl&fılmak
tadJY. Temyiz mahkemesi, bu ite ait bü
tün dosyalan istemiı, gönderilmiıtir. 

Şirkete ıirmiyen vapurcular, Deniz 
yollan kanununun emrettiği ıirketin, 
bütün armatörleri ihtiva etmesini imir 
bulunduğunu ileri sürerek t"f"kkül e
den ıirketin, kanunun istihdaf ettiği 
teıckkül olmadığında ve vaziyetin flıtı
aat 'Vekaletince bugünlttde halledilece
ğine intizar ettiklerini de söylemektedir-
ler. / 

Şile cinayeti 
Katillerden üçü yakalandı 

ikisi takip ediliyor 
Şilenin Haciz köyüne dört kilomet

re meaafede öldürülen Akif ve Kara
kat efendinin katillerinin kimler olduk
lannın tamamile teabit edildiğini yaz
mııtık. Son aldığımız maliımata göre 
bunlar beı kişidir. ve haklarında tev
kif müzekkeresi çıkmıt ve üçü de tev 
kif edilmiıtir. Bunlardan ikiıi Heciz 
köyünden, diğeri de o civarda başka 
bir köydendir. Boğazında bir takım 
didiıme yaraları vardır. Diğer ikiıi fi
rari olup esasen Heciz köy ahalisinden 
değildir. Bunlar lstanbul mülhakatm
dan olmayan diğer bir kaza halkın
dandır. ve at hrraızlığı yapan kimse -
lerdir. Bunlann son zamanlarda dört 
haftadan beri açılan Şile pazarına ge 
!erek çaldıkları hayvanları aattıkları 
da teıbit edilmiştir. Bu esnada Akif 
ve Karakaı Efendilerin J>41.ralanna göz 
koymuılar ve Heciz köyünde tarudık
lan olan diğer Çerkeılerle de birlete
rek Akif ve Karakaı Efendileri ta -
kip ederek paralarına tamaan öldür .. 
müılerdir. · 

Katil hadisesini o civar köy jan -
darma karakolu kumandanının Yak -
tinde haber alamaması için de katil -
!erin bazı oyalama tertibah yaptıkla
n anlatılmaktadır. Diğer iki katil de 
yakalanmak üezredir. 

Adliye tayinleri 
Dün de bir kısım tayinler 

tebliğ edildi 
Yeni Adliye tayinlerinden bir kıs

mı da dün tebliğ edilmittir. Dün ken-
dilerine tebligat ya 
pılan zeYat şunlar 
dtr: ikinci ticaret 
reisliğine tayin edi 
len muhtelif mah -
kemeler azasından. 
Memduh Bey, Tur 
han Beyin yerine 
üçüncü huluık reis 
liğine tayin edilen 
beşinci hukuk reisi 
Suphi Bey, Suphi 
Beyin yerine tayin 
edilen Kii:tnn Bey. 
':u zevat buaün ye 

Cenevre 2.43.75 i Peıte 
Amıterdam 1.17,14 Bülcret 
Sof ya 65.22.50 Moıkova 

N UKUT (Satıt) 

Kur•ı 

4.18 
34,51 
:.aı 

80.81 
1083..ZS 

Xan11 

Y eıilbili.l cemiyeti yeni faaliyet 
devresıne girmek üzere hazırlanmak .. 
tadır. Yetilhilal cemiyeti idare heye -
tinin ilk me11ul olacağı meseleler meya
nına rac!yo programlarında halkı iç
kiye tesvik eden bir takım ıarkıların 
kaldırıl~ası için yapılacak teeşbbüs 
te konuşulmuştur. 

Dün bu hususta kendiıile görü • 
ıen bir muharririmize Y eşilhilit umu .. 
mi katibi Dr. F ahrettin Kerim Bey 
demiıtir ki: 

lar yaptırmıı Ye bu formaların 
arkasına da Avrupada yeni yeni taam 
müm etmeğe baılayan numara usulü
nü tatbika baılamıştır. Öğrendiğimi -
ze göre formalar düz aarı olacak ve 
numaralan da kırmızı ile yapılacak -
tır. Galatasaraym aaıl idarecileri ta -
rafından tesis edilen bu kulübün asıl 
ruhunun sarı kırmızı olduğu bu vesile 
ile de tekrar edilmiş oluyor demek
tir. 

Ateı Güneş takımına gelince: Ev
vela kaleden başlıyalım: Avni ve Ne • 
jat: Hangisinin oynayacağını bilmiyo
ruz. Eğer UJvi formunda ise, muhak -
kaktır ki, timdiki kaleci diye geçinen 
bir çoklarından daha güzel oynar, e -
ğer formunda değil iae Nejat fena de
ğilse bile birinci sınıf bir kaleci de -
ğildir. 

Muavin hatb: Riza, Kimuran, Bü
lent... İki cenalı muavinler çok mu -
kavim, atılgan, seri, kafalı iki oyuncu 
dur. Ortada oynayan Kamuran yerli 
takımlara kartı oynadığı muvaffakı
yetli oyunu Macarlara kartı da oyna
yabil irae, Ateş Güne, muavin hattı 
müdafisinden daha fazla muvaffak o
labilecek bir kıaımdır. Muhacimlere 
gelince: Celal, Necdet, Ali, Latif, Re
bii. Hiç §Üpbe yok ki, birinci aınıf bir 
muhacim hattıdır. Rebii, Latif., Ali, 
Necdet, Celal İçin fazla yazmağa lü -
zum yok. Latifi bir çok zamandan be
ri ciddi bir maçta görınemittik. eski 
kuvvetli sol tütlerini gösterirse bu o
yuncudan, sok şeyler bekleriz. Nec -
det, Rebii, Celal , hepsi ba§lı batına 
birer kıymet olan bu gençlerin yeni ku 
lüpleri hesabına herhalde çok çalışa -
cakları ve ilk maçların.ta mahçup bir 
vaziyete düşmeyeceklerini muhakkak 
görüriiz. Bir yeni kulübün birinci ma -
çmda Macar profesyonel takımını 
mağl ! p edeceğini bekleyenlerden de
ğiliz. Yalnız onlarla müsavi derecede 
oynayan, ufak bir farkla mağlüp ola
cak bir Ateş Güne§ takımını görece -

ğimizi kuvvetle ümit eder, hatta bu ü
midimizin, belki de bir beraberlikle 
neticelendirecek oyun olarak tahak -
kuk edec<"ğini de zannederiz. Ateş Gü 
net çocuklarına muvaffakıyet dile -
riz. 

ni vazifelerine bat 
TURHAN BEY layacalılardır. Di -

ğer tayinlerin ki.E
fesi de cumartesi günü tebliğ edile -
cektir. 

20 f. Franu.-s 167 
1 isterlin 678 
1 Dolal" 144 

20 Liret 223 
20 f. B•lçika 117 
20 Drahmi 24 
20 L İı•İ~r• 818 
20 Le•a 25,-
ZI Kur. Çek 118 

1 Florin 83 

ı şm., A•. U,50 
1 Peseta 18 
1 Mark 49 
1 Zalotl 14.-

20 LeJ' 0.23 
20 Dinar iti.-

1 Ç"rno•lt 
J Alhn 9,.12 
l Mecidiye 0,34 

Banknot 2,33 

" - Bu ıarkıların halkın, bilhaasa 
gençliğin üzerinde yaptığı tesir tasav
vur edilmiyecek kadar fazladır. Bu 
şarkılara artık bir nihayet verilmesi 
iti idare hcy~timlzin ilk İctimaf•r• .. ~• 
görüıülecektır. • Müdafiler: Şakir. Asım. Şakir bir 

Davet 
ileri - Bozkurt spor kulübü riya.e

tinden: 20-10-933 tarihinde yapılamı 
yan fevkalade heyeti umumiyemiz 
27-10·933 cuma günü saat onda kulüp 
bir.aaında yapılacaktır. Bütün arka -
datlar tekrar davet olunur. 

KOK FIATİ 
Beyoğlu Havagazi Şirketi Dolma

bahçe gazhanesinde, ehven fiatle aert 
ve gÜmü;ü renginde tozsuz ve en İyi 
ecnebi koklarile mukayese edilebi!;r 
türkkoku veriyor. Niçin ithal edilen 
ecnebi kokuna fazla para verilsin? 
(8112) 725ı 
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Milliyetçiliğimizde vekar ve disiplin 
Varlıkta çıkan ve milliyetçiliği

mizde disiplin ve şuur istiyen bir 
yazım hemen bütün tanıdıklarım 
tarafından tasvip edildi. Yalnız o
rada izah ettiğim fikirleri yanlış 
tefsir eden bazı müfrit gençlerin 
hiddetini tahrik etmiş olduğumu 
da biliyorum. Heyecanı takdis ede
rim. Bu itibarla bir heyecan kayna
ğı demek olan gençlerle anlaşama
mamk ve onları gücendirmek be
nim için en büyük azaptır. Fakat 
doğru bildiğim fikirleri, çiğneme
den müdafaa etmeyi prensip edin
miş bir insanım. 

Bahsettiğim makalenin dar çer
çevesi içerisinde belki layıkile i
zah edememiş olduğum milliyetçi
lik hakkındaki fikirlerimi bura.da 
biraz daha genişletmek istiyorum. 

Türke has bir milliyetçilik var· 
dır. Türk milleti, hakları gaspedil
diği ve tecavüze uğradığı zaman, 
bir tek vücut gibi isyan eder, ve 
milyonlarca göğsünü bir tek göğüs 
gibi düşünmeden, korkmadan ve 
hiyle yollarına sapmadan düşma
na siper eder. 

Sulh yıllarında ise Türk, , dünya
nın en sulhperver milletidir. Harp 
bittikten sonra kılıcını yağlıyarak 
kınına yerleştirir, ve yeni bir teca
vüze maruz kalmadıkça orada ra· 
hat bırakır. 

Türkün milliyetçiliği en asil ve 
insani milliyetçiliktir. Bir de mese
la bir Bulgar milliyetçiliğini ele a
lalım. Bulgarlar mağlup çıktıkları 
bir harpten sonra haksız olduğunu 
bildikleri bir muahedeyi imzala
mak mecburiyetinde kaldılar. Bul
gar milleti, kendisine yapıldığını 
iddia ettiği haksızlığa karşı, bizim 
yaptığımız gibi müşterek ve fiili 
bir isyanda bulunamadı. Fakat o 

zamandanberi müfrit milliyetçilik 
orada daima bir ihtilal kazanı gi
bi ka;namaktadır. Bu taşkın milli
yetçilik Bulgaristanın lehine değil 
tamamen aleyhinedir, çünkü esa
sen zayıf olan bu devlet bu kan
gren gibi vücudunü istila eden da
hili iğtişaşlar ve komitecilik yüzün
den büsbütün zayıflamaktadır, ay
ni zamanda bir müfrit hareketler 
yüzünden Bulgaristan kendisini dı
şardan müdafaa edecek biç bir 
dost ta bulaınıyacaktır. 

Şuursuz ve taşkın milliyetçilik 
bir milletin içtimai ve siyasi mevki
ini ne kadar fena bale kuyabilece
ğine bugünkü Bulgaristan en beliğ 
bir misaldir. 

Biz, gençlerimizden, hariçte şu 
veya bu milletin, tamamile başka 
serait sebebile ve tamamile başka 
~ubi baletlere istinat eden taşkın 
ve müfrit hareketlerini kopye et
meği değil, Türke has vekarlı ve 
şuurlu milliyetçiliğin benimsenme
sini bekliyoruz. 

Türk gençliği, icap ederse yeni
den bir Sakarya ve bir Dumlupınar 
yaratabilirler. Fakat gene ayni 
Türk gençliği sulh yıllarında da 
memleketin içtimai ve iktisadi yük. 
selişi uğurunda, disiplin ve vakar
la, el ele vererek çalışmasını bilir, 
ve bilir ki en büyük işler İntizamla 
ve sükunla çalışmaktan doğar. 

Harpler içinde doğmuş, harpler 
içinde büyümüt bir neslin hazan 
müfrit bir asabiyet göstermesini ta
bii bulabiliriz. Bununlaberaber bu 
asabiyet buhranlarının gençliğin 
sonsuz enerji hazinelerini ekseriya 
bosuna ve lüzumsuz yerlerde sar
fetİ:irdiğini düşünerek kendi kendi
mizi ikaz etmemiz de bir vazifedir. 

Yaşar NABi 

1 kADYO l 1 LSlf-!~t,;· .. --
._____ .:.:.: OGUTLEnı 

nugun.ıcıi program ~ 
ISTANBUL : 

18 Gramofon. 
19 Kemal Niyazi BeJ ve arkad1'111ları. 
2U ı.,f,.,bH Uilu lsmail. Hakkı Bey. 
~v, ... U li..emchlı k.:t ... L ~ef" ,.c: ııı.r, ... :laşlarile be· 

roaber Vedia Rıza H -Ve Muzaffer Be7. 
21 ,30 Gramofon • 
22 Anadolu Ajansı, Borsa babeı-i, ıa.a.t ayarL 

AH t1..AKA, 15.i8 m. 
12,30: Gramofon. 18: Alaturka ıaz. 18,45: 
Viyi.lonsel konseri: (Edip Be7 tarafından? 
lbJ ... s Alaturka saz. 
•AK~OVA, 1411 m. 

17,45: Kadın saati. 18: on altınc:ı asra ait mu
si~i parçaları. 20,10: Muhtelif. 21: Joham Stra 
usıun es~rlerinden mürekkep operet muıiki
•i. ~3,15: Kah"eh•ne konseri. 
BUDAPEŞTE, 550 m. 

18,o>:J: h.on-~rans.- k.uator konseri, 20.25: 
Salon muaikiıi. 21,45: Piyeı. 23: Haberler. 
Sigiln musikisi. 24,20: Danı nıusik.iai. 

ViYANA. 518 m. 
18,30: ı>lik. 19,0: Muıahabe ve konferanslar. 
19,55: Teknnc. netri7at. 20.10: Aıkeri konser. 
21,35: "Eıki Roma ,, isimli neıriyat. 23: Ak· 
ıaın konıeri. 

MILANO TORINO • LORANSA 
17 ,45: Çocuk neıriyatı. 18.tS: Senfonik oda 
muıikuı. · ·plik i.le.0 20: Haberler. - Pli.k. 
20,20: Ecnebi dillerle neşriyat. - Haberler.· 
Pli.k. 21: Piyes. Müteak:ben: Bala.liy takımı· 
nın konseri "Ruı tal:ımı .. 

t'kAG, 488 m. 
17.S:ıo: Musahabe. 19,40: Almanca netriyat, 
20,10: Muhtelif. 20,35: "Sarayda büyü,, iaim_li 
opera temsili. 23,10: Snıeıtananın bestelerı.. 
23,30: Smetanarun porka parça!arı. 

LlJRtH, 459 m. 
21,15: İsviçre kem .. n eserleri. 22,15: Dialektli 
bir skeç. 

ROMA, 441 m. 
18,20: Tasann.i ve konseıv. - Arn•vutç.a 1 
ne.riyal. - l=:cnebi H•anile netriyat. 21: Ha· 
herler. - Plak. 21,50: Prio .lıı:onser. 22,50: 
Piyes 23,20: T aeanni. 23tl5: Jak Hi1tonnun 
plakla.ı-ından. 
BÜKREŞ. 394 m. 

20,45: t'uççınının ··MADAME BUTTE.~FLY,, 
operası. 

bt<t:SLAU, 325 m. 
17,25. Taeanni. 20: K.onıer. 21: Şarkılar . _2..l: 1 
Haberler. - Büyük dans akıamı "Berlinden,r 
naklen dana muaiki•İ. 

Şişmanlığı gidermek için 
Fazla şişmanlık erkekler için de 

her türlü işinde gücünde serbest hare 
ket ehnesine mani olduğu için pek sı
kıntılı bir hal ise de kadıillar İçin büs 
bütün bir felakettir. Şi§manlrğm ka
dınlar için feliket olması, ondan kur
tulmak için yapılması lazım gelen ha 
reketler, alınması icap eden tedbirle· 
ri yapabi!mek onların ne halJeri ve 
ne de val<itlcri müsait olmamasından 
ileri gelir. 

Filhakika o kadını bu fazla semen 
ve şifmanhktan kurtulmak için bermu 
tat yapılması iktiza eden ve hakika· 
ten faydaları görülen ber türlü masaj 
lar, banyolar, ve daha bir aürü çarele 
re tekrar tekrar baş vuracak pek az 
müsait vakf;i bulunabilir. 

Yemek hususunda perhizkar dav
ranmakta kadınlar için her vakit müı:n 
kün olmıyan bir şeydir. Zira onlara 

. karnı aç erkeği, büyüyen çocukları i
çin çetitli ve besleyici yemekler hazır 
Jamak ve bulundunnak mecburiyeti 
her zaman mevcuttur. Şi~manlığa kar 
§1 yapılan perhizlerde geli§İ güzel sa 
ymz hareket edilir ve bir fen adamı 
tarafından tertip ve tavsiye edilen bir 
usul dahilinde yapılmazsa pek tehli
keli olabilir. Böyle mahzurları olmak 
la beraber perhiz usulüne yoliyle de
vam edildiği halde çok istifade edilir. 
Ve fazla kilo ile yağlıJığın ve tişman
hğın önüne geçilebilir. 

Perhizin esası §ekerli, nİ§a&ta.lı ve 
yağlı şeyler hakkındadır. Bunlar as
len hararet haoıl eden şeyler ise de 
fazlaca yendikleri zaman yağ yapar
lar. 

Her nevi yemek İçinde muayyen 

Milliyet'in edebi ı omanı: 23 . "' . 
·KIR (l(lC.' 

)oooo',;;__;.,.. ______ B UR HAN CAHIT 

(İnkılap Roınanı) 

Küçük Türkan annesinin kuca- 1 
ğında oyudu. 

Ben de altı yıl evvel tıpkı böyle 
anamın dizinde uyuya kalmıttım· 
Çeteler basmıttı. Türkanın ana ku
cağında mışıl mı,ıl uyuması aklı
mı hep o geceye götürdü. 

Ne tasasız, ne rahat uyuyordum. 
Anamın kokusu, anamın sıcaklığı 
o ne kadar emniyetli sıcaklıktı. 

O zaman ben de dokuz, on ya
şında bir kızdım.. 
Babamın acısından batka elem 

çekmemiştim. Annemin sevgisi o 
acıyı da unutturuyordu. 

Fakat annemi kaybettikten son
ra hiç bir sevı:i beni kandıramadı. 
Mektepte Ayşe'ye çok ısınmıttım. 
O gelin gibi kızdan ayrıldıktan 
sonra öyle çile çektim ki içimde sev 
gi kudreti bile kalmadı. Türkan 
annesinin dizinde uyumuştu. Ben 
de başımı arabanın tahtasına da
yadım. Kendimden geçtim. 

Gümülcüneye selametle geldik. 
Burası daha hotuma gitti. Daha 

çok Türk var. 
llmi Efendinin ailesi buranın 

ileri gelenlerinden. Hanımın baba
sı, anası buradalar. Beni de bü
yük konaklarına götürdüler. Tıpkı 
bizim ev gibi her yerinde Türklük 
kokuyor, her köşeleri halı döteli. 
Ceviz, servi kokulu sandıkları var. 

Bu servi ve ceviz kokusu bana 
hep çocukluğumu hatırlatır. 

Annemin sandık açacağı zaman
ları dört gözle beklerdim .. Ne te
miz, ne titiz kadındı. Sandığın ka
nağı açılınca ne güzel koku yayılır
dı. Çamaşırları, elbiseleri tertemiz, 
ütüsile, İpek, kasnak işlemeli boh
çalarda dururdu. 

Annem gelinlik entarisini bile 
saklardı. Al kadife üstüne salkım 
salkım sırma işlemeli ağır, sert bir 
elbise ... Sivasta mektepte bize ka
dın çamatırı ve elbiseleri dikmesi-

Dün Üniversitede canlı merasim 
yapıldı, ilk konferanslar .. 

bir miktar hararet ve enerji hasıl e· 
den · cisimler bulunur. Tagaddi mese· 
lesini fenni bir şekilde bal ve tayin et 
mek için bunların bilkimya tahlilleri 
ile kıymetlerini kalori halinde göster· 
mektedir. 

Doğru ve yolunda perhiz yemeği 
tertip etmek için her gün sarfolunan 
kalori miktannı hesap ile mecmuu ol . 
dukça az bir yeküo tutan orta halli 
sınıf yemeklerinden seçmek li.zıındır. 
Bu perhizden sonra §ayanı hayret ve 
manidar bir ourette §i§manhğnl he
men azalmağa hatladığı görülür. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

ni öğrettiler. Şimdiki gelin elbise· 
!eri biç te öyle değil. İncecik ipek
ten, hakikat rahat şeyler. 

Zavallı annemin elini sürerken 
içini çektiği o al kadife elbisesi kim 
bilir ne oldu. 

Biz ne olduk ki! 
llmi Efendi bir iki gün yeni kü

tüphaneyi hazırlamakla uğraştığı 
için benim itime bakamadı. 

Fakat konakta herkes benimle 
metgul oluyordu. 

Büyük Hanım beni yanından a
yırmıyor. Yemekte yanına oturtu
yor. Üzülmesin, dütünmesin diye 
gönlümü almak İçin ne yapacağını 
tatırıyordu. 

Üç gün sonra idi. 
Bir akşam ilmi Efendi yemekte 

haber verdi: 
- Yarın Türk konsolatosuna gi

deceğiz. 
Kayınpederi, temkinli, iyi kalpli 

bir adamdı: 
- Canım İstanbula gidip te ne 

yapacak. Burada o da kızıınız olur, 
büyür, yetişir, mürüvvetini görü
rüz. 

Halime Hanım da ona hak ver
di: 

- İyi söyledin baba, kardetim 
Çiçeği görse ..• 

Halime Hanım bir erkek kar
de?İ olduğunu, ticaret i i 

' 

. 1 .,... ""'"P. q~, 

'--Milliyet bu riitundA İf w İffİ utl· 
yenlere> taıxınut ediyor. lı .,. İfçİ 
iatiyenlor bir mektupla it bür<>
mıilsa müracaat etmeliclirl.,.. 

İşçi aranıyor 
Lise ve Ticaret mektebi mezunu de

vairi hükumette vazife alnu§ halen boş
ta İngilizce, fransızca bilir daktilo yazar 
bir genç çok ehven şeraitle iş arayor. it 
bürosu 1. S. rumuzuna. 

Holivut 
Holivut'un 29 Teşrinievvel Cümhuri

yet bayramı nushası J\merika, Alman
ya, Fransa ve bütün dünya sinema ha
disat haber ve r~simlerini havi olarak 
intişar etmi§tir. Tavsiye ederiz. 

Handa - Draınalis - Prineas 
Operet Heyeti 

Fransız Tiyatrosunda 
Bu akşam saat 21,30 da 

THEA TRlNES opereti 
-Yarınki cuma birinci matine saat 14,30 

Vassilissa tou Atelier 
ikinci matine saat 17,30 da 

Theatrines 
Cuma akşamı REVE DE VALSE 

ğe gittiğini söylemişti. Zaten Gü
mGlcüneye geldiği zaman onların 
hep iyliğimden, güzelliğimden bah
settiklerini i,itiyordum. Hatta bir 
gün Büyük Hanım: 

- Ne iri siyah gözleri var, Tanri 
özenmiş te yaratmış. Hele o kişmi
ri kaşlar çehresini ne kadar açıyor. 

Diye dualarla karışık takdirler 
yağdırdı ki Halime Hanım cevap 
vermitti: 

- Gümülcünede kalı• ne zengin 
ler ona kul köle olur. 

Ben bu takdirlerden bir şey an
lamıyordum. Şimdiye kadar ken
dimle hiç meşgul olmamıştım ve ol
niağa da halim, vaktim müsait de
ğildi. Yalnız zararsız, iyi kalpli bir 
kız olduğumu zannediyordum. 

Ertesi sabah Umi Efendi haber 
yolladı. ı 

Evdeki emektar kadınlardan bi
rini yanıma kattılar. Mağazaya 
uğradık. ilmi efendi de geldi. Kon
soloshaneye gittik. 

Kapının üzerinde al bayrağımı
z~ görür görmez içime bir ferahlık, 
emniyet geldi. Artık tamamile kur
tulduğuma inandım. 

Konsoloa yatlıca, iyi yüzlü bir a
dam. 

Bana kasabamı, babamın, ana-

ELJ:-ıAtv.kA SıNElV1ASlNDA 

Dünya-ın en gil%el adamının harikulade scrğüzeıtlerinl 
heyacanlı ve müthiş maceralarını gösteren 

ASLAN ADAM 
Tc.mam~n TÜRKÇE ~ÖZLÜ muazzam filmi takdim edece'. .tir. 

~l!t•l•P•F•K•l~.·ı•Lik•~•u•~•;•:•y'o .. :•~•:•~•nA•b•t•~•-~•"K•~•rn•~•'~.: •• ::_: •• :;•~•;•"~•ni•;:•:•r•~•e:•all:l~l•·1rz•e:•l:•(•::.:.'; .... ':•d9•c1•ce•kt••ı·r •. J 

A~kl sinemada 
Her gece ve Cuma,. Cumartesi, Pazar 
günleri 16,5 matinelerinde sahnede 
mutat varyete programına iliveten 

iki büyük enternasyonal yıldn: : 

JOE BONELL 
Methur Amerikan dansörü ve canbazı 

MlSS BAY 
Methur EMPIRE DE PAAIS'den 

adelat canbazı ve 

ELENA TCHONKA 
kemiksiz kadın, fevkalade canbaz 

ves.;;,. numerola~. (9133) 

lST ANBUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi T emailleri 

Bu aksam saat 21 de 
. '<RlSTl 

4 Perde 

Yazan: E ugene 
O'neile 

Türkçeye çeviren: 
Avni Bey 

Umuma 
7832 

hadan çıktığımı sordu. Yazdı, yaz. 
dırdı, nihayet: 

- Peki kızım, dedi. Ankaraya 
yazaeağız, onlar tahkik ederler. Ce 
vep ı;:-elir gelmez sana pasaport ve
receğim, rahat rahat memlekete gi
deceksin. 

Ben telaş .içinde idim. Gene ele 
geçip eytamhaneye kapatılmaktan 
korkuyordum. Konsolos: 

- Hiç üzülme, dedi. İlmi Efen
di seni muhafaza eder. Bir tehlike 
görürseniz hemen bize haber verin, 
seni buraya da alırız. 

T e!ekkür ettim. Çıkarken: 

- Böyle senin gibi Türk yavru· 
!arı kurtuldukça bize geliyorlar. 
Bir ikisini yolcu ettik, merak etme. 
bir aya kadar cevap gelir, dedi. 

timi Efendi yolda: 
- Artık üzülecek bir şey yok kı

zım, dedi. Dedeağaçta kalsaydık 
tehlike vardı. Fakat burada konso
loshane var. Hem bizim konakta 
sıkılmazsın, kalabalıktır, dinlenir
sin! 

Halime Hanım beni hiç yalnız 
bırakmıyor. Günümüzü büyük bah
çede yemiş ağaçları altında geçi
riyoruz. Akşamları ben piyano ça
lıyorum. Halime Hanım da keman
la bana refakat edi or i · 

Eminyet Sandığı Müdürüğünden : 
Cama! Bey 21 Teş. sani 1932 tarihin

de Sandığnnıza bıraktığı para için ve
rilen 37008 numaralı bonoyu kaybeıti
ğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden 
eskisinin hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

Adres: Tekirdağ Selçuk köyü. 

--ABONE ÜCRETLERi: 
TürkiJ'• iç.U. 

L K. 
4-
7 50 

14-

H•riç içi.a 
L K. ·-14 -
211-

Gelen eYrak seri Yerilmez.- Müddeti 
geçen nüahalar 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matbaaya ait iıler için müdiriyete tnii· 
.racaat edilir. Gazetemiz ili.n1arın mea'u· 
liyetini kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeıilköy aıkerl rasat merkezinden al· 

dığımız malt.mata nazaran bueün hava az 
bulutlu ve ıinıal istikametinden rüzsi.rlr 
ol .. rak devam edecektir. 

Dün baYa tazyiki 769 n-ıilimetre en fu· 
la •ıcaklık 12, en az 6 derece idi. 

Türkana Fransızca öğretmeğe 
başladım. 

Büyük Hanım hemen her alqam: 

- Bu kıza çok ısındım, gidecek 
diye üzülüyorum. Nasıl etsek te bu
rada alakoysak ! 

Diye ev halkına propaganda ya
pıyor. 

Çok İyi, çok temiz insanlardı. O 
kadar ki bir hafta içinde bütün çek
tiklerimi, korkularımı bana unut
turdular. 

Buraya Türkiye gazeteleri rahat 
rahat geliyor. Okuyoruz. 

Harp bittikten sonra Anadoluda 
başlıyan mücadelenin ne çetin ol
duğunu timdi anlıyorum. Ermeni 
eytamhanesinde kaldığım müddet
çe hiç bir şeyden haberim yoktu. 
Demek Mustafa Kemal olmasaydı 
ben de (Siranuş) olup kalacaktım. 

Bunu anlatırken Halime Hanım 
içini çekti: 

-Sade sen mi kardeşim, koca 
memleket. Milyonlarca Türk esir 
olup gidecekti. Gazeteler kurtulan 
memleketin bütün coşkunluklarını 
yaza yaza bitiremiyorlar. Şu daki
kada orada olsamda ben de doya 
doya bu sevince kansam.. Bütün 
utıraplarıma çektiklerime rağmen 



Berlin 
Büyük merkezi 

Almanyada müteaddit kuvvetli İs
tasyonlar çalııtığı halde Bo:rlinin ?'e~
sinde 1 5 kilometrelik harıçten hıç ı
şitilmiy'ecek kadar zayıf, küçük bir 
iner kez çalıtmaktadır. Bu merkez vası 
tasile BerJinin opera tiyatro operet ve 
diğer mahallerindeki nakiller kadro
lar vasıtasile diğer şehirlerdeki kuvvet 
Ji rnerkezlere verilerek ne§redilir. An
cak Berlini bu vasıtalar ile dinliyebili
Yoruz. Bu merkezin ne§rİyatının çolu 
Berlin civarındaki Königavusterhau
zen postası nakleder. Mezkür istasyon 
gündüzleri en iyi itidilen Alman .. mer .. 
kezidir. Şimali Almanyada da mukem
rnel bir programlı Hamburg post~aı 
vardır ki bu da hiç itidilmemektedır. 
Almanyanın en mühim noktala!·ı ~lan 
Bertin ve Hamburgta mahallı bırer 
kuvvetli radyo istasyonu mevcut olma
aı son radyo teşkili.tile propaganda 
ııezareti tarafından büyük bir noksan 
ınahiyetinde görülerek buralarda da 
kuvvetli merkezlerin imali düıünül
ınüıtür. Dört, bet aydan beri Haın
burg ile Bertin merkezlerinin İmaline 
baılanılmııtır. Berlindeki sitasyon 
§ehrin yarım saatlik bir banliyosu olan 
Tegelde yapılmaktadır. Merkezin i
ınali hayli ilerlemİf ve bu senenin ka
nunuevvel ayında bitecektir. Yeni 
Bertin derhal faaliyete geçecek, ayni 
gÜnde de Witzlebendeki zayıf Ber!in 
merkezi çalııımaaına nihayet verecek
tir. Yeni merkezin çahıacağı takat 
henüz malUm olmamakla beraber ec
nebi memleketlerinden ve oldukça u
zaklardan gayet iyi alınacağı rivayet 
edilmektedir. 

Hamburg poataama gelince 15 ka
rıunuıanide ilk programını neıredeceği 
anla§ılıyor. Bu merkezin imali he
inen hemen bitmiı denecek kadar iler
leıniştir. Çalı~cağı dalga Lüceme'de 
teapit edildiği veçhile 332 metre ola
caktır. 

. Almanların yardımcı merk-:zleri ta
hır •dilen zayıf istasyonlarından bir 
~oğunda değiıiklikler olacaktır. Yar
.ııncı ınerkezlerin sebebi imali herke· 
aın kulaklık ve zayıf aletlerle her ar
:ıu ettiği yeri dinliyebilmesi İçindir. 

Yardımcı İstasyonlar bizzat çalı§ma
Yıp daima kablo ile raptedildikleri 
l:engin neşriyatlı iıtasyonların prog
raınJarıru neşretmektedirler. 

Eski yardımcı merkezlerin miktarı 
az görüldüğünden bunların fazlala§
llıası zarureti hasıl olmu§tur. 

Yardımcı merkezlerden Stettin ve 
"1agdeburg şimdiki halde Berlin ne§ri
yat.•nı nakletınekte iken yeni merkez
lerın faaliyete geçtiğinden aonra Ham-

Radyo ile beden terbiyesi ders!erüıi 
takip eden genç kızlar 

Gazi Hz.nin 
Nutukları 

29 Teırinievvelde Ankarada büyük 
meydanda irat buyuracaklan kuvvet • 
le muhtemel olan nutuklarının radyo 
ile nakil tertibatı hazırlanmııtır. 

burg'un neıriyatını nak!edeceklerdir. 
15 kanunusani 1934 tarihinde Stettin' 
in §İmdiki yarım kilovatlık istasyonu 
1,5 kilovata yükseltilecek, keza yar
dımcı zayıf bir merkezi muhtevi Fle
hnaburg ta 15 kilovata çıkarılacaktır. 
Bremen'in yardımcı merkezi neıriyat 
nakline geçen pazartesi ba§lamı§ bulu 
nuyor. Bundan maada dinleyicilere 
teshilat olmaaı için Kiel, Hanovra ve 
daha bazı tehirlerde yeni yardımcı 

istasyonların yapılmasına ba§lanmı§

tir • 

Şimdiki halde Almanyayı temsil e
den resmi istasyon Berlin civarındaki 
Königsvusterhauıen'in kudreti de 
§imdiki çalı§tığı 75 kilovattan 150 ki
lovata çıkartılacağı ıayiaları teyit et
mektedir. Çünkü lizım gelen tertibat 
yapılmıya baılanmııtır. Şu takdirde 
Königsvuaterhausen'in dalgası 16~5 

metre olması ve bu dalgalardaki mer
kezlerin gündüzleri alınınağa en mü
sait olduklarından en iyi işitilecek bir 
utasyon olacağı muhakkaktır. 

Turguı MITHAT 

Meclise verilen af kanununun metni 
(Başı 1 inci sahifede) 

lnakaat umumi veya hususi kanunlar
da Yazılı olan hukuku amme para ce
zalandır. 

.. M!'dde 2 - Üç seneyi geçmiyen 
lıurrıyeti bağlayıcı bir ceza ile mah -
kfun olanlar hakkındaki ilamlar in -
taç olunmaz. 

Kimlerin cezaları indirilecek? 
. Madde 3 - Hükmedilmit veya e• 

d.ılec~k olan 10 seneyi geçmiyen hür
rıyetı bağlayıcı cezaların 3 aenesi in· 
dirilir. 

Madde 4 - Hükmedilmi§ veya e. 
dilecek olan 10 seneden fazla ceza -
!arın beı senesi indirilir. Şu kadar ki 
ındirilen mikdar çıktıktan aonra geri
ye kalan miktar 7 seneden aşağı ola
maz. 

Madde, 5 - Müebbet afır hapia 
cezaları yirmi sene ağır hapis cezası 
olarak çektirilir. 

Madde 6 - Müebbet sürgün cezala
r-ı 20 seneye indirilir. 

Madde 7 - A fırkası 1274 tarihli 
h\Ül.q-a ceza kanunu mucibince müeb· 
bet küreğe mahkUın olup Türk ceza 
kanununun 588 inci maddesile ceza • 
ları affe çevrilen mahkUınların ceza
ları 15 aeneye indiriJmiıtir. 

B - Mezkür kanuna göre müebbet 
kalebentliğe mahküm olup ta ceza 
kanununun 588 İnci maddesi mucibin .. 
ce cezalan sürgüne çevrilenlerin ce .. 
:z:aları 10 aene indirilmi~tir. 

C - Müebbet kalebentlik cezasile 
mahkum olup ta cezaları bu suretle 
sürgüne çevriimi §olanların cezaları -
nın yarısı indirilmiıtir. 

D- 825 numaralı kanunun 17 in
ci maddesinin ikinci bendi mucibince 
ınlı ahbusiyet halini ihtiyar edenler hak 

•nda dahi C ve B fıkraları hükümle
ri lRtbi kolunur. 

istiklal mahkemesi mahkumları 
Madde 8- istiklal mahkemesince 

hiyaneti vataniye kanunu ve zeyil ve 
tadillerine tevfikan mahkum edilen te 
rakkiperver fırkası mensuplar ve dis
tolcülcrle lzmir suikaadi mahkumları
nın cezaları tamamen affolunmu§tur. 
Ceza kanununun 158 ve 159 uncu 
rnaddelerile 1881 numaralı matbuat 
kanunu ve tadillerinde yazılı suçlarla 
nıahküm. olanlann cezalan çektiril .. 
rnez ve maznunları hakkında da taki
bat İcra olunmaz. 

Onuncu maddenin B fıkrasile 13 
Üncü madde hükmü bu maddeye ıa • 
mil değildir. 

Matbuat kanununun 29 ve 32 İnci 
maddelerinde yazılı suclar bu madde 
hükmünden müstesna olup diğer mad 
deler hükümlerine tnbidir. 

Suçlar 
Madde 9 - 1918 numaralı kanun 

ile zeyil ve tadilleri ve Gümrük ve 
inhisarlar kanunları ıümulüne giren 
suçlardan yalnız para cezasını veya 
müsadereyi veya bir meılek ve aana-
tin yayılmamasını veya ancak bu ce-

zalan İstilzam edenleri hakkında ta
kibat yapılmaz. Ve bu suçlrdan dola
yı mahkeme, heyet ve komisyonlarca 
verilmİ§ ve henüz infaz edilmemi§ o -
lan kadar infaz edilmez. Bu hüküm 
kanunen kullanılması, yapılması, ta
nınması, buJundurulması. saklanması, 
alınması, satılması, memlekete sokulma
sı cürüm veya kabahat olan eıyanın 
müsaderesine karar vermeğe mini de 
ğildir. Yukarıki fıkra haricinde kalan 
e§ya gümrük ve diğer devlet ve bele
diye vergi ve resimlerinin ödenmesi 
halinde ~ahiplerine verilir. 

istifade edemiyecekler 
Madde 10 - Aşağıda yazılı olan

lar bu kanundan istifade edemezler. 
Fıkra A - Zimmet, ihtilas, irtikap 

ve İrtişa ve müzayedeye fesat karıt -
!ırmak ve kaçakçılık fiillerinden biri
le maznun ve mahkUnı olanlar, 

B - Hıraızlıktan mükerrer ve di
ğer suçlardan herhangi birile ikiden 
fazla mahkum bulunanlar: 

C - Ceza kanunu onuncu babının 
ikinci faslında yazılı yağma, yol kes
mek, adam kaldırmağa müteallik suç 
lardan birile maznun veya mabkUm o 
lan] ar, 

D - Ceza kanununun 271 inci mad 
desinde ve 649 uncu madde.sinin 2 nu
maralı bendinde yazılı cürümlerden bi 
rile maznun veya mahkUm olanlar. 

E - Üçüncü ve dördüncü maddele
re göre hükmedilecek cezalara bağlı 
fer'i cezalar, 

Madde il - Bu kanun halr~>rın
daki ta_kibat ve verilmit olan cezalar 
doJayıaıle memur ve h.ikimler hakkın 
da memurin ve hi.kimler kanunlarile 
ve bu kanunlara müzeyyel kanunla _ 
ra ve sair hususi kanunlanna tevfi .. 
kan yapılmı§ ve yapılacak olan tasfi
ye ve memuriyetten af ve iskat ve bil
cümle inzibati ve idari muamelelere 
ıamil değildir. 

150 likler 
Madde 12 - Hilafetin ilgasına ve 

Osmanlı hinedanının Türkiye cüm -
huriyeti memleketi haricine çık4rıl -
masına dair olan 431 numara]ı kanun 
da yazılı eıhaa ile Lausanne muahe
denameıile merbut affi umumi proto
kolünde istihdaf edilen 150 ıahıa ve 
347 ve 1289 numaralı kanunlar muci
bince devlet hizmet ve müesseselerin 
de istihdam edilmemelerine karar ve
rilenler bu kanunun §Ümulüne girmez. 

Madde 13 - Karar halinde olup 
kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren 3 ay içinde en büyük idari ve ad 
li makamlara müracaat ve teslim ol -
mayan maznun veya mahklim ıahıalar 
bu kanunda yazılı muafiyetlerden is
tifade edemezler. 

Madde 14 - Bu kanunun buraya 
kadar hükümleri 28 temmuz 933 ta -
rihinden sonra işlenen suçlara §amil 
değildir. 

Tescil muamelesi 
Madde 15 - Fıkra A kanunu me

deninin meriyetinden evvel akdolu _ 
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10 senelik Türkiye 
Cümhuriyeti 

Viyanada çıkan Radyo - Welt 
mecmuasının son nüshasında in
titar eden su yazısını aynen ter· 
cüme ediyoruz: 

Viyana radyosunda 29 T. e1111el 933 
akşamı saat 19.15 te verilecek olan 
konferans münasebetile. 

Türkiye Cümhuriyeti bu ay sonunda 
mvecudiyetinin onuncu yılını tes'it ede 
cektir. Türkiye Cümhuriyeti ispanya 
Cümhuriyetinden sonra Avrupa 
topraklarında en genç bir Cümhuriyet 
tir. Türkiye yeni hükUmet merkezini 
memleketin taksimatına daha uygun 
olduğundan Ankaraya nakletmİ§ bu
lunuyor. 

Bu on sene zarfında Türkiyenin ta
maınile bir Avrupa memleketi haline 
girmiı olduğunu söylersek doğruyu i
tiraf ebni§ olunız. Türkiyenin son on 
sene zarfında ya§amı§ olduğu değİ§ik
lik, yenilik ve terikki havsalaya sığ
mıyacak kadar hayretbah§ bir inkılap
tır. 

Harpten evvel büyük bir fanatızm 
ve bir türlü eski adetlerden vaz geçe
miyen Türk milleti bugÜn tamamile 
modernize edilmit ve Avrupa zihniye .. 
ti ta§ımaktadır. Artık Türkiyede çar
ıaf ve peçeli kadın ve harem hayatı 
kalmamı§, renkli ıalvarlar ve kırmızı 
feslere tesadüf edilmiyor. Bu medeni 
memlekette arapça harflerinin yerine 
!atin harfleri kabul edilmiıtir. Ankara 
ıehri timdi resimlerim.izde gördüğü. 

nüz gibi modem evleri ihtiva ediyor. 
Yalnız az bir kısmının İn§ası ikmal e
dilmemittir ki bu kısım da az bir za
man içinde ikmal edilerek eski ıekli 
tamamile unutturacaktır. 

1 

Bütün Avrupalıların büyük bir zevkle 

dinledikleri Sigan musikisini çalan bir 
Macar çingenesi. (Her ak1am erken ve 
çok güç saatlerde Budapeıte radyoları 

programını işgal eder). 

lienç doktor. ar 
Rey vermeyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
resi intihaba iştirak etmemeğe karar 
vermiştir. Diğer taraftan eczacılar t?a 
intihaba i§tirakten feragat etmiıler -
dir. Dit tabiplerinden bir kısmı Etib
ba Muhadenet cemiyetinin namzetle· 
rine rey vermek fikrinde olmakla b<.
raber, mühim bir kısmı da intihaba i§ 
tirak etmemek karanndadırlar. Bu va 
ziyette bugünkü, hatta gelecek hafta 
yapılacak İntihapta ekseriyet buluna -
maması ve intihabın yapılamaması ta 
bii görülmektedir . .intihaba i§tirak et 
memeğe ilk defa karar veren genç 
doktorların ileri gelenlerinden doktor 
Hayri Ömer Bey dün bir muharriri -
m.ize noktai nazarlarını §Öyle izah 
etmİ§tİr: 

- Biz intihaptan ve intihaba iıti -
rak etmekten feragat ettik. Koyduğu
muz namzetleri geri aldık. Çünkü: 
biz hakkımızın müdafaası için bir ta
kın> §erait dermeyan ettik. Anlıyoruz 
ki yeni gelen heyeti idare de bunları 
yapmcyacaktır. iyisi, hiç değilse böy
le bir idare heyetinin işbatında bu • 
lunmasında reyimiz munzam olma -
sın. İstediklerimiz §U: Kanun d"' :,..4 M 
sinde doktorların haklarının müdafa
ası, oda idare heyetınde hakkı hu.ur .. 
ların lağvı. Muhtaç doktorlara mes -
lcktaıların yardnnlan. Müteaddit va
zife almanın önüne geçilmesi. Şimdi
ye kadar takrir verdik, rica ettik, yal 
vardık. Kimse aldırmadı. Biz de inti
haba iıtirak etınemekle bu iılere la -
kaydimizi gösteriyoruz. Bugünkü in
tihaba odanın 1800 azasından, emin 
olunuz, 600 kiıi bile iıtirak etmiye -
cektir." 

itin garibi vaziyeti pek sağlam gÖ• 
rünen Etibba Muhadenet cemiyeti de 
•~evmidiye dü§mÜştür. Dün cemiyetin 
umumi katibi doktor Fethi Bey de bir 
muharririmize demiştir ki: 

- Bugünkü intihapta ekseriyet o
lncağını hiç zannetmiyorum, bu vaziM 
y~tte İntihap gelecek haftaya kala -
caktır. 

nan nikiha müstenit evlenmelerin ve 
bu evlenmelerden doğup nüfus idare
lerince tescilleri yapılmamıt olan ço -
cukların ali.kadarlarınm vesikalara 
müstenit müracaatları üzerinden ka -
yıt ve tesçil muameleleri yapılır. 

Fıkra B- Kanunu medeninin me
riyetinden bu kanunun neşri tarihi .. 
ne kadar evlendirme memuru huzu -
runda yapılmı§ bir akde müatenit olmı 
yarak birleşip karı koca halinde ya -
şayanlardan çocuk olduğu suretile ve 
bunlardan doğan çocukların da kadın 
ve erkekle izafesile tescili yapılır. 

Şu kadar ki erkek evli İse bu suret
le vaki olan birleımelerde bu hüküm 
ter cari olamaz, ancak bu birleşme -
terden hasıl olan çocukar yukarıki 
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Sayfamıza verdiğiniz ehemmiyetten 

dolayı le§ekkür ederiz. Tabii her r~dyo
cu kendi aletinin en ınükemel oldugunu 
iddia eder. Bir radyonun iyliği seıile 
istasyon ayırma kabiliyetinin derecesile 
anlaşılır. Sadası güzel olduktan ve dal
gaları biribirine yakın bulunan merkez
leri kolaylıkla tefrik eden bir aletin has
sasiyeti de çok ise ivi bir makinedir. Bu 
sene ve geçen seneki modellerde bah
settiklerimiz şeyleri haizdir.Yalnız hangi 
sinin en iyi olduğunu ancak bugünlerde 
gelecek olan yeni modelleri tetkik ettik
ten sonra bildirebiliriz. MezkUr müesıe· 
seye reklam olmaması için bunu sütun!a
rım1Za yazamadığnnızdan tar~f~n~za. bı_l
dirmemiz için mufassal adreaıruzı bıldır· 
melisiniz. 

Tahir Bey ve arkadaşları Beylere 
Kısa dalo:alar hakkında sormuş ol~~: 

ğunuz suallere biraz geç cevap verdıgı-1 
mizden özür dilerim. Kısa da~~alı mer- / 
kezleri dinliyen pek fazla amator ol'?adı
ğı cihetle umumiyetle bu kısnn t~kni_kt~n I 
çok bahsedilmiyor Yalnız karılerımız 
arasında kısa dalg~lı merkezleri dinlemek 
istiyen epeyce meraklı olduğunu p.elen 
mektuplardan anlıyoruz. Böyle. karileri- J 

mizin çoğu kısa dalgalar.~ alan hır alet "":" 
bibi olmad·klarından bövle merkPzlerı 
almak için ne yapmalan lazım geldiğini 
aormaktadrrlar. Bunun için herhangi bir 
alete haricen il!\ve edilecek bir IMnbalı 
bir alet im"I edilmek ouretile her kısa dal 
gaları da bulmak imkanı vardır.Böyle bir 
alrti tecrübeden imal ederek en muvaffak 
ouduğumuzun şemasını. ve. imal edi~mek 
için ne gibi malzemey.e ihtı?"a~ old~ıı:u~u 
aavfamıza dercedeceğız. Elımızde ıki 110-

te~ şema vardır. HangisilP. d~~a iyi ne
tice alırsak onu tavsiye edecegız. 

istasyon adedine gelince ahzi mümkün 
olan 10,15 merk~ vardır. Çalııma aaat
leri ile tulumevçlerini gösterir bir listeyi 
gelecek aayfamızda bulacaksınız. 

Necati Beye 
Mektubunuza bugünlerde cevap gön

derilecektir. Ef. ·:.=.:..=:...._.,_--
Cümhuriyet bayramında 

Avruoa radyoları 
Şimdiye kadar haber .. aldığ~ıza göre, 

29 T. evvel akşamı Cumhuny'.:t bay
ramımızla al5kadar olan gerek turkçe ve 
gerek kPndi lisanlarile dö". Avrupa rad 
yosu ( Bülueş, Varşo".a, V ıy:-na ve Bu
dapeşte) memlekPtimızle alakadar neş 
riyatta bulunacaklardır. Bayram akşa
mı daha birçok merkezlerin de bizimle ala 
kası olan program n~retmesi kuvvetle 
ii ,,Jt edildiğinden pazar pro~ramrmız
dan istifade edemiyen taşra k'lrilerimi
zin diğer merkez.latri de bulmalarını 
tavsivc ederiz. 

Krıtıkc1ler menecı1ld1 
Alman radyolarında öteden beri 

yeni tiyatro, operet temsillerin akabin
de kanferanslar ile bir çok kimseler 
tarafında kritik edilirdi. Son zaman
larda milli mahiyette olan yeni Alman 
piyeslerinin de bazı Alman merkezle
rinde kritik edildiği vakidir. Alman 
Propaganda Nezareti bu gibi temsil
lerin kritik ve tenlrit edilerek halk ü
zerinde iyi tesirler bırakmıyacağı ci
hetle menedilmİ§tİr. 

Bu emir yalnız radyolar İçin olma
yıp, gazete ve mecmualar için de ba
kidir. -
128 kilometrelik bir merkez 

Norveç gerek mevki ve gerek mer .. 
kezlerinin kuvvetli olmamasından ce
nup mem!eketlerinden hiç dinlenemez. 
Norveçte Bergen ıehrinde yeni bir 
merkez tesis edilmeğe baılanmııtır. 1-
mali hakkında Marconi'den fikir alı
nan ve en ıon mükemmeliyeti havi o· 
lan 128 kilovat kudretindeki Bergen 
postası keza Marconi'ye sipariş edile
rek işitilmesi müsait olan 352 metre 
dalgada yapılmaktadır. imali 450000 

Norveç kronunu tutmaktadır. 

Amerikada 40,000 
amatör 

gönderici 

Amerikada her amatör gönderici 
küçük mürsile aletlerini aerbestçe imal 
edebilir. Ancak amatörlerin aletleri 
etraftaki radyo dinleyicilerini rahatsız 

etmemek ıartile. Şimdi de en kıaa dal
galarda amatör mürsilelerinin imaline 
merak çoğalmı§tır. Şimdiye kadar gön 
derici aletlerin imal ve istimali için A
merikan radyo ıirketine 40000 abone 
kaydolunmu§tur. Şirket haftada 200 
e yakın yeni abone kaydetmektedir. 

ltalya köylüsünde radyo 
ltalya köylerinde radyonun taam

mümü için İtalyan posta idaresi çalıt
maktadır. Bunun için zengin olmıyan 
köylüye ucuz ve uzun taksitlerle rad .. 
yo aletinin temini için bütün fabrika

ların mümkün olduğu kadar ucuz a
letlerin imali teklif edilmiıtir. Bunun 

üzerine 17 müessese kullanı§ı kolay bi 

rer alet imal ederek radyo idareaine 

vermİ§lerdir. Aletler muayene edile

rek hangisi en Aağlam ve montaj iti-

Balkan haberleri 

Biz kime şikayet edelim? 
Bulgarlar Dobrucadaki mezalimden şi
kayetçi ... Ya Bulgaristandaki Türkler? 

SOFY A, 24 (Milliyet) - Buradaki 
Bulgar gazeteleri, Dol>rucada Bulgar 
ckalliyetine karıı Romenler tarafından 
yapılan mezalimi yazmakta devam et -
mektedirler. Bunlara göre, ıehir ve 
köylerde Bulgarların vaziyeti günden 
güne fenalaımaktadrr. ve Dobriç ıeh • 
rinden çıkanlan Kutsovlah Romenleri 
geçtikleri Bulgar köylerini yağma et -
mclrte imiıler. Tsinsar Romenleri de 
500 - 700 kişiden mürekkep gruplar ha 
linde köylerien çelrilmektedirler. Ayni 
gazetelerin aldıkları malumata göre, 
Tsinsar Romenleri Ekrene, Kupicik, 
Haıandede köylerini yağma ederek taz 
yilrleriin arttırmakta imiıler. Bilha11a 
Ekiıçe köyünün vaziyeti çok fenalaı -
ınışbr. Bu köyü Tıinsar Romenleri ki· 
milen soyup yağma ettikten 11onra köy 
meydanlığında toplanaralr ganimeti pay 
Iaımağa koyulmuşlardır. Paylaşama -
yınca biribirlerini odun ve bıçakla vur .. 
muı1ardır. Bunları yalnız po1is ve aı -
ker ayırabilmiştir. Tsinsarlar'dan 6 kiıi 
ağır surette yaralanmıştır. Bundan ma
ada, Dobruca ıehrine (Garda Defer) lef 
lôl.itına mensup bir Üniversite talebe 
grupu da yetiımiştir. Grup halinde şe
hir ve köyleri dolaıan Üniversite tale
beleri memur ve belediye reisliği ya -
pan Bulgarları tahriren istifalarını ver· 
meğe mecbur etmekte imişle. Memleke
tin her tarafında Romen mezalimine 
kartı protesto içtimaları ve mitingler 
yapılmaktadır. Fakat Bulgariatandaki 
Türk ekalliyetinin vaziyeti hiç te iyi 
değildir. Bulgariatanın her tarafında ol
duğu gibi, Dövlen kazasının MuglR ve 
Kestencik ve Çavdar köylerile diğer 
köylerde de ya§ayan Türk ve müslürnan 
Pomaklar Bulgarlardan mütemadiyen 
tazyik görmektedirler. Birçok aileler 

C - Bu kanunun netrinden evvel 
vaki olan bu gibi birleşmelerden ka -
nunun neşri tarihinden itibaren 300 
gün içinde çocuk doğduğu takdirde 
yukarıki hükümler cari olur. 

Fıkra D- Tescil muameleleri bir 
aene içinde yapılrr. 

Fırka E - Tescil muamelesi alaka 
darların kaymakam veya valiye vuku 
bulan müracaatları Üzerine keyfiyeti 
idare heyetlerince yaptırılacak tahki • 
kat neticesinde bu heyetlerin tanzim 
edecekleri mazbatalar Üzerine icra o .. 
lunur. 

Madde 16 - Bu kanun ..... tari -
hinden itibaren mcridir. Bu kanun hü
kümlerinden İstifade edecekler mah -
bus!ann !ahliye ~';'ameleleri 15 gün 

hududu geçerek Yunaniatana iltica et
mektedirler. Geçenlerde Bo1·.ıa .... u . ı .... e 
Bulgar gazetesi de Tiirkler' Y • ·
tana iltica etmelerine sebep olarak 
Türk - Yunan dostluğunu kv.,ıerm .. i"u. 
Bulgaristanda Pomak mektepleri çok -
tan kapatılnuştır. Hususi Türk mektep
leri de 1928 senesinden beri Bulgar mu
allimlerine muntazaman maa" verilme
diği bahanesite kapatılarak hükmen mek

tep (Narodno uçilitte) dedik.eri Bul -
gar mekteplerine çevrilmektedir. Köy -
ferde birçok ilk Türk mektepleri kana
tılarak Bulgar mekteplerine çevrilmiı
Jerdir. Bunların muallimleri de Bulgar
dır ve mektepte türkçe hiç ders yok -
tur. Kapatılanuyanlara da Maarif mü -
dürlükleri tarafından ağır vergiler ko
narak kapatılmağa çalııılmaktadır. Kapa 
tılan Türk mekteplerinin Türk hocaları 
açıkta kalarak •efil bir hyat aürmekte • 
ılirler. 

Solyada bir nümayiş yapıldı 

SOFYA, 25 .A. A. - Bulear ajansı 
bildiriyor : 

Dobricedeki bulgar ahalisine yapılmak 
ta olan mezalim ve cinayetleri protesto 
etınek üzre burada büyük bir içtima ter
tip edilmittir. Bu içtimada bir karar su
reti kabul olunmuıtur. Bunda bulgar aha 
liaine karşı yapılan ve Bulgaristan ile 
Romanya arasındaki eyi komıuluk mü
naaebetlerini ihlal etınekte olan mezalim 
tatbih edilmektedir. içtimai tertip eden
ler, Bulgar hükumetine ve Romanya 
münevverlerine birer telgraf çekmiıler
dir. Bu telgrafnamelerde Romanyada 
Bulgarlara kaqı yapılmakta olan meza
lim nihayet verilmesi onlara Balkanların 
huzur ve sHkUnu namma harsi bir muh
tariyet bahtedilmesi İçin tavassutta bu
lunmaları talebedilmektedir. 

Tenvir ve teshinden tasarruf 
SOFYA, 24 (Milliyet) - Yeni 

bütçede tasarruf yapılmaaı için çare
ler aranmaktadır. Bunlar meyanın • 
da, İf zamanının sabah saat 8 den ak
ıam saat 3 veya 4 e kadar olması da 
dü~ünülüyor. Bu auretle hükumet 
dairelerinde it müddeti azaltılarak 
tenvir ve teshin masrafından tasar -
ruf yapılacaktır. Öğle üzeri yarım 
ıaat yemek tatili yapılacaktır. 

Fransız hava nazırı 
eukreşe gelivor 

BOKREŞ, 24 (Mi.lliyet) - Fran -

Viyana'da Cümhurıyet 
bayramı 

• 

Viyana radyosu Cümhuriyetimi%in 
10 uncu yıldönümüne program·nda 
yer ayırmıştır. Avusturya mecmua ve 
gazetelerinde bu neşriyattan şimdiden 
bahsedilmekte ile memleketimiz halka 
tanıtılmaktadır. Viyana radyosunda 
29 T. eı111el akşamı saat 19.15 te bu 
hususta bir konferans ve bizi alôkadar 
eden konser verilecektir. Talsilôt proı 
ramda gösterilecektir. 

barile beğenilirse onun resmen kabu
lü tekarrür edecektir. 

Konserli otobüsler 
lngilterede gayet pratik bir tatbi

kat hayli merak celbetmiştir. Şöyle 
ki tenezzühlere mahsus büyük otobüs 
tere radyo aletleri tesis edilerek ge· 
zinti esnasında müfterilere konserler 
dinletilmektedir. Bu yüzden otobüale
re pek fazla rağbet vardır. 

Radyoda 1500 sene'.ik bir 
musiki aleti 

Macaristanda bundan 1500 sene 
evvel istimal edilen ve bir Avar me
zarından çıkartılan flüte benzeyen bit 
musiki aleti bulunmu§tur. Tarih mü
tehassıaı bir Macar profesörü Buda
peşte radyosunda bu aletten bahseder· 
ken bir musikişinas bu aletle bir kaç 
ıada çıkartmııtır. 1500 aene evvel ya
§ayan alet sahibi aletinin 15 aaır aon
ra radyoda çalınacağını bilmi§ olsay
dı her halde demir mahfaza içerisinde 
saklardı. 

Budapeşte anten ku'esi 
Budapeıtede 150 kilovat kudretin

de bir merkezin hali imalde olduğunu 
yazmııtık. Bu merkezin anten kubbe
si dünyanın en yüksek çelik kulesi o
lacaktır. Kule 200 metreyi bulmuıtur. 
Fenni bir mahzur olmadığı takdirde 
314 metreye çıkartılacak ve dünyanın 
en yüksek kuleai olacaktır. 

Romanyada 20 kv. lık istasyon 
Bükreı 12 kilovatlık takat ile çalı

ııyor. Yeni yapılacak merkeze 100 ki
lovat olacaktır. Brasow'da 20 kilovat
lık bir merkezin imaline baş1anacak
tır. 100 kilovatlık merkez bitince 
bu muvakkat merkezin faaliyetine 
nihayet verilecektir. Muvakkat istas
yon 1875 metre dalga uzunluğunda 
çalııacaktır. 

Köylü kadınlar 
Muhtar olacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
kadın köylülerüı toplanmaıına kö) 
derneği denecektir. Köy muhtarı 1111 
ihtiyar meclisi azalan doğrudan doğ. 
ruya köy derneği tarafından ve köy. 
lü erkek 11e kadınlar arcuından seçi
lecektir. Muhtar ihtiyar meclisinin 
b"fı olacaktır. 

Baba, ana, oğul, lu:z, göveyi, ge
lin ve kardeşlerin ihtiyar mecli&inde 
aza olarak bir arada bulunmaları 
yasaktır, Bunların seçilmİf olduğu 
görülürse içlerüıden en çok sayı ka
zanmıı olan kadın veya erkek aza
lıkta bırakılacaktır. Sayıları bera
ber olursa evli olan, ikisi de evli ise 
YOfı büyük olan, yaılan da beraber
ae çocuğu olan tercih olunacaktır 
Çocuk adedi de beraber oluraa kur'~ 
çekilecektir. 

Dahiliye encümeni yarın sabah 
t~planarak lôyihayi görüşecektir. Lô
yıha bayramdan evvel kanuniyet kes-
bedecektir. • 

27 •İnde burada bulunacaktır. 

Romanyanın borçları 
BOKREŞ, 24 (Milliyet) - Pari• • 

ten buraya gelen habrlere göre, Ro • 
men hükümtei hamillerin taleplerini 
kabul edecektir .. Burada dünden iti
baren Fransız h&milleri ve Romen 
Maliye n~zın arasında bir ödeşme 
mukavelesı akdedilmek Üzere müza • 
kerelere giriıiJmi§tİr •• 

~ovyet fi:osu Falerde 
ATINA, 25. (Milliyet) - Dün ak

,~~ Bahriye nazırı M. Hacikiryako bu 
gun .Faler li"!8nrna muvaşelet eden Sov 
yetJılC)aunu zıyaret etmittir. Bugün öğ-
1~ us.tu Sovyet ıefarethaneai tarafından 
b.'r zıyafet verilmiıtir. Bu ziyafette bab. 
rıye ~azırı M. Hacikiryako, Rus amiralı 
ve bır çok Yunan zabitleri bulunmuı
tur. 

Falerde komünizm lehinde propagan• 
da yapmakta olan ve gürültülü tezahü
ratta bulunmak İsteyen 10 komünist tev 
kif edilmittir. 

Türkiye ve Yunan - Romen 
konuşmaları 

ATINA, 25 (Milliyet) - Hariciye 
nazırı M. Maximos Türkiye sefiri Enis 
Beyi ziyaret ederek Yunan nazırları ı
le M. Titulescu arasında cereyan eden 
ınükalemelerden kendisini haberdar 
ey;emi,tir 

Yunanistanın si'ahları 
. ATINA, 24 (Milliyet) - Beyne! • 

mı!el vaziyet münasebetile Yunania • 
tan!n milli müdafaaaının ne halde ol
~ugunu anlamalı Üzere Meclise bir ia-. . . . 
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Macar misafirler 
Sofyaya gittiler 

(Başı 1 inci .ahi/ede) . 
günü Budapeşteye döneceklerdır4 

M. Goemboes'ün beyanatı 
M. Goemboea dün akşam hareke -

tinden biraz evvel Perapalaa otelin -
de gazetecileri kabul ederek şu be -
yanatta bulunınu tur: 

- Türkiyede geçirdiğim güzel gün 
)erden çok memnunum. Türkiye mat
buatının hakkımızdaki neşriyatına bil 
hassa teşekkür ederim. Türk matbua -
tının yazılan, gerek Budapeftede ve 
gerek vilayetlerde çıkan Macar gaze
teleri tarafından alaka ile takip ve 
ne,redilmiştir. Türk ve Macar kardeı 
liğinin takviyesi için, Türk matbua
tında viki olan neıriyat, Macar mat
buatı tarafından da takip edilmiı ve 
bu yazıların, eaaaen mevcut olan Türk 
ve Macar doatluk ve kardeşliğinin bun 
dan aonra da devamı için büyük bir 
faideai dokunmuıtur. Türkiyedeki terak
kiyatta Türk matbuatının büyük 
yardımı vardır. Türk gazeteleri bun -
dan dolayı iftihar edebilirler." 

M. Goemboe• İntibalarını anlatıyor 
ISTANBUL, 25 (A.A.) - Macar 

Baıvekili M. Goemboes, bu aabah aa
at onda Perapalaataki daireainde A -
nadolu Ajanaınm bir muharririni ka
bul ederek kendiaine ıu beyanatta 
bulunmuıtur: 

"Son zamanlarda Türlciyede cere
yan eden vukuatı dikkatle takip et -
tim. iki milleet arasında yalnız mazi
de mevcut harici münaaebat ve vukuat 
ile iştigal etınedim. Kardetin kardeşi 
olan münaaebat hatıraaını da tetkik 
ettim ve etınekteyim. Son inkılabı bil
haaoa dikkatle mütalea ettim ve hu -
nun büyük bir azim ve iradenin mah
ıulü büyük bir inkılap olduğunu gör
düm. Şahaen teaia ettiğim temaalar -
dan aoııra anlıyorum ki, Türkiyenin 
mukadderatını idare eden büyük a -
damdan aadır olacak tek hareket bu 
idi ve böyle olması tabii idi. 

Gayet iyi ve ince düıünülmüı ıi · 
yaai bir makaada doğru muayyen yol 
!ardan ve kuvvetle gidildiğini müşa -
hede ve tetkik ettim. Tanzim edilmit 
büyük bir programın tatbikı için te -
merküz ettirilmif kuvvetlerin müte -
madiyen ilerilediklerini memnuniyet
le kaydettim. 

Macar Baıvekili aıfatiyle, bu gü • 
:ır:el memleketi ve bu tarihi toprakla
n, bir karde§ ve aamimi bir doat ola
rak terkediyorum. Buradaki müşavere 
ve temaılanmızda iki millet araaın -
doki menfaatler ve aulhiin büyük men 
faati için iyi bir it yaphğımız kanaa
tındeyim. 

Macar Meclisinde Rakotzi'nin 
hatırası 

BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Macar 
telgraf ajanaından: Diin mebuaan 
ınecliıinin yaz tatillerinden ıonra ak
detmiş olduğu ilk celaede reia M. 
Almaıy, Ba§vekil M. Goemboeı ile Ha 
riciye nazm M. de Kanya'nm ayni 
günde Tekirdağında Rakoçinin evini 
ziyaret etınelerinden ve bu Macar 
prensinin kahramanane mücadelelerin 
den bahsetmiştir .• Meclia, reiain ııözle
rini ayakta dinlemi§tİr. 

Macar gazeteleri ne yazıyorlar? 
BUDAPEŞTE, 25 (A.A.) - Nyol

carai Ujaag yazıyor: Tekirdaiı teıılik
leri Macar nazırlanıım Ankarayı ziyaret
leri münasebetile pek yükaek bir 
tekilde tezahür etmit ve kuVYetini göı 
termit olan tarihi Türle - Macar doat
Juğunun aaırdide hatıralannı yeniden 
canlandırıyor. Harici ıiyaaette bir çok 
aaırlarda yollan müşterek olmut o -
lan iki millet, bugün harici ıiyasette 
mütekabil ve aıkı bir teıriki meaai 
temin ediyorlar. Bu ıiyaaet yalnız iki 
hükWııetin teemmül eaeri olan karar
lanna değil, ayni zamanda iki mille
tin hialeriııe iatinat etınektedir. 

Ankara itilafnamelerinin büyük 
ıiyasi ehemmiyeti de vardır, zira bu İ· 
tilafnameler, iki bükWııetin Balkan 
meaeleleriyle merkezi Avrupa meaele
leri hakkındaki telakkilerinin tama
men yekdiğerine mutabık olduğunu 
göstermi§tir. 

Gazinin Türkiyeai gerek ıarkın ve 
gerek garbin aramakta olduğu kuv -
vetli ve aıri bir devleti muazzama -
drr. Macar milleti, hundan en<el, na
ııarlanru yalnız garbe tevcih etınitti. 
Fakat bir takım zaruretler Ye hayati 
menfaatleri ona tarka doğru l'ÖIÜren 
baglan yeniden bağlamak lüzumunu 
hııaettirmiıtir. Tuna havzuının mu -
kadderatı kat'i aurette tayin edilece
ii zamanda §arkın da kat'i olarak 
söyliyeceii bir aözü olacaktır. Ve An
kara aeyahatinden aonra ümit ediyo-

Milliyet'in romanı: 48 
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izciler bu akşam gidiyor. Hazırlıklar hummalı bir şekil aldı. Köylüler geliyor 
(Başı 1 inci sahifede) Madde 12 - Her gemi, alaydaki ken şat re•imleri ve temel atma mera•İmlcri yet bütün Mu~-;vilerin Türk i•~; •!-

merasimi kaymakamlar yapacaklar di aira numaralarına 4 üncü maddede de yapılacaktır. maları temennıaınde de bulunmaktadır. 
dır. muharrer olduğu veçhile muhafaza et- Bu meyanda. me.sel~ Ankar:ı~.aki. nü: Halkevinin bayram programı 

Denizde yapılacak şenlikleri meğe mecbur oldukların~ .göre ~alata mune ha~t~ıne~ı, Sıh~ıy-; enı~tulerı, zı- Iotanbul Halkevi Reiıliğinden: 
programı Limanından hareket aşagıki şekilde o- ra'.'t enstitulen, Eskıfehırdekı şeker fa- Merkezde (Cağaloğlu) 29, 30 ve 31 

Cümhuriyet bayramının ikinci günü lacaktır. brıkası açılacaktır. birinciteşrin ak,..mlan saat (22) de ba-
ak,amı limanda yapilacak deniz şenlik- 1 - Araba vaııurları Sirkeci iskelesin . Bir çok yolların, b~nalar.ın, mekteple- lo. (Davetiyeler idare müdürlüğünden 
!erine ait program ikmal edilmiştir. Pro- den sekizi on geçe kalkacaktır. K d rınB~~ml ell'kaltmac··merh a~ıml~rı.ko!a~ktır. her gün alınabilir.) 

2 _iki numaralı Akay vapuru a ı- oy e ı e um urıyetın ı ıncı on yı- T .
1 

be . (G"'lh kı t 
gramı aynen netrediyoruz: köy iakeleainden aekizi on iki geçe. lına yeni hedefler, yeni hamlelerle gir- hal' emd sAı 1 şuk .. skı: .. ) 2u9 30ane par31 b~~ - . 

Madde 1 - Bayramın ikinci akşamı d 1 • 1 ın e ay oş u , ve ınncı 
(30 1 Cı. te•rı'n pazarteaı" saat yirmiyi on 3 - 3 numaralı Akay vapuru A a ar rnış o uyoruz. . ··n1 . .. d"' t (18) d 

' / iakeleainden sekizi on dört geçe. Cümhuriyet devrinin her sahadaki ya- teınn 
21

gu d erı ~un uz saa ( I k 
10 

e 
geçe Galata limanından hareket edecek . . . I k f .. b k.. · gece ( ) e mu:samere ve n ı.ap aen-
olan donanmış gemilerle Rumeli aahili- 4 -.~~~alı Şırketi H:ı>:rıye v

1
a- rlat~c~ 1 vas ını lgo:teren u u~a\ re_s'?' bolü) temsili: (Davetiyeler merkez ve 

ni takiben Büyükdereye kadar gitınek ve puru koprıi ıskeleaınden sekizı on atı erırun ve teme a ma merasım erının Al k'" k - 'd .. dü l'"kl . d 1 g,.....e bayrama tesadü~ ettirilmesi de ça1Jşma abyil" oş u 1 are mu r u cnn en a ı-Anadolu sahilini takiben geriye dön- -, na ır ) 
mek suretile bir deniz •enliai tertip edil- 5 - 5 numaralı Şirketi Hayriye va- ve ilerleme hızımızı arttıracak güzel ve- B · _

1 
lu (T oba M ti t 

• 
0 

puru köprü iakeleainden sekizi 18 geçe sileler teıkil edeceğine şüphe yoktur. ddee>:o)g30u sm3ıl b' e_p .
1 
şı. Cf~Unl Y~ 

mittir. • ca ıı ve ırıncı eırın gu erı 
dd B 1 - 6 - 6 ve 7 No. lu Halic vapurları Ha- • • b (15 5) ·· t ·ı Ma e 2 - u ıen ige : 1. bili . d .. t .1 -. . 1 ld Bır macar gazetesı ayram saat , ta musamere ve emsı · 

A - Deniz Yollan işletmesinin iz- !ç ıa ld er3ın ~n20muş erık~~~. a ~'!od u / . l kl • • d' (Davetiyeler merkez ve Beyoğlu ida-
mir ve Eğe vapurlan; gu hake 1 zdı ki g~ oprut g::_zu~I en ıaz.ır ı. arı ı~ın ne ıyo~ .. re müdürlüklerinden alınabilir.) 

B - Vapurculuk Türk Anonim Şir- geçere a ay a aıra arını u ca ar- Nim reamı (Az Uısag) gazetesı Tur- .. 
1 

• 
dır k" Cümh" • 1· · 10 · d Oç gun bayram takılacak rozet erı-

ketinin Bartin vapuru ; 7 - 8 9 10 11 sıra numaralarında .•ye . h kkurdaıye ınm iti' - ~bn~ufıakrenedı de~ miz de her gün merkez, Alayköıkü ve 
C - Şirketi Hayriyenin araba vapu- • • • rıyeaı a ın neşre gı ır a a ı B •

1 
'd .. d .. )'"ki · d d -

bulunan Liman Şirketi romorkör1eri Ha- or ki ._ eyog u ı are mu ur u enn en agı-ru ile iki küçük vapuru ; Y tıl ak d 
D - Akay idaresinin bir büyük bir liç vapurlaruu takiben köprü gözü gözün " Türkiye Cümhuriyeti bu sene teea- m ta ır. 

küçük vapuru ; · den geçeceklerdir. süsünün 10 uncu yıldönümünü tes'it e- Yüksek mektepler talebesi 
E _ Haliç ıirketinin 8 numara siste- 8 --; 12 .aıra n~~ras~nd?ki ma~una; decektir. Yeni Türkiye elde ettiği emni- Ankarada cümhuriyet bayramına 

mi iki vapuru ; cılar f'~~etı _r~mor~orlerı .. Lı~a~. ~~rketı yet ve kudret kar~ıaında meraaim ve iştirak edecek 150 yükaek mektepler 
F - Liman Şirketinin dört romörkö- romorkorlerını takiben kopru gozunden te•'it ile biraz zaman feda edebilir. Tür- talebesi, bu akşam aaat 4- 5,5 e ka-

rü (4-5-6-15 numaralar). geçeceklerdir. kiyenin (Eski haata adamın) büyük in- dar Oniveraite meydanında son yürü· 
H - Mavunacılar Şirketinin bir ro- 9 - 13 sıra numarasında bulunan Ce- kılaptan evvel ne olduğunu ve geçen 10 YÜf talimlerini yapmıtlardır. Yürüyüş 

morkörü ; miyetin 3 motörü mavunacılar Şirketi :;ene zarfında ne yaptığını Avrupa gözü teri martlar takip etmiştir. Talebeler, 
K - Kayıkçılar ve motorcular cemiye romorkörünü t~p ederek köprü gözün ile tetkik edenler, onun istediği kadar talimden sonra saflarını bozmıyarak 

tini. ·n u··ç moto'·ru .. ·, den keçeceklerdJr. merasim tertip e•me~inde haklı oJdug"unu C h . (B ) d d 
d b 1 Kı üm urıyet eyazıt mey anın an M - Kılavuzluk müdürlüg" ünün bir 10 - 14 aıra numarasın a u unan teslim ederler. Türklerin haklı olarak gu- 1 ·· kı H lk · 

1 'h · · tramvay yo unu mutea p a evıne romörkörü ;iştirak edecektir. lavuz romörkörü 8 ayın nı ayet gemısı- rur duyduk.lan azim.kir bir iradeden ye-
. t k'I d kti' ı ı 1 kadar ıarkı aöyliyerek gelmiılerdir. Madde 3 - Deniz yolları işletmesinin nı eş 1 e ece r. . . ni Hüklımet şekil eri i e hedef erini çı-

M dd 13 Yuk ki dd d 1 Halkevinde seyahat •efleri tarafından Ege vapuru rıhtımda ve lzmir vapuru i a e - arı ma e e yazı 1 kartan ve milliyet fikri bayrağını ilk ev- • 
h k t ti · K ra1c- d ki ş· k t' kendilerine yolculuk hakkmda talimat le vapurculuk tirketinin Bartin vapuru are e aaa erı a oy • ır e 1 vel acan Mustafa Kemal Hazretleri ol-
H · tı' 'le la kt · ' ve malllmat verilm;atir. Oniver.aite ta-Dolınabahçe önünde Liman idareainin ayrıye saa ı yapı ca ır. . muştur. ..,, 

göstereceği mahallerde demirlemiş bu- Madde 14 - Arabalı v~purda ıehır Eski Türkiyeyi öyle yeni bir devlet )ebeleri bu akşam saat 8,50 de Hay-
lunacaktır. bandoau bulunacak ve !ehır namına atı- ile yeni bir kültür istihlaf etıniştir ki, darp8§adan Ankaraya hareket ede -

Madde 4 - Hareket üzere bulunan i- lacak fiıekler bu vapurdan atılacaktır. teo'it edilecek mera•im esnasında dün- ceklerdir. 
kinci addede sayılı mera.kip tek hat üze Muzika ve fişekler ar~balı va~~rda bu- yaya kudretle kurulmuş müatakil bir 
rinde afağıdaki aıra numarası dahilin- lunacak olan KaYak Liman rem tarafın memleket gösterilecektir." 
de aeyredeceklerdir. dan idare edilecektir. 

1 - Araba vapuru Madde 15 - Her geminin alayda sı-
2 - Akayın büyük vapuru rasını tutınasmdan ve gemi aralıklannın 
3 - Akaym küçük vapuru muntazaman muhafaza edilmeainden her 
4 - Şirketi Hayriye vapuru geminin süvariıi meı'uldür. Gemi ıü-
5 _ ,. " ,, varilcri gruplara nezaret eden kılavuz 
6 - Haliç vapuru kaptanlar ve alaya umumi tekilde neza-
7 ret eden Liman reiıioin !ereceği direk ... - ,, ,, 
8 - Liman Şirketinin 4 numıualı tif dahilinde hareket edeceklerdir. 

Madde 16 - Alayın bu tarzı ıeyn .>:ı
nizde beynelmilel men'i müsademe ni
zamnameai ahkiururun tatbikini ihlal et 

romorkörü, 
9 - Liman Şirketinin 5 numaralı 

romorkörü, 
1 O - Liman Şirketinin 6 numaralı 

romorkörü, 
11 - Liman Şirketinin 15 numaralı 

romorkörü 
12 - Mavuııacılar Şirketin romorkörü 

13 - Motorcüler Cemiyetinin 3 motörü 
J4 - Kılavuzluğun romorkörü. 

Madde 5 - Yukarıki sıra dahilinde 
bulunacak gemiler sıralarııu kat'iyen 
bozmıyacaklar ve aralanndaki açıklık 
mesafesi -vapurlar için yüzer, romörkör 
ve motolar için elliıer metro olacaktır. 

Madde &--- Halktan romorkör ve mo
torla alaya iştirak etmek iıtiyen kılavuz 
romorkörü olan Kartal romorkörünü ta
kiben tek kat aıra üzerinde geriden ge
leceklerdir. 

Madde 7 - Bu alay üç gruptan mü
rekkep olacak ve her gruba kılavuz mü
dürlüğünden tayin edilecek bir kılavuz 
kaptan nezaret edecek ve umum alayın 
aevk ve ldareaien de latanbul Liman 
reiıi memur olacaktır. Gruplara nezaret 
edecek olan Kılavuz kaptanları ve u
mum a1ayın sevkine memur olan Liman 
reisi ayn ayn otörlerde bulunacaklar
dır. 

Madde 8 - Birinci gruba Kılavuz 
Fehmi Bey kaptan, ikinci gruba Kıla
vuz Cemil Bey kaptan nezaret edecek
tir. 

Madde 9 - Bu üç grup fÖy)e teşek
kül edecektir : 

1 inci gurup : Araba vapuru, Akayın 
vapurları, Şirketi Hayriye vapurları ; 
2 inci gurup : Haliç şirketinin iki vapu 
ru ve Liman tirketiııin 4 romorkörii ; 

3 üncü gurup - MaYunacılar tirketi
nin romorkörü. motorcülerin 3 motö
rii Ye kılavuzluğun bir romorkörü. 

Madde 10 - 4 üncü maddede isimleri 
aayılaıı gemilere halk parasız bindirile
cektir. Bütün bu gemiler haddi iatiabi
lerinin yarıaı kadar yolcu alabilirler. Bu 
gemilere binecek yolcular, gemilerin men 
sup olduğu müeaaeaeler tarafından bir 
davetname ile davet edilirler. Davet
nameaiz yolcu gemilere binemez. 

Madde 11 - Akay ıirketi Hayriye ve 
Haliç vapurlannda inzibatı teminen bi 
rer polis ve birer liman memuru bulu
nacaktır. 

aarih hakkımızı 

mez. 
Madde 17 -Alay geçerken Dolmabah 

çe önünde demirli bulunacak olan lzmir 
ve Bartin vapurundan fitekler atılacak
tır. 

lzmir ve Bartın vapurlan 30 birinci 
tP.§rin aaat 17 de Dolmabahçede demir
lemiş bulunrnalıdll'lar. 

Madde 18 - Alayda bulunacak olan 
Akay, Şirketi Hayriye, Haliç vapurların 
dan fiıek atılamaz. Yalınız romorkör ve 
motorlerden fitek atılabilir. 

Madde 19 - Dönü§te alay Oaküdar 
?nlerinde aerbeot kalacak ve gemiler 
İstanbul Liman reisinin direktifi dahilin 
de iskelelerine &Ydet edeceklerdir. 

Bayramda açılacak sergiler ve 
küfat reıimleri 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü mü 
nasebetile Türlriyenin bir çok ıehirlerin
dc aergiler hazırlanmaktadır. 

Bilhasaa Allkarada maarif vekaletinin 
ismet Pafa Kız eııatitüaünde hazııla
d!ğı ve Maarif sahasındaki inkiliıpları
mızı göateren sergi ile, Milli lktiaat ve 
tasarruf Cemiyetinin Ticaret lisesinde 
tertip ettiği (On yıl iktisat sergisi) çok 
manalı ve nevileri pluılarJna mahsus 
eserler olacaktır. 

Maarif aergiainde Oamanlı devrindeki 
Maarif aistemile, Cümhuriyet devrindeki 
maarif sistemi mukayeaeli bir tarzda 
kar~ılaştırılacaktır. lktiaat sergiainde de 
milli kurtulU§ hareketiınizin bir netice
si ola niktiıadi iatikl&Iimizin on aenelik 
hamleleri ve hedefleri fotoğraf grafik, 
tin, harita ve nümunelerle canlandmla
Cllktır. 

Haber aldığuruza göre diğer bir çok 
tchirlerimizde de bu kabil maarif ve ik
tisat aergileri tertip olunmaktadır. 

Sergilerin ne mühim bir terbiye ve tel 
kin vaaıtaaı olduğu malüm bulunduğu
na göre, Cümhuriyetin onuncu yıl dö
şümünde bu vaaıtadan da geniş mi.kyaa
ta istifade edilmesi cidden çok eyi dü
§Ünülmüt bir tedbirdir. 

Marangoz esnafına 
lıtaııbul marangozlar cemiyetinden : 

Cümhuriyetimizin onuncu yıl dönümünü 
kutlulamak için 29 tC§. E. pazar gÜnÜ ya 
pılacak olan büyük mera.ime cemiyeti
miz de san'atınuzı göste"ir bir ıelıı:ilde 
İttirak edecektir. Ve san'atmuzı temail 
eden kamyonumuzu, kıyetli arkadaşları
zım olan usta Ye iıç.ilerimi.z,. yani sizler 
takip edeceksiniz. Bu meraaimde bulun
mak üzre, bayrammuzın birinci pazar gü 
nü aabah aaat (8,30) sekiz buçukta top
lantı yerimiz olan (latanbul Süleymani. 
ye camii meydanına) her halde gelmeni 
zi ve cemiyetimiz kayonu etrafında 
toplanmanızı rica. ederiz. 

Donanmamız cumarteai günü 
geliyor 

Batta Yavuz olduğu halde donan
mamız, cumartesi günü ]imanımıza ge
lerek Dolmabahçe açıklarında demirli
yecektir. 

29 teırinievve1 cümhuriyet bayramı
nın birinci gÜnü öğleden sonra ve bay· 
ramın 30 teırinievvel i"\s:inci gÜnÜ öğ
leden evvel talebe o gün öğleden aon
ra ve ferdası günü sabah tan akşama ka
dar halk clonanmayı serbestçe ziyaret 
edebilecektir. 

I nhisarlar idaresi hususi paketler 
çıkarıyor 

lnhiaarlar idaresi, cümhuriyet bay
ramında hususi harmandan mamul yüz 
sigaralık paketler piyasaya çıkaracak
tır. Bu paketlerin fiati 125 kuruştur. 
Paketler çok zarif ıekilde, aigaralar 
da nefistir. 

Denizyolları vapurları ve bayram 
ücretleri 

Denizyollan işletıne idareainin cüm
huriyet bayramında vapur ücretlerinde 
tenzilat yapmadığı hakkındaki müracaat
lar üzerine tahkikat yaptık. 

Bu hususta bir karar Yerilmit olma
dığı anlaıılrnıt tır. 

Akay idareai, cümhuriyet bayramın
da vapur ücretlerinde tenzilat yapmağa 
karar vermit bulunmaktadır. 

'Ahemla cemiyeti müsameresi 

Balattaki Ahemla Cemiyeti tarafın
dan cümhuriyetiınizin onuncu yılı mü
nasebetile büyük bir müsamere tertip 
edilmittir. 

Müsamere istiklal marşı ile başlıya
cak, bayrak ketidesi merasimi yapıla
cak ve bu eanada cüm!ıuriyet martı 
söylenecektir. 

Çankında 
ÇANKIRI, (Milliyet) - Hazırlık i

çin toplanen komisyon dunııadan çalış
maktadır. Cümlıuriyetin onuncu yılı kut 
Iulama meraaimi halkın, ve mekteple -
rin iJtiraki içinde çok güzel olacaktır. 
Onuncu yıl m&rfını öğrenenler çoğalmıt 
tır. Halkevinde de halk için kurı açıl
rnıt ve herkesin devamı mecburi tutul
muştur. Aym yirmiainden itibaren ınek
teplerde den kesimi yapılacak , bu au -
retle &ütün halkın martı öğrenmeai için 
her mektepte gece gündüz kuralar açı
lacaktır. Devairi resmiyeler elektriı.Je 
donanmaktadır. Hazırlıı.Jar arasmda iki 
müsamere nrileceği haber alınıruıtır. 
Muallimler tarafından (Mavi Yıldırım) 
piyeai temait edilecek, komedi ve Zey
bek sahneleri ilave edilecektir. Orta 
mektep talebeleri tarafından verilecek 
müaamerede (lstiklil) piyeai teınail edi
leTek tablolar ve muaiki muallimi tara
fından güzel parçalar çalınacaktır. Bü -
tün halk §İmdiden bayrama hazırlan • 
maktadır. Mektepler talebelere yeni 
fonııa altında elbiseler yapılmaaını te -
min etmektedirler. 

Nevfehir bayramda neler 
yapacak? 

NEVŞEHiR, (Milliyet) - Nev
tehir bayramı kutlulama komitesi 

fU kararları verdi: 

1 - 900 metre murabbamda bir 
Cümhuriyet meydanı yapıldı. 

2 - Bütün halka frrka binasın
da program dahilinde Cümhuriyet 
martı öğretilmektedir. 

3 - Cümhuriyet meydanına bu· 
gün habrası namına gayet güzel 
bir abide yapılacaktrr. 

4 - Nahiyelerden 400 atlı gele
cek ve bunlar üçüncü bayram günü 
cirit oynıyacaktır. 

5 - Birinci bayram günü orta
mektepte (bayram ve bet devir) pi 
yesleri temsil edilecektir. 

6 - ikinci bayram günü sinema 
binasında muallimler birliği tara
fından (mavı yıldırım ve ter'iye 

mahkemesinde) piyesleri temsil 

edilecektir. 
7 - Kale burçlarına, en yüksek 

mahallere me,ale için tertibat a

lmmıttır. 
8 _ Bütün caddeler lüks ve me- 1 

talelerle tenvir edilecektir. • 
9 - Üçüncü bayram günü nahı

yelerden gelenlerle, memleket me
murin ve halle mümessillerine 50 
kitilik bir ziyafet verilecektir. 

Rus misafirler 
Bugün geliyor) 

(Başı 1 inci sahifede) 
naaebetile şimdiden tebriklerimi 
zederim. Yeni Türkiycnin yalnız 
milleti için değil, fakat ayni zam 
Türkiyenin bütün hakiki dost) 
de medarı iftihar olan muvaffa 
terinden duyduğum sevincin ifa 
kabul ediniz. Derin muhabbet ve 
luk hialerimin kabulünü irca ede 

Moskova 23-10·9 
Halk komiserleri meclisi 

MOLOTOF 

Halk komiserleri reisi M. Molot 
Hazretlerine 

"Hakiki ve çözülmez bir doat 
bağlı bulunduğumuz memle 
mümtaz siyasi ricali tarafından 
yapılacak ziyarete zahdevletle 

Misafir heyetle baaebr gelen Cen 
Buclenny 

iıtirakine mi.ni olan müeuif raha 
lıiı hakiki bir yeiale öğrenmiıtim. 
imkaııaızlığı bize teyit eden nazik 
lütufkar telgrafmız ıahsi keder 
bildirmek için izhar ettiğiniz aail 
dostane hiasiyat yine beni müte 
etti. 

Sizi Ant.arada aelimlamak ve 
Iinmez hatıraaıru muhafaza etti -
mükalemeleri tekrar ele almak ae 
ci bu mretle muvakkaten imk ... 
bir hale geldifinden, yapmayı m -
kün ve münasip göreceğiniz bir 2 

manda diğer bir ziyaretle bunu tel 
edeceğinizi doatluğunuzdan kati 
beklerim. 

Nazikane eaeri dikkatinizden 
Türkiye cümburiyetinin onuncu yı 
dönümü müııasebetile bana yapm 
lütfunda bulunduğunuz tebrikle 
dolayı hararetli te~ekhürlerimi zat 
devletlerine tekrar ederken, yakın 
göriiımek Üzere büyük muhabbe · 
Ye aa.mimi doatluğumun ifadeaini g .. 
deri yorum. 

Hediye edilen tayyareler 
kuruluyor 

Sovyet Rusya tarafmdan ordumu 
hediye edilen dört tayyareyi tehrimi 
&"etirmit olan Ruı tayyarecileri dün 
ıilköyde tayyarelerin kurulması ile m 
gvl olmuılardır. 

Dün akşam Tayyare Cemiyeti tara 
dan heyet reiai Ceneral Uiyen ile ar 
daşları terefine, Perapalas otelinde a 
mıı bet kişilik bir ziyafet verilmiıtir. 

Program hazırlandı 
ANKARA, 25 (Teld'oııla) - Mu 

terem Sovyet misafirlerimizin meml 
te bulunacakları günlere ait prol[l' 
ikmal edilmittir. Bu programa göre 
aafirler Ankaradan avdetle trenle 1 

- mire oradan da Çanakkaleye uğrayar 
latanbula döneceklerdir. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Birinci ımıf mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

ı uz ki bu ııöz bizim 
ilan edecektir. 

Meaela; Milli lktiaat ve Tasarruf ce
miyetinin tertip ettiği aergide mensucat 
i&tiklaline doğru attığımız kuvvetli a
dunlann aeneden aeneye inkitafını gra
fiklerle, yazılarla, nümunelerle göater
mek ve "kendi giyeceğimizi kendimiz 
dokuyacağız " tiaruıı bir milli hedef gi
bi halka telkin etmek, hiç tüpheaiz ki, 
geni' bir iktisat aeferberliğinin müıte
rek heyeeaıımı yaratmakta mühim bir 
i.mil olacaktır. 

Bundan aoııra Leon Levi Bey tara
fından bir nutuk irat edilecek bu nut
ku Matmazel Galiko ile Jak Da.sa E
fendinin nutukları takip edecektir. 

Nutuklar bittikten aonra sabaha ka
dar danı yapılaaılctır. Eğlence sabaha 
kadar devam edecek ve caz heyeti la
tanbulun en güzide aan'atkirlanndan 
mütetekkil olacaktır. Müsamereye her 
vatanda§ davetli bulunmaktadır. 

10- Gece nahiyelerden gelen TOR 
atlılar tarafından fener alayı tertip D O K Diğer Macar misafirler Bursaya 

gidiyorlar 
Şehrimizde bulunmakta olan iki yüz 

lı:iıilik Macar heyeti dün aabah huau
ıi bir npurla adalara giderek bir ge
zinti yapınıılardır • Macar doatları -
mız bugün Buraaya gideceklerdir. 

Bütün inkilap memleketlerinde aergi 
Taaıtaamdan her aahada azami istifade
ler temin edildiğini biliyoruz. 

Cfünhuriyetin onuncu yıl dönümünde 
memleketimizin ber tarafında bir çok kü-

Muıeviler arasında türkçenin taam· 
mümü jçin aarfı gayret eden bu cemi-

edilecektir. ı Rusçuklu Hakkı 
11 - Kurulan yüksek takların Ü- 1 Galataaarayda Kanzülr eczalıaneai 

zerinden tenlik fitekleri atılacak- 1 karımnda Sahne aobtında 3 numa-
hr. ralı apartımanda 1 numara. 

12 - Uç gün zarfında memleket- iııl-• 
te 15 konferans verilecektir. 6979 

mıftı. Bu hazırlıkları Fransız komed• 
!erinde görüp öğrenmiıti. 

ESRARSIZ HAY AT 
öteye beriye tavaİJe ediyor, önünde ar 
kumda dolatıyordu. Kız da bunlara 
dlani olmıyordu. Fakat onunla bir a· 
rada bulunduğu zamanlar içinde bir 
yalnızlık, kimaeaizli.k hiıaediyurdu. 
delikanlı yanında bulunduğu zaman 
onu lüzumıuz buluyor, olmadığı za. 
man da yokluğunu acı acı hiosediyor
du. Bu müddet zarfında Aldenı ıive
aini biraz düzellmif, Franciı'a.en bir
kaç ta puıe almııtı. Fakat bu puoeler 
onu tatmin ctmemit, bi1ikiı zihnini 
periıan etmiıti. Onu •evmeğe başladı
fı zamandanberi, memleketini her za 
mandan fazla göreceği gelmişti. 

defa danaetmitlerdi; bu da bir §eye 
henzememiıti. Tempolan birbirini tut 
mıyordu. Hollywood'da ne gezecek 
bir orman - ah, o Darmatadt'ı çepe
çevre saran kayınağacı ormanları ne
rede? .. -, ne uzanıp yatacak bir çayır, 
ne de kenarında dinlenecek bir irmak 
vardı. Ak,am riizgan çıkarken bir 
tarlanın bataklarJ içine uzanıp yakın 
bir köyden gelen çan aesini dinlemek 
mümkün değildi. A§k ve ihtira• Al
dens'i o kadar yumuıatmıttı ki, Ku
ku kutunun sesini, çakıl tatlan, yosun-

tomobil araaında nereye gitınek müm 
künae, plaja yahut ta dağlara g~z~e
ğe götüriiyordu; onu öpüyor, bırlikte 
yemek yiyor, sonra Kit1in apartıma
nına götürüp bırakıyordu. Daha faz
laaını _da isterdi, fakat biraz korkuyor 
du. 

Bonbon, meyve, ıarap, ıigara, çİ· 
çek. Papağan kafeıinin Üatüne bir tül 
örtmüt, tuvalet odaaında banyoyu ha 
zırlamıı, yatağın Üzerine sun'i ipek
ten en güzel pijamasını koymuıtu. Bu 
oda, aalıncaklı koltuğu, §Ömİneai, garp 
üslubunda yapılmıt e§yasiyle Holly
wood'un diğer bütün mobilyalı odala 
rına benzemekle beraber Aldenı on
da huıuıi bir hava buluyor ve buna 
''kendi" havası ismini veriyordu. 

Hollywood'Ja sinema yıldızlarının romam 
Yazan: VICKI BAUM Terc~me: KAMRAN ŞERiF 
Franciw muhatabına meydan okur 

&"ibi auatu. için için Oliver Dent'le iyi 
den İyiye ilerletmitti. 

- Ya, Aldens hoıuna gitmiyor 
mu? 

- Evet bot çocuk. 
- E ... öyle ise? 
- Fakat zannederim ki, ona a~ılı. 

değilim. 
- Yok canım... Peki o aana aşık 

mı? 

- Zannederim. Hem de epeyce .. 
- Ben senin yerinde olsam ondan 

ba~larım. Daha iyisini bulamazsın. 
- Evet, yalnız ... o bir az tuhaf bir 

adam. Malüma, kendisi Alman. Al
manlar tuhaf insanlar... akıllarından 
ne l'ectiği hiç belli olmıyor. Hoşları-

na ne gidiyor, ne gitmiyor, bir tüı1ii 
anlatılmıyor. lnaan bazan deli gibi ku 
caklaşıyor (bittabi beni timdiye ka
dar hiç kucaklamadı), sonra bir de 
bakıyorsun ki, birbirine tamamen ya 
hancı iki İnsan gibi yan yana olut U• 

yoraunuz ..• 
Gözlerini faltaşı gibi açıp auatu. 
Kit: 
- Senin iıine benim aklım enni

yor, dedi. 

Bu aefer mükaleme yeniden ba~la
madı. 

itte Francia'le Aldens'in vaziyeti 
bu merkezde idi. A!dena kıza aşıktı; 
onunla meşğul oluyor, yardım cdİ)or. 
tekrar açlıktan bayılmasına manı ol
mak için ne mümkünse yapıyor, onu 

Onu aevmeğe batlayalıdanberi san 
ki kulisi olmıyan bir aahııede oynama 
ğa mahküın gibiydi. Bu sahnede ne 
geri plan, ne de aık için elzem olan 
teferrüat vardı. Uzun, sessiz gezinti· 
ler yapmıyorlardı. (Zaten Hollywo
od'da dilencilerden, bir Greta Garbo
dan başka kim gezmeğe gider? •. ) U
zun tereddütlü mükalemeler yok. Ar
zu ile kabarmış mektuplar yok. Müş
terek ne şairleri, ne musikileri, ne de 
hatıraları vardı. Birlikte yalnız bir 

d • ' . 1 lar arasJn an akan bir derenın ,.n tı-
sını, bir dağ yolunun dönemecinde, 
bir bağ bekçisi tarafından çalınan bo
runun ahenksiz sadaıJnı iıitmekle ağ
lıyacak kadar müteeasir olabilirdi. Fa 
kat bütün hanlar gerek mekan, gerek 
zaman itibariyle o kadar uzaktı ki ... 
maamafih, her fırsatta dostu F eJicien 
in "Tak - Tak" ismindeki §&matah o
tomobilini, benzin masrafı kendine ait 
olmak şartiyle alıyor, içine derme çat 
ma bir telaiz aleti yerle,tirerek Holly
wood' da bütün zevdazedelcrin yaptığını 
yapıyordu. Francis'i alıp, binlerce o-

F enika Sinema Şirketi atüdyoıunun 
sütunlu merdivenlerinde Franciı'in uğ 
radığı güler yüzlü, beyazlar gİymİf İn 
hi:tamı müteakip "Tak - Tak''la Al
dena genç kızı almağa geldi'. Ü~itl~ri 
mahvolan Francis o gün epeyı duşkun 
ve tefcia muhtaç bir ha!de i~i', Al
dens'in bilakia kapğı yerınde ıdı: Ye
ni sarı bir Sueter giymİ§tİ; üstelik ru
hunda bir hayli itimat ve enerji ato
ku vardı. Aylarca Felicien'in odasın
da tufeyli yaıadıktan aonra nihayet 
sırf kendine mahsus bir apartrmana 
sahip olmuttu. Bu daire, aylık kirası 
kırk dolar olan bir kö§kÜn yarıaı idi. 
Kö§kÜn diğer bölüğünde gündüzleri 
bir müzikhall artiati oturuyordu. Dai
re geceleri bo~ kalıyordu. Francis'i 
apartımanına kabul için lizım gelen 
ufak tefek hazırlıklann hepsini yap-

Eaki gırbacı, raketi, vaktiyle "Mu· 
hacir Kuşlar'' musiki cemiyetinde bu· 
Junduğu zamandan yadigar kalan sa
zı hep bu odada ... Hollywood'da böy
le saz hatka kimde vardı? Bir kaç ki 
tap, fotoğraf dolu bir kutu, ressam 
Thomaaın pek ıevdiği bir peyzapı, 
Almanca bir kaç gramofon plağı. 
Francis'i aşkı ile ezmek niyetinde ka 
tiyyen değildi. Yalnız onu yavat ya
vaş kendi alemine aokmak iatiyordu. 
Son defa Öptüğü zaman genç kız tit
remiıti. Küçücük kız! Bu titreyi,ıe 

(Bitmedi) 
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ve Trakya Şeke Fabrikaları Türk Anonim irket · nden: 
Fal:rikamızda çıknrılmağa başlanan yeni senfl mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Tem;:ıuz torihinden itibaren hin kilodan az o.mamak 

J üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarınuz eslııd'll gibidir. Yani fstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

i ~;::if':: .~~!!İ!!0!.!!~.ı~ı~~~~!~.~!!?n~fl~~~: ~a in~~~!~!~ !~~~ ~r~~d~~İ?e.~!~!~ı~?ı.'~p~rl!~JI~~~· 
delin l üzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule 11en~dl mukabilinde ödenm~k üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren biltiin masraflar 
ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müıteri heRahına aigurta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön. 
dere nJ~r için sigorta ihtiyari olduğu gibi en MZ bet vagon ~iparlı ederek berlt!linin temam)Ul petin ödeyenler vagon batına bet lira 
it ıız.il at.tan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adres1: lstanbu1, Şeker Telefon No. 24470. 

Tahsil için Fransayagönderilecek Ma
liye memur namzetleri imtihanı 

Maliye Vekaletinden: 

1 <ST. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. lLANLARll 

Harbiye mektebi için aleni lacaktn·. Taliplerin belli saatte 
münakasa ile alınacak 14 met- teminatlarile Merkez Satın al 
re mik'abı keresteye verilen ma. komisyonuna gelmeleri. 
fiat haddi layık görülmediğin- (411) (5505) (7440) 
den ihalesi 1-11 -933 çarşamba Jt. t- '' 

Maliyeye alınacak üç memur namzedi, ali tahsil ıçın günü saat 14 te yapılmak üze Harbiye mektebi ıçın 
Fransaya gönderilecektir. Bu namzetler imtihanla seçile- re talik edilmiştir. Taliplerin (28,000) kilo kuru soğan 
cektir. İmtihana girebilmek için 1) Memurin kanununun belli saatte teminatl.arile Mer (32,000) kilo Patates (1500) 
dördüncü maddesinde sayılı vasıfları haiz olmak ; 2) Yir- j kez Satınalma Komısyonuna kilo salça aleni münakasa ile 1 
mi altıdan yukarı yaşta olmamak ; 3) lise tahsilini de bitirdik gelmeleri. (487) (5893) alınacaktır. İhalesi 4-11-933 
ten sonra Mülkiye, Hukuk ve Yüksek Ticaret ve iktisat mek • • • Cumartesi günü saat 14 te ya 
teplerinin birinden n zzun olmalı. sarttır. Harbiye mektebi talebeleri pılacaktır. Şartnamesini göre 

İmtihanın tahriri lasnu Ankara'da Maliye Vekaletinde nin ihtiyacı için üç bin adet ceklerin her gün ve talipleri 
ve lstanbulda Defterdarlık binasında Maliye Teftiş Heyeti fildekos fanila l3-11-933 pa- belli saatte teminatlarile Mer
odaııında 6 T. Sani 933 tarihinde ve tahriride muvaffak o- zartesi günü saat 14 te aleni kez satın alma komisyonuna 
~anların şifahi imtihanı da Ankarada yapdacakbr. Talipler münakasa ile satın alınacaktır. gelmeleri. (420) (5578) 
untihandan iki gün evveline kadar İstanbulda Beyoğlu mm Şartnamesini göreceklerin her j 7 462 
tal<ası Maliye murakipliğine ve Ankarada Maliye kalemi gün ve münakasasına İştirak e " • • 

ınahsus müdürlüğüne şu evrak ile müracaat edeceklerdir. deceklerin belli saatte Merkez 1 Harbiye mektebi talebeleri 
1) İstida ve fotoğrafi; 2) mek tep şahadetnamesi; 3) nufus Kumandanlığı Satmalma Ko- ihtiyacı için Üç bin çift Yün 

tezkeresi; 4) Hususi ve resmi hizmetlerine ait vesikalar; 5) misyonunda hazır bulunmala- Çorap 13-11-9;s3 pazartesi gü 
Askerlikten terhislerine Ve ya tecil edildiklerine dair vesi rı. ( 450) (5715) 7684 nü saat 14,30 da aleni münaka 
ka, Vesikaların noterlikten musaddak suretleri de verilebilir. • • * sa ile alınacaktır. Şartname-

İmtihan proğranu : 1) Maliye 2) iktisat 3) Hukuku hu· Levaznn Eşya ve teçhizat sini göreceklerin her gün ve 
susiye ve hukuku amme 4) fransızca. (5859) anbarmda teraküm eden 1900 münakasaya gireceklerin belli 

kilo köhne kaneviçe ile 1000 saatinde Merkez Kumandan 

İnhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komisyonu ilanları. 

Ne•:'i 

Eski Tahta fıcı 

Muhammen 
Mrlctarı 

Vahidi 
Kıyasi 

) 
100-1000 litr; su alır 
Hurda fıçı tahtaları 

10 Adet ) 
150 F ıçılığa Yakın ) 

Sirke 54 

İnce ve kalın kaneviçe 2600 
parçalan. 
istimale gayri Salih 
Tönbeki derisi 

300 

Köhne Kanaviçe par- 472 
çaları 
Köhne Çul parçaları 1656 

,, Kınnap ., 653 

Siyah Çul 
Tiftik parçaları 

483 
460 

Kilo ) 

" 

" 

" 

" 
" 

" ,. 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 

) 
) 

Şişe parçaları Bir vağondan fazladır , ) , 

Bulunduğu 
Mahal 

Paşabahçe 
Fabrikasında 

Kabataş an· 
barında. 

Cibali fahri -
rikası anha -
rında. 

Cibali Leva
zım anba
rında 

Cibali fahri -
rikaııı anha · 
rında. 
Paşabahçe 
Fabrikasında 

Yukarıda isim ve mıkdarları yazılı muhtelif esya 11-11. 
933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dö;tte açık art 
hrma suretilc satılacağından taliplerin esyayı görmek Ü· 
zere her ~ün sabahtan akşama kadar hizal~rında gösterilen 
mahal~erın. v~ paza!lık.için de tayin edilen günde% 15 temi
natlarıle bırlikte Cıbalide Levazım "Ubesinde sat ş k · ·· ı . - ,.. ı omısyo-
nuna muracaat arı il.an olunul'. (5590) 

Şe':-~ı-h-:r-r:::::IE~V:K::A:ı-_·-:..-::M:u.·';';o2J:nJ:ıv]E~·.:.;•:".'" .• ;:iı:;:,L:: !!A~N= ~L~A= !!R= !.ı= _=_= _=_:;:, 

Lira 
15 Galatada köprü başında 

Mehmet Ali paşa hanı 
üst katında 47 No. oda. 

5 Beşiktaşta vapur iskele
si caddesinde 27 ve 29 
maklup dükkan. 

Müddeti İcarı 
934 Mayıs nihayetine kadar 

::1.1!> Mayıs nihayetıne kadar 

Balada muharrer emlak kıraup oıup hızalarında gösteri
len bedellerle talipleri uhtelerindedir. Fazlasile talip olanlar 
1:_1 ~-9~3 çarşamba günü saat on beşe kadar Evkaf Mü 
durıyetınde Vakıf akarlar kalemine müracaatları. (5882) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Akay İdaresinin kömür tahmil ve tahliye ve akta 

lı ~ b. · · k- b' · d . . rmacı ?"I ırıncı anunun ırın en ıtıbaren 31 K. Evvel 934 t ·. 

kilo Cenber parçaları 14-1 1- lığı Satın alma komisyonunda 
933 perşembe günü saat 15,30 hazır bulunmalan. (442) 
da aleni müzayede ile satıla- (5720) 7689 
caktır. Eııyaları göreceklerin • • • 
her gün anbara ve müzayede Kuleli Askeri lisesinde bu-
sine gireceklerin belli saatte lunan 2633 çift eski ayak kabı 
Merkez Kumandanlığı Satın 14-11-933saligilnüsaat14te 
alma komisyonunda hazır bu- aleni müzayede suretiyle satı
lunmaları. (447) (5717) lacağından a~ak kapları gör 

7686 mek İsteyenlerin her gün mek 
• o:; 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için (1500) çift tire 
çorap 13-11-933 pazartesi gü 
nü saat 15,30 da aleni müna
kasa ile satın alınacaktır .Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
belli vaktinde Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyo -
nunda hazır bulunmaları. 
(449) (5716) 7685 

.. • * 
Harbiye Mektebi talebeleri 

nin ihtiyacı için iki bin adet 
Yün fanila 13-11-933 pazarte 
si günü saat 15 te aleni müna 
kasa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 

· ve münakasasına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Ku
mandanlığı Satın alma komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 
(443) (5719) 7688 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 12,000 kilo Ispanak 
11,000 kilo prasa 7,300 kilo 
lahana 6,500 kilo kereviz 
2,500 kilo Kamıbahar ile 
25,500 ıtdet limon 4-11 -933 
cumartesi günü saat 15 te ale· 

1 

ni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini görceklerin her 
gün ve taliplerin belli saatte te 
minatiarile Merkez S-;ıtın alma 
komisyonuna ge'Mneleıri., 
(421) (5579) 746~ 

:ıf. :;; .y. 

Maltepe Askeri lisesi icin 
(3219) çift pamuk ço;ap 
(1106) Fildekoz fanila 
(1686) fildekos don ayrı ayrı 
şartnamelerle ve aleni münaka 
sa ile alınacaktır. İhalesi 
7 -11 -933 salı günü çorabın 14 
te Fildekos fanilanın 14 30 da 
ve Fildekos donun 15 t~ yapı-

tebe ve müsayedeye girişecek 
lerin belli gün ve saatte Mer 
kez Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (444) 
(5718) 7767 

,. * ,. 
Harbiye ve merbutu mek

tepler ihtiyacı için 9000 kilo 
Zeytin 4-11-933 cumartesi gü 
nü saat 15,30 da aleni müna
kasa ile alınacaktır. Şartna
mesini göreceklerin her gün 
ve taliplerin belli saatte temi
natlarile birlikte Merkez Satın 
aln:.a Komisyonuna gelmeleri. 
(425) (5583) 7466 

* .. " 
Harbiye Mektebi icin ni; 

mune ve evsafı veçhile · 1500 
çift terlik 4-11-933 cumartesi 
günü saat 14,30 da aleni mii 
nakaııa .ile alınacaktır. Şartna· 
meııini göreceklerin her aün 
ve taliplerin belli saatte t;;ru 
natlarile Merkez Satın alma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(423) (5581) 7464 

.. ~ 4 

Y eşilköy hava makinist 
mektebi ihtiyacı için 350 çeki 
odun 5-11-933 pazar e-ünü 
saat 16 dan 16,30 kadar pazar 
hkla satın alınacağından şart
namesini göreceklerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin belli 
saatte merkez Satın alma ko
misyonunda hazır bulunmala-
rı. (376) (5341) 

7384 . ,. . 
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 alına Komisyonu 
na gelmeleri. (485) (5866) 

7870 

;-. ~- ı •• ~ - • 

~J üncü kolordu ilanları 

7. K. O. Namına pazarlıkla 
alınacak olan 1400 geyim nala 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden ihalesi 1 -1 1-933 çar 
şamba günü saat 16,30 a bıra
kılmıştır. Tal.iplerin şartname 
yi görmek üzere her gün ve pa 
zarlığa girmek için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklı 
da 3. K. O. SA. AL. KOM. nu 
na gelmeleri. (466) (5890) 

Pazarlığa konan T ekirdağı 
lat'atı ihtiyacı için 16,000 ve 
Çorlu lat'ah için 12,000 kilo 
koyun etin etalip çdanadığm· 
dan ihalesi 4-11 -933 cumarte 
si günü saat 16,30 a bırakıl 
mıştır. Taliplerin pazarlığa gir 
mek için o gün vaktinden ev
ve Fındıklıda 3.K.O.SA.AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(464) (5892) 

* * * 
K. O. ya bağlı lat'alarla 1. 

F. Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı ih 
tiyacı İçin pazarlığa konan 
600 kilo salçaya teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden i
halesi 4-11 -933 cumartesi gÜ 

nü saat 16 ya bırakılmıştır. Iı 
teklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün ve vak 
tinden evvel Fmdı:klıda 3. K. 
O.SA.AL. KOM. nuna müra-
caatları. (465) (5891). 

• * .. 
Oarıca Askeri SA. AL. 

KOM.dan: 
Darıcadaki lat'at ihtiyacı i· 

çin aşağıda cins ve mıktarı ya
zdı maddeler aç.ı:k münakasa i 
le satın alınacak ve ihaleleri hi 
zalarmda yazılı tarih ve gün
lerde öyleden sonra saat 14 te 
yapdacaktır. Taliplerin şart
nameleri görmek ve ihaleye iş
tirak etmek üzere Darıcadaki 
alay SA. AL. KOM. nuna mü- 1 
racaatları. (3364) (5889) ı 

Arpa 23,000 kilo 12-11-933 
pazar. 

Yulaf 27,GOO kilo 12-11-933 
pazar. 
Saman 25,000 kilo 13-11-933 
pazartesi. 

* ı:: * 
Manisa Askeri Satın Alma 

Komisyonundan: 
Manisadaki kıtaat ihtiyacı 

için 519,000, Menemendeki la 
taat için 345,000, Kırkağaçta
ki kıtaat için 345,000 kilo 0 • 

dun ayrı ayrı şartnamelerle ol 
mak üzere kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. Münakasa 
sı 1-11-933 çarşamba günü sa 
at !5, 15, 30, 16 dadır. Talip
lerın şartnameyi görmek üze-

Deniz Yolları işletmesi 
ACENT ALARJ : 

Kan.köy • KöprUbafı Tel. 4236) 

Sirkeci Mühürdar zade ha.İt Tel. :22740 

Karadeniz Sür'at Postcu-;-
Gülcemal vapuru 26 Birinci 

tefrin Pertembe 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. lnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trab-
zon, Rize Hopa'ya. Dönütte 
bunlara ilaveten Pazar, Pulat-
haneye uğrar. (5867) 

Mersin Sür'at Postası 
. Konya vapuru 27 Birinci tet-

rın cuma 10 da Sirkeci rıhtımın 
d~n kalkarak Çanakkale, iz. 
mır, Antalya, Alanya, Mersin 
Payasa. Dönütte bunlara ilave'. 
ten Tatucu, Anamur'a uğraya-
caktrr. (5868) 

Ayvalık Aralık Poatcuı 
Antalya vapuru 26 Birinci tef 

rin pertembe 17 de idare rıhtı-
mından kalkar. (5869) 7878 -- ~ 

re her gün saat 14 ten 17 ye 
kadar, talip olanların da müna 
kasaya girmek için tayin edi -
len gün ve saatlerde teklif ve 
teminat mektuplarile Manisa -
da Askeri Satın Alma komis • 
yonuna müracaatları. (5447) 

7331 
* * • 

Bursa Askeri SA. AL. Kom. 
dan: 

Bursa Askeri Lisesi için ah
naca kolan 900 adet pijamanın 
açık münakasası 2-11-933 per
ıembe günü öyleden sonra 
~at ~5 le yapılacaktır. Ta 
liplerın şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
İştirak için vaktinden evvel te
minatlarile Fırka SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. 
(3358) (5769) 

* ., * 
Çorlu Askeri Satmalma ko

misyonundan: 
Çorludaki lataat ve müesse 

sat ihtiyacı olan yerli fabrika
lar mamulatından 9500 kilo 
toz şekeri açık münakasa ile 
alınacaktır. İhalesi 4-11·933 
cumartesi günü saat 14 tedir 
! aliplerin şartnameyi görmek 
uzere her gün Istanbulda K. 
O. SA: A_L. Kom, ve münaka
s~~a ıştırak edeceklerin de 0 
gun ve vaktinden evvel Çorlu 
da Askeri SA. AL. Kom. nu • 
na müracataları. 

(3356) (5644) 7584 

lstanbul Oçitncü icra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar. 

rer bulunan 11900 lira kıymetinde gayri 
mübadil bonosu lstanbul Nukut, Esham 

ve Tahvilat Borsa;ında 11 Tefrİnisan.i 933 

cumarteıi günü saat 11 de açık arttır

ma suretile aahlacağmdan taliplerin ma 
hali mczkurda hazır bulunacak memuru 
na müracaatları ilin olunur. (9105) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Rektörlüğündenı 

. ~~hur!l'.e~in °?~cu yıl dönümü kutlulamak ve mek
tebımızın tesısının ellıncı senesi münasebetiyle mahı halin _ 
tuzuncu yazartesi günü saat on dörtte merasim icrası muk:r 
~er. ~ld~g_undan İstanbulda bulunan Mühendis arkada Iarm 
ıştıraki rıca olunur. (5lt3) 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet Mıntaka San' at mektebinin 18-10-933 ç 

b ·· .. 'h l · l k arşam 
hı~e kadar on üç ay müddetle pazarlıkla bir müteahhide a:ri 
edıle~ektir. İsteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 15 fkin:i 
'!,eşrıne kadar her gün saat 15 ten 17 ye kadar Levazım şefli
gme ve pazarlık için de 15 T. Sani 933 tarihinde tam saat 14 
le Encümene müracaat etmele ri. 

(5801) 

lstan.~wul ~illi Em!ak Müdürlüğünden: 
. M~l.ga Duyu~u Umumıy J b:nasında mevcut matbaa ma 

kinelerının Aatışı bır hafta uza ıl nışhr. İsteklilerin 28 T · · 
evvel 933 cumartesi günü saat 14 te pey akçeleril .. eşrını 
ları.(5884) e muracaat-

a. gunu ı a esı yapı ma üzere münakasa müddetleri temdit 
edı_ıen 89 kalem muhtelif malzemesi ile 17 kalem kerestesine 
talıp ~.ıkmadı~ınd~n ?I~ddetleri pazarlıkla ihale edilmek üze 

r~ 15 gun temdıt edılmq' ır. 1-1 l ·933 çarşamba günü saat 15 te 
ıh~~e yapılacaktır. Ta.ıplerin o güne kadar teklifname} · 
Vılayet Daimi Encümenine ıı•ermeltti, (5870) erı 
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Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna karıı 

pek tesirli ve taze aşıdır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

ANADOLU 
(7296) Türk Sigorta Şirketi 

4 Üncü Vakıf Han fstanbul 
---- AVCILARA---· 

1 ve kôpek Uc>lı)Cnlcrc 

en kul'vetli besleyici 
ve fenni köpeklere 
mahsus imal olunmuş. 

lhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 

ATLAS Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Bisküitlerini 
Büyük bakkaliye mağazalarından 

"•vınız. lst. Asmaaltı. Cımbız hın 

Türkiye lı Bankaıı tarafından teıkil olunmuııtur. İdare mecllıl ve müdürler 
heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
ti.dir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen acentalarının hepıl Türktüır. Tür
kiyenln en mühim mUeııeıelerlnln vebankalarmın ıigortalarıo\ icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil No. 20 Tel: il 096. [8727] 

7714 

rr. A. KUTİEL 
ıigortalannı en iyi şeraitle ,-apar. Haıar vukuunda zararları sl\r'at ve kolaylıklı öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: fst. 20531 6983 

Karaköy, Topçular caddeai No. 33 
(7971) 6997 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Keşan Memleket hastanesinin ihtiyacı olan 51 kalem ~1~: 

tı tıbbiye münakaşaya çıkarılmıştır. 5-11-933 pazar g~~ 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin alalı tıbbiyenin cins ve şeraıtı 
ni görmek üzere İstanbul ve Ankara' da Sıhhat Müdürlükle 
rine ve Edirne de Daimi Encümene müracaatları. (5874) 

lstanbul Birinci ifliı memurluğundan : 
Müflis lstepan Bekyan ef. masasına ait alacaklılar sıra defteridir. 

Alacaklıların Talep Kabul 

No. isim ve hüviyeti 

1 - 1 nciçta Anonim şirketi vekili : 
Marko Naum B. 

2 - Nobar Bekinyan ef. l<apalı çar• 
ıı Perdahcılar sokak No. 3. 

3 - T. Perleman ef. altı parmak 
han No. 22. 

4 - Boğus Arapyan ef. Büyük çar• 
§1 Çuhacı han No. 25. 

5 - Tatyos K2rak•• ef. çuhacı 
han No. 50 

olunan olunan 

3144 96 3144 96 

2500 00 2500 00 

250 80 250 80 

357 00 357 00 

2000 00 2000 00 

8252/ 76 8252/76 

;ırası -
6 

6 

6 

6 

6 

Müflis Istepan Bekyan efendinin masasına müracaat eden bet dfacaklıdır. 
Bunlar sekiz bin iki yüz elli iki lira yetmiş altı kuruş alacaklarının kayt ve kabulü
nü istediler. Yapılan tetkikatta bu talepler vesaika müstenit olmakla cümlesinin 
kabuluna karar verilmiş ve hepsi altıncı sırayı teşkil etmişler ve iıbu sıra cedveli 
tanzim olunmuştur. Müflis alacaklıların• karşı konğurdato teklif eylcmiı ve bu 
teklifin müzakeresi lazım gelmiıtir. ikinci alacaklılar toplanması 933 2 ci teırinin 
15 ci Çar,amba günü saat 14 te yapılacağından alacakları kabul olunanların top· 
!anmada hazır bulunmaları tebliğ ve ilan olunur. (9124) 

Marmara Ussubahri ve Müstahkem 
Mevki kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kumandanlıkça yap lacak su tesisatı için tefrişat i 

şini usta ve mühendislerı marifetiyle nezaret ve kontrol ettir
mek şartiyle (74) kalem pik boru ve teferruatı aleni müna 
kasa usulile satın almacaktır. 

2 - Münakasa İzmit Üssübahri Mst. Mv. Kumandanlı
ğı satınalma komisyonunda İcra edilecektir. 

3 - Münakasa 15 2. Teşrin 933 tarihine rastlayan çar 
şamba günü saat 14 te dir. 

4 - istekliler Yevmi mezkurda biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 iğreti güvenmelerile komi ;yona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa ~artlal'ı kağıdı ve merhutu liste 
ler komisyondadır. Aynı za nanda İstanbul Deniz Leva
zım Satınalma Komisyonunda her gün görülüp alınabilir. 

--------------------------------~<5876L_ 
Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Cinsi Mıktarı 
Böhler Çeliği 610 Klg. 
Muhtelif Ege 1360 Tane 
Erkek Klavuz 165 ,. 

w Modul Çakısı 1 12 ,. 
Freze Desteresi 12 ,, 

Yukarda cinsleri yazılı malzemenin münakasa müddeti 
1-11-933 çarşamba gününe uzatılmıştır. Taliplerin o gün saat 
15 şe kadar teklif mektuplarını Vilayet Encümenine gönder-

. meleri ve bizzat müracaat etm?leri. (5872) 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdiriyetinden: 

Teraküm etmiş hurda saç, demir, kazan ve şaftlarla n:Üs· 
tamel tezgahlar ve kiremit ve kuru çıra pazarlıkla satılacağın
dan t!ılip olanların 300 lira pey akçesile beraber İkinci Teşri 
nin (6) tıncı günü saat (14) te Azaokapı da Fabrika ve 1-la
vuzlar Müdüriyetinde bulunmaları ilan olunur. (5886) 

~ Cümhuriyetio onuncu yıldönüıııü bayramını ~

Büyükada Fabrikasının 

ADALAR RAKISI 
Bir kat daha neşelendirir. •f9038] 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Edirne Memleket hastanesinin ihtiyacı olan 146 kalem 

ilaç münakasaya çıkarılmıştır .. Haçlar 8-11-933 çarşamba gü 
nü saat 15 le Vilayet'Daimi Encümeninde ihale edilecektir. 
tlaçların cins ve şeraitini görmek İstanbul ve Ankara'da Sıh 
hat Müdürlüklerine ve Edirne de Daimi Encümenine mü
racaatları. (5873) 

111 
- Ingilfzce ve Fransızca -

Ayda 1 Lira 
· Başka ücret yok 

HAFTADA İKİ AKŞAM 
1 İkinci Teşrinde başlıyor. 

Ayrıca ayda (ört liraya 

~EMAN DERSLERi 
Haftada bir ders 

Amerikan Erkek Lisan ve ticaret Dersanesi, 23 Alemdar caddesi 
~ . . ., . ,. 7783 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Mülhakattaki Etibba, memur ve müstahdemler için nü • 

munesi veçhile 106 muşamba yağmurluk ve 67 gemici mu -
şambası alınacaktır. 5 Teşrinisani 933 pazar günü saat 14 te 
İstanbulda Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezin
de müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. Ta -
liplerin şartnameleri görmek üzere mezkiir merkez levazım 
memurluğuna ve Ankarada Umum Müdürlük Ayniyat Muha 
sip Mes'ullüğüne müracaatları (5625) 7590 

1 DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESi iLANLARI 1 
3000 adet telgraf direği kapalı zarfla münakasası 

15-11-933 çarşamba günü saat 15 te İdare binasında yapı
lacaktır. Fazla tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde 
beş liraya satıla~ şartnamelerde vardır. (5731) 7706 

Eskişehir Deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin ka
palı zarfta münakasası 13-11-933 pazartesi günü saat 15 le 
Ankarada İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara 
ve Eskişehir veznelerinde birer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. (5824) 7839 

700 kilometreden fazla mesafelere yapılacak : 
Çimento, alçı, kiremit na 'diyatına 1-11-933 tarihinden 

itibaren yeniden tenzilat yapılmıştır. Tafsilat için istasyonla
ra müracaat eclilmesi. (5b34) 7841 

Asğari 13 ton ücrteine ta Jİ tutulmak şartile : 
Her Nev'i çam, kayın ve gürgen ağaçlarından yapılmış 

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

Yumurta, Meyva, sebze sandıkları gibi ambalajlarda 
kullanılmak üzere işlenmiş ve ha:ıırlanmış tahtalara, 1-11-
933 tarihinden itibaren yeni bir tarife tatbik edilecektir. 

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

1 den 100 kilometreye kadar 4 kuruştur. 
101 den 300 kilometreye kadar 100 kilometre ücretine ila· 

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

ne ilaveten 1 kuruştur. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi. 

(5833) 7840 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Adalar - Yalova hattının 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
tın Cumadan maaada günlere mahsus tarifesinde saat 6,30 
da hareket eden (109) No. lı sefer 28 Teşrinievvel 933 tari 
hinden itibaren Y alovadan kalkmıyarak 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. lı seferde 
28 T eşriinevvel 933 tarihinden itibaren doğru Heybeli ve B. 

1 Adaya akdar gideeck ve Yalovaya gitmiyecektir. (5860) 
7876 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Vilayet Mıntaka San'at ve Yatı Mekteplerinin ihtiyacı 

olan 4500 kilo Sade yağına talip çıkmadığından pazarlıkla i
halesi yapılmak üzere müddeti 15 gün temdit edilmiştir. 
1-11-933 çarşamba günü ihaleıi yapılacaktır. Taliplerin o gü 
ne kadar teklif mektupları Vilayet Encümenine !fÖndermele
ri. (5871) 

A!)rıların ve so!)uk algınlı!)ının seri ve 
'kati tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB alimeti farikasını taşıyan ha• 
kiki ASPIRINdir. 

Istanbul Üniversitesi 
Eminliğin den: 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümünü kutlulama mü 
nasebetile Üniversitede bir konferans serisi tertip edilıniş 
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 Fa:ııl Bey. 
" İki devrin Hukuku - Mual 
lim Sıddık Sami Bey. 

2 - 26 Teşrinievvel perşembe: " Cümhuriyette Otorite -
· Muallim Menemenli Etem Bey 

" Cümhuriyette tarih telakki 
si - Prof. Muavini Şevke 
A.:iz Bey. 

3 - 28 Teşrinievvel cumartesi: "İki devrin sıhhiyesi- Prof. 
Muavini F ahrettin Kerim Bey 
" Cümhuriyette ilim ve kül 
tür - Prof. Muavini Tevfik 
Remzi Bey. 

Ayrıca Bayram geceleri Profösörler ve Talebe tarafın
dan Üniversite meydar.ı d'\ hitabeler yapılacaktır. Bu konfe

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

(5852) 7846 

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

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönü münü büyük bir canhl.kla kutlulamak İ· 
çin üç gün sürecek olan şenliklerde muhterem halkımızın gidiş ve gelitlerini ko· 
la)<laştırmak üzre 29,30, 31 Birinci Teşr İn 1933 tarihinde Tramvaylarımızda ten
zilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Mutat tarifemize göre vasati heoapla % 36 nispetinde tenzilatlı olan bu tarife
de yolcu biletlerinde % 38 ve diğer bilet !erde % 59 a kadar yükselen büyük bir 
tenzilat vardır. Fazla izahat için bekleme yerlerindeki tarifelere müracaat. 

(8825) (7759) 

Maarif Vekaletinden: 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetil4 

Ankara Ticaret Lisesinde bir kitap teşhir ve satı§ sergi
si açılacaktır. 

Muhtelif kitap evlerinin hususi barakalarla iıtirak e
decekleri bu sergide müstakil baraka tu\amayan tabilerle ken 
di hesabına telif ve tercümeler yapan serbest muharrirler için 
de husu•i bir pavyon bulunacaktır. 

Umumi pavyonda eserlerini teşhir etmek ve sattırmak is
teyen küçük tabilerden beş 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 için ayrı ücret alınmaz. 

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

(5838) 7842 

latanbul Liman Şirketinden: 

Muamelat Şubesinin Nakli 
Tüccara ve kumpanyalara kolaylık olmak üzre, Liman Hanın
daki muamelat 'ubesi, Galata Yağkapanındaki vesait ve ha
reket şubesinin bulunduğu mahalle naklolunmaktadır. Yeni 
telefon No. su 40094 dür. 28 T. Eve! 933 cumartesi sabahından 
itibaren muamelelerin yeni binada yapılacağı alakadarlara ı 

m.>ilan olunur. - (9121) Umumi Müdürlük ..... 

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


