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İhracat maddelerimiz için 
vekalet mühim kararlar almak 
üzeredir. Celal Bey bir tetkik 
seyahatine çıkacak. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

F ransada buhran devam 
ediyor. Eski bahriye nazırı 
M. Sarraut'nun yeni kabineyi 
teşkil edeceği zannediliyor. 
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•• • • •• um ss er ostlarımızı Ü.ıs.m. .... 
arasında şehrimize geldiler ve akşam Ankaraya gitti 
Heyet reisi diy_9r ki: " Size kardeş Rus ordusunun YENi BİR İNKILAP 
YENİLMEZ TUR ordusuna selamlarını getirdim,, Köylü kadınlar muhtar ... 

Moskovadan gelen Sovyet heyeti ile buradan . giden heyetimiz Sivasto
polda na~ıl karşılandı? - lzmir 

vapurunda samimi saatler - Boğazda candan karşılanma - Dünkü ziyafet 
~~~~~~~~~~~ ... 

Mis af irlPr dün akşam Ankara ya hareket ettiler 

Rus dostlarımız 
Aramızda 

_.,_ 

Sovyet Rusyanın Gazi Türki
yesine selamlarını getiren müm
taz bir heyet dündenberi toprak
larımıza ayak basmış bulunuyor. 
Heyet dün akşam üzeri cümhuri
Yetimizin onuncu yıldönümünü kut
lulama merasiminde bulunmak ü
zere Ankaraya gitmittir. Sovyet 
Rusya ve Türkiye dostluğu harp· 
sonrası beynelmilel hayatının en 
eski dostluğudur. Denilebilir ki 
bu, artık yeni siyaset aleminin bir 
an' anesi halini aldı. Geçen ak· 
fanı tereflerine ziyafet verilen Rus 
tayYarecilerindel\ biri diyordu ki: 

Muhterem misafirlerimiz /zmir vapurunun güvertesinden lstanbulu temaşa ediyorlar. 

- Milletler arasında en devam
lı dostluk, mütkül zamanlarda te
essüs eden dostluktur. 

Türk • Sovyet dostluğu her iki 
memleket için de mütkül olan za
manlarda batlamıttır. Komtu Rus• 
ya, Çarlık idaresini yıkarak mu
kadderatına hakim olur clmaz, 
harbin başında bu kadar S\\<lak•t
le yardımlarına koştu[u ıevlet
ler, memleketi dört ı. •11 /ından 
İstila etmeğe batlamışla rd'ı. 

Sovyet Ru3ya bu di:nkü dost
larile boğuşurken, Tür: ı milliyet
perverliği de kendi ana yurdunda 
ayni tecavüze maruz kalmıştı. İş
te yeni beynelmilel hayatın eski 
bir an' anesi halini alan dostluk 
münasebeti, bu müşkül zamanlar
da teessüs etmiştir. Sovyet Rusya, 
Türk milliyetperverlerine yardım 
elini uzattı. Milli mücadelenin 
muvaffakıyete iktiran etmesinde 
büyük timal komşumuzun bu yar-
dımının mühim bir amil olduğu 
daima her Türkün şükranla tek-
rar ettiği bir hakikattir. 

Bu dostluk o zamandanberi bir 
çok imtihanlardan geçmiştir. Sov
yet Rusya ile Cümhuriyet Türki
yesi beynelmilel hayatın her saf
hasında daima beraber yürümüş
lerdir. 

Dostumuz Sov • 
yet bükümetinin 
muhterem mümea
ıilleri, emirlerine 
tahsis edilen lzmir 
vapuru ile dün &a• 

bah saat on birde 
latanbula geldiler •. 
Aziz misafirleri • 
miz, kendi toprak- . 
!arından pek müs
tesna tezalıürat a .. 
raaında aynldılıır. 

ve bizim kara au]a .. 
rımızın hududun • 
dan itibaren çok sa 
mimi ve hararetli 
bir surette karşılan 
dılar. Misafirlerimi 
zi almak Üzere iz. 

Ceneral Voroşiloll Hz. Galata 
halkı selamlıyorlar. 

rıhtımında 

mir vapurile Sivaatopola giden arka
da§ımız, bu seyahate ait intibalarmı 
ıöyle kaydediyor: 

Sivastopolda 
Karadenizin enginlerinde, bütün 

bir gün ve bütün bir geceyi müthit 
çalkantılarla geçirdikten sonra sah 
günü akıamı hava bir parça ya!ı§tı. 
Fırtına, oldukça hafiflemiıti. Fakat, 
dalgalar lzmir vapurunun yolunu çok 

I 

kestiği için, gece yanaından evvel, Si
vaıtopola varacağımız pelt' ümit edil
miyordu. Saat 9,S ta körfozin batında 
ilk fener görününce hepimiz güverte· 
ye fırladık. Vapur. gitgide yavaıladı. 
Kendimizi ıııl ııılı yanan bir §ehir kar 
fı11nda bulduk. Biz, arad~ bir yanıp 
sönen bu 1şıklan ıeyerderken, bir mo
tör gürültüsü duyuldu. Siyah bir ci • 
&im, vapura doğru yakla§ıyordu. lzmir 
vapurunu karıılamağa gelen Ukran
y~ ve Krım hükümetlerinin mümes -
ailleri, bu motörde imiıler. Derhal İs· 
kele indirildi. Mümessiller vapura alın 
dılar. l:dllir vapurundaki heyetimizin 
değerli ' reiai Nrazaller Paşa ve cidden 
kibar ve liyakatli arkadaıları Mira
lay Hüaeyjn Rahmi, Miralay Nuri, 
Kaymakam Rahmi ve Bahaettin Bey· 
ler, mümessilleri karşılayarak salona 
a.ldılar. Burada kendilerine muhtelif 
T~rk likörleı:inden ikram edildi. içi· 
D?-.1zde geceyı vapurda geçirmeği dü
ıuner:I.e~ çoktu. Fakat, Ukranya mÜ· 
mes&ılmın ısrarı Üzerine hep birlikte, 
karaya çıkılmasına karar verildi. Va
purumuz, ağır ağır rıhtıma yana~ıyor 
du. Türk ve Sovyet bayraklarile de 

(Devaıru S inci ••~iie.d.11.l__ 

-

Vorotilof Cenaplarının reisli
ği altında dündenberi memleketi
mizde bulunan muhterem heyet a
za11 görmütlerdir ki haklarında 
gösterilen kabul, bu nevi ziyaret
leFde gösterilmesi taamül halini a
lan resmiyet çerçevesinden dıtarı 
çıkmış ta iki komşu memleket a
rasındaki eski dostluğun samımı 
bir tezahürü teklini almıttır. Muh
terem heyet azası memleketin her 
tarafında kalpten gelen ayni sa
mimi ve sıcak kabulü görecekler
dir. Bu, Cümhuriyet Türkiyesinde 
s.ovyet dostluğunun siyaset sahne
smden milletin kalbine intikal et
tiğini gösterir. 

lzmir vapurumuz dün limanımıza gelen Sovyet kruvazörleri ile birlikte limana girerken ..• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nafia vekili Fuat B. oldu 
Hilmi B. istifa etti 

FuatB. Maliye vekil 
Jiğini de vekaleten 

idare edecektir --- • 
ANKARA, 26. A. A. - Bir müd-

detten beri rahatsız bulunan Na
f a Vekili Hilmi Beyfendi bugün is
tifa etmittir. 

Nafia Vekaletine Elaziz mebusu 
Fuat Bey tayin edilmiştir. Fuat 
Bey maliye vekilliğini de vekaleten 
idare edecektir. Hilmi Bey tedavi 
için Avrupaya gitmek üzre bu ak-

Bu dostluk iki memleketin men
faatlerine uygun olduğu kadar da 
Yakın şarkta sulh ve müsalemeti 
kafildir. Sultanların Türkiyesi i
le Çarların Rusyası arasındaki si
yasi rekabet ve boğuşma asırlar
ca zaman dünyanın bu tarafını 
karışıklık içinde bırakmıştı. Sov
yet • Türk dostluğundan sonra 
yakın şarkın siyasi manzarası büs
bütün değişti. Binaenaleyh muh- ------'""""""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""' ..... 
terem heyetin onuncu yıldönümü- altındaki heyetin cümhuriyetimi
nü kutlulayacakları tarihi hadise, zin onuncu yıldönümünü kutlu
yalnı:ı dost ve komşu bir memle- lama merasiminde bulunmak üze. 
ket rejiminin değişmesi değil, ya- re memleketimizi ziyaretleri, her 
kın şarkta yeni bir devrin başla- gün daha samimi bir şekle giren 
ması hadisesidir. O devir ki her Sovyet · Türk dostluğunu bir kat 
iki memlekette yaşayan insanlara daha takviye edecektir. Kıymet
sulh, müsalemet, mütekabil saygı li misafirlerimize "hot geldiniz,, 
ve sevgi getiı di. Her iki millete derken, onların muhterem tahıs
çah~ma ve inkişaf imkanlarını te- larında dost ve komşu Sovyet Rus-
min etti. yayı selamlarız. 

Vornşilof CPnaplarının reisliiH Ahmet ŞUKRU 

Fuat Bey 
tamki trenle tehrimizden hareket 
etmiştir. 

Amerikan ordusunda yeni 
otomobil ve tayyareler 
VAŞiNGTON, 26. A. A. - Harbiye 

nazarcti ıo milyon dolarlık otomobil ve 
ıs '\nityon dolarlık da tayyare almak fik 
rinde olduğunu i)in etmİJlİr,. Ancak bu 
mübayaat münhaırran milli kalkınma 
programını kabul etmi§ olan firmalardan 
yapılacaktır. 

1 Ankarada 
Görülmemiş 
Kalabalık 
Cümhuriyet merkezi he
yecan ve sevinç içinde 

Ankara §İmdiye kadar görülmemi§ 
bir hey~can. ve sevinç içindedir. Cadde· 
!er geçılemıyecek bir kalabalıkla dolu

( Devamı 5 inci sahifede) 

Bulgarlar bir heyet 
Gönderiyorlar 

--o--

Bulgar Maarif nazırı ile 
ceneral Markof geliyor 

Dost ve kom§u Bulgar hükumeti 
cümhuriyetin onuncu yıldönümü bay 
ramında Bulgar hükiimeti namına mu 
rahhaa olarak Maarif nazırı M. Boya· 
ciyef ile Ceneral Markof'u göndermek 
tedir. Muhterem misafirler.imiz bu sa 
bahki ekspersle Sofyadan ıehrimize 
geleceklerdir. Misafirlerimiz Sirkeci 
garında vali ve belediye reisi Muhit -
tin Bey, Bulgar aefaret ve konaolosha 
nesi erkinı tarafından kar§ılanacak • 
tardır. 

Misafirlerimizin istirahatleri için 
Perapalasta claireler hazırlanmıştır. 
Bulgar nazır ve cenerali bu aktamki 
trene bağlanacak olan hu•usi vagon • 
la :6-n~araya. gideceklerdir. Bulgar 
sefıresı de bu \'agonla Ani.araya gi • 
deccktir •. 

oluyor -Af kanunu çıktı 
Mecliste iki kanun kabul edildi 

Dün Mecliste münakaşalar oldu - Dahiliye vekili 
ve RecepB.in nutukları-Af kanunu-İtirazlara cevap 

ANKARA, 26 (Telefonla) -
Büyük Millet Meclisi bugün iki 
celse akdebniştir. Birinci celse ruz .. . 

1 

namedeki maddelerin müzakeresi -
ne hasredilmi§ ve bir buçuk saatlik 
bir fasıladan sonra saat on altıda 
Kizım Paıanm reisliğinde tekrar 
toplanarak iki mühim kanun layiha 
sının müzakeresini yapmı§tır. Türk 
hayatında erkeği ile birlikte her hiz 
meli ifa eden kadınlarımızın köy 
muhtar)ığma ve ihtiyar heyeti aza
lığına intihap olunmaları gibi bü - ' 
yük bir gayeyi temin eden ve köy 
kanununda tadilat yapılmasına da
ir olan layihanın müstaceliyetle mü 
zakereaine karar verilmiı ve bu mü 
nasebetle ilk sözü alan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey k11a ve ve· 
ciz bir nutukla inkılabımıza yeni 
ve ıerefli bir inkılap daha ilave e -
den bu yeni kanunun maksat ve ma 

Recep Bey 
Müteakıben Halk fırkası umumi 
katibi Kütahya mebuıu Recep Bey 

(Devamı 2 inci sahifede) 

150 mahkum, 400 kadar 
mevkuf tahliye edilecek 

Af kanunundan İstanbulda istifade ede 
cek mevkuf ve mahkumlar kaç kişi? 

Metni dün .. gazetı;lerde neıredi!en Af ~:'nu~u henüz müddeiumumilii:e 
af kanunu dun hapısh~ane ve tevkıf.: teblıg edılmemiş olduğu için tatbikı 
hanede en heyecanlı mubahase ve mu.. etra~ında .. harekete geçilememiş, yaJ-
n:-ka§a '."'evzuu oh~.uıtur. lsta'..'bul ha nız ıhzarı bazı faaliyetler yapılmııtır. 
p!shanesınde 700 küsur mahkılm, tev- Bu yapılan istihzarat dosyalann tas • 
kıfhanede de gene bu kadar m ev t.t ,f nifinden ve aften istisna edilen ka _ 
vardır. Üsküdar hapishaneıindeki çakçılık mahkümları ile zimmet ihıi-
2~0 ~a~~üm.i~e ı8 mevkuf b~ ye· liıs irtikap, irtiıa ve müzayedeye' fesat 
kuna ıblag edılınce latanbuldakı mev kanıtırma İ§lerinden mahküm olanla· 
kuf ve mahkllmların adedi bin yedi • rın evrakının tarifinden ibarettir Ha-
~zü ge.çm_~kte.d!r, af kan'!nu~un bu pi•hanede ıso den fazla kaçakçılık 
bın Y.~dı yuz ~ı~ı arasındakı munaka· mahkumu 23 kadar da mevkuf var . 
ıa mubahasesının ne kadar heyecanlı dır. lrtiki.p irtİ§a ve buna mümasil 
olduğunu tahmin etmek pek kolaydır. (Devamı 4 ncü sahifede) 

•• 
Uç bin izci dün iki trenle 

Ankaraya gitti 
Her yer~e hazırlık bitirilmek Üzeredir 

izci kız;lar dün Ankaraya 

:Ankaradaki geçit resmine iıtirak 
edecek olan lstanbul izcileri ve Üni
versite talebesi dün akıam iki hususi 
trenle Ankaraya hareket etmişlerdir. 
Trenler saat 8,S ta kalkmııtır. Oni • 
versite ve yüksek mektepler namına 
ı SO talebe, muhtelif mektepler izci • 
!erinden üç bin izci Ankaraya gitmiş· 
tir. lstanbuldaki hazırlıklar bugün de 
devam edecektir. Kutlulama komite·. 
si bugün de içtimalarına devam ede • 
cektir. 

Ankaardaki büyük kutlulama ko· 
misyonu riyasetinden dün müstacel 
bi rtelgraf gelmittir. Bu telgrafta, Is
tanbulda bayram İçin neler yapıldığı· 
bayramdaki merasimler, halkın heye· 
canı, vesaire için mufassal bir rapor 
istenmetkedir. Bayram ertesi muhte • 
lif makamlar bu husustaki raporu ha 
zırlaycaklar vt" Ankaray agönderile
cektir. 

'.Askeri müzede canlı bir tablo 
Cümhuriyet bayramının üç gününde 

(Devamı S_j1_1çj_sahif~de) 

gitmek Üzere vapurda ..• 

Ziraat Bankası önünde madalya 
almak için .. 

• 



Köylü kadınlar 
(B•~' 1 inci sahifede) 

:1ijk•jroedn bu roldn attığr &.dJD\'! ta.k· 
.iı,. .. it ıükran:. rad•tmif ' cümhurı • 
vet Türkiyıe.aind• TürLı kadınrntt ve • 
~ilton haklı mevkiln bir \ahlilini rap . ." 
mtotrr. L.lyibanın hirlncl madde:&ı mu
zakcıre e-dilirken ca~ian~ep me~~·u 
Reşit Sey (!htlya.r mocliıi) tabırıı;ıe 
itira:x etmio, genç kadın ve e.rkekle~ın 
da dahil olabi1eceği böyle hır meclı~e 
verilen adın değiştirilmesini iatemiştır. 
A1kış ve tebessümlerle karşılanan bu 
itiraza Şükrü Kaya Bey cevap vere • 
rek ezcümle edmiştir ki: . 

- Bu tabirde (ihtiyar) , (genç) ın 
rnukabili değildir. Muhtariyetten ge • 
lir. Köylerin kendileri~e gö~e. muht~r 
bir idareleri vardır. Bız tabıriD yerı -
ne münasip başka bir tabir bulama • 
dık. ileride münasibini bulunca de .. 
ği;ttiririz. . . 

Layihanın diğer. maddel-:rı •!ra ıle 
görüşüldü ve heyetı umumıyesı reye 
konarak alkı1lar arasında kabul edil-

di. d 
Bundan sonra kürsüyü işgal e en 

Afyon mebusu Ali Bey af. l~yiha.smın ' 
müstaceliyetle miizakeresını teklıf et• 
mit ve kabul edilmiştir .Layihanın he· 
y~li umumiyesi üzerinde ıöz alan De
nizli mebusu Emin Arslan Bey bazı aa 
b1kalılann aften istifade etmelerinin 
memleketin umumi emniyet ve buzu .. 
runu ihli.1 edip etmiyeceği noktasına 
İHaret etmİ§ ve hu huşsutalci endişeJe .. 
rine hükllmetin cevap vermesi ricasın 
da bulunmuştur. Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Bey cevabında kanunun .. endi~~ 
edecek tarafı olmadığını tebaruz ettı
ı·erek bu kanunun bir umumi af ka .. 
nunu değil, sadece af kanunu olduğu 
nu sövlemiştir. 

Müteakıben maddelerin müzakere
.sine geçilmiştir. Adliye encümeni maz 
bata muharriri Salahattin Bey her 
maddenin miizakeresinde lizrm gelen 
izahatı vermiştir. 

Sekizinci madde görüşülürken söz 
alan Urfa mebusu Ali Saip Bey yüz 
cllililderi aften İstifade ettirmediği i · 
çİn hükümete teşekkür ederek edmiş 
tir ki: 

- Fakat bunlarla fzmir suikastçi
lerini mükayese edeceğim. ı50 likler 
b;r vatanı öldürmek istediler~ Suikast
çılar ise diinva kı•rulaltdııı.,.. J,,,.-: -· - •1 
görülmemi§ bir millet reisini öldürüp 
vatanı öldürmek istediler .. Bunt=ır 11.a 
yüzle dönecekler, ne yüz1e karşnmza 
çıkacaklar. Tarihte böyle suikastçılar 
affedilmiş midir. Bir affi umumi ol · 
,...ydı, ,bir şey •Öylemezdim. ı50 likle
ri affetmeyip bunları affetmek doğru 
değildir. Ne onlar, ne de bunlar. Bu • 
nu istemek bu vatanın ve bu toprağrn 
hakkıdır. 

Şükrü Kaya Bey Ali Saip Bey~n 
içtİR <alonunda taraftar bulan bu ı· 
tirit7ttıa cevabında demiştir ki:-

"T arihte vatana suikastedenler 
mahkeme tarafından cezalarını gör
müştür. Affını istediğimiz şahıslar 
büyük cezaya duçar olmuş in•anlar 
değildirler. Azami ceza müddetleri • 
n İn on senedir. allı senesi esasen geç -
miştir. Bununla beraber arkadaşları 
büyük şefim büyük Gazinin bu husus
taki merhametini de gözönüne almak 
lazımdır. Bizzat kendi tahsına yapıl • 
nıış suikastın affedilmesi arzu.sunu öte 
den bPri izhar etmekteler idi. Ve ba..ı 
nu hükfunetten istemi§lerdir. Binaen• 
aleyh Büyük Şefin kendine has olan 
bu büyük i.tifetini kabul etmenizi ri
ca ederim. 

Bu izahattan sonra müzakereye de 
vam edilerek af kanunu kabul olun • 
muştur. 

1".:&nunun ana hatJarma göre: kanu 
nun ferl ceza veya para cezaaıyle bir .. 
ilkte yahut yalnız olarak yukan had
di beş seneyi geçmiyen hürriyeti Bağ
layıcı bir ceza ile veyahut yalnız para 
cezaoiyle cezalandırdığı suçlardan do· 
layı maznun bulunanlar hakkında ta
kibat yapılmayacaktır. Üç seneyi geçmi 
yen hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya 
para cezaıiyle mahkUm olan1ar feri 
cezalara da şamil olmak Üzere affe
dilmetkedir. Hükmedilmiş veya edile
cek olan on seneden fazla cezaların 
beş senesi indirilmektedir. Şu kadar 
ki geri kalan ceza mikdan yedi sene
den aşağı olmaz. Müebbet kalebentli
ğe mahkıl.m olup ta ceza kanununun 
588 inci maddesi ile cezaları sürgüne 
çevrilenlerin cezaları on seneye ve mu 
vakkat kalebentlik cezasiyle mab • 
kum edilen mefsuh terakkiperver frr· 
kası mensupları ve diatelcularla lzmir 
suikastı mahkiimlan affolunmuftur. 

Zimmet, ihtilia, irtikap ve İrti,a, mü
zayede ve münakasaya fent karıttırmak 
ve kaçakçılık fiillerinden birile maznun 
veya mahkiiın olanlar, hırsızlıktan mü
kerrer ve diğer cürümlerden her hangi 
birile ikiden. fazla mahkum olanlar, 
Türk ceza kanununun ıo uncu babının 
ikinci faslında yazılı yağmaya, yol kea
ıneğe ve adam kaldırmağa müteallik suç 
fardan birile maznun veya mabkiiın <>
!anlar Türk ceza kanununun 271 inci 
maddesine ve 449 uncu maddesinin 2 
numaralı bendinde yazılı cürümlerden 
birile maznun veya mahkUm olanlar 
devlet hizmet ve mÜeHesatmda istihdam 
edilmemelerine dair karar verilenler 
bu kanunun bükümleri haricinde bıra
kılmalıtadır. Ali karar heyetince İntaç 
edilmiyen evrak devlet ıurasına tevdi 
ve mülkiye daireıince altı ay iginde 
1289 numaralı kanun dairesinde tetkik 
olunarak karara bağlanacaktır. Hilafetin 
ilgasına ve Osmanlı hanedanının Tür
kiye cümhuriyeti memleketi haricine 
çrkardmasma dair olan 431 numaralı 
kanunda ya;ııılı eşhas ile Lausanne mua
hedenamesile merbutu affı umumi pro
tokolunda istihdaf edilen 150 şahıs af· 
fedilmemiştir. Bundan maada kanunun 
af hakkındaki hükümleri 2!) temmuz 
1933 tarihinden sonra i~lcnmi~ olan cü
riımlere şamil değildir. 

Kanunun heyeti umumiyesi kabul 
edildiği 7amart s~at (17) yi 38 geçİ· 
yotdo. l\Hllet Meclisi bir teşrinisani 
rint1 "~"t on dörtte top1anacakhr. 

Kilhııl ~d;/,,n iliger kıınun/qr, 
Aı'\ .RA!l .\, 1,;: A. A.'- a: M. Mec': 

lisi Lııı;u:J L,,~~1 •t..! ~ .. _; ccise yapmıştır. 

ı 
muhtar oluyor 

Esat Beyin riyaset ettiği birinci cel
!ede devlet memurları maa~atının tev 
bit ve teadülü hakkındaki kırnunun 
yedjnci maddeainin ıon fıkaraıntn ve 
askeri memurlar kanununun dördün
cü madde•İnİn tef.iri hakındaki bütçe 
encüm'°ni ma.zhala.la.n taıvip edilmiş .. 
tir. 

Hudut ve sahiller ıihhal umum mÜ· 
dürlüğünün 1933 senesi bütçesinin fa .. 
aıl ve maddeleri arasında beJ} bin Ii~ 
ra1ık münakale yapılması ve iki bin 
liralık munzam tahsisat verilmesi hak 
kmdaki kanun ile dört zabit ve beş 
nefere verilecek olan iki bin üç yüz lİ 
ra para mükifatının 933 bütçesinin 
mütekait dul ve yetim maa§ ve tahsi
satları foslıdan tesviyesine dair ka· 
nun layihaları ve Ankaradaki Afgan 
sefareti binasının Afgal'ı hük!metıne 
temlik edilmesine dair kanun kabul e· 
dilmiştir. 

Reis K&znn Paş.a Hazretlerinin ri
yaset ettiği ikinci celsede köylerde he· 
yeti ihtiyariye intihabatında kadına 
aeçmek ve seçilme lıhakkınm verilme
si için köy kanununun 20 ve 30 uncu 
maddelerinin deği§tirilmesi hakkında
ki kanunun müataceliyetle ve terci
han müzakeresi kabul olunmuttuT. 

Dahiliye vekilinin nutku 
Bu münasebetle söz alan Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Bey demiıtir ki : 

Türk kadını 
Ttasvibi alinize arzolunan bu kanun 

layihaaı Türk inkilap ve Cümhuriyeti· 
nin yürümekte olduğu esaslı temeller• 
den birine konulan yeni bir taştır. 
Türk kadını tarihin ilk devirlerinden 
beri daima faziletin, cesaretin, şecaa .. 
tin ve ayni zamanda yu~·t sevgisinin 
51cak bir kaynağı olmu§tur. Eğer Türk 
çocukları tarihte büyük şerefler ka
zannu,larsa ve diğe rmilletle rarasın 
da serefruz olmu~larsa ,emin olunuz 
ki bu, ana kucağında aldığı terbiye sa 
yesinde olmuştur. Eğer Türk çocuğu 
zinde ve sihhatli ise, güçlü ve kuvvet· 
li İse emin olunuz ki bu, anasının da· 
marlarında cevelan eden kanın temiz 
liği ve terbiyesinin sağlamlığmdandrr. 
Eğer Türk çocuğu tarihte en yüksek 

seciyeli bir insan olarak tanınmı~sa, 
eğer Türk çocuğu dünyada en yük•ek 
insaniyetperver olarak tanınmış emin 
olunuz ki ana kucağında aldığı şef
katten mülhem olmuştur. 

Türk kadtnının mezaya:unr saymak 
malfunu ilm kabilinden bir şey olur. 
Kendisi evinizin müdürüdür. 

Köyde de köy iktisadiyatnıın mü 
durü .,dur. Her hangi bir köye gider 
seniz en evvel karşınız>'\ köyün ikt•~a
diyatıru idare edenin kadın olduğunu 
grürsünüz. Kadına evinde olduğu gibi, 
belediyelerde olduğu gibi köylerde de 
idare hakkını vermek bir vazifedir. 
Köyde muhtar olmak ve muhtar inti
hap etmek hakkını vermekle kendi
sine karşı ~ükran eseri gösetnniyoruz. 

Kendisinin zaten ve tabiaten haiz ol 
duğu hakkını kanunen ifade etmiş 
oluyoruz. Bu köy kanunu hakkında 
gstereceğimiz alaka, yenilik Türk ka 
dını için şurada dikdiğimiz abideden 
daha C'l'Üzel, daha insani bir abide o
lacaktır. Heyeti umumiyesi Türk ka
dınına köylerde de haklarını veren bir 
kanundur. 

Teferruata girişildiği vakit başka 
rnal\ıınat istenilirse arzederim. 
(alkışlar.) 

Recep Beyin nutku 
Müteakiben söz alan C. H. Fırkası 

katibi umumiyesi Kütahya mebusu Re 
cep Bey : " Büyük günler yaşıyonız" 
diye söze haşlamış ve onuncu Cümhu 
riyet bayramının yıl dönümiinde umu 
mi heyecanımızın nasıl işba haline gel 
diğini anlatarak bu büyük günler i
çinde hükUınetin Meclise böyle bir tek 
lif getirmiş olmasını büyük saygı his-

. siyle takdir etmiştir. 
Recep Bey, büyük ilerleme yolunda 

giditimizin nasıl bir safhasına ayak 
atmış olduğumuzu ifade için, Ciim
huriyet halk fırka8Jnın büyük inki
lap hareketleri içinde tabikettiği saf 
halar ıhatırlataark hul8..satan demiı\tir 
haları hatırlatarak hülasatan demiştir: 

" lnkilaba girdiğimiz günden,be
ri, Türk kdım bir defa erkekler de 
dahil olduğu halde bütün Türk vatan 
daşları araaında müsavi, §erefli vatan 
d&§lık hakkını almı§tır. Ondan son
ra, İmperatorluk ve ondan evvelki de-
virlerde Türk kadınını adeta cemi
yetin tali ferdi yapan geri telkkileri 
tashih edecek esaslar konmuştur. 

Türk kanunu medenisi ,Türk kadı
nrna cinsiyet farkrndan batka cemiye 
tin kendisine baktığı aykırı ve eksil< 
gözü düzeltecek temelleri yerine ge• 
tinniştir. Kanunu medeniden sonradır 
ki Türk kadını cemiyet içerisinde ken 
di erkelı vatandatlannm müsavi hak
kına, müsavi ıerefine vasıl olmuş· 
tur. Yani Türk kadmı, ailede vece· 
miyette, yuvada ve heyeti umumiye• 
de kendisine cinsiyetin.in verdiii ge
ri telakkilerin ağırlığı altında kalmak 
külfetinden ancak Cümhuriyet devrin
de kurtulmuştur. 

Bunun neticesi olaark Türk kadı
nı çocuk yatında, reşit olan yafta er
kek vatandaşlarla beraber okumak, 
beraber yeti§mek, İstikbalin Türk va
tandatma tahmil ettiği vazifeleri be
raber yüklenmek için enstitülerden 
ve bütün teai.alerden mÜ&avi bakla is
tifade elmittir. Üniversitenin her fa· 
kültesi ,bütün mektepler, her gün yüz 
de nisbeti artan kız çocuklar ve ka
dın vatandatlarla dolmaktadrr. Hat
ta_ Cüınhuriyetin onuncu yılını yaşadı 
ğımız bu senen.in gözle görülebilen u· 
mumi manzarasına bakarsak hakim. 
ve avukat olarak mahkemelerde, dok 
torlukta ve · lahuratuvarlarda, ·ilim 
müesıesele:rinde hasılı· bütün t~sislerde 
kadın vatandaşın kendi şerefiyle er
kek vatandaşlarla beraber yanyana 
kolkola müsavi hakla_.va:ı:ife almış. <>1-
duklrını ijÖri):rü?. 

.. Bii- aa_(h~· daha> ~ .. r.iy..,,arliada~lU{ 
Cun~h:ıı tyet devrınde kadın intihabata 
iştir~k hakkın ıfilen kazanmııtır. Va-
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HARiCi HABERLER 
Keşin 
Adası kimin? 
İngiltere ile İran arasında 

bir ihtilaf çıktı 
TAHRAN, 26. A. A. - Tas ajansı 

'ıiJdiriyor : 
İngiliz bahriye makamatı Basra kör· 

fezinde bulunan Keşim adasında bir lran 
gÜmrÜk muhafızını te.Jkif etmiştir. İran 
hükUıneti bu tevkif hadisesini der
hal protesto etmiştir. lngiltere hükUıneti 
protestoya verdiği cevapta mezkUr ada
nın lngiltereye ait olduğunu ve binaen
aleyh gümrük muhafızının adanın statü 
kosunu ihlal ettiğini bildirmiştir. 

1 ran hariciye nazırı, İngiltcrenin ceva 
bmı mecliste şiddetle tenkit ederek lngil 
terenin ileri sürdüğü delilin lranı hay
rette bıraktığını söylemiş ve demiştir ki: 

" 1 ngiliz makama ti bu ada muhitinde 
tehakküm göstermekte ve lranın hukuku 
hükUmranisini icra etmesine mani olmak 
tadır Bu adanın muhiti itiraz kabul et
mez §ekilde Iran topraklarmm bir cüzü
dür. lran hükiiıneti bu muhit üzerinde 
lngilizlerin hiç bir temellük hakkım ta
nmııyacaktır. " 

Gübada hala sükunet yok 
LA HA VANE. 26. A. A. - Bir Ame 

rikan muhribi, Cuba grevcileri tarafın
dan Amerikalı bir şeker fabrikası müdi
ı·inin esir edilmiı olduğu Antilla'ya ha· 
reket etmiıtir. 

Kuha kabineıi reİ&icümhura müştere:c 
istifaııoı venni§tir. Reisicümhur mese~ 
leyi muallakta bırakmıştı. Mü§arÜnileyh 
siyai fırkaları bir yarı parlamento hüku 
meti etrafından uzlaştırmaya çalıımakta
dır. 

M. Titulesco 
Belgratta 

--o-
İstasyonda merasimle 

istikbal edildi 
BELGRAD, 26. A. A. -Avala ajansı 

bildiriyor : 
Romanya hariciye nazırı M. Titülesco 

dün gece saat 2ı de Atinadan buraya 
gelmiş ve istasyonda hariciye nazın M. 
Y evtiç, hariciye nazareti erkanı ve Çe
koslovakya, Bulgaristan ve Yunan sefir 
leri tarafından karşılanmıştır. 

--o--

Munihte tevkif edilen 
LONDRA, 26. A .A. - Munich'de 

Noel Pnter isimli gazetecinin tevkif edil 
diği ve Almanların lngiliz başkonsolosu 
nun gazeteciyi görmesine müsaade etme 
dikleri haberi hariciye nezaretine teyi
den bildirilmiştir . 

lngiliz baıkonsolosu görüşmek talebi
nin reddi meselesini 1 ngiltere elçisine 
bildirmiştir. 

--o--

Alman ediplerinin 
Hitlere titzimleri 

BERLIN, 26. A. A. - Volff ajan· 
sından : 

88 alman edibi, baıvekilı Hitlere yaz· 
dıkları bir mektupta kendisine tazimleri 
rini ve sar•ılmaz sadakatlerini bildirmiş
lerdir. 

Bir Alman tayyaresi düştü 
BERNE, 26. A. A. - Bir sivil Alman 

tayyaresi Zurich civarında yere düşmüı 
tür. Tayyareciler ölmü~tür. 

D. 
• 

''inandılar, döğüştüler, öldüler, 
bıraktıkları emanetin nöbetcisigiz,, 

Fırka İsimsiz asker abidesine çelenk koyuyor -------
'ANKARA, 26 (Telefonla) -Onuncu Ciimhuriyet bayramının bi

rinci günü merasimle Dumlupınardaki isimsiz asker abidesine konmali 
üzere Cümhuriyel Halk fırkası merkazi bir çelenk yaptırmış ve çelenli 
bugün öğle trenine bağlanan ayrı bir vagonla Afyon Karalıisara gön -
derilmistir. Merasimi Afyon Karahisar Fırka idare heyeti idare edecek
tir. Çel~ngin üzerinde, aynen şu cümle yazılıdır: "inandılar, dövüştü • 
leı-, öldüler. Bıraktıkları emanetin nöbetçisiyiz." 

Hazine.qe ait alacakların affı 
AN KARA, 26 (Telefonla) - Hükumet bugün Millet Meclisine 

hazineye ait bazı alacakların alli h!lkkında bir kanun layihası takdim 
etmistir. Bu layiha esaslarına göre vefat eden kara, deniz, hava ve jan
Ja,.,;,a zabitanı ve askeri memur ve küçük zabit/erile efradın 29 Teşrini 
evvel 933 tarihine kadar geçmiş müddet zarltnda vazifei askeriyeleri. 
nin ilgasından tevellüt edip te eyta n ve ernmüin de tahsili lazım gelen 
borçları vasıflan yukarıda yazılı muvazzaf ve ihtiyat ve mütekait zabi
tan ve askeri memurların zabitlerle efradın ayni tarihine kadar vazifei 
askeriye/erinin ipkasından doğan borçları affedilecektir. 

Yugoslav gazetecileri yola çıktı 
BELGRAT, 26 ( A.A.) -Avala Ajansı bildiriyor: Türkiye cümhuri

yetinin onuncu yıldönümü bayramı lda bulunmak üzere dün akşam 12 
Yugoslavya gazetecisi Ankaraya hııreket etmişlerdir. Bu gazeteciler 
Belgrat, Zagrep, Saraybosna, Oskii.p ve diğer mühim şehirlerin en ileri 
gelen gazetelerini temsil etmektedirler. Bu gazetecilerin arasında Bos
nahersek müslüman ıslahatçısı meşhur muharrir Hanse Humo da vardır 

Cenupta yakalanan kaçakçılar 

M. Sarr~ u ;: yeni kabineyi 
teşkiie ç ilışıyor 

ANKARA, 26 ( A.A.) - Birinci Teşrinin son haltcuı içinde cenup 
hududunda 38 kaçakçı vahası olmuştur. Bu vahalarda ikisi ölü olmak ü
zere 31 kaçakçı ve biri ölü 32 kaçakçı hayvanı ile 600 kilo giimrük kt> 
çağı 550 kilo inhisar kaçağı, 800 defter sigara kôğıdı 2 tabanca ve bir 
silah yakalanmı1ttr. 

İzmir takımı galip geldi 
ANKARA, 26. A. A. - Türkiye futbol şampiyonasının ikinci 

musabakası bugün yine Gazi maullim mektebi sahasında ve keşif bir 
kalabalık huzurunda lzmir ve Diyarıbekir şampiyonları arasında ya
pıldı. lzmir spor takımı 7 • O mu1abakayı kazandı. Görünüşe nazaran rnuvaff ak olacak 

Yeni kanunlar cumartesi günü 
merigele girecek 

M. Lebrun tarafından davet edilmiı <>
lan istifa eden kabin~nin bahriye nazırı 
M. Albert Sarraut, Cümhurreisinin sa· 
rayından çıktıktan sonra gazetecilere, 
M. Lebrun'ün yeni kabine teşkilini ken· 
disine tevdi ettiğini bildirmi!tir. 

M Sarraut, kat'i ka~armt vermeden 
evvel, dostlarına müracaat edip fikirle
rini alacağını söylemiş ve demiştir ki : 

- Vaziyet birbirilerine SJkı bi .. suret
te bağlı telakki ettiğim mali ve ikti•adi 
ve siyasi sahalardaki bütün ~alahiyettar 
fikirleri etrafıma toplayabilntek için ol
dukça ciddi görünüyor. 

Bu itibarla M. Sarraut «dul :a geniı 
mikyasta müracaatlarda bulunacaktrr. 

Elysee sarayını terkeder etmez M. 
Sarraut resmi ziyaretlere derhal başla· 
mr~tır. Evveli ayan ve mc:=b'usan meclis 
leri reislerini ziyaret etmiştir. 

Riyaseticürohur şu tebliği neırelmİ§· 
tir : 

- M. Lebrun saat ı4 te M. Albert 
Sarraut'yu çağırmış, kendisinden kabine 
teşkilini İstemiıtir. M. Sarraut bu vazi• 
feyi kabul etmİ§tir. 

P ARiS, 26. A. A. - Havas ajan· 
sından : 

zı kanunun çekerdeği olan C. H. Fır
kası bugünkü idaresiyle Türk kadı
nına belediye intihaplarmda erkek 
vatandatleriyle beraber rey vermek 

, h kkınr tanımakla idari, siyasi bir va
zifeye sahip olma knoktasından bir 
çok memleketlerde olmıyan büyük bir 
hakkı filen vermif bulunuyor. 

Arkadaşlarım, belediye intihabı de
mek , Türk kadın vatandaşlarının yalnız 
ıehir ve kasabalarda oturanların kendi 
oturdukları ıehrin idaresinde ait olan 
tesisleri ve kararlan filen ifa edecek bir 
vazjfe ve l'.'Ole sahip olması tlemektir. 
Bugün köylerde oturan Türk kadınla· 
rına da kanunda yazılı hakları fili su
rette vermiş bulunuyoruz. Teklif edi. 
len kanun Türkiyede köy kadınlanna 
dahi bir iki sene evvel tehir kadınlarına 
ve~ı~;ş olan hakkın verilmesinden j .. 
baretıir. 

Recep Bey Türk kadının yüksek me· 
ziyetlerine tema• eılerek bilhassa köylü 
kadınlarmın:ın köyün iktısadi ve içtimai 
hayatında filen tesirini gösteren bir unsur 
olduğunu ve hiç bir devrin telakkileri 
köy kadınımızı hayat üzerindeki bu nü • 
fuzunu göstermekten filen menedemem.if 
bulunduğunu anlatmıı ve demittir ki: 

Türk kadının içtimai, idari, aileye ait 
medeni hukuka İ§tirak hakkım bundan ev 
velki kanunlarla tanımıı bulunuyoruz. 
ı\ncak mebus olmak ve mebuı intihap et 
mek hakkı noktasından biraz geri kalm
ını~ oluyor. Tabii bu da B. M. Meclisinin 
ve onun çalıımaıma yard1mcı olan ma ... 
kanizmaların zamanında yapacağı tetkik 
!erden sonra varacklrı netice ve krara ti 
bi olacaktır. Biz bu meclisin büyük bir 
ekseriyetini teıkil eden C. H. fırksı dü • 
şünceleri. noktai nazarından esasen Tür • 
kiyede kadının mebus olmak hakkını pren 
sip olarak babul etmq bulunuyoruz. Yal 
nız onun zamanmı ve derecesini tensip 
ve 1 esbit için vazii kanunun koyacağı hü 
kümleri beklemek lazımdQ". 

Recep Bey fırka programının bir mad 
dcsini hatırlatarak kadınlarımızın beledi 
ye intihaplarında geçirdikten terübe dev 
resinden sonra kadırİ.ları~~ın beJediye
k•de gösterdikleri muvaffa,luyetler gi • 
bi köy kadınlarının diğer sı>hada göste• 
cekleri nnıva!fakıyetlerin he:yeti mecmu• 
.~s·ız~ i~~ina~len · siya~i. intih~~C\rb m,Ç: ·
bus mtilıap etmek ve edılinek hakkını 
kendilerine vermek frrkamızm ve mec]i .. 
sin ,·nzifeti olacağını ilave etmi•tir. 

M. Sarraut'nun kabineyi te§kil tekli· 
fini kabul ettiğine dair riyaseticümhur ta 
rafından neşredilen tebliğ şimdi ta•hih e 
dilmiştir. Binaenaleyh, M. Sarraut kabi 
neyi teşkil etmeği değil, fakat gazeteci· 
fere verdiği beyanatta söylediği gibi dost 

!arına müracaat edip fikirlerini almağı 
kabul etmiştir. Kat'i cevabı bu müracaat 
)erin neticelerine bağlıdır. 

Ayan azaları alelumum, M. Sarra ut'· 
nun bu işe seçilmiş olmasını memnuniyet 
le görüyorlar ve muvaffak olacağını ü .. 
mit ediyorlar. Meb'uslar da M. Sarraut
nun intihabını gayet eyi buluyorlar. 

M. Sarraut radikal sosyalistlerle, 1926 
senesinde Poincarenin milli İttihat kabi
nesi zamanındaki teşriki mesaisini unut· 
mamış olan mütedil cürnhuriyetçilerden 
mad'I bütün diğer firkalar tarafından da 
sevilmektedir. 

Meb'uslar alelumum M. Sarraut'nun 
arzu ettiği takdirde merkez cümhuriyet
çileri tarafından kolayca yardım görece• 
ğini takdir ediyorlar, fakat milli bir te
merküz formülü ihtimalinin arzedeceği 
güçlükleri de kabul ediyorlar. 

Ankarada görülme 
miş kala balık 

(Başı 1 inci sahifede) 
dur. En uzak ve küçük otellerde hile 
boş bir yatak kalmamııtır. Herkes ma
ğazasını ve evini ampul ve ~ayraklarla 
Gazinin resimlerile süslemekte, biribi
rine rekabet etmektedir. Ortalık daimi 
bir kayna§ma içinde, her dükkiıı, her 
duvar yüksek komisyonun yüz binlerce 
adet olarak basbrdığı afit ve vecizelerle 
süslenmiıtir. 

İstasyon caddesine yukarıdan atağı 
sağlı sollu yaptırılan tahtalara da bun
lar yap1ıtırılacaktır. 

Fırka binasının önünde ve ana cad
d.ele~d':' çok mükemmel taklar inşa etti
rilmıştir. Şehrin ana caddelerônde kar
şdıklı olarak dikilen elektrikle süslü 
direklerin arasına beyaz zemin Üzeri
ne kırmızı yahut kD'DUZJ zemin üzeri ... 
beyaz yazılarla yazılmıı ve elektrik zi
yalarına arzedilecek vecizeler asılacak· 
tır. Bütün fırka ocakları ve müessesatı
na fırka bayraklan tevzi edilmiştir. 

Koıu mahallinde yapılan resmi geçit 
yerindeki tribünler dördüncü derece
ye kadar memurlara , gazetecilere ve 
malul gazilere hasredilmiıtir. Halk için 
geniş bir saba hırakılmıttır. 

Bayram akıamı fırka tarafıudan An· 
karapalaıta bir balo, ordu evinde zabi
tana mahsus bir balo v~ Halkevinde de 
halkevi mensuplanna mabsuı bir balo 
verilecektir. 

ANKARA, 26 (Telefonla) -Köy kanunundaki tadiliita dair olan 
kanun ile af kanunu Resmi Gazetenin cumartesi nüshasında neşredile
cektir. Her iki kanun ayni gün meriyete girmiş olacaktır. Bu kanunlar 
bu aksam Reisicümhur Hazretlerinin ôli tasdiklerine iktiran etmiştir. 
Al ka'nunundaki para cezasından maksadın belediye varidatına dahil 
olan para cezaları hariç umumi veya hususi kanunlarında yazılı olan 
hukuku amme para cezaları olduğu kanunun onuncu maddesinde tas -
rih olunmuştur. 

Ruşen Eşref Bey Ankarada 
AN KARA 26 (Telefonla) - Mısırdan avdet etmekte olan Ruşen 

Eşref Bey bu akşam Konyada kalmı1tır. Yarın otomobil ile Konyadan 
sehrimize gelecektir. 

Adliye vekili rahatsız 
ANKARA, 26 (Telefonla) -Adliye vekili siyatikten rahatsız ol -

duğundan bugün Meclis içtimaına iştirak edememiştir. 

Balkan haberleri 
M. Zaimis Viyanaya gitti 
ATINA, 26 (Milliyet) - Yunan 

cümhur reisi M. Zaimis dün senelik te· 
davisi için Viyanaya harelı:et etmiştir. 
Dahili vaziyetin intizam11zlığından do
layi M. Zaiınis memleketinden gaybu
betinin müddetini mümkün mertebe 
azaltacaktır. Gaybubeti esnasında reisi
cümhur vazifesini nazırlar meclisi ifa e
decektir. 

Balkan konferansı 
SOFY A, 26 (Milliyet) - Balkan 

Konferansının Selanikte 5 teşriniıanide 
toplanma11 takarrür etmiştir. 

Bulgarlar bu konferansa Cospodin 
Yanko Sakızov, profesör Petko Stoya
nov, profesör G. Genov, mühendis z. 
Bojkov, doktor lvan Penakov, doktor 
B. Petkov, Hr. G. Popov, G. Keremens
ki, ihtiyat yüksek zabitandan Al. Gan
çev, doktor Jv. Sakızov ve Boris Dakov 
dan mürekkep bir heyet gönderiyor. 

Bulgar heyeti 2 - 3 teşrinisanide 
buradan hareket edecektir. 

M. Venizelos, hükumeti 
ittiham ediyor 

ATINA, 25 (Milliyet) - Muhalif· 
krin Meclis meaaisine ademi ittirakle 
ri dolayısile M. Venizelos mecliste söy 
)ediği bir nutukta hükilmete karşı a· 
{.ır ittihamlarda bulunmuştur. M. Ve
nizeloa hük.Uınetin tatbik etmekte ol
duğu tethiş usulünden ve kanun ha • 
ricindeki hareketlerden tiki.yet et • 
miştir. 

Celal B. bayramdan sonra 
tetkike çıkacak 

ANKARA, 26 - Üzüm, incir, but 
day, tütün, pamuk, arpa, zeytinyağı 
gibi başlıca ihracat maddelerimiz hak 
landa yeni ve mühim kararlar veril· 
1

mek üzeredir. lktısat Yeki.leli, esaslı 
tetkiklere istinaden bu maddeler bak 
kında ayrı ayrı raporlar hazırlıyor. 
Raporlar bayrama kadar hzırlnacak
tır. 

lktısal Vekili Celal Bey bayram • 
dan sonra Anadoluda bir tetkik seya
hatine çıkacaktır. Celal Bey evvela 
lzmire uğrryacak, lzm.ir ve havaliain· 
deki çiftçi ve müatahsilin dertlerini 
dinliyecektir. Bu temasın neticeleri 
burada hazırlanan rapor muhteviyat• 
larile karıılaıbnlacak, ihtiyaç tam 
manasile tesbit edilecektir. l.ktıaat ve
kaleti buna göre lazım gelen hatb ha
rekeli ittihaz edecektir. 

lif aza araamda tiddetli münakatalar 
yapılmııtır. Neticede layiha reye kon 
muş ve ekseriyet olmadığı için redcle
diln:.ııtir. Muhalifler bu neticeyi alkıt 
lamııla.rdır. 

Yunanistanın harici borçları 

Binlerce halk bu balolar için hazır- Plastıras harekAtına iştirak 
lanmaktadır. Hakimiyeti milliye meyda- eden zabt'tler 

ATINA, 24 (Milliyet) - lngiliıı: 
hamillerinin Yunan tekliflerini reddet 
ıneleri Üzerine nazırlar mecliai dünkü 
celsesinde memleketin mali vaziyeti 
tetkik edilmiıtir. Maliye nazırı M. Lo 
verdonun teklifi Üzeri.ne nazırlar mec
lisi. vaziyeti kolaylaıtırmak için ha • 
millere yüzde 35 venneği kabul etti. 
Bunun üzerône Yunan hükiimetinin 
bu kararı hamil!ere tebliğ olunması 
I:ondra sefirine telgrafla bildirilmiı -
tır. 

nmda Saman pazarmU ve Hamam ö-

nündeki serbest halk kürsülerinde bay- ATINA, 25 (Milliyet) - Ayan 
ramın ikinci günü sabahtan itibaren ıneclisinin dünkü içtimaında Plıôıtira& 
hatipler nutuk vermeğe başlıyacaklar- harekatında methaldar olan zabitle • 
dır. · rin teaküde sevki hakkında hükume• 

Nutuk vermek Üzere binlerce tatan~ - tjn ~;ııfığı kanun layihası müza
da§ müracaat etmiştir. Bu zevattan m4'o ; llero edilmiştir. Müzakere hararetli .;l 
da vekaletler mümessillerile Maarif ta. rtıu~. hükUmete mensup aza ile muba~ 

Bir casus 
8ELGRAT, 25 (Milliyet) - Avus

turya • Macariıtan ordusu sabık ihti· 
yat zabitlerinden Lui Miliç caıuslukla 
itıibam olunarak bugünden itibaren 
fnuhakeme cdilmeğe başlanmıştır. lim ve terbiye heyeti de vekaletlerinin 

10 sene zarfrndalr" faaliyetlerini bu kür-, 
sülerden halka bildireceklerdir. lisinin'af.iğr tarah~"~~~örf :Yoı ag- ! Komitacılar 

>iında 3 Y.azm_a.aan " mü.reklıep kübik_ ve ATINA, 25 (Milliyet) _ Buı·ada' ' 
Haı-iciye. kiitibj umıu:nisi Numan Ri- · f •-eli • b 1 gayet zarı .. mu,. eı ır tak yapı mıı.t.ır. Vreme gazetesinden bildirildig"ine gör• 

fat lJey milli emniyetin clıı cephesi hak- B k ~ R 1 k ~ 
kınd"a bayramın ikinci günü Hakimiyeti . u ta 1~ ~z. r!lle • .u~ı;.":nzı ac~ ~uın.,, 3 ıra~a!•n~n. Bultıar kon;ıiteciıi Voden'e 

, !+ ınUafıi;J~r iile samımı dostlugumuzu ~etınlmıştır. Bu adamın yükseI<'iiı'üıe-
milliye meydanında bir nufuk lrat·ede- ılade edecek bir manada olacaktır. 1-Iü- fi ~ulgar zabit~ıııd;ın.Milev .•.olduğu .• 
cektir. . · • trsa Anlraranııl her günll<k vaz.İyeti ~a- zaııııedilmek_tl\!!fr., · '.· .;;. 

Yüz binlerce afi~ ve marı, risale; 'Ve ır.amen değ'işınlştlt. l!üyiil( bir kalaba- , Politika gazetesine göre, Yugoslav • 
sair matbuaların ha1ka tevziine başlan~ lık, büyük bir kaynaşma ve heyecan yada bir çok 9uikast yapan komitacı 
mıştır. içinde büyük bayrama hazırlanmakta- ç;awçe bugünlerde kurşuna dizilecek-

Sovyet doıtlarınuz i in de Milld Me " 
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Krallar! 
ŞEHiR 

Yeni rejimler eski krallara hür· 
riyetlerini iade etti. 

Eski ispanya Kralı Alfons bu
gün lngiliz kibar alemine karıt· 
mıt, rahat rahat tenis, golf oynıyor, 
istediği eğlence yerine gidiyor. Yir
mi yatındaki oğlu veliaht iken ke
mik hastalığından kurtulamayan 
araka, yarı mefluç bir delikanlı iken 
serbst, demokrat bir genç seviyesi
ne dütünce etlendi, yağlandı ve İs
viçre sanatoryomlarmda sevittiği 
bir Amerikalı çiftçinin kızı ile nefis 
bir muatekadan sonra evlendi. 

Eski Portekiz Krallarından biri 
tacı başından alındığı zaman kafa· 
sından ağır bir yük kalkmıt gibi 
ferahladı. Hür bir insan gibi seya
hate çıktı ve Pariste aşık olduğu bir 
sahne artistinin arabasını omuzla
dı, cins bir at gibi çekti, götürdü. 

Eski Afgan Kralını lsviçrede gör 
müştüm. Kayıtsız, gamsız, gölde, 
parkta, dağlarda medeni ve hür in
sanlar gibi rahat rahat geziniyor
du. 

Eski Bulgar Kralı Ferdinant AJ. 
manyanın bilmem hangi tehrinde 
mükellef bir şato hayatı sürüyor. 
Ne politika gürültüsü, ne taç ve 
taht ve komitacı kaygusu onu teh
dit etmiyor. 

Romanya Kralı bin naz ve niyaz 
ile tahtına oturmazdan evvel A vru· 
panın bütün eğlence yerlerini allak 
bullak etti. Keyfine payan yoktu. 

Kayser bile yeni malikanesinde 
endişesiz insanlara mahsus sakin, 
rahat bir ömür sürüyor. 

Derler ki İngiltere Kralı bir gün 
olsun keyfi için f(>yle Haytparkta 
bir gezinti yapamaz. Saltanat tet
rifatı, siyasi protokol onu bu tabii 
ihtiyaçtan meneder. 
Bütün bu vak'alar ve hakikatler de 
gösteriyor ki mes'ut olmak için 
her İeyden evvel hür olmak lazım
dır. nsanların biribirlerile o kadar 
kaynaştığı, havai hatların hudutları 
~ile kaldırdığı, şehirlerin, ülkele
rın değil kıt' alarm bile biribirine 
~iı k~d~r yaklaştığı ve medeniyet 
alemının bir kül haline geldiği bir 
devirde kuru bir isim, zavallı bir 
paye ve gülünç bir makam uğruna 
hürriyetini verip kral ismi altında 
esaret hayatı ya9amak ne büyük 
fedakarlık. 

E.ko•••I 

Y ıımurta fiatı 
--o--

Yükselmeğe ve ihraca 

başlandı 
Geçen hafta zarfmda limanımızdan 

Mudanya yolile Fransaya 3 vapurla kül· 
Jiyetli miktarda yumurta sevkedilmittir. 
Diğer bazı ecnebi memleketler de hay· 
li miktarda yumurta ihraç edilmeğe bat· 
ladığından yumurta piyasasında canlılık 
ve yükseklik görülmektedir. 

1140 adedi ihtiva eden iıi boy yu
murtalann beher sandığı 25, orta boy 
yumurtaların beher sandıiı 20 liraya ka
dar yükselmiıtir. 

Yugoslavya ile ticari ihtilAf 
Yugoslavya ile iı yapan bazı tacir

ler, Yugoslavya ile aramızda bir ticaret 
mukavelesi akti faydalı olacağını iler~ 
sürerek bu hususta hükümet nezdinde 
teıebbüsatta bulunulma., için Ticaret o· 
dasına müracaat etmi§lerdir. 

Tiftik fiatı yükseliyor 
Ticaret ve zahire borsasmda tiftik 

fiatleri son günlerde sı,48 kuru§& ka
dar yükselmittir. Yapağı vasati 35 ku
ruştan muamele görmüıtür. 

Son hafta zarfında afyon 585 - 608 
kuruştan satılmı§tır. . 

Buğday fiatlerinde ıayanı kayıt hır 
değişiklik yoktur. Vasati fiat her gün 
Anadolu ve Trakyadan tehrimize bayii 
miktarda buğday gelmektedir. Dün 
Borsada 422 tondan fazla buğday üze
rinde muamele olmuttur. Son günlerde 
buğday fiati 4,9 kurutlan yukan çık· 
mamıştır. 

Yumurta kongresi 
Yumurta satıtlarını intizama sok· 

mak, memlekete mühim varidat te -
min eden bu ihracat ıubea.i itlerini tan 
zim etmek üzere toplanacak yumurta 
cılar kongresi, gelecek ay aonlannda, 
lstanbul, Samsun, Kayseri ve diğer 
yumurta mabreçlerindeki tacirlerin 
ve kereste &millerinin ittirakile içti • 
maa davet edilecektir. 

lsviçre ve Bulgaristanla 
ticari müzakerelerimiz 

lsviçre ve Bulııar hükfunetlerile ti
cari anlatma müzakeresine devam e
diliyor. Bayramdan evvel bir netice 
alınması ümit edilmektedir. 

Vapurcuların 

İşi düzelmedi 
. Eskiden milletler esir sayılır hür V . l k • • 

rıyetleri için çırpınırlardı. G;liba apur ış etme ıçın tered-

bundan sonra zaten arz üzerinde düdü ınucip noktalar var 
P~k az kalan krallar hürriyetlerini Vapurcular arasındaki vaziyet, dün 
mılletlerden almak için çalıpcak de değitmittir. Milli vapurculuk ıirke 
ve: ti, tetkilatını ikmal etmek üzeredir. 

- Alın şu tacı, tahtı, verin hür- Müsaade verildiği takdirde pazar a:ü· 
riyetimizi ! nü, nihayet ı Te§rinisanide vapurla -

Diye isyan edecekler. nndan bir kaçını muhtelif hatlara tah 
Hakları var. ·- rik edebilecek tekilde hazırlanmıt • 

tır. 

Burhan CA.HIT Falcat bunun için evvela §irkete gi-
b' - Geçen günkü edebiyat makalesinin ren vapurcuların, Yapurlannı tirkete 

.ıx noktasında (edebi iddialarla) kelime- ferağ ettinni§ olduklarmm deniz tica 
~· (edebi dolmalarla!) Şeklinde çıkmış ret müdürlüğünce tescili ve kaputaj 
lı unu t~shih etmek isterdim, çünkü yan-· hakkmda istifade edebileceğinin tir • 
Ştı, DuşUııdüm ki bu iddialar da pek dol- kete resmen tebliği icap etmektedir. 

llladan fa~klı değil. Onun için yalnız işa· Bundan ba§ka, milli vapurculuk ıirke 
ret .etmekle ik1ifa ediyorum, ti devlet denizyollan idaresi araaın • 

--==------<>---- . .B_ •. C .• da muhtelif hatla~a !tl~tilecek muay-

H l 
yen poıtalan taksımı lazım gelmekte 

a a eski harfler dir. Ortada mahkemece tescil edilmİf 

h 
Gülhane parkında bazı kapı ve liT- ve le§ekkül etmi§ bir tirket vardır. Bu 

dual~nn .. ~~la .. es~i harflerle yazılı bulan- na mukabil denizyolları kanunu, bü -
. CU gorulmuttur. Bunların tebdili i- tün annatörleri ihtiva edecek bir ıir-

Ç~n ~likadarların nazarı dikkati celbe- kete kaputaj hakkını vennektedir. 
dılmııtir. Halbuki bir kısım vaparcular !etek • 

f,-:-_B;...O;...;;.;,R..:::;S..;.A:...__.I 
(lı Bankasından alınan eetnldir) 
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TahYilit 1 stilrrazlar 
Jatikraz dahili 99 
1933 J.tiıu-aaı 95/"0 
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Gümrükler 7,80 
Saydi mahi 6 Anadolu 1 
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Baidat 9,25 " 11 
T. askeriye 9.SO Miimeıail 
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50,95 
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19 

26,75 
il 

17.50 
J,10 
J,85 
2,81 

15.93 
.C.25 
5.85 

kül eden §irket haricinde kalmıılar • 
dır. Şu bale hazaran, kanunun istih
dafettiği tirket, teıekkül eden ıirket 
midir? Değilse böyle bir §irkete kapu
taj hakkı verilebilir mi? Bu cihet te
reddütleri mucip olmu§ ve Deniz ti • 
caret müdürlüğü hukuk müıavirliğin 
ce uzun boylu tetkik edilmittir. Mü
§avirlik, dün öğleden sonra bu husus· 
taki raporunu deniz ticaret müdürlü
ğüne vermittir. 

. Bu rapor Üzerinde yapılacak tet • 
kıkata göre, bir taraftan tirkete fe • 
rağ edilen vapurların tescili muamele 
s~ yapılmakla beraber, teıekkül eden 
tıı:~ete vapur iılebneğe b&§lamasına 
muaaade edilip edilmiyeceği ancak ya 
rın belli olabilecektir . 

Bnik•el 
Milano 
Atiu. 
Cene-..re 
Amıterdam 
Sof ya 

120eı Prai 
3.39 Beri.in. 
8•96 Bel•rat 

llZ.815 Zloti 
2.4C.7S Peıte 

J.17.10 i Biil.nt 

, Di.ğ~ rtaraftan Milli vapurculuk 
tırketı ıle Devlet denizyollan idaresi 
arasında yapılan ve muhtelif hatlara 
itletilecek muayyen postalarm taksimi 
ni istihdaf eden ilk temaslardan he • 
nüz müsbet bir neticeye bağlanama
mııtır. Kanun, bu iki tqekkülün a
ralannda anlafalJladıklann takdirde 
hakeme gidilmesini amirdir. Hakeme 
gidilmek zarureti hasıl olduğu takdir· 

1.97.40 de de, Milli Tapurculuk ıirketinin 
neticeye kadar vapur itlctememeai za 
rureti huıl olacakbr. Halbuki hake • 
me gidilmek §Öyle dursun, henüz iki 

1~ tqeklcül arasında taksimat için rea· 

4.18 
34,51 

3.81 

65.2Z.50 Moılco-..• 
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J ~ı,. e,u. 

ıı .. ı...t 2,33 

mi mü.zakereleı:e bile baılanmamlf • 
tır. Devlet denizyollan idaresi, tir • 
kete, liman idaresinden faaliyete ge• 
çebileceklerine dair resmi müsaaden&· 
me almadan bu huıuata müzakerata 
batlayamayacağmı bildirmi§tir. 

Hülisa, vaziyet henüz ta'l'azzub et 
mİf deiildir. Şirkete ainneyen 'l'apur
cular namına Ankarada ... lunaD tı. 
yat, düa da avdet etmemiftir. Bu in • 
- vaaureular, heyeti.. lıiP ... ç giin da 
.. AJoluırada ......... •••t-ı oltl11· 

Mahkemelerll• 

Vapurdan denize 
Atılan adam 

Cemiyetlerde 

Muhasipler 
Cemiyeti 

-·--
Ehli vukufun raporu Yeminli muhasipler bir 

maznunun lehine birlik kurdular 

Dumlupınar vapunmun Karadeniz Yeminli muhasip eksperler birliği-
seferinde kamarot Feyziyi öldürmek - I nin kurulması için müessisler tarafın
ten ve cesedini ortadan kaybetmek - dan davet edilen tanınmı§ bankalar ve 
ten auçlu Mehmet oğlu komanyacı müeaseaat muhasebecileri, dün öğle -
Süleymanın muhakemesine dün devam 1 den sonra Ticaret odası salonunda top 
edilmittir. Evvelki celsede ehli vuku- lanmıtlardır. içtimada bulunan muh~-
fa aorulan suallere gelen cevap dün- sipler mütetebbialer namına Tevfık 
kü celsede okunmU§tur. Bu cevap maz Süle~an Bey tarafından ıimdiye ka
nunun lehinedir. iddia makamı tara • dar muhasiplerin hiç bir mealeki le -
fından tahkikabn tevsii zımnında ye- tekküle dahil olmadıklan, böyle bir 
niden bazı talepler aerdedilmitlir. teıekkülün lüzumu muhtelif vesileler 
Muhakemenin devamı ba§ka güne hı- le tebarüz ettiği, lktısat vekiletinin de 
rakılmııtır. böyle bir biılik kurulmuını iltizam ve 

1800 kl·ıo esrar tavsiye eylediği aöylenmif, birliğin 
maksat ve gayeleri etrafında izahat 

Gemlikteki evinde ısoo kilo esrar verilmittir. 
ve esrar gübresi bulunan Kürt Meh- Bunu müteakıp, muha.iplerin bir-
medin muhakemesine dün dokuzuncu lik hakkında umumi bir fikir edinme 
ihtisas müddeiumumiliğinde devam e- leri için müessialer tarafından hazır-
dilmit. muhakeme tabkikabn tevsii i- !anını§ bulunan nizamname projesi o-
çin batka güne bırakılmı§tır. kurunu§ ve hayli münakatalar olmu§ 

Bakırköydeki sui istimal davası tur.Neticede, birliğin behemahal ku -
Bakırköy malmüdürlüğünde ma • rulmaaına ve bir de heyeti faale seçil 

IUllerin on seneliklerini tevzi ederler- meıine karar verilmiıtir. 
ken 117 bin lira ihtilas etmekten maz- Birliğin ismi (Yeminli muhasip e • 
nun malmüdürü Nail, ve sarraf Meh- kaperler birliği) olacaktır. Nizamna-
met Beylerle diğer ı4 arkadatlannın meye projesine göre, birlik, muhasip-
muhakemelerine dün devam edilmi§- !erin derecelerine göre ücret tesbit e· 
tir. Müddeiumumilik yeniden tetki - decek, mubasiplrin mealeki 1ılerini ta-
kat icrasını talep etmiftir. Nail Bey de ki peyleyecktir. İ§Siz muhasiplere i§ 
tahliyesini istemi§tir. Mahkeme heye • bulmak ta, birliğin i~tigal edeceği mev 
ti keyfiyeti müzakere ettikten aonra zulardan biri olacakbr. 
tahliye talebini kabul edilerek Nail Gelecek çartamba günü bir içtima 
Bey serbest bırakılmı§ yeniden tetki • daha yapılacak ve faal heyet seçile • 
kat icrası için muhakeme batka güne cektir. 
bırakılmı§tır. 

Kurus babanın evini basanlar • Uluköyde kurabiyeci Kurut Baba • 
nın evini basarak soygun yapmaktan 
suçlu Şaban oğlu Hasan ile Bayram 
Hüsnü, Hüseyin oğlu Hasan ve diğe; 
iki arkada§lannm muhakemelerine 
dün devam edilmittir. Dinlenen §ahit. 
ler soygunun bunlar tarafından ya • 
pıldığını aöylemi§lerdir. Muhakeme 
neticeainde maznanlar cürümlerini iti 
raf ettikleri zaman tutulan zabıt va
rakasını iınzalayanlann tahit sıfatile 
celbine ve ikame edilecek müdafaa 
p.hitlerinin dinlenmesine karar veril
mi§, muhakeme ba§ka güne bırakılmı§ 
fır. 

Çarşıkapı cinayeti 
Çarşıkapıda Ömeri öldüren Hüse • 

yin oğlu Ömer ile bu cinayetin delil
lerini iınha eden Mehmet , Acem Ali 
Murat, Nazmi ve Sabrinin muhakem; 
!erine dün devam edilmi,tir. Bekle • 
nen §&bitler cinayeti ve Onıeri kimin 
~rduğunu görmediklerini aöylemiıler 
dır .. ~~hakeme gelmeyen tabitlerin 
celbı ıçm baıka güne bırakılmı§br. 

Limon kıralının muhakemesi 
Liınon kralı Diyamandi Efendinin 

ı45 sandık limon kaçakçılığından do· 
layı dokuzuncu ihtisas mahkemesin • 
de mevcut davasının gümrükteki ih -
tisaa mahkemeaindeki davasile teYhit 
edildiğini yazmıttık, Bu 145 sandık 
meselesile alakadar Diyamandi Efen· 

Spor 

Yeni bir 
Şebeke daha 
Kurtuluşta bir morfin ima

lathanesi meydana çıkarıldı 
P~rıembe gecesi Kurtulutta Madam 

Kiryakiçenin evinde gümrük memur· 
!arı tarafından sabaha karıı bir mor· 
fin imalathanesi meydana çıkarılmıftır. 
Madam im.latJınenin meşhur beyne! -
milel kaçakçılardan ve Cemiyeti A· 
vam uyuşturucu maddeler bürosunca 
ihtiyar tilki namile maruf V asiliıki 
Kiremaldinin sevk ve idare ettiği ıe
bekeye ait olduğunu itiraf etmi§tir. 

Şebekenin gayet büyük olduğunu 
haber aldık. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

--

dinin ıuç refikleri olan gümrük mu
ayene ve muhafaza memurlarından 
Aziz, ~ükrü,, İsmail Hakkı, Muzaffer, 
Sadettın ve Ata Efendilerden ikiai bak 
kında istintak hakimi tarafından me
n:.i ~uhak4:~e kararı verilmiıti. Güm
ruk ıdareıının yaphğı itiraz üzerine 
bu men'i muhakeme karan da lüzu -
mu. -·u~emeye çevrilmİ§, bunun Ü -
zenne dun altı memurun 8 inci ihtiıas 
mahkemeıinde muhakemelerine bat -
la~ıt.tı!'. Muhakeme, bazı hususu 
tayın ıçın batka güne bırakılmııtır. 

Tamışvarla maç bugün 
Bugünkü maç Ateş - Güneşin kuvvetini 

tartmak noktasından mühimdir 

Tatnllfılar talıımı Jiin 

Romanyanın ku,,,.ctli ekiplerinden 
Tamııvarla Alet • Günetin ilk ciddi 
maçı bugün yapılıyor. Bugünkü maç 
lstanbullular için iki noktadan ehem• 
miY,etlidir; !"irinci ~ta Alet • Gü • 
netın hakiki kuvveti bu maçta belli 
olacakbr. lıtanbul ıporculan için A • 
teı - Günqin bundan sonra apor ha • 
r!tın~a oynayacağı rolü tayin ebnesi 
ıblıanle bu nokta calibi meraktır. 
İkincisi, Romen talnmının kıymet ye 
ku'tVetİ halıkmda yapılan dedikodu
larm hakiki lmahiyeti anlaıılmıt ola· 
caktır. 

fuını Ye Ya•İyetin on, onıı..ı ginden 
8"'el inkitaf edemiyeeelini ve t-.ek
kiil ede• firketin d o zama- kaolar 
vapur iıletemivecejini icldia e-k • 
tecllrlar 

Sirkeci iıt<Uyonurula ... 

. Atet • Giinetin bugün alacağı ne
tice h~kk~nda bu terait iç.inde tiındi • 
d~n. hiç hır ~.•hmin yapmak kabil de· 
fıld!r. Bu boyle olduğu gibi takım 
ıeklı hakkında da kat'i bir talımin 
ya~ılamama.ktadır, Diğer taraftan 
Yenle_? mal~ta ıröre Alet - Günet 
yaptıgı or!'anız.aayona Galataaarayı 
~a almak ı~tesnıt Ye müracaat etmİ§
tir. B'.' takdirde İf cidden pyanı dik
kat bır .. Aıaya airmiı olacakbr. Dün 
GaI-:taaar~y mahafilinde bu itten a • 
dema malumat beyan edilmekte idi. 

Bir taraftan da A•et c- • 'f . ,, • unetın 
gayrı edere bır klilp olmasından do • 
layı Tamıtvar gilıj federe bir kulüple 
•aç yapamayacafı, yaptığı takdir • 
de Tamıı•ar loaklımda. feder R_., d 'AIY-D 
• ·L- .. _ e ...,..Y_ Ta f.daraoyGRlar 
ıttın- neadu..t. te....ı..L"--ı • · 

~- a •trıte. 

-

Maarifte 

Yeni kitaplar 
-o--

Hediye edilecek roman ve 

piyesler basılmaya başlandı 
Maarif vekAleti cümhuriyetin onun 

cu yıldönümünde inkılabı daha yakın 
dan halka duyurmak için bir seri eser 
ne1rine baılamıştır. Bu seride inkıli
bımızı alikadar eden mevzular üze -
rinde bazı muharrirlerin yazdığı ro
manlar, piyesler etütler vardır. Veki
let bunları halka, yeni nesle mecca -
nen hediye etmeğe karar vermiıtir. 
Bu eserler her Türkün kütüphanesini 
süsleyecektir. Bu eserler tunlardır: 

Etem izzet Beyin (On yılın ro
manı), Sadri Etem Beyin (Bir varmıt, 
bir yokmut>. Şaziye Berrin Hanımın 
(Boybice) isiınli romanları, Retat Nu
ri Beyin (Vergi hırsızı), Vasfi Ma • 
bir Beyin (Yaman), Vedat Nediın Be 
yin ( 29 Te§rinievvel), Mehmet Ali Be 
yin (Atar soyguncuları), İffet Halim 
Hanımın (Burla) isimli piyesleri ve 
Sadri Etem Beyin Türk inkılabının ka 
rakterleri, Mediha Muzaffer Hanı • 
mm inkılabın ruhi etütleri, Faruk Na 
fiz Beyin Deatanı vardır. 

Bu eserlerden bir kısmı tabedihnit 
tir, bir kısmı da edilecektir. 

Yüksek muallim mektebi 
mUdürlüğü 

E•ki Maarif müsteşarı Mehmet E
min Bey Yüksek Mualliın mektebi 
müdürlüğünden İstanbul lisesi felse • 
fe muallimliğine tayin edilmi§tir. 
Yüksek mualliın mektebine Vekİıiet 
umumi müfettişlerinden Tevfik Bey 
getirilmittir. Tevfik Bey dün vuku 
bulan davet Üzerine Ankaraya git
mittir. Tevfik Beyin orta tedrisat u -
mumi müdürlüğüne getirileceği de •Öy 
lenmektedir. 

lktısat ve ticaret mektebinde 
ıslahat 

Yüksek lkbsat ve Ticaret mekte • 
binin ıalahı hakkında vekaletin emri 
üzerine, mektep müdürlüğü bir ra· 
por hazırlayarak vekalete takdim et· 
mi§tir. Mektep müdürü Hüsnü Bey 
Ankaradan §ehrimize dönmüttür. Ve
kalet bu raporu tetkik edecek ve mek 
leple bazı idari ve tedris değitikliği 
yapılacakbr. Mektebin ıslahı için ay
nca bir ecnebi mütehasaıu getirilme
ai taaavvunından vazgeçilmi,tir. 

,.oll•t• 

Üzüm yüklü 
Motor battı 
İçindekilerden biri kur

tuldu, biri boğuldu 
Emin kaptanın idareaindek.i motö

re bağlı üzüm yüklü kayık Y elkenka 
ya açıklannda havanın ıiddetinden 
küfelerle beraber balmıt ve içinde bu 
Junanlardan Ahmet Arif kurtarılmıı 
iae de, Hüseyin boğulmuttur. 

Acemi asansörcü 
Bahçekapıda dördüncü Vakıf ha

nında asansörcü Naci Efendi asansör 
arasında aıkıımak auretile batından 
yaralanmıı, ve berayi tedavi Cerrahpa 
§& hastahaneıine yabrılmııbr. 

• 
ikraz müesseseleri 

--o--

88 hususi ikraz miies-
• 

sesesı var 
Ticaref komiserlerinden Nahit ve 

Mahmut Beyler, ödünç para vermek
le ittigal eden müesseseler ve ıahıı -
!ar Üzerindeki tetkiklerini bitlrmitler
dir. 

Alınan netice şudur: 
Ödünç para vermekle ittigal eden 

88 ki§i beyanname verip ruhsat almıt 
tır. Bunların sermayeleri yekiınu 2 
milyon Jıo bin lira tutmaktadır. 

A>:"ı~a 29 bankada, ikraz §artlan
nı bıldıren beyannamelerini mercüne 
vermif]erdir. Bu beyannameler Anka 
raya gönderilmiştir. 

.. Bunlar haricinde kalan 16 muteriz 
mue~aese .muamelelerini tasfiye etmit _ 
]~~dır. lzın alanlardan yirmi bf!"tinin 
yuzde ı2, ı4 ünün yüzde ıs ı9 u -
nun yüzde ı8 ,ıJ ünün yüzde,20 4 ü _ 
nün yüzde 21, 17 sinin yüzde 25 'faiz
le ikrazatta bulunmakta o dukları tes 
bit edilmittir. Badema bunlar mua • 
melelerini gösteren muntaza~ defter 
l~r tutacaldar<!'r. Reamen terhin itle
n yapan beledıyenin küçük ikraz san 
dığı ile Osküdarda bir müeaseaeden 
maada muhtelif müesaesat ve cemi • 
yatta ~emur ve azalarına ikrazat ya
pan mueaseseler de mevcuttur Bun 
lar da hüklimete beyanname •~rmeğ; 
mecbur tutulacaktırdır, 

rek. TamıJVarın tecziyeaini iateyeceği 
fayı olm~kta~ı~, ~u hususta diin Ro
men kafıle reısının fikrini sorduk K 
file reisi diyor ki : • a 

- Atet • Güne,in federe olup ol
maması bizi alakadar etmeL Bi.z Ro
manyadan burada ıpor yapmak iç.i 
ırel~k .. ve buaiin de Ateı • Cünqte Ka~ 
dıkoyunde oynayacağız. Bu arzumu • 
~ ademi İaafı için Ateı - Günetin bi
z!anle .o~anuı11 li:umdır ki bu da 
bıttabı diituııülemez. 

Ku,,,,etimiz lııaklıında aize fazla bir 
feY aöylemiyeı:efim, bunu ıahMla. rö· 
rilrHniz da•a iyi olur, 
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Şile yolu cinayeti 
Katillerden bir kısmı 

yakayı ele verdi 

Şilenin Heciz köyü civarında öldü
rülen Akif Efendile Karakatın katil
lerini meydAna çıkarmak için tahki -
kat yapmak üzere cumartesi gi:nü Şi
leye gitmiş olan vilayo:t jandarma ku
mandanı dün ıehrimize dönmüştür. HB 
disenin tahkikat safhası genişleıniş ve 
katil hadiseıinin ne suretle yapıldığı 
meydana çıkarılmııtır. 

Son ve mevsuk malfunata göre h.i 
diae §u suretle cereyan etmiştir: 

Seyyar pazarcı Akif ve Karaka§ 
Efendiler Şile pazanndan sonra en aon 
olarak Heciz köyüne uğramıılardır. 
Bu köyden aktam saat be§ raddelerin 
de çıkmı§lar ve köyden yedi kilomet • 
re uzakta ve saat yedi sularında öl
dürülmüşlerdir. 

Katillerden dördü yakalanmıtlır. 
Bunlar Heciz köyü ahalisindendir. iki 
si firari olup Adapazarından gelmit· 
tir. Bu iki kİ§İ Adapazan tarafların
da at hırsızlığı yapan kimselerdir. O 
civarda ç&Jdıkları atları Şile pazarın 
da satmağa da te§bbüs ctmi,lerdir. 
Sonradan bu atlann sahipleri atlannı 
tanımışlardır. 

Hecizli katiller Akif ve Karakaş 
Efendileri tanımaktadırlar. Ve esasen 
soygunculuktan sonra kendilerinin ele 
Yerilmemesi için Akif ve Karaka§ Ef. 
!eri öldünnütlerdir. 

Katil esnasında, bilahara katillerin 
~eyd~~~ çıka~ılmamaaı için, köyde 
bır dugun tertıp ederek inzibatala 
me§lul olan bir tahsı da oraya davet
le oyalamıtlardır. Filhakika katiller 
cinarcti yaptıktan sonra köye gelmlt'" 
lerdır. Fakat katillerin katil e•nasın
da köyde bulunmadıktan tamamile 
anlaıılmııtır. 

.. Akif ve. ~arakaı Efendiler biri kü
çuk .çaplı ıkı tabanca ile öldürülmÜ§· 
lerdır. Balta kullanılmamıtbr. Yalnız 
Karakaşın batına • kurtunlardan bat
ka kesici bir İıietle de vurulmu§tur, 

Cinayet esnasında Akif Efendinin 
ta~ancas.ını iıtimale vakit bırakılma· 
dıgı da anlaşılmaktadır. Katiller yaralı 
oldukl.annı bildikleri Karakaş ve Akif 
Efendıleri Heciz köyünden çıkınca 
takip etmişler ve Cindere mevkiinde 
pusuya düşürerek öldürmüşlerdir. 

K~~ller. cinayetin izlerini kaybet -
mek ıçın cınayet yerinde bir ,ey bı • 
rakamamışl~dır', Yalnız bir atılmış kur
tun kovanı. ıle bır sayım vergisi kağıdı 
bulu~u~ ı•e de bu kat'i bir §ey ifade 
etmemıştır •• 

Katiller İz bırakmamak için o ci • 
vardaki bir kısım otlan da yakmışlar· 
dır, Fakat Adapazarlı at hırsızlarının 
anide meydandan kaybolmaları ve 
diğer bazı emareler katillerin kimler 
?l~uğu.n~ meydana çıkarmıthr. Diğer 
ıkı katılın de yakalanmak üzere oldu· 
ğu veya mahallinde yakalandığı hak
kında haber beklenmektedir. 

o=--o~k-t-or-::1-<a>--rı_n __ _ 

Kongresi kaldı 
Dün rey sandığı başında 
ancak 150 doktor vardı 

Bütün hekiınleriu, eczacılann ve 
diı tabiplerinin aylardan beri hilm· 
malı bir tekilde hazırlandıklan Etib • 
ba odaH kongresi nihayet dün yapıla· 

' cakbr. Yapılmak için de baılandı 
Fakat bitirilemedi ve ıs ırün sonray~ 
kaldı. Bu suretle genç doktorlar zÜJn. • 

intihap esnasında .. 

resinin d~diğ_i çıktı. -V: alnız genç dok· 
torlann ılerı ge1enlennden Hayri ö • 
mer Bey evvelki .gün gazetemize ver
d~ği .h~yanatta i!'tih":.~a. 5 - 6 yüz kiti 
nın ı~tırak edeb.Jecegını tahmin etti -
ğini aöylemtti. Halbaki bu kadar da 
olmadı ve dünkü intihaba ancak ıso 
~iti iştir~k etti. Tabii bu vaziyette in· 
tıbap akim kaldı ve ıs gün sonraya 
bırakıldı. 

~nkü intihaba genç doktorlar züın 
r~sı v-: ecza.cılar hiç İftirak elmemişleı 
d~r: ı;>ıı. ta~ıplerinden de ancak birka~ 
kıt!nı?. ı.n~~bap sandığı baıına geldik • 
l~rı goruluyordu. intihapta yalnız E • 
h~ba ~~hadenet Cemiyeti listesi san 
dıga g~rıyordu. Fakat bir çok doktor
J:ırm rıyaset için Tevfik Saliın Pa§ayı 
lısteye koydukları gÖrülÜyOl'du. lnti • 
babın ıs gün SGnra tekerrürü mukar· 
rer olmakla beraber, genç doktorla· 
rın ve eczacıların bu intibahın da feo
hj için çalıtacaklan zannolunmakta • 
dır. 

OUmrUklerlle 

Kontenjan tevziatı 
latanbul mıntakaaının . kırinisani 

k?!'!enjan t~ziatı giimriik baımücfür 
luırunden mülhakat gümrüklerine bil 

~rilmiıtir. 

Seyfi Bey mezuniyet aldı 
l~tanbul. gümrükleri Datmüdürü 

Seyfi Bey hır ay aını:ı~ abn.flır 
Seyfi Bey, ay batınd ... itı'lıaren me : 
zaaiyetini İltİmale baflay .... ve k.,. 
diU•e itlwılat aiilnrilıı... Miiclürlerin 
ilen -ltiri vekilet eııleıı'Er, 
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( Haftalık Siyasi İcmal l L--, _______________ ___, 

Mesuliyet bahsi: 
Almanyanm silahsızlanma konf~

,.ansı ve Milletler Cemiyetinden çek•!· 
mesile meydana gelen buhranlı ı:'azı
yet vahametini muhafaza edıyor. 
Hafta Almanyanın silahsızlanma kon
ransın'dan ayrılması etrafındaki meı' -
uliyetlerin taksimi ile geçti. Almanla~, 
vaziyetten lngiliz Hariciye Nazırı Sır 
John Simon'u mes'ul tutuyorlar. Ge
çen martta lngiliz Başvekili Mac ~o: 
nald tarafından ileri sürülen pro1eyı 
bir fedakarlık olmak üzere kabul et• 
tikleri halde lngilizlerin bu projeden 
de ricat ettiklerini iddia ediyorlar. ln
giliz HükUmeti silihsızlanma . ~onf~ .. 
ransının son safhasını izah ıçın hır 
beyaz kitap neşretmişse de Alman· 
ların konferanstan çekilmesine sebep 
olan son teklifin Mac Donald pro
jesile telif edilebileceğini ~s~at ed.e· 
mem.işlerdir. Almanların ıtıraz ettik 
teri nokta silahlı devletlerin dört se· , . . 
ne müddet silahlarını tenzıl etmıye· 
cekleri ve ancak dört senelik bir tec
rübeden sonra indirmeğe başlıyacak· 
ları hakkında sonuncu teklifteki hü
kümdür. Mac Donald teklifinde böy· 
le bir kayıt yoktu. Almanlar iddia edi· 
yorlar ki bunu kabul edecek olurlar• 
sa kendileri silahsız olarak kaldık· 
ıa:ı ve bir mürakabeye de tabi ol
dukları halde silahlı devletler silah
larını muhafaza edecek} erdir. Bu, 11 
k8.nunuevvelde tanrnmış olan müsavat 
ile telif kabul eder bir vaziyet değil· 
dir. 

* * * 
Konferansın akibeti: 

Almanyanın konferanstan çekilme
si üzerine, si18.hsızlanma konferansı 
on gfü1 tatil kararı vermişti. Bu o~ 
günlük tatil dün bitti. Dün umıımı 
heyet içtimaının tekrar toplanması lA
zımdı. Ancak bu satırlan yazdığımız 
dakikaya kadar konferansın toplanıp 
toplanmıyacağı mailim olmamıttır. 

Filhakika bugiinkü vaziyette yapı· 
lac-ık iki §ey vardır: 

1 - Almanyanın konferanstan çe
kiımesini nazarıitibara almıyarak mü
zakerelere devam etmek. Bir sili.hsız
lanma mukavelesi bazırlryarak konfe
ransa iştirak eden devletlere bunu İm· 
zalatmak. 

2 - Konferansı tehir etmek. 
İki gün evvel toplanan İngiliz ka· 

bine içtimaında konferansın müzake
relerini tatile karar verildiği bildirili
yor. Ancak nihai bir inkıta hissinin 
h8.sıl olmasına mini olmak için sili.h· 
sızlanma meselesinin bazı safhalarile 
meşgul olacak bir komisyonun devamı 
iltizam edilmektedir. Bu, konferan· 
sın inkıtaını örtmek için bir tedbirden 
başka bir §ey değildir. Hakikatte Al· 
manyanın çekilmesile konferans inkı
taa uğramış demektir. 

* * * 
Alman intihabatı: 

Almanlar bir taraftan dünyaya si
lahoızlanma konferansından çekilme· 
leri sebeplerini izah ederken diğer ta
raftan da intihabat ile meşguldürler. 
Malılmdur ki Almanya silahsızlanma 
konferansından ve Milletler Cemiye
tinden çekildiği gibi, Alman Reichs
taı::'ı da feshedilmiştir. Bu aralık 
Reichstag'ın feshedilmesine ıebep, 
Hitler'in, takip ettiği harici siyaseti 
Alman milletinin .B.r8.sına müracaat e· 
der:.k tastik ettirmek istemesidir. Ara
ya 12 leşrinısanide müracaat edile
cektir. Bu intihabatın belki de ittifakıara 
ile Hitler siyasetini tasvip edeceği fÜp• 
heıizdir. Bir defa bugiinkü şerait al
tında Almanyada serbest intihabat ya
pılamaz. Sonra harici meselelerde bü
tün Almanyanın Hitler gibi düşündü. 
ğüne şüphe yoktur. Von Papen ve 
Von Schleicher de öyle düıünüyorlar
dı. Hatta Brüning ve Stıesemann da 
bu noktada ayrılmıyorlardı. 12 teşri
nisani intihabatında müntehiplere so
rulacak sual şudur: "Hükumetin siya· 
setini tasvip eder misin?,, Bu auale 
müttefikan müspet cevap verileceği 
şüphesizdir. Ancak bu, bir mesele 
halletmez. 

""' * * 
Fransada kabine buhranı: 

Hafta arası Fransa kabinesi sukut 
etti. Bu sukut ansızın olmakla bera
ber, Fransanm dahili siyasetini yakın
dan takip edenler tarafından bekleni
yordu. Daladier kabinesi bütçenin 
yedi buçuk milyar frangı geçen açığı-

~. - - - ----

nı kapatmak gibi büyük bir mesele 
karıısında bulunuyordu. Hükı'.imetin 
aldığı tedbirler arasında senede 25 bin 
frank alan memur maaşlarından yüz· 
de altı nisbetinde tenzilat yapmak le· 
ıebbüsü sosyalistlerin itirazlanna he· 
def oldu, bir haftadır hükı'.imetle sos• 
yalistler arasında bu nokta etrafında 
pazarlık oluyordu. Hükfunet kesilme
si tasavvur edilen nisbeti indinneyi,.. 
bir kısım. maaşları daha İstisna e~Me
yi teklif etmişse de sosyalistlerle an• 
!aşmak mümkün olmadı. ISutçenın 
müstacel olarak müzakeresine başlan
dıktan sonra bu maaşlardan kesilme 
noktasında ekalliyette kaldı ve. istifa 
etti. 

Yeni Fransız hükfunetinin teşekkül 
ettiğine dair henüz kat'i bir haber gel· 
memiştir. Ancak yeni hükfunetin eski 
hükumetten pek farklı olması bekle· 
nemez. Namzet olarak ileri sürülen 
isimlerin hepsi de Radikal Sosyalist 
fırkasına mensup adamlardır. 

Bazı mehafil, milli birlik hükı'.imeti 
teıkilini ileri sürüyorlarsa da Fransa
da vaziyet böyle bir hükı'.imet teşkilini 
istilzam edecek derecede vahim değil
dir. Ancak eğer sol cenah fırkaları 
mali meselelerle oynayacak olurlarsa 
1926 senesinde olduğu gibi bir milli 
birlik hükı'.imeti teıkil edilebilir. 

Yeni hükı'.imetin mahiyeti a§ağı yu. 
karı Herriot ve Daladier Hükı'.imetle
rinin mahiyetine henziyeceğine göre, 
harici münasebetler bakımından bu· 
nun büyük bir ehemmiyeti olmıyacak
tır. 

* * * 
Rusya ve Amerika: 

Dünya siyaseti noktasından hafta· 
nın en ehemmiyetli hadisesi, Ameri
kanın Sovyet Rusyayı tanımağa karar 
vermesidir. Filhakika bu, henüz A· 
merika tarafından bu kadar vuzuhla 
ifade edilmemiştir. Amerika Cümhur· 
reisi Roosevelt, Sovyetler Birliği Reisi 
Kalelin'e ile arasında cereyan eden 
muhabereyi neşretmiştir. Bu muhabe
reye göre, Roosevelt, Sovyet Hükiime
tinden 4'muallakta bulunan meselele
rin,, müzakeresini iatemİ§ ve Kalenin 
de bu teklifi kabul ederek Hariciye 
KomİBeri Litvinof'u murahhas tayin 
ebniştir. 

Muhaberenin netri gösteriyor ki A
merika ile Sovyet Hükiımetleri arasın
da belki de şimdiden bir itilafa varıl
mı§lır. itilafın mahiyeti ne olursa ol
aun, her halde ilk şart Sovyet Rusya. 
nın Amerika tarafından tanınması ol· 
duğu şüphesizdir. 

Amerika ile Rusya arasında siyasi 
münasebetlerin iadesi büyük harpten 
sonraki en ehemmiyetli siyaai hadise
dir. Dünyanın en büyük iki devleti 
arasında normal münasebetlerin tees
süs edememesi, cihan siyaseti için dai
ma bir tehlike tetkil ediyordu. Bu, 
Amerika ile Sovyet Rusya arasında bir 
mücadele ihtimalinden ileri gelmiyor• 
du. Her iki devlet te sulh siyaseti ta
kip ediyorlar. Ancak bu iki devlet 
arasındaki münasebetlerin normal ol
maması, dünya siyasetinin de normale 
doğru yürümesine mani teşkil ediyor· 
du. Amerikalılar nihayet 16 senelik 
inat ve ısrardan sonra Sovyet Rusyayı 
tanınıağa karar vermişlerdir. Ameri
kamn bu karan vermesinde amil olan 
sebepler tunlardır: 

1 - Buhran Amerikada sosyalist 
denecek derecede son bir takım tPd
birlerin alınmasını istilzam etmiıtir. 
Amerika Hükı'.imeti hususi tetebbı.i.s
lere asla müdahale etmiyen leaeferiıt'· 
likten müdahaleciliğe geçmiştir. Bu 
Sovyet sistemine karıı hissedilen hu'. 
sıımeti epeyce teakin etmiştir. His sa· 
basındaki sebep budur. 

2 - .. ty!e~faat sahasındaki sebep da
ha mühımdır: Amerikada başlanan ik
tısadi kalkınma hareketinin muvaffak 
o_l~ası için harici ticaretin geniş.Ieme
sı lazımdır. Roosevelt hem kendisinin 
hem de siyasi fırkasının mukadderatı'. 
nı bu kalkınma progr,ammm muvaffa
kıyetine bağlamıştır. Rusya ile ticaret 
inkişaf ederse, yardım olacağım dü
§Ünüyorlar. 

3 - Üçüncü mühim bir sebep te 
Uzak Şarkta Japonyanın takip ettiği 
istila siyasetidir. Bu, Amerika ve Sov
yet Rusyayı yakından alakadar eden 
bir meseledir. Gerçi Uzak Şark'taki 
Rus ve Amerika menfaatleri büsbü
tün telif edilemez. Ancak Uzak Şar· 
kı Japon hegemonyasından kurtar-

Milliyet'in edebi romanı: 24 . ""' . 
-KIR ( 1( fC.~ 

;,....:.---------BUR HAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

Halime Hanımın bir kaç kere 
manalı manalı bahsettiği kardeşi 
Kazım Bey Selanikten geldi. 

Saf, ince bir genç. Biraz 
da sıkılgan. 

O Geldikten sonra Büyük Hanı
mın bana olan muamelesi büsbü
tün deği,ti. Artık - Kızım, evla
dım! Derken gözbebekleri bulutla
nıyor. Ne şefkatli, ne iyi kadın. 

Herhalde aralarında bir bahis 
geçmi' ki geldiğinin ikinci günü 
Kazim Beyin bana muamelesi de
ğişti. Konuşurken gözleri yüzüm
de duruyor, adeta ka,ımı, gözümü, 
çenemi ayrı ayrı tetkik ediyor. 

Ben odada dolaşırken yürüyüşü
me, oturup kalkı~ıma bakıyor, his
sediyorum. Her hareketimi biribir
lerine gösterip ellerile (ho' değil 
mi!) Gibi i'aretler veriyorlar. 

Yemekte bilhassa yerlerimizi 
yan yana getirdiler. 

Öyle zannediyorum ki konsolos· 
haneye gelecek cevabı benim kadar 
onlar da merakla bekliyorlar. Bu
nu Büyük Hanımın bir sözünden 
anladım. 

Bir gün gene Kazım Beyden ha
raretle bahsettikten sonra birden
bire: 

- Senin kağıtların da gelmedi ki 
daha! 

Dedi. 
Sordum: 
- Niçin hanımefendi? 
- Nüfus kağıdını çıkarmak ko-

laylaşır kızım. 
Halbuki ben nüfus kağıdını de

ğil pasaport bekliyordum. Anladım 
ki onlar aralarında her şeyi düsün
mü,ler. Galiba benim sahiden Er· 
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Uçüncü komserliğe terfi 
eden emniyet memurları 

Dünkü listenin arkası 
ANKARA, 26 (Milliyet) - Polis 

terfi listesinin polis memurluğundan 
üçüncü komiserliğe terfi edenlere ait 
olan kısmını bildiriyorum: 

Ankara üçüncü k"m1.,.. ... ı: 1 • 1 ~ ... :-.e 
lstanbul mürettebatından; 2309 apu • 
Jet numaralı Necati, 1631 Kadri, 
1490 Hilmi, 3160 Şevket, 1318 A. wl 
mi, 1605 Ziya, 929 İsmail, 1428 M. 
Hulusi, 3002 Kadri, Y ozgattan 5 Sa • 
lih, Kayseriden 16 Riza, lstanbuldan 
3038 Salih, Ankaradan 21 Sait, 33 
Sadık, 202 Mustafa, 242 Etem, Kay • 
seriden 20 lbrahim, Kocaeli 24 Rıfkı, 
gene lstanbuldan 11 72 Ihsan, 970 B":h 
.ri, 2844 Niyazi, Ankaradan 314 Ali, 
319 A. Riza, 315 Hilmi, 176 Abidin, 
Konyadan 18 Fahri ve lstanbuldan 
sivil üçüncü komiserliğe 1035 Muhit· 
tin, İstanbul üçüncü komiserliklerine 
lstanbuldan 388 Mustafa, 1050 Edip, 
1959 İ. Vehbi, 1969 İbrahim, 2480 
Habip, 1923 lbrahim, 1658 Fikri, 
1207 Halit, 3035 Abdülkadir, 1859 
Şükrü, 358 Kemal, 2832 Halit, 2367 
Rüştü, 2124 Bahaettin, 3513 Nazmi, 
1430 A. Zeki, 2288 Naim, Ankaradan 
185 irfan., Kırklarelinden 12 Musta • 
fa, lstanbuldan 1665 Necati, 3445 
Hamdi, 3127 Galip, 3096 Li'ıtfi, Niğde 
den 6 Hulllsi, lzmir üçüncü komiser -
liklerine lzmirden 123 A. Nuri, 114 
Bedrettin, 230 1. Ziya, lstanbulda.n 
448 Ahmet, İzmirden 126 A. Galip, 
41 Nuri, Bursa üçüncü sııuf komiser· 
liklerine Bursadan 33 Hamdi, lzmir • 
den 115 lsmail, Bursadan 46 Vahit, 
Edirne üçüncü sımf komiserliğine la • 
tanbuldan 2433 M. Vehbi, Kocaeli Ü· 
çüncü sınıf komiserliklerine Kocaeli -
den 29 Tahsin, 19 Hüsnü (sivil), 38 
Osman, lzmirden 69 Muzaffer, Aydın 
üçüncü sımf komiser!iklerine lzmir • 
den 221 lbrahim, Aydından 6 lsmail, 
Gazi Antebe Mardinden 4 Mustafa, 
Urfaya; Nallıhandan 17 A .. Hilmi, 
Kayseriden 26 lbrahim, 9 Abdürrah • 
man, Diyarıbekirden 20 Abidin, 2 A
rif (sivil), Malatyaya Malatyadan 2 
M. Lı'.itfi, Mardine Mardinden 3 Avni, 
15 T. Fikret, Çankırıya Kastamonu • 
dan 11 Hamit, 378 Abdülmuhsin, Trab 
zona Kayseriden 24 Refik, lstanbul· 
dan 733 Fahri (sivil) Trabzondan 36 
Hakkı, Seyhana Seyhandan 72 G. Ri· 
za, zonguldağa zonguldaktan 3 Nuri, 
lstanbuldan 1817 Münir , 2092 Lı'.itfi, 
Eskişehire Eskiıehirden Mahmut, Ay· 
dından 8 M. Riza (sivil), Samsuna ls
tanbuldan 21 78 Hayrettin, Manisaya 
İzmirden 209 M. Kamil, Muğlaya iz. 
mirden 24 Nuri, Vana Yandan 15 M. 
Talat, 1 Salih, 2 M. Sabri, Sivastan 
30 Mehmet, 32 Nazmi, Çorumdan 1 
Mehmet (sivil) , Konyaya Konyadan 
33 Mevliit, Erzuruma Sivastan 11 Ha 
san, Diyarıbekire Diya'ı'ıbekirden 41 
Ahmet, Elazize Elazizden 11 Ihsan, 
Maraşa Maraştan 1 Huliisi, Karsa 
Trabzondan 40 M. Nazım, Çoruhtan 
4 Ahmet, Gümü,haneden 10 Muhar
rem Edirneden 110 Şükrü, Beyazıda 
Çoruhtan 17 Kadir, Erzincandan 5 So 
rulınasın, Bahkesire Balıkesirden 33 
Bahaettin, Kastamonuya İstanbuldan 
2015 Muhittin, 698 Sabri, 1980 Akif, 
Edirneye Edirneden 67 M. Cemal, Co 
ruma Kastamonudan 7 Rüıtü, Niğde-

. ye Kırşehirden 9 Huliisi, Aydından 
4 Talat, Aksaraydan 2 Halit, Antal· 
yaya. lçelden 8 Tevfik (sivil), Çanak· 
kaleye Çanakkaleden 19 Bahaettin, 
Denizliye Denizliden 2 Sami, Orduya 
Ordudan 9 1. Hakkı, Balıkesire Koca· 

mak noktasında birleşiyorlar. Bu saha
da iki devlet arasında bir teşrikimesai 
siyaseti mümkündür. 

Sovyet Rusyanın Amerika tarafın· 
dan tanınması, Büyük harpten beri 
devam eden siyasi yalnızlığına nihayet 
verecektir. Esasen son aylar zarfında 
Sovyet Rusya bu yolda ehemmiyetli 
adımlar atmı§tır. Lehistan ile anlaı
ını§tır. Fransa ile anlaşmıştır. Lond
rada Küçük itilaf ve kom§ularile te• 
cavüzün tarifi hakkındaki mukavele
yi İmzalamı§tır. Artık Sovyet Rusya 
beynelmilel muvazenede birinci dere· 
cede ehemmiyetli bir yer işgal ediyor. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

eliden 31 Muharrem, 
Üçüncü sınıftan iadei memuriyet e

denler: 
Sabık üçüncü komiserlerden Ma • 

raş üçüncü komiserliğine Tekirdağı 
3 Ahmet, Kütahyaya Urfa 5 Muam • 
mer, Bursaya Balıkesir 4 Şevket, Be· 
yazıda Kars 3 Semender, Gaziantebe 
Zonguldak 2 llyas, lstanbula 239 M. 
Kazım, Rize 4 Salih, Muğlaya Sey • 
han Enver, Tokada İstanbul 248 A. 
Liitfi, Ankaraya lstanbul 526 Şerafet 

tin. 1 
Üçüncü sınıftan tahviline karar ve• 

rilenler: ı 
Trabzona Kars 6 Zeki, Mufa Utta ·I 

4 Hamdi, lzmire Aydın 1 Ömer Ef. 
ler. 

150 mahkum 
400 ·kadar mevkuf 
Tahliye edilecek 

(Baş_, 1 itıci sahifede J 
aften istifade edemiyecek cürümler • 
den mahkı'.im olanlann yekunu da bu 
rakama yakındır. Bir kalemde bu. ka • 
bil aften istisna edilenlerin mikdan 
·dörtyüzü geçmektedir. Kanuna göre 
10 sene hapse mahkı'.im olanlann 3 
senesi, 11 sene hapse mahkı'.im olanla· 
rın dört senesi, 12 sene ve daha zi .. 
yade hapse mahkı'.im olanların bet se
nesi affedilmiıtir. 10ve11 ve 12 sene
ye mahk.Um olanlardan yedi .senesini 
doldurmuı olanlar varsa hepsi tahli • 
ye edileceklerdir. 

İstanbul hapishanesinde müebbet 
.kürek, müebbet sürgün cezasına mah 
kiım olanlar 12 kiıidir. Bunların ceza 
lan yirmi seneye indirilmiştir. İçlerin 
den beş kiıi 20 seneyi doldurmuı ol • 
duklan İçin derhal tahliye edilecek -
lerdir. Müebbet kalebent İstanbul ba· 
pishanesinde yoktur. 

Gene lstanbul hapishanesinde Te • 
rakkiperver fırka ve lzmir auikasti 
mahkumlarından hiç kimse yoktur. 
Distolculardan ve sair istiklal mahke
mesi mahkUmlanndan beş kişi vardır. 
Bunlardan ikisi halen hapishanede • 
dir. Diğer üçünün cezası tecil edilmiı 
tir. Bunların beşi de derhal tahliye e· 
dileceklerdir .• 

Cumartesi teşekkül eden komisyon 
lar hapishanede faaliyete baJ)ayacak· 
lar ve evraktan tetkik ve tasnif ede -
ceklerdir. Bu tetkikat neticesinde mÜ· 
kerrer suçu olmayanlar ve muamele -
Jeri pürüzsüz olanlar pazar günü sa .. 
bahleyin saat 9 da tahliye olunacak • 
lardır. Mükerrer ve muameleleri pü • 
rüzlü olanların evrakarı bayram erte 
si tetkik edilecektir. Esasen kanun tah 
)İye muamelesinin ikmali için 15 gün 
lük bir müddet kabul etmiş bulunmak 
tadır. Bunun için tahliye 15 gün zar• 
fından peyderpey yapılacaktır. Pazar 
günü hapishaneden tahliye edilecek o 
lanlarm mikdarı yüz elli kişiyi geç -
mektedir. Bayram ertesi de gene iki 

· yüz kişi kadar mahkı'.im tahliye edile· 
cektir. Tevkifhaneden çıkacak olan • 
lann yektinu da dörtyüz kişiyi bul • 
maktadır. Kanun derdesti rüyet bulu 
nan davalara da ıamil bulunduğu için 
mahkemelerde de bayram ertesi dava 
lann tasfiyesine başlanacaktır. Beş se 
neye kadar ceza görmeleri icap eden 
maznunların davalrı olduğu gibi hıra 
kılacaktır. 3 seneye kadar mahkı'.imi
yeti ihtiva eden ve henüz infaz edil • 
memiı olan ilamlar infaz edilmiyecek 
tir. Bu suretle Ağır ceza mahkemesi -
nin davaları üçte bir nisbetinde, diğer 
ceza mahkemelerinin davaları da dört 
te üç nisbetinde azalmış olacaktır. 

--~--·~~-~-

Türk Yunan mahkemesi 
Muhtelit Türk - Yunan mahkeme· 

si dün faaliyete başlamış ve 11 dava· 
ya bakmı§tır. 

zurumlu bir Türk kızı olup olma- yerden nüfus kağıdı alırsın. Yahut 
dığımı resmen anlamak istiyorlar. asıl kaydın olan kasabanın nüfus 

Bir hafta sonra Umi Efendi ha· tubesinden bir suret çıkartırsın. Ar 
ber getirdi. tık o memlekete gittikten sonra bi-

- Yarın Konsolos Bey seni çağı leceğin iş. Şimdi pasaport için para 
rryor ! Dedi. vermek lazım. Var mı paran! 

İçimde tuhaf bir endişe vardı. A- Başımı kaldrrdıın. 
caba aksi cevap gelebilir midi? - Bir şeyim yok .• 
Nereden, kimden soracaklardı bil- - Öyleyse sen eve git. Yarın sa· 
miyordum ki! hah gel. O zamana kadar buradaki 

Geceyi pek fena geçirdim. Türk ırkdaşlarıını:ı:dan tenin için 
Erkenden, daha konsoloshane a- bir şey toplarız. 

çılmadan konaktan çıktım. Yanım- . · O kadar içim sızladı ki kendimi 
da gene ·hizmetçi Arife Hanım tutamadım. Gözlerimden yaşlar ha

.vardı. 'andı. Hınçkıra hınçkıra ağhyor-
Konsoloshanenin demir parmak- dum. 

lıkh kapısında belki yarım saat bek . Bu.ne taliııizlikti, bu ne cefa idi. 
ledim. Memlekette bütün fakirler bizim 

Nihayet kapı açıldı. Konsolos B. evde yer içer, yatardı. Anamın boy. 
daha a~ağıya inmemisti. Salonda nu dizi dizi altınlarla dolu idi. Ba· 
on dakika da onu bekledim. bam her yıl kesim zaman eve tor

Nihayet kapı açıldı. Kavas bizi ha torba altın getirirdi. 
çağırdı: O ailenin kızı bugün be' on ku-

- Küçük hanım gir bakalım. ru' için şunun bunun sadakasına 
Konsolos Beyin yüzü gülüyordu. muhtaç~ 
- işin oldu kızım, sana bugün Kasabadan çıkarken bileğimde 

pasaport vereceğim. Gelen cevap üç altın bilezikle, altın zincire bağ. 
tam senin dediğin gibi. Türkiyeye lı iki altın vardı. Bunları ·Sivasta 
gidince de bu pasaportla istediğin Ermeniler mektebi bastıkları za-

Bugün İPEK Sinemasında 
Müthiş maceralar, heyecanlı hadiselerle dolu Ye 

çok cıınlı bir mevzua malik 

ASLAN ADAM 
Tamamen TÜRKÇE sözlü bllyük paramount süper filmi 
DİKKAT: "ASLAM ADAM., filminin Fransı7ca nüshası 

MELEK ıinemasında gös!erilmektec'.ir. 
11 de ucuz fiyatlı halk mati'lesi [9185] 
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a. .~Ü~~ ASRI Sinemanın n~~~1~~ıa;1·a~ek 4 
ADOLPHE MENJOU ve ANNE HARDİNG 

Son derece müessir ve aşk, ihtiras ve maceralarla dolu 

SAİGON İSYANI 
filminde temayüz etmişlerdir. Bu filmde pek güzel kadınlar gö 
rülmektedir. Hamit: Bugün 16,5 matinesile suvaresinde zengin 

varyete programı ve fevkalade heyecanlı numerolar (91861 ...ıll 

DELİ GÖNÜL 
MARIE BELL - JEAN MURAT (9187) 

1 ~ ı . -, , ... ~ ; ' 

1 RADYO 1 
Bayramda 

Cümuhiyetin Onuncu Fıl dönümüne 
müsadif 29 Teşrinievvel 933 pazar, 
30 pazartesi ve 31 salı günleri İstan
bul radyosu yalnız Ankarayı telefon 
hattile alıp nakledecektir. 

Bayramın üç günündeki mesai saat• 
!eri aıağıda gösterilmiştir. 

29 Teşrinievvel Pazar günü 
1 O den 11 kadar Geçit resmi (An

karadan naklen). 
12 ., 14 kadar Ankaradan na

kil. 
16 .. 1 kadar Ankaradan na· 

kil. 
30 Terrinievvel 933 pazartesi 

12 den 14 kadar Ankaradan na• 
kil. 

18 .. 24 kadar Ankaradan na· 
kil. 

31 Teşrinievvel 933 salı 
12 den 14 kadar Ankaradan 

kil. 
18 .. 24 kadar Ankaradan 

kil. 

Bugünkü proğram 
ISTANBUL ' 

12,30 Alaturka Plak neıri7ab. 
18 Gramofon, 
19 Emel Hanun 
19,30 Marı dersi. 
'l _ •e Hanım 

20,30 Hanımlar bey'eti. 
21..>0 Gran1ofon • 

na· 

na· 

22 Anadolu Ajaotı, Borsa baberi, saat ayarı . 

ANKARA, 1538 m. 
20: Ajans haberleri. 
12,30: Gramofon. 18: Keman konseri ı ıEkrem 
Zeki Bey tarafından? 18,45: Fran&ızce. dera. 

-19,20 Graomfon. 20: Ajan• haberleri, 

VARŞOVA, 1411 m. 
17: Knator konseri (Pli.lr: il•.) 17,45: Tarllnuİ 

. 18,2S: Şarkılar ile hafif ha•alar. 18: Konfe
ra.n• ve ha.fi~ musikı. -"0,lU: l• ..ı hte.ıf. - _.J; 
Senfonik konser "Solist ve yolonaolist Piati
gorklnin iıtirakile .. ., 23,55: Kahvehane konıı'°"~ 

1ST ANBUL BELEDİYESi 
Darülbedayi Temsilleri 

Bugün gündüz matine: saat 15 te 
Akşama 21 de 

" ..... ~· ' K R 1 S T l 
4 Perde 

Yazan: Eugene 
O'neile 

Türkçeye çeviren: 
Avni Bey 

Umuma 
____ ..;7:..:832 

Kayseri asliye hukuk mahkemesinden· 
26-3-930 tarih ve 303 numaralı hükümle 
ifl8.sına karar verilmiş olan Kayıeri ma• 
nifatura tüccarından arpacı Zade Seyit 
ve Mahdumları Kollektif şirketinin tek· 
lif ettiği konkurdato ta.tik edilerek ikti 
sabi kat'iyet etmesi üzerine icra iflas ka 
nunun 309 ve 182 inci maddeleri müce
bince hüküm tarihinden itibaren ifl.ô.s ka 
rarınrn refine mumaileyhimin serbesce 
mallarına tasarruf etmelerine Kayseri 
asliye hukuk hakimliğince Ticaret sıfa
tile 17-10-933 tarihinde karar verilmiş 

olduğu ilan olunur. (9158) 

ASrm ıımdesi "M 1 L L 1 Y E T" tir. 

ABONE UCRETLERl: 
Türkiye içia Hariç içiD 

L IC. L K. 
3 •Yhfı 4- s-• " 7 !50 14 -

iZ " 14 211 -~~.::.....~~-:;:...::.~--=:....;:;.-
G.eJen nrak a•ri verilmez.- Müddeti 

ge:ç:en nüahalar 10 Jnıruıtur.- Cazete •e 
matbaa)"a ait iı1er için. müdiriyete mÜ• 
ra.caat ediUr. Cazetemllı il&nların meı'u, .. 

. Uyetini kabul ebnn:. --
ri. BUDAPEŞTE, 550 m. j Yeıilköy aıkeri raaat merkezinden T&o 

18,35: Pli\k konaeri. 19: Harici ıiyaıet. 20,35: rilen malô.mata aöre buaün hava bulutlu 

BUGÜNKÜ HAVA 

Budapefte operaundon: Vagnerin "TANN- 1 ve babdan kuvvetli rüzairh olarak de-
HAUESER., o!)erası. Müteak:ben caz; 1 

vam edecektir. VIY ANA, 518 m. 
18,20: Şarkı ve hafif havalar. 19: Seyahat ve Dün hava tazyiki 758 milimetre, en faz. 
ecnebi celbi. - Muhtelif. 20,05: 

11
lndigo,. ope- ~~l~aı!<e!a!k!lık!!2!3~,en!!a2~9~de~r~e~ce idi. 

"retinden parçalar. 22,55: Haberler. 22,50: - ~!!!!!!~ 
Piyano konseri "Schuman, Chopİn 1 Li.att,.- 1 ;;;;;; 
23.SO: Danı muailılsi. 

MILANO • TORINO - FLORANSA, 
18,05: Oda muıikiıi. 19,45: Haberler. - Pllk. 
18,35: Orkestra kon•eri. 20: Konferans. -

r20: haberler. - p!i.k. 21,05: Haberler. -
Arzuya tabi konıe.r. 21~35: Karıt•k sözlü neıri· 

man kendimi pencereden attıktan 
sonra bulamadım. Çünkü bayılmı,. 
tım. Gözlerimi kilisede açtığım za
man kollarıın yaralanmıştı. 

Kim bilir kimler çaldı. 
Konsolos Bey ağladığımı görün· 

ce dayanamadı, yerinden kalktı. 
Mendilile yiizümü ve gözümü sildi. 
Beni teselli etti: 

- O maksatla söylemedim ev· 
ladım, dedi. Ben senin ne iyi bir 
ailenin kızı olduğunu anladım. Me
rak etıne. Zaten konsoloshanenin 
tahsisatı da vardır. Haydi sen git is 
tirahat et, elem çekme. Yarın her 
feyin hazırdır. 

içimi çeke çeke çıktım. 
Bu haber evde garip bir sevinç 

uyandll'dı. 
Büyük Hanım gözlerimi Öptü. Be 

ni göğsüne bastırdı: 
- Helal süt emmit insan evladı 

ouduğuna kimin füphesi var yav. 
rum. 

Diyordu. -.......,....~", 
Evdekiler, hatta küçük Türkana 

kadar hep etrafımı almışlardı. Ben 
yana yakıla pasaport işini anlattım. 

Büyük Hanıın nihayet baklayı 

yat. 23: Tespit edilmemi1tir .. 
PRAG, 488 ın. 

18,45: Pli.k. 19,35: Almanca haberler yeıa1re 
20,15: konıer. 20,45: Çek ıarlulan (Koro) , 
21: Konferans . - Büyiik konser. 22,35: piyes 
Ruıça netriyat, 

ağzından çıkardı: 
- Kızım paspor, paspor, diye 

üzülüp durma. Damadım sana kon· 
solostan bir nüfus teskeresi çıka· 
rır, olur biter. 

- Nasıl olur efendim, dedim. 
Memlekete gitmek için pasaport 
lazım. 

İki elini birden kaldrrdı: 
- Bakalım biz seni salıverecek. 

miyiz! 
ihtiyar kadın bu lakırdıyr kendi

ne göre iyi bir maksatla söylemitti. 
Fakat bana öyle geldi ki on yatım· 
danberi beni arzularına esir eden
ler gibi bu aile de beni zorla bura· 
da afakoyacak. · 
Damarlarımdaki kanım çekilir 

gibi oldu. 
Galiba sararmıttım. 
Halime Hanım atıldı: 
- Böyle söyleme anne. Kızcağıı 

belki memleketini görmek istiyor. 
Büyük Hanım yüzümün değit

mesinden sıkıldığımı anlamıttı. 
- Öyle söylemedim evladım, de 

di. Üzme tatlı canını. Dünyada her 
şeyin çaresi bulunur. Kurtuldun ar 
tık inşallah, 

:Bitmedi) 
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Misafirlerimiz dün akşam Ankaraya hareket ettiler Üç bin izci dün iki trenleAnkaraya giili 
(Başı I inci sahifede) 1 ağızdan haykrnyordu: 1 Jamladrlar. 1 narunasına mensup Panska Komüna ve h lk .. (B~şı 1 '~~ı aahılede). ma!Uınat verilmektedir: 

nanan iskelenin önünde bir müfreze - Hora .... Horaaaaaa... Bebek ve Amavutköyü sahillerinde Cernova Ukrania kruvazörleri de cÜm· ı: ~n~oste~~~j~ ~z~~ .a~ken müze . 
926 

senesinde 95,531 suçlu tesbit 
asker, bir bando muzika, heyetimizi Ceneral Voroıilov, durmadan mu• hareket bir kat daha artmıştı. Feyzi A'. huriyet bayramını geçirmek üzere lima· - rat an ". 

1 

1 :r '";,"''nh (~O) a· e~ılmiı ve 927 ve 928 senelerinde nisbi •elamlamağa gelmiılerdi. Gecenin i • kabele ediyor, hora seslerine, hep ay• ti lisesi talebesı,' nhtıma dizilmi•ler, el. elıni bg?ts 
0d~lg~cet~ı can ' ır ta lo alınde !es· bır surette bu adet artmış ve bilhassa 

1 

• nımrza g · ılerdir. Krüvazörler saat ı e ı mı§ ır 930 d 70 9 ~rlemiş bir saati olduğu halde, şeh • ni vaziyette sağ elini, ıapkasından bir !erinde bayraklar "Yaıa!,, diye bağı- ıı de Dolmabahçe önünde demirlemiş- Ya ıl j• h d . b " .. 99 a ' 
82 

ye düşmüştür. 931 de İse rın bütün ana caddeleri, insanla dolu az açıkta tutarak selam veriyordu. rıyorlardı. ler ve top atmak sureti'le şehrı' sela"mla· k • ph ank. av a ~ 0 g":'en~.n utun ,06
7 

ye çıkmış ve 932 de İse 116 219 id' v · k ı B h" f 1 Nih l b ıl as erı are atı en ınce tererruatına ka- za baliğ olm t • • • ı. apurnm~z, ıs ~ e~e yanaıır ya· .. .? !eza urat, yarım saatten az !' .. ayet stan ~la var. ~rıtı'. Kara- mıılardır. Bilmukabele Selimiyeden a· dar canlanmr trr. ·· . uş. ur. .. a naşmaz , muzıka lstıklal marşını çal· aurdu. Bundan sonra Cenera.l Voroşı· koy rıhtımında vah muavıru Ali Rıza, tılan toplarla mukabele edilmiıtir. Ruı M h 
1 

• , • Nüfus ıılerrnde de nufusumuz mik-ma_ğa başladı. Muzaffer Paşa baıta ol lov, diğer Sovyet ricalini ve askeri he- Halk Fırkası reisi Cevdet Kerim, bele- krüvazörleri, Rus heyetinin Rusyaya aca~ .eyett Anka~aya .. gıdıyo~ ~arı 
1

?•000•~ - 17,500,000 olduğu duıru halde bütün heyette mrır ayak· yetimizi refakatine aldı ve hazır bu- diye reis muavini Hamit Beyler ve diğer avdetine kadar limanımızda kalacaktır. Şehrımızde bul!ınan ikı yuz kışılık aydedılmektedır, 
ta ihtiram vaziyeti a larak dinlediler. lundurulan motöre binerek limanda bir çok zevat, misafirlerimizi karıılama- /nkıla"p filmi ~.acar ~eyyah ~ılesin~?' bi~ . heyet i 1 "'.lecm~ad~ nüfus, emniyet, iandarmr 
Bundan sonra Sovyetlerin internasyo· demir atan harp gemilerini teftişe git- ğa gelmişlerdi. d~n .vali ve be!e~ıye rem Muhıttin Be- ş erıne aı~ bır çok grafikler de vardır. 
nal marşı çalındı Buna, lzmir vapu • ti. Deniz efradı, gemilerin küpeştele- lzmir vapuru , rıhtıma yanaşırken mi- d Rus muharriri Mösyö Zarhi tarafın· Y• zıyaret etmı.~tır. . "'.lecmua cıdden gü~eı tertip edilmiş• 
rundaki orkestra intemasyonalla kar· rine dizilmiı oldukları halde, (Hora) ıafirlerimiz Selimiyeden atılan toplarla an inkılabımızı tasvir için hazırlanmıı Bu hey.~! .. cu?.'hunyet bayramının o: tır. • • tılık verdi. Muzaffer Paşanın riyaseti seslerile başkumandanlannı selamla • selamlandı. olan filmin cümhuriyet bayramında nuncu yıldonumunde hazır bulunmak iı- ErmenÜerın bayramda okuya. 
altındaki h eyet, iskelede Sovyet Kara drlar. Evvela büyük kıtadaki zırhı Misafirlerimiz biraz sonra vapurdan Ankarada çevrilmesine başlanacaktır. z~re yann Ankaraya hareket edecek· cakları dua 
d · f'I · · k 1 d s K 1 • k'b ık ıl Bu maksatla dün ıehrimize gelen Rus tir enız ı osu ıle ıa e e e ovyet a- ve kruvazör erın onu ta ı en sırasi le ç t ar ve kendilerine tahsis edilen oto- heyeti ile beraber bazı sinemacılar da · Ermeni meclisi ci&maniai tar f d 
r:-deniz .. fi losu ile Sivast.opol üssü bah tor.pi.dol .. ann.. mayin v. e .denizaltı ge. mi· m. obillerle doğruca Perapalas oteline git- eh Kı.r. k me. tre İrtifaında bir tak lsıa.nbul semtleri ermeni kı'lı'selaer'n,. hane· 
r hk k k d ı d ld V 1 § r imize gelmiı ve dün akıam Ankara· c ınh H lk ı ve .. musta .. em mev ı uman. an a· l~rının onun en geçı ~· e bu se~ı ~ef ti er. ya gitmişlerdir. . u . urıyet a Fırkası Al~mdar yetı mütevelliyelerine gönderilen mek 
rı.' yuksek rutbede kara ve denız za· lif yapıldıktan sonra, ıskeleye donu • M. SALAHADDiN İ Nahıy~sı tarafından Almanyada ıkına· tuplarda Cümhuriyetin onuncu ld" bıtlcri taarfrndan haarretle selamlan· !erek aahillerde omuz omuza yığılan Jstanbul'da.. stasyonda tezahürat li. tahsıl etmiş olan Seyfi Bey namında nümünde üç günü kil'se ~! o-dı. Muzika, selam havası çalarken halkın çoşkun tezahüratı arasında iz- Misafirlerı hamil olan lzmir vapu• Misafirler Sovyet ricali istasyonda par• bır genç mimarın nezareti altında (Kar !erin mükemmelen le~ . ve tme . e.P· 
•• ff P 'J 1 d' K · · ' ld' lak t h" d • 1 dıl D k ) d 'I b' k vır ve ezyını ve »•uza er aıa, askerce 

1 
ere ı. arşı mır vapuruna gırt ı. ru saat 10,30 da Galata rıhtımına ya- eza ura! arasm a ugur an ar. a· as em en muazzam ır ta yapıl· o gün koyunlar kesilerek bT 1 f 'k' lamağa gelenlerin ellerini sıkarken: Misafirleri aldıktan biraz sonra, va naımııtır. Rıhtımda vali muavini Ali ha saat be! buçuktan itibaren Haydarpa· • maktadır. mezhep umum frkaray t ı .": e Mrı ı 

D 1 k 

. • h k . C . . d' . b' h B k 40 • 'f d l A 'f .. a evzu ve aa. 
- oat mem e etın topragına a • pur are et ettı. eneral Voro§ılov, Rıza, Beyoğlu kaymakamı Sedat, Halk ıa ııtaıyonunun içi ve ııı ır ma ıer u ta metre ırti aın a o up .. rı mudüriyetinin talimat d · · d 

Y.'.'k bastığımdan dolayı bahtiyarım! Ceı;ıeral Budenny ve diğer Sovyet ri • Fırkası idare heyeti reisi Cevdet Ke- manzarası gösteriyordu. yasofya camii ile Sultanahmet camii a- mekteplerde tezyinat ' ~ıreım e 
lozltrini söyledi. calı, güvertede idiler. Şehri velveleye rim Beyler ve daha bir çok zevat mı'· Sovyet renkleriyle boyanmrı ve donan rasında inıa edilmektedir. Bu takın Cümhuriyetin nimetler' yalpı mf adsı kve 

F·ı k d &' k k I' 'l Ik 1 l d "h l · k f k h l' · · 
1 

e ra ın a 
011 

ı o uman anı, ır aç e ıme ı e veren a 1§ ara cevap vermek için aafirleri bekliyorlardı. mıı o an takın üzerin e ruıç.a Of ge.. zemın ıımının etra ı par a ıne ıfrağ feranslar verilmesi ta · d"I · , 
Muzaffer Paşaya teıekkür etti. güçlük çekiyorlardı. Bu zevat vapura girerek Ceneral Vo- diniz" ibareıi yazılmıftı. edilecek, Gazi Hazretlerinin bronzdan Diğer taraftan patr~ım t :t"ttir. Kızılordu. k?l~~ünde . • Muzikalar .~·.~ havası çalarken roşilof ile Mösyö Karahan ve diğer ze- Saat 18,50 de Heybeliada vapuru mİ· ya~ılmrı büy~k b~r heykeli .. konacak~ır: fında~ ~iliaeler ruha~i re~ı~:..i~:ar:: 

Buradan, heyetı?'~z ıçın tem~n e~r- va~ur~~.uzu.~ uıtünde har~ tayyare· vata hoş geldiniz demiılerdir. safir ricali Haydarpafa nhtıma getirdi. Sag ve solu ıpeklı. ol~~ uzere. mıllı zar !fUnti eınayi ayinde Cümhuri :tin 
len otomobillere bınılerek ıehrın yuk lerı, gorund?. Tamam yetınış altı ta:ıı;· Saat on bire yakın misafirler vapur- Ceneral Voroıilof ve Karahan yolda, ve ~r~a ba.~~arile ~uslenecektır. Ta- lealı ve terakkisi için okunacak Y düa 
S<!k tepelerinin birindeki Kızrlordu yare, hep bırden havalanmııtılar. Li- dan çıkmışlar ve rıhtımı, caddeyi dol- Sovyet heyetinin diğer erkanı halkın ıid km ıçıne g~lı zıya ıutunu konulmak- hakrnda gerek lstanbul kil' 1 • 
kulübüne gidildi Kulüp baıtan başa mandan geçilirken, refakatimizde lı- duran halk tarafından alkıılanmı•lar- detli alkııları ve yaıasm dost Sovyet hü- tadır. Aıagıda konulan kuvvetli pro- gerek taşralarda ruhan· ısee bnlne 
'f" k ' ' d 1 b 1 k d 'd k l iki' S dt ' k' t' 1 • da k k ak 'ektörle 1 kırk tr k d · 

1 

memur u U• ur • Sovyet bayraklarile onanmış an u a a ar gı ece o an ovyet r. ume ı, seı en arasın araya çı ar J . re . me .•ye a ar zıya nan mahallere talimat g" d T a• tı. Muzaffer Pata ve diğer askeri er• harp gemisi lzmir vapurunun etrafı • Bir bölük asker misafirlere resmi se- istasyona girdiler. Muzika enternasyo- neşredılec~ktir. Bu zıyalarrn bir kısmı tideki düa sureti ilave 1 on erı ıp kanımız Sovyet kara ve deniz zabitle· nr aldılar. Vapurumuz, denizi yara • limı ifa etmiı ve muzika da Enternas· nal marınu çaldı. Ceneral Voroıilof, kı- kırmızı, bır kısmı beyaz olacaktır. Ayni "Merhamet kıl ilah." u(.ı;ımduş!"r. k 
r' k ·ı I' h'ld d k al t · tal be · · ef · d 40 etr d " ' • 1 

1

' uç era le • ı arasında başbata yarım aaat kadar ra ı er ıyor, sa t en ar ı arası e • yon martını çalmrıtır. aatı, ızcileri kuleli lisesi e aını t tif zaman a .. m . e en aıagrya "ogru u- rar anacaktır). Ey her şe k d' 
aatnimi müshbeler oldu. Türk misfir· ailmiyen alkıt ve hora seselri geliyor. Galata rıhtımında Ruı Sovyet tebaa- ettikten sonra daha fazla ıiddetlenen ve zatıla~ mu.ıeadd'.t teller_ baY."aklarla lan Kerim ve nur mam~e a A'.~ı h 
ler, bundan sonra kulübün büyük sa· Tayyareler, tepemizde mütemadi hele- aından kadın erkek bazı gençler kuman- ço,an tezahürat arasında vagona çıktı. fevkalade bır §<kilde tezyın edilecektir. Türkiye Cümhuriyetun' · • ar lO a ' 1 • H B . .. t 1 • d . .. .. .. rzın uncu 
onunda hazırlanan yemek sofrasına zonlar çızerek yakınlaşıp uzaklatı • dan Voroıilof cenaplarını karırlamıılar- allan tezahüratı devam ederken ceneral u z.ıya •u .. un an ay~ zaman a vecr- yıldonumu merasimini kut! 1 V 

davet edildiler. Bu sofra, resmi bir zi- yor, limandanki gemiler düdük çala• dır. Voroşilof vagonun balkonundan halka: zelerı de goste;ec~ktir. !anımızı ve yeni hükumeıu:u~y ~:. a• 
Yafet sofraaından ziyade bir aile sof rak, halk ve asker, sahili baştan ba- Misafirler nhtrmdan otomobillerle, " Size dost Sovyet Rusyanrn candan Bu takın ıundıye kadar lstanbulda zat ve tealiye mazhar ve 

1 

uyu. 
r b • d ld b k d'I el' h'"k" 1 misi' ya 1 d "'Jd' f h · umran, re-asına enziyordu. Burada aağlam ıa o urmuş, ayra , men ı, ıne u umet namına misafir edildikleri Pe- se &mlarını ve temennilerini getirdim.'' ' pr mıı egı ır. a ve mıknetini dalın eyle tı·h· M 
!emellere dayanan Türk . So;,.et dost ne geçerse sallayarak heyetimizi selam rapalııs oteline gitmiılerdir. Hitabrnıla bulundu. Sultanahmetteki san'atlar mektebi zaffer Reisicümhurum · hha '• u l " • 1 1 O d 28 ı 'rt"f d k' f b 'ka ba d 'h uza 

11 
at ve ~.lrl;'.nun her dakika bir başka !eza· ıyor ar. . . . telde bir müddet istirahat ettikten Şiddetli alkıılar arasında ikinci defa : e . me re 

1 
.' ~m 8

• 
1 

a n .. caarna saa. et ' san eyle. Devlet ricalini ıi-
hurune şahit olduk. Şampanya kadeh· Ceneral Voroşılov engın denızde sonra Ceneral Voroşilof refakatinde M. " Size kardet Ruı ordusunun yenil• Gazı Hazretlerının bır portresım koy· yasıyun ve ümerayi ask · . ' 
leri, ark sık havaya kalkıyordu. ortalık kararıncaya kadar dürbinle Karahan ve Sovyet Maarif komiseri M. mez Türk orduıun• ıel&mlannr getir• muıtu. Bu portre açıldığı zaman mavi neti ruh ve kudreti da· h~nyeyı •1meta-. . • . ~ . kted' ,... _ . H ti . • ille" k ıyane ı e ve 

- Hora Mustafa Kemal Paıal tayyarelerın harekatını tetkik etınek· Bubnov ve Rus Sefiri Mösyö Suriç ve dim", dedi. zıya verme ır. uazı azre en ag- Y ıe harı ve mede • t bb'" 
- Hora ismet Pata!.. le meıgul oldu. ve ancak yemek za • Moskova sefirimiz Hüseyin Ragıp Bey Ceneral Boudeny Ruı gençliğinin zrndan kırn~cEJ ~ir oka beyaz olarak hüsnü muvaffakiyetle ~üzefe ~&atta 
Ve bizim heyet, cevap veriyordu: manı, içeri girdi. Deniz, gaJ:'et sakin.. bulunduğu halde vali Muhittin Beyi zi- Türk gençliğine ıelamlarını iblağ etti. Nsan'~t,, kelımesı ."~~ı;ımaktadır.. . zun mamuriyet ve tealisini ~:m~::,u 
- Yatasın St"1in!.. • Hava açık .. Otuz altı saat s\İren fırtı· yare! etmişlerdir. Tren tam ıaat 19,10 da hareket etti. . Turk Y..a~ın Brrlıgı de merasıme ış- muvaffak ve ilelebet hıf S d • 

- Yaşasın Kalipin!.. na, aan~i bu de

1

nkizd.e 1~üküm aürme • Ceneral Voroıilof ve rüfekası bun- Trenin araksından kotan halkın tid- :ra1k ed~e~~~· DM':."ı:imden so~da Kk,a· mazhar eyle, Amin." zr ame anme 
iZyafet aradaki aamim' t' "t miş gibı ... Orta ı aiıt onan... dan sonra üçüncü kolorduya giderek ku- detli tezahıiratr kesilmeden devam etti. ın ar . ır ı~ aru cezeye gı ere Davet 

madiyen arttırarak ge ~y~ıı ~u J . Akşam yemeğinde, Sovyet misafir mandan ~ükrü Naili Paıaya kartlarını Teati edilen tell{ra/ln• orada. kimsesız çocuklara çikolata teker Tıp talebe cemi ı· d 
devam ettı' Dostlar m ç ba. ~b akar !erimiz çok neıeli idiler. Sıra şampan· bırakmıılardrr. ve saıre hediye edeceklerdir. Ve bay- 2 9 binn' . 1 • ye ın en .. ' .. . ı ız, ızı ıra • d'"' ANKARA, 26 (A.A.) - Sovyet he- d K d S · d' b' d cı eırın pazar gunu büt" 
mak istemiyorlard l 1 • d • yaya gel ıgı zaman Ceneral Voroşilov Vali Beyin ziyafeti yeti reisi M. Voroşilof hazretleri sahil· ram a a ın esı ıye ır gazete e çr· talebe arkada l d ku d Ön 

- Sabaha kadaı.r çbeı' rıanr ed. kal ayağa kalktı. ve kadehini: (Türkiye· Og"le üzeri vali Muhittin Bey tara- 1 . . ki k B kil 1 t karacaklardır. niverıite me dfaannndaaaB~ 1·0 z a • -lım! Teklı"fı'nde bul rl ab.al a· ninen büyu"'k adamı Gazi Mustafa Ke erımıze ya aırr en aşve smc Ya· lstanbul Emniyet müdürlüg"ü, Tapu altında top! Y im a hır ık bayragı unan ar , e var- fından misafirler ıerefine Perapalas o- §a hazretlerine lzmır' vapurundan şu tel- .. d" · · dınl anma an e emm' ti · dı. malin •erefine 1) kaldırdı. ı · d mu unyetı, Ka ar Birliği, Baytar ca olunur ıye e rı· 
• le ın e yüz .kişilik bir öğle ziyafeti ve- grafr göndermişlerdir: "d" I"".. .. · 'nh' ' 

Son ikinci yudumu içerken: Mosko• rilmiştir. Başvekil ismet Pa!!a hazretlerine m?. ur ugu,. ve tutiın ı ııarmm bütün Ankara 'd k l 

~n büyük Sovyet mümessilinden, 
~~ Üçük nefere kadar, bizi ağırlamak 
•çın ne yapacaklarını bilemiyorlardı. 

- Pajalsti ! .. Pajalsti ... 
• <Buyurunuz) yahut (rica ederim) 

&anasına gelen bu üçe heceli kelime, 
vyet dostlarımızın ağzında o ka .. 

dar nazik bir ifade alıyor ki, İnsan 
hastalanmak bahasına da olsa bu ik .. 
raın olunan yemeklerden birer parça al
nııığa mecbur oluyor. 
Şampanyalar iç ilip dondurmalar 

Yendikten, sonra, kulüpten çıktık . Va 
Pura döndüğümüz zaman, sabaha bir 
§ey kalmamıştı. 

Ertesi sabah 
. Moskovadan hareket eden büyük 

~ısafirlerimiz, erkenden gelecekler -

1
.•· Tam yedide istasyonda bulunmak 
azrmdı. Ancak iki saatimizi uykuya 
~Yrrabildik. Yattık, fakat tabii tetik • 
e Yattığımız için uyuyamadık. 

Sivast 1 h' · ba a opo §e ır ıstasyonunu, haıtan 

Y 
§ kızıl renge boyamışlar bir kaç 

ere b·· ··k • 
1 uyu . taklar kurmuşlardı. Tak-
arın ·· ·· y ustunde bayrağımız dalgalanı • 

T::;:u. Yollar geçilmez bir halde idi. 
ordu) saat yedide, tren geldi. Sovyet 
r .

1 
arı Baıkumandanr Ceneral Vo • 

oşı ov be l'k . • 
2

• ' f sene ı aanayı planını tan 
j •m eden akademi azasından M. Kır· 

nanovoıki , Maarif komiseri M Doub-
ov S" · · d , uvarı kumandanı Ceneral Bu -
enny Hariciye komiser muavini Ka-

rahan Mosko f' . . H·· . , va ae ırımız useyın Ra 
g"rp Bey So ti · Ank · · Suri ' vye erın ara aefırı M. 

tr 
ç, ve refakatlerinde gelen zevat 

ende • d'l l • u... n ın ı er. ıtanayon etrafında 
guJtulu bir a!kıt başladı: 
- Hora!.. Hora.... ----

ra Ceneral Voroşilov, biraz ileride ka· 

tal 
ve deniz efradından müerkkep kı· 
ara k .... k b' l"ak uçu ır geçit resmi yaptıra-

b'IJ askeri teftiş ettikten sonra otomo 
1 •re b' 'ld' s· . ~eai ıru 1• ıvastopolun a.ıtkeri mü-

n ve Panorama ziyaret edildi. Pa • 
a orama, müttefiklerle Çarlık Rusya 
caras1 ın~a geçen 1855 Kron harbinin 

n ı bır ı 'h'd' Sek' d.. arı ı ır. ız ressamın tam 
Io:ft a~ne Üzerinde çahıtık1arı bu tab
n .. a Sıvaatopol müdafaasının içyiizü4 

t u,. kalelerin o zamanki halini müt _ 
efı.k donanmanın ıehri topa tutuıunu i:? ınce hatları~a k~dar farketmek ka 

l o.luyor. Muzenın bulunduğu yer 
tehrın en hakim tepesidir. Burada Si
vb'.':st.~kpol müdafii Ceneral Totleben'in 

uyu b' h ve he kır .~l'.!<eli vardır. Panoroma 
geniş Y eJ goru.Idükten sonra ıehrin 
he;keı'i!in de~erı lak~p edilerek Lenin 
dik O b. ulundugu meydana gel
kal~b j k rnl.erce insandan müerkkep, 
bayr ~ı' 

1 
bır halk kütlesi, ellerinde 

bekl'a ara Başkumandan Voro§ilovu 
la '!0 rlardr. Bütün binaların balkon· 
g rı ınsanla dolmuıtu. Krzrlordunun 
venç ~umandanr otomobilden indi 
bi~ Le~n heykelinin etrafında küçük 
:ıi devır yaptıktan ıJonra , yoluna di
S len asker aaflarma doğru yürüdü 
f ağ elini, batından iki parmak meaa: 
,ede tutarak gür bir sesle, adeta hay
'<trdı: 

- lzdrraıti ! .. 

1 
Asker, bir ağızdan, derin bir nefes 

a ı 'b' r gı ı, sert ve keskin cevap verdi: 
- lzdıraati ! .. 

. Her kılanın önünde duruyor, zabiti
llın ı· · k d .. e ını ıı ıyor ve askerin mensup ol 
U~u sınıfın ismini ıöyliyerek tekrar 

edıyordu: 
- lzdrrastil .. (Merhaba) 

h Halk s~f~arı arasında çoşgunluk da 
a fazla ıdr.. On binlerce kişi hep bir 

va sefirimize dönerek : Ziyafette Kolordu kumandanı Şükrü Ankara muesseselerı de mutantan tenvirat hazır T 1 C faıgı ece sporcu ara 
- ismet Paşanrn şerefine! dedi ve Naili Paşa, ve Kolordu erkanı harbiye- T '" k' hill . ki k lıkl"' v:ın~•kto.drrlar. r · · .d. . y' stanbul mmtakasr reis-ilave etti: ur ıye sa enne ya aşır en, ya· Üniversitede konferanslar ıtmgın ke~ : aptlacak merasime İftira" 

1 
sinden yük•ek rütbeli bazı zabitler, Mos kında yapacağımız ve milletlerimiz ara· e e uzere Anka 'd k ., 

- ki milletin bu kadar dost olma· kova sefirimiz Hüseyin Ragıp, Rusya.. ıındaki sarsılamz dostluğu daha ziyade Dün Gğleden sonra, Üniversite kon· cula . d .f ray.a gı ece spor .. sında büyük hizmeti dokunan Hüse.- nın Ankara sefirı' Mo··syo·· Surı·ç, valr' mu. k 1 d' . . b 1 d .. feranı salonunda cümhuriyet konferans.. tin? ~ı?1'en ı ere bınerken huvvi· uvvet en ıreceğıne emın u un ugum ye errnı ıspat edeb ·ı ) · · · b 
yin Ragıp Beyin ıerefinel.. avini Ali Rıza, Cevdet Kerim, Harı'cı'. telo'-' .. bet' 1 d . mem uru'yeti' lan serisine devam edilmiştir. Mual- hemeh 11' 1 ı em erı ıçın e-

Herkes ayag" a kalkarak kendı'sı'n'ı ""' munase •Y e erın n )' M 1 E I d a lısans a .. rınr yanlarında bu-ye hususi kalem müdürü Refik Lı·r m' tı d 1 ti · tınekle bahtı' a ım enemen i tem Bey "Cümhuriyel· un 1 
taklit etti. ~ , ı za ev e erıne arze Y . .~nna arı uzumu ehemmiyetle 

Yemek, gayet samimi bir hava i - Beylerle krüvazörler kumandanı ve za. rırn. Samimi selaııılarımın kabulünü za· !~ otonte,, profesör muavini Şevket A- teblıg '!lunur. 
. d "ld' M. f" 

1 
hitam, ve gazeteciler bulunuyordu. tı devletlerinden rica ederim, Baıvekil zız Bey (Cümhuriyette tarih telakkisi) fhtıyat zab'tl • d , . çın e yenı ı. •sa ır er geç vakit kama- y • · ı · • ı o • mevzulu konferanslarını vermı' •lerdı' r. 1 erın en ıstırak 

1 k'l d 'l emege rs "' aı ve enternasyonal Hazretleri. • • ra arına çe ı ı er. mar~18;".n ın çalınması ile başlanmış ve VOROŞILOF Konferanslar saat 16 da başlamış ve etmek İstiyenler 
Boğaz önünde h er ıkisı de ayakta dinlenmiştir. Ye- Başvekil lsme~,Paıa Hazretlerinin ce on sekize kadar devam etınİ § !İr. Konfe- Fırka zabitanından Cümhuriyet ba'I 

Sabah • dün - saat yedide hepimiz mek esnasında orkestra muhtelif ve vabi telgrafı berveçhiatidir : ransta üniversite profesörleri, talebe- ramı m~rasimine iştirak etınek arzu 
ayakta idik. Yediyi bir kaç dak;ka l{e- müntchip parçalar çalmıştır. Ziyafet M. Voroşilof Hazretlerine ler, lise muallimleri ve daha bir çok ze· edenlerın. Büyük üniformalı elbise p:İy 
çe, engin denizin sonu geldi ve güzel pek s~ı:nimi bir hava içinde geçmiştir. Perapalas • İstanbul. vat ' ""' • ı. .,lunmu•tur. mek ıar~le 29 1. Teırin 933 saat 9 30 Boğaz uzaktan göründü. lzmir vapu· Ye_megın sonunda vali Muhittin Bey a- lzmir vapurundan gönderdiğiniz se- Nutuklar nasil dinlenecek? da Bayzıtta Üniversite meydanında 
runun kara ıularında ilk karşılayıcı .. yaga kalkarak : Davetlileri Türk .. Sov.. vimli telsiz telgrafınızdan dolayi size ha b ... ~ a.:::ıtta üniversite meydanında bulunmaları rica olunur. 
ları, etrafımızı saran tahlisiye sandal· yet. ~ostluğunun ıcrefine, Sovyet milJet- raretle teşekkür ederim. Yarın sizi An· hazırlıklara devam edilmektedir. 
ları oldu. Bunlar, hava fişekleri ata • lerının refah ve saadetine ve bize bu kara.da tekrar görmek fikriyle bilhassa Meydana söylenecek nutukların her 
rak vapura yaklaıtılar. şe!efl! g.ünü yaşatınrş olan muhterem bahtiyarım. Keza mülakatunız•n millet· noktada ayni suretle işitilebilmesi için 

Rumelifeneri ve Kavağında mek· mıs~fı~erm şa~si saadetleri,, şerefine iç )erimiz arasında mevcut olan erimez dost Telefunken müessesesi tarafından nıü-
tepliler, ellerinde bayraklarla,' vapu· mege avet etmıştir. Buna kumandan !uğun daima daha ziyade kuvvet bulma· teaddit hoparlörler konulmuştur. 
rumuzun yolunu bekliyorlardı. Uzak. Voroşilof Cenapları mukabelede bulun- sına medar olacağına derin bir kanaatim Telefunken firması, ayrıca içlerinde 
tan alkış sesleri duvulmağa baıladr. mu§ ve "Yaşasın Türk • Sovyet dost- v~rdır. Sizi kabul ettiğinden dolayi se· hoparlör bulunan üç kamyoneti bayram 
Boğazdan içeri girdikten sonra, etrafı lıiğu,. diye bağırmıştır. vınçle dolu olan Türkiye topraklarında günleri şehrin muhteif semtlerinde 
mız mavna, motör ve kayıklarla dol- Bundan sonra istiklal ve internasyo· size olduğu gibi muhterem arkadaılarr· dolaıtıracak ve muhtelif noktalardaki 
du. nal marşları çalınmış ve ayakta dinlen- nıza da hoş geldiniz derken en samimi tezahürat ve nutukları her tarafa tevzi 

içindekiler, haykırryorlardr: miştir. dostluğumun ifadesini kl\bul ctınenizi edecektir. 
- Yasasın Türk Sovyet dostluğu. Ziyafet ıaat 16 da bitmiş ve misafir- rica eylerim, Reis Hazretleri. Telefunken firmasından batka A. 

Yaassrn Sovyet misafirlerimiz!. ler otomobillerle lstanbul tarafına geçe- iSMET E. G. müessesesi, ayni zamanda Beya-
Ceneral Voroşilov ve refakatinde rek bir gezinti yapmışlar ve bazı cami- M. Karahanla Hariciye Vekili Tevfik zıt kulesinin elektrik tezyinat ve teıi· 

gelen heyet azası, kaptan köprüsüne !eri ziyar•• •tmişlerdir. Rüıtü Beyfendi arasında da telgraflar satını bir cemile olmak üzere meccanen 
çıkmışlar, tezahürata oradan muka • Ankaraya hareket teati edilmiştir. yapın•"" 
bele ediyorlardı. Miıafirkr akşam saat 19 da hususi U 200 bin madalya satıldı 

. ~oğazın Rumeli sahilinde, mütema b.ir trenle Ankaraya gitınişlerdir. Misa- fl eyet reisinin Maarif vekiıletinin hazırladığı ve Zi-
dı bır kaynaşma vardı. Yenimahalle fıler saat altıda Perapalas otelinden ha· raat Bankasında on beıer kuruşa satılan 
ve Sarryerde muhtelif mektepler ta.le reketle hususi bir vapur ile Haydarpaıa- Beyanafz madalyalar Türkiyede şimdiye kadar 
besi is.kele ve rıhtımı doldurmuşlardı. ya geçmişlerdir. hiç görülmemiş bir rağbete mazhar ol-
Hep hır ağızdan cümhurivetin ,, ,. ,.,. Haydarpaşa istasyonu Türk ve Sov· JST. AN.B.UL, 26 (A.A.) _ Sovyet muştur. 
cu yıl marsını söylüyorlardı. Ceneral yet bayraklarle donatılmrıtı. Mı'•afı"rler h B Bu madalyalardan fİmdiye kadar 200 
V 

·ı eyetı reısı, «§Vekil vekili Harbiye 
oroşı ov, Budenny, •apkaları ellerin istasyonda vali Muhittin, muavı'ru' Alı' k · · K ıJ bin tane basılmı• henüz hazırlanan pek d h 1 ~ omıserı ve ı.z ordu başkumandanı ::r 
e, a kın içten gelen bu misafirper- Rıza Beylerle Sovyet ceneral konsolo- Voroşi/off Yoldaı Perapalasta Anado· az miktar müstesna hepsi satrlmııtrr. 

verliğine kar•ı cİuyduklan memnunİ· su Möıyö Zviling ve Sovyet mu··essesa- 1 A · h · · Bu hazırlananlara yarm ıaat 10 dan ı'· , u ıanst mu arnrmi kabul ederek fU 
yeti ifadeye çalışıyorlardı. tına mensup zevat taraflarından ıeıyi beyanatta bulunmuştur: tibaren Ziraat Bankaımda satılacaktır. 

Vapurda karşılama edilmişlerdir. - Türki'!e toprağıına ayak bastı • Maarif Vekaleti bayramdan sonra hazır 
Büyükdere önlerine gelmiştik. Bu- Bir müfreze asker resmi selamı ifa ğım fU dakıkada Türk milletini ve )anmak üzere darphaneden 50 bin ma· 

arda lstanbul vali ve belediye reisi etmiıtir. Tren saat 19 da halkın alkrıla- Türkiye cümhuiryeti hükumetini Sov· dal~ d"!;a s~ariş etmiştir. 
Muhittin Beyle Kolordu kumandanı rr arasından hareket etmiştir. yetler birliği hükumeti ve milleti na • . . ~ar ,.ve al~ti bu madalyaların ge-

ş"k ·· N ·ı· p T'" k b lirile mkı aba hızmet edecek bir eıer 
u ru aı ı aşa, Hariciye vekaleti C. Voroşı'lof'un beyanatı mına ur mat uatı vasıtasile selam· ,_ 

b 
ki b h 

· neşretme,.. ""'·-:.,,J .. _..ir. 

namına sa ık Mo.skova ıefareti mÜs• lama a a tıyarım. ı • K ı Rus orduları Ba•kumandanı ve Har· Şişlı' nah' • d eşarı ema ve Hariciye erkanından • .~.iva.stopol.da (/:zımir) vapuruna bin ıyesın e 
Cevat Beyler, vapura girerek mııhte- biye komiseri Ceneral Voroşilof lzmir d - d k k d Şişli l.umhuriyet Halk Fırkası na-

. f' ı vapurunda kabul ettig~ i ınuharririmize ıgımız . 0 
. ..,

1
• a .. a'! itibaren ger~lr 5011 h · · d ba . rem mısa ır ere ( Hoı geldiniz) dedi • yet/er Bırlıgı hukum-tı' murahh-· h-· ıyesı e yram ıçin fevkalade hazır. 

ler ıu beyanatta bulunmuştur: .. ....,. ~ 1 ki ·· ki d' B · " E · k yeti ve 11eerk fahsım hakkında go"s • ' •r gorme e ır. u meyanda Fuka· 
Sovy t h · il b" - linızi ıı arken Türk matbuatı· r .. · f 

d 1 
e eyetı e ırlikte gelen ma- t il harar ti' k b l aperver muessesesı tar.a mdan 100 co-

am b k 1 nın çalışkan uzuvlarını, sizin ıtahsmızda er en e 
1 a u tarzından do • "" lb" 

H Ik "'"ta u et er verildi. Sarryerden selamlamış oluyorum. • layı çok samimi bir heyecanla müte· cuga e 15e giydirilecek, bayramın ikin· 
a '.rkası ve 14 üncü ilk mektep hassis bulunuyorum. c~. gü.'.'ü .. mükellef .b~r çay verilecek, üçün 

tlalebesı ı;ıam.'na bir heyet vapura girdi Dost Türk topraklarına yaklaşhğnn cu gunu de 55 kişılik orkestra heyeti 
er ve mıaafırlerimizi aelimladılar. §U sırada hissettiğim meserret pelr: bü- ~a.ftJekiI ~a~et Paıo Hazretlerile tarafır .. ...sJ\., bir Jcrıns....- ", .... :,A-f""•ktir. 

Tayyare/erimizin istikbali yüktür. Bunu ifade etınekte güçlük çe- H_a~ıcıye vekılı Tevfik Rüştü Beyefen· On senelik dahili işler 
B e d f k kiyorum. Bir Türk vapurunda seyahat dının geçen senekı ::ı;iyaretlerini iade u. sna a, u u tan yirmi kadar tay- · - · d d 

1 
bah k b.. Dahiliye vekaleti tarafından çıkanl· 

aremız havad h' etııgım en o ayı tiyarun. e.tm. e ve uyük Türkiye cu"'mhurı'y- k I I YI . ' a ma ırane hareketlerle lk d ~- ma. ta o an dare mecmuası, cum·· hun'. r af d i oıt memleket, biribirine rok ya- tının onuncu yıldönümünün kut/ulan-zmır vapu unun etr ın a uçuıma.ğa k d ba"l d I S ~ . . yetın onuncu yıldönümü münasebetı'le 
baılamrılardı . m an g ı ır ar. eyahatimizin Tür- ması meras~m~~ if!irak eylemek için fevkalade bir nüsha çıkanlmrıtır. 

T 1 
· • • b h k I kiye ile Sovyet Ruaya arasındaki iyi Sor>yetler Bırlıgı halk komiserlerı' m-c ayyare erunızın u are et erini ·· b 1 • b' k d 1. . k - • Mecmu.a on. s.enelik emniyet ı'•lerı'ru', 

S ı h t
. ·ı b' J'kt M k , munase et erı ır at aha sag"lamJa._ ısı .ve m.er "" icra he~ti tarafından ~ ovye eye ı ı e ır ı e os ovadan t - .. h . • d 1 ~- J.anda. nn. a ışlerıru, mahallı" ı'tlerı,' nu'"fus 

1 
• I d d f'I I rracagına ıup e etmıyorum . ., ta.Yr.n e .. • .. en m.urahhas heyet- riyas-f I ge en aınemacı ar, urma an ı me a ı- b b k b ~ - ıı. er. ını, .. posta,, telgraf ve telefon 'ışle-

1 d H t
• • d'". h 1/1 ı uyu ır ferefe nail olmakla ı- ti yor ar ı. eye ın getır ıgı ediyeler meıudum. nnı, vı a.ye erın umumi itlerini ihtiva 

Vapur, ağır ağır yoluna devam ede- 1 · ·ı d etmektedır. 
ld 

zıru.r .va. pu.n e ün fehrimize gayet Bu vazifeyi rok b" "'k b · · / rek Uluköy önüne ge i. Burada da kı ti ki · r uyu ır ıevınç e Emniyet ı' •len'nde suçlara yme ı ı cıns at getirilmiıtı'r, Bun· kabul ethm Bu v il · • ait t 
halk ve mektepli kütleleri, iskeleyi dol- 1 S . . . · a::ı; enın yerine 11e • u ~n, ovy~t hükumeti tarafından Ga- tırılmeaı husuıunun büyük T .. rk · -dunnuıtu. Bir çok evlerin pencerelerin- zı hazretlerıle Baıvekil ismet Pa• a C" h · t' · .' u ıye pek çok memnunu::ı;. Sovyetler Birlit1"i 
den bayraklar sallayarak misafirlerimizi h d' d'I k .. ,ay · um ~~ye ının reuine • Cümhuriyef ha. lkı bu muvaffakıy-tl-rı' devamlı bı'r e ıye e. ı me uzere ıetirildikleri 80.. ıdareaının onuncu yıldönümü m ·· ~ .. selamlıyorlardı. laıılmaktadır. beti! t b 'ki · uncue ddı.kkat ve muhala&etle takı'p ctm-kt-. · d d e • e " erımi bi::ı;zat sunmak ve - ~ 

Denızin üstün e, onanmı§ motör ve J k .. i Rus. kruvazörü de aeldı" k 1 b · h · rr · kayıklar, gittikçe çog"almakta idi. Bun- o ç'? ~ana ı .. " e ~mmiyeti hai:ı; böyle 
Dun lznur vaourile Rus Sovvet do- bır gunde Turk mill-t" · · • • 

!ardan bir tanesinde güzel bir muzika · . - ının aevıncıne 1§• takımı yerleştirilmiıti. ,. -..... tırak etmek ırnkcinını bana vereceğin-
Muzika, Enternasyonali çalmağa bat· ,,. den dolaya da derin bir bahtiyarlık 

ıadı. Sinema sahif em iz duyuyorum. 
Misafirlerimiz, marılarınr büyük bir Gerek be'! v~ g<;rek murahhas he· 

alaka ile ihtiram vaziyeti alarak dinle- Münderecatrmızın çokluğundan Y';t aıası .. yenı !.urkıyeyi çok yakından 
dil B d N Yarına tehı'r ettı'k Oku 1 bı::ı;zat gorece11ımizden yen. T .. k. 

. er. u ara a efti Sendikal i§çileri- • yucu anmız- . • ı ur ı · nın donattıkları motör göründü. dan af dileri:zı. yenrn t1erek harı ve 11erek iktısat ıa • 
Sovyet mümessilleri, bunıt da se· hal'!r~nda elde ettiği muvaffakıyetle • 

re ıttıla hasıl edeceğimaden dolayı 

Yeni Türkiyenin Büyük Reisi çok 
Muht~rem Ga:P Mustafa Kemal Ha::ı;
ret~e~ıl~ lıarıılaımalı, geçen sene mi· 
salırunız olan mümtaz mesai arlıa 
~aıları B~ıvekil ismet Paşa Ha::r;retle= 
ırle eskı dostumuz Hariciye Vek '/' 
T~vfi.k J!üıt~ Beyefendile ve ye~/ 
Turkıyenın dığer güzide -rk • ·ı .. .. k . - anı e go· 
ruıme ımkônını elde -tı'" · • · f k l"d . - rgrm ıçın ev 

a a e bır memnuniyet ve bahtiyar • 
lık duyuyorum. 

Türk- Macar 
dostlıığu ---Macar Başvekilinin İsmet 

Pş. ya telgrafları 
~1:1KARA, 26. A. A. - Macar Baı

vekilı M. Gömböı topraklanmızdan ay
rılırken Baıvekil lamel Paıa Hazretle
ri."e aıağıdaki tel yazısnu göndermiıler 
dır : 

Baıvekil ismet Pa§B Hazretlerine 
.. .. Ankara 

Buyuk ve güzel memleketinizin topraL 
l!rrndan ayrılırken gerek zatı devletle.. 
rı gerek Türk milleti tarafından hak· 
knnda lıitfen gösterilen ve bana ıeref 
ve_r~ h~raretli kabulden dolayi en sa· 
mımı mınnettarlığrmın kabulünü rica 
eder ~u ~abul, milletlerimizi teırik eden 
ve Tur ki yeye seyahatimi bana ilham e
d.en sadikane ve hali•ane dostluk hiıle
rıne temaıniyle tevafuk etınekt d' 

E d . h"' 1 e ır. 
. . n • erın .unnet erimi namdar devlet 

reııınız nezdın~e lütfen terceman olma. 
nızı zatı devletinizden rica ederim. 

Goemboeı 
-=-------

Hayırlı işlere teşekkür 
.. Kasınıpafa Fukaraperver hayir 

mueııe~eıi Cümburiyet bayramı mü -
naıebetile mıntakadaki mekteplerde 
mevcut en fakir çocuklara elbise ve 
aya~abr venniıtir. Beyoğlu Ayakos • 
lantıo Rum mektebindeki talebeyi bu 
•u.~e~!e .. giyd!rmiıtir. Bundan mektep 
mu duru F otınos Beyden aldığımız bir 
mektupta bu yardunrndan dolayı Ka
•?DP•!.• .~ukaraperve.r bayir müe.aaeae 
aıne buyuk teıekkürler edild'"' bild' ·ı . ı· ıgı ı • 
rı mıı ır. 

&romura\ 
·Knoll • 

25 senede~terl 
sinir\erl 
teskin edld 

tehlikesiz ve ııwaldt 
en c;ol< istimal olunan 

bir i\ac;ıır. 

981 



6 MiLLiYET CUMA 27 TEŞRiNiEVVEL: 1933 

1 3 üncü KOLORDU İLANLARI 1 
'-----~~----------------- Şirketi Hayriyeden: Türkiye Ziraat Bankası 
1. F. Kıt'aları ihtiyacı için 

açık münakasa ile 300,000 ki
lo soba odunu alınacaktır. Iha 
lesi 8-11-933 çarf8111ba günü 
saat 15 tedir. isteklilerin şart 
nameyi görmek üzere her gün 
ve münakasaya iıtirak için de 
o gün ve vaktinden evvel F ın 
dıklıda 3. K. O. S_A.AL. KOM. 
nuna müracaatları. ( 432) 
(5572) 7457 

.. . * 
1. F. Krt'aları ihtiyacı için 

.çık münakasa ile 320,000 kilo 
odun satın alınacaktır. İhalesi 
8-11-933 çarşamba &"ünü saat 
15,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel Fındık 
lıda 3. K. O. Satın alma komis 
yonuna gelmeleri. (431) 
(55i3) • - 7458 

• • • 
K. O. Kıt' alan ihtiyacı için 

590,000 kilo odun kapalı zarf 
la münakasaya konmuştur. i
halesi 8-11-933 çarşamba gÜ 
nü saat 14,30 dadır. Taliple 
rin şartnameyi görmek üzere 
lier gün ve münakasaya işti
rak için de o gün ve vaktinden 
evvel teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda 3 cü Kol ordu 
satın alma komisyonuna mü
racaatları. (430) (5574) 

7459 . ,,. . 
K. O .Kıt'a!arı ihtiyacı i

çin 790,000 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 8-11-933 çarşam 
ba günü saat 14 tedir. Taliple 
rin §nrtnameyi görmek Üzere 
her gün ve münakasaya işti 
rak icin de o gÜn ve vaktinden 
evvei teklif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda 3 üncü kol or 
du Satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (429) .(5575) 

7460 ,,. * ,,. 
K. O. ve 1. Fırka ihtiyacı 

İçin 83,000 kilo Koyun eti ka
palı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 8-11-933 çar
ııamba günü saat 16 dadır. Ta 
!iplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktin 
evvel teklif ve teminat mek
tuplariyle Fındıklıda Üçüncü 
Kol Ordu Satın alma kom.isyo 
nuna müracaatları. (451) 
(5665) 

7617 
•• • 

K. O. bağlı kıt'alarla 1. F. 
Kıt'atı efradı ihtiyacı için 

J 27 ,000 kilo bulgur kapalı za 
rfla münakasaya konmuştur. 1 
hıtlesi 8-11-933 çarşamba gü 

nü saat 1 1 dedir. isteklilerin 
nümune ve şartnameyi gör 
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için de o gün ve 
vaktinden evvel teklif ve temi 
nal mektuplarile Fındıklıda 3. 
K. O. SA. AL. KOM. nuna 
mür11caatları. (448) (5668) 

7618 
• • • 

Çatalca Mst. Mv. Kıt'atı 
ihtiyacı için açık münakasa i
le 19,000 kilo bulgur almacak
'tı~. ~.halesi 8-1 1-933 çarıamb~ 
gunu saat 1 1 ,30 dadır. stekli 
lerin nümune ve şartnameyi 
görmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KOM. nuna 
müracatlan. (447) ,(5669 

7619 " . . 
K. O. Kıt'alan ihtiyacı i

çin yerli fabrikalar mamwa
tmdan 30,000 kilo toz şekeri 
kapalı zarfla münakasaya kon 
muıtur. İhalesi 6-11-933 pa
zartesi günü ıaat 15,30 dadır. 
Taliplerin ıartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel t~klif ve teminat mektup 
larile Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatla 
n. (438) .(5561) 

7+t7 

Catalca Mst. Mv. Kıt'alan 
ihtiyacı için 3,000 kilo Arpa 
şehriyesi açık münakasa ile a
lınacaktır. İhalesi 6-11-933 pa 
zartesi günü saat 14130 dadır. 
1 aliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştir~k için de o gün ve vaktin 
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna müra 
caatları. (437) (5562) 

- . 7448 

K. O. Kıt'atı ihtiyacı için 
6200 kilo arpa ve 800 kilo 'J'el 
Şehriyesi açık münakasa ile a
lınacaktır. ihalesi 6-11-933 pa 
zartesi günü saat 14 tedir. Ta 
)iplerin şartnameyi görmek Ü· 
zere her gün ve münakasaya 
iştirak ıçin de o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele-
ri. (436) (5564) 

7450 .. ,,. 
Darıca Askeri SA. AL. 

KO,\'I. dan : 
1 - Darıcadaki kıt'atm ih 

tiyacı İçin 1l7 ton kırçıla ma
den kömürü aleni münakasa i 
le satın alınacaktır. İhalesi 1 
2 inci Teşrin 933 çarşamba 
günü ~aat 14 tedir. 

2 - Taliplerin şartnanıeyi 
görmek ve ihaleye iştirak et
mek üzere Darıcada Alay SA. 
AL. KOM. nuna müracaat et
ıneleri ilan olunur. (3352) 
(5566) 7451 

• * * 
Çatalca Mat. Mv. kıt'atı ih 

tiyacı için açık münakasa ile 
3500 kilo kesme makarna alı 
nacaktır. İhalesi 4-11-933 cu 
martesi günü saat 15 tedir. Ta 
!iplerin §artnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya İş 
tirak için de o gün ve vaktin
den evvel Fındıklıda 3. K. O. 
SA. AL. KOM. nuna gelmele 
ri. (435) (5569) 

7454 . . " 
K. O. ve 1. F. Kıt'aları ih

tiyacı için 46,000 kilo kesme 
n1akarna kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 
4-11-933 cumartesi günü saat 
14,30 dadır. Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gÜn ve 
münakasaya iştirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektoplarile Fın
dıklıda 3. K. O. SA. AL. 
KOM. nuna gelmeleri. (434) 
(5570) 7455 

• • • 
K .O. ve 1. F. ile Çatalca 

kıt'atı ihtiyacı için 3450 kilo 
Ayva ve 3450 kilo çekirdeksiz 
'··rdali reçeli açık münakasa i
le alınacaktır. İhalesi 4-11-
933 cumartesi günü saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
ı;i>rmek üzere her gün ve mü 
nakasaya iştirak için de o gün 
ve vaktinden evyel Fındıklıda 
3 K. O. SA. AL. KOM. nu
na gelmeleri. (433) (5571) 

7456 

• 1 - Cümhuriyetin onuncu yıldönümü terefine yapılacak donan
mayi denizden tema,a etmek isteyeceklere mahsus olmak üzre Pazar, 

Pazartesi ve Salı günü aktamlan tenezzüh seferleri tertip edilmittir. 
Vapur köprüden saat yirmide hareketle limanda bir cevelan yapbktan 
sonra iskelelere uğramaksızın Rumeli sahilini takiben Yeni mahalle
ye kadar gidecek ve Anadolu aahilini takiben saat 22,30 da köprüye 
avdet edecektir. Vapurlarda izdiham olmaması için biletler mahdut
tur. Ve ,imdiden köprü gitelerinde ıablmalı:tadır. 

idare Meclisi Reisliğinde11 
Vilayetler ve Murahhasları 

2 - Bayramın üç gecesinde Boğazdan Köprüye ve Köprüden 
geç vakitlerde Boğaza gidecekler için tarife haricinde seferler tertip e 

dilmittir. Tarifelerin iskelelere talik edilmit olduğu ilan olunur. 
------------'-· __________ (9176)_ 

Afyon 
Antalya 
Amasya 

Aydın 
Ankara 

'Vleb'usu 
,, 
" 
ti 

ti 

Fabrika ve Havuzlar 
Müdiriyetinden: 

Balıkesir T. B. M. M. Reisi 

Bilecik 
Bolu 

Teraküm etmİ§ hurda saç demir, kazan ve şaftlarlamüs
tamel tezgahlar ve kiremit ve kuru çıra pazarlıkla satılacağm- Burdw 
dan talip olanların 300 lira pey akçesile beraber İkinci T e§ri Bursa 
nin (6) tmcı günü saat (14) te Azapkapı da Fabrika ve Ha-
vuzlar Müdüriyetinde bulunmaları ilan olunur. (5886) Çanakkale 

7914 

Konya Belediye Riyasetinden: 
Konya Şehrine 13-5 kilometre mesafede bulunan dutlu 

menba suyunun şehre isalesi için muktazi 200 M. M. Kutrun 
da 13500 metre tulünde Boru ve teferruatı evvelce bilmüna 
kasa ihale edilmiş isede bazı esbabı kanuniyeye binaen ve 
usulüne tevfikan mezkiir ihale feshedilmiş olduğundan T eş 
rini saninin 27 inci pazartesi günü saat 15 te Konyada Bele
diye encümen dairesinde kapalı zarf usulile kat'i olarak iha
le edilmek üzere bu defa Tercihan mubayaası kararlaştınlan 
l 3500 metre tulünde Celik boru ile buna ait Vana, V antoz ve 
dirsekleri yeniden miliıakasaya çıkarılmıştır. Talipleri? ~ek~f 
edecekleri fiatlan yüzde 7 ,5 teminatla beraber 27 T eşrırusanı 
933 pazartesi günü saat on beşe kadar teklif zarflarını verme
leri lazımdır.Daha ziyade tafsilat almak isteyenlerin Konya 
Belediyesine müracaatları ilan olunur. (5905) 

----------~ 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

25-10-933 tarihinde bilmünakasa alınacağı ilan edilen 
28000 kilo Manğal kömürünün münakasa günü 2-11-933 ta 
rihine talik edilmiştir. Taliplerin mezkUr tarihte saat on dört 
te İstanbul İthalat Gümrüğündeki satın alma komisyonuna 
müracaatları. (5911) - - ----

TiCARET iŞLERi UMUM MODURLU~UNDEN : 
Esas mukavelenameıi mahalli kanuni arına göre tanzim edilerek usulen tescil 

kılınan ve 30 ikinci Te~rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre teıcili istenen 
(Enonimos Erğoliptiki Eteria Talasion k e ldravlikon Erğon Erta) Şirketinin ve
kalete verilen evrakı !ekik edilerek kanuni hükümlere uygun görülmüıtür. Bu ev
rak arasındaki vekaletnameye göre şirket namına yapacağı it lerden doğacak dava• 
larda bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü §alus sıfatlarile hazır 

bulunmağa ıelabiyettar olarak tayin olunan umumi Tekil Odiıya veledi Lazar Ko
laı ' efendidir. 

Keyfiyet mezkur kanunun yedinci maddesine tevfikan ilan olunur. (9164) 

Bakırköy sulh hukuk hakimliğinden : 

Bakırköyünde sakız agaci mahallesinde 

yalı ıokaimcla 2 No. hanede Atam efen 

diye: Müddei Muhittin Beyin aleyhini 

ze açbğı f'lyan ve Müıtereken mutaaar• 1 
nf bulunduğunuz Balurköyde aaluz a

tac:ında yalı sokağında 2 No. hanenin 

izalei ıuyu davaunm yevmi muhakeme

sinde hazır bulunmadığınızdım ittihu o 

lunan muameleli giyap kararına tarihi İ· 

landan itibaren be! gün zarfında itiraz 

ile yevmi muhakeme olan 20-11-933 ta

rihine müsadif pazartesi günü saat 10 

da mahkemeye gelmediğiniz veya mu

ıaddak bir vekil göndermediğiniz taktir

de cereyan edecek Takıaları haneye ya· 

pılacak ketfi ve yapılacak bütün muame

lab kabul etmiı addi ile mahkemeye ka

bul edilmeyerek giyabınızda ikmali mua 

lstanbul dördüncü icra memurluğun
dan : 

Çankırı 

Çorum 
Denizli 

Diyarıbekir 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 

G. Ayıntap 
Gireson 
Gümüşhane 
İsparta 

İstanbu 

İzmir 
\ 

Beyazit 
Kars 
Kastamonu 

Kayseri 
Kırklareli 
Kırkşehir 
Kocaeli 
Konya 

Kütahya 

Malatya 
Manisa 

Maraş 
Mardin 
Mersin 

Muğla 
Muş 
Niğde 

Ordu 
Samsun 
Seyhan 

Meb'usu 

" 

" ,, 

,, 

Maliye Vekili 

Meb'usu 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
" ,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

" 
Başvekil 
Meb'usu 

" ,, 
" 
,, 
" 
" 

" 
" 
" 
,, 

" ,, 
" ,, 
,, 
" 

Ali Cemal, Kemal Beyler 
\ Numan, Rasih Beyler 
lAnkara Ticaret borsası sabık 
reisi Salih Bey ı 

[
Adnan, Fuat, Mazhar Beyler 
Erzincan Meb'usu Saffet, An
kara Meb'usu Rıfat ve Şakir 
B. ler 
Kazım Pş.H Z. Meb'us İbrahim 
Pertev Beyler 
Hayrettin Bey _ _ 
Dr. Emin Cemal ve Şükrü Bey 
ler 
Mustafa Şeref Bey _ 
Refet, Rüştü, Emin Fikri Bey
ler 
Ziya Gevher, Şükrü, Osman 
Niyazi Beyler 
Abdülhalik, Çankırı Belediye 
reisi Sait Beyler 
İsmet, Mustafa Beyler 
l\1Cip Ali, Yusuf, Dr. Kazım 
Beyler 
Zülfü Bey 
Faik, Şeref Beyler 
Abdülhak Bey 
IAziz. Asım Beyler . 
•Emin, Sivrihisar Belediye Rei. 
si Avni Beyler J 
Kılıç Ali, Nuri Beyler 
İhsan Paşa, Münür Bey_; 
Hasan Fehmi Bey 
Kemal Turan, Mükerrem Bey
ler 
Selah Cimcoz, Ziyaattin inhi
sarlar Vekili Rana Beyler. 
Mahmut Esat, Kamil, Rahm · 
Beyler 
İhsan Bey 
Baha Tali Be) 
Refik, Tahsin, Ankara Meb'u~ 
su Halit Beyler. 
Reşit, Ahmet Hilmi Beyler 
Şevket Bey 
Lütfu Müfit Bey 
Ali, Ragıp Beyler 
Kazım Hüsnü, Fikret, Ene. Vi 
!ayetten Mehmet Beyler 
Recep, Hakkı, İbrahim Bey
ler. 
İsmet Pş. Hz., Talat Be') 
Refik Şevket, Turgut, Aksaray 
Meb'usu Yaşar Beyler 
Mithat Bey 
AJiRizaBey 
Hamdi, Süleyman Fikri, Ferit 
Celal Beyler , 
Nuri, Dr. Avni Beyler ' 
.Hasan Reşit Bey 
Afet Hanını ef. Meb'us Hali 
Beyler 
Recai, Şevket Beyler 
Ethem, Zühtü, Asım Beyler 
Naci Paşa Ali, Münif, lbrahi 
Beyler 
Recep Zühtü , Hulusi Beyler 
Mahmut Bey 1 
Rahmi, Abdülmuttalip Beyler 
Cemil, Faik Beyler 

, 

Süreyya, Mustafa Beyler 
Dani§ ve Kırzade Şevki Beyler 
Ali Saip Bey 

* * * mele olunacağı cihetle tebliğ makamına 
K. O. ve 1. F. kıt'alarile Ça- kaim olmak üzere ilin olunur. (9156) 

talca Mat. Mv. için açık müna- --------------"" 

Tamamına üçbin bet yüz otuz lira kıy
met takdir edilen Oıküdarda Altuni za
de elyevm Osmaniye mahalleai cedit E
min Bey sokağında 8 mükerrer on iki 
dela sekiz mükerrer tasarruf kanunun 
netrinden evvel muhdea barap bir bap ha 
ne ( elyevm bir kattan ibaret ahf&p mub

taci tamir bir elam altında arabalık, sa
manlık, ahır yerinin zemini toprak iki o

dadır) zemini ile bet kıt'a harap bağ ve 

maa bahçe bir kıt'a kö.tk (zemin katı kar
gir üstü ahtap maa müıtemilat dokuz o
dalı ırül ve ziynet ve her neTİ meyva a
ğaçlarım muhtevidir.) ile zemini ve altı 
kıt'a harap bağ halen yekdiğerine kalp 

edilmiı her nevi mezruat yetiıtinneğe 
müsait on dokuz dönüm üç evlek üçyüz 

yetmiı iki zira terbiinde gayri menkula· 
tın tamamı açık artırmaya vaz,edilmit 

olup 15-11-933 tarihinde tartnameıi di

vanhaneye talik edilerek S-12-933 tarihi· 
ne müsadif Çllllamba günü saat 14 ten 
16 ya kadar lstanbul dördüncü icra dai 
resinde açık artırma suretle satdacaktır. 

Artırmaya iıtirak için yüzde yedi buçuk 

teminat ak~aaı alınır. Müterakim vergi, 
belediye, vakıf icaresi müıteriye aittir. 

Artırma bedeli muhammen kıymetinin 
yüzde yetmiı betini bulduğu takdirde i
halesi yapılır akıi balde en çok arfıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arbnnarun 
onbet &iin daha temdit edilerek 21-12-933 
tarihine müsadif perteml.e günü ayni 

ıaatte en çok arbrana ihale edilecektir. 
2004 numaralı İcra kanununun 126 ıncı j 
maddesine tevfikan İ,POtelı sahibi alacak 

!dar ile direr alilı:adarlann n irtifak hak 
lu sahiplerinin dahi ııayri menkul üzerin 

deki haldanm Te huıuaile faiz Te masra
fa dair olan iddialanm evnJn müıbitele· 
rile yirmi ıün içinde icra .ı.ireaine bil
dirmeleri lizundır. Akıi 'ı.aıde halcları ta 
pu sicillerile .. bit olmıyıuılu .. bf lıede 

Sinop 
Snrt 
Sıvas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
L\:-fa 
Va~ 
Yozga., 

,, Hakkı Bey 
'Avni Doğan, Ahmet Avni Bey· 
ler ı · 

kasa ile 3900 kilo salça alına
caktır. İhalesi 6-11933 pazar 
lesi gÜnÜ saat 1 l dedir. istekli 
lerin şartnamesini görmek ü
zere her giin ve münakasaya 
iştirak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. O. SA. 
AL. KOM. nuna müracaatları. 
(446) .(5670) 

7620 
• • • 7. K. O. Namına pazarlıkla 

alınacak olan 1400 geyİm J'\ılla 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden ihalesi 1-11-933 çar 
ıa.mba günü saat l 6,30 a bıra
kılmıştır. Taliplerin 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 ırelmeleri. (466) ,(5890) 

7899 

* • * 
K. O. ya hailı lot'alarla 1. 

1 F. Çatalca Mıt. MY. Krt'ab ih 

tiyacı için pazarlığa konan 
650 kilo salçaya teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğünden i
halesi 4-1 1-933 cumartesi gÜ 
nü saat 16 ya bırakılmıtlır. İs 
teklilerin şartnamesini gör 
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak için de o gün ve vak 
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O.SA.AL. KOM. nuna müra
caatları. (465) . _ _.. __ .(5891) 

7900 
• • • 

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

7901 

Zonguldal< 
Elaziz 
Çoruh 

,, 
,, 
it 

" 

Celal Sahir, Ragıp Beyler · 
Yusuf Ziya Bey 
EsatBey 

EŞSİZ BİR BAYRAM HEDİYESİ -
Yırını sene ıonra Türk Cilmhuriyetinin Yatana Ye dünyaya 
vereceği kuvvetli ıııgı, medeniyet aleminde yapacağı bilyilk 
teıiri bu aanden gl>rmek lstermiıiniı? Ôyle İsJ kıymetli 

" s E ıWAv r İNHeTBefR A s ,, 
isimli heyecanlı romanım mutlaka okayunuz. Aynı zamanda 

bu, eısiı hir bayram ltediyeıidi. 
Yeni Şark Klltllphaneai -(9162) 

Adli Tıp itleri Umum 
Müdürlüğünden: 

linin paylaımaımdan hariç bhrlar. Ali· Müessese kalöriferleri İçin elli ton yerli kok kömürü 
kadularm iıhu maddei ı.....;79 alıki- kapalı zarf uıuIDe münakasaya konmuıtur. Taliplerin ıe· 
mıaa söre hareket eblıderi n 41a1ıa fula raiti anlamak üzere kat'i ihale günü olan 15-11-933 çar 
malU...t almak iateyuıleriıa 932-2134 tamba akıamına kadar her gün saat Lircten ilô buçuğa kadar 
doıya aumaraaile m-wiy•Iİlllİz• .tin- Soiukçepnecle adli bD itteri Umum Müdürlüğüne müra• 
ceııt1an ilia .a-. (1177)_ ~ eaatlan. ,(5896) 
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1 ve Trakya Şeker Fabrikaları Tii k A onim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve k sme tekerler 29 Tem;:ıuz tDrihinden itibaren bin kilodan az olmam k 

üzere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız eski'.11 gibidir. Yani fatanbu!'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;~1r~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuru~tur. 
Ancak en az heı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. fstanbul haırlclndekl yerlerden yapılacak siparişler be
delin ) üzde yirmisi peıin ve i•t tarafı bamule oıenedf mukabilinlfe ödenmcık üzew-e derhal göaderillr. Depodan itibaren biitiin maıraflar 
ve me ıuliyet müıterf7e aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıterl he:.abına •ig'l)rta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
dere nf er için sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz bet 'Yagon ~Iparlı ederek be~~linin temamno peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
{Eıızila{tan istifade ederler. 

Adreı: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Te-lefon No. 24470. 
'?' .• h·:"' ~~- ... · .• - .· 

Evliya zade v E N u·· s v E N u·· s gibi daima kadın v E N u·· s markasını ta~ıyan krem, pudra, sabun, briyantin, ) 
1 N~:~it!n Müstahzaratı r!::.ıı~~:~ü hatır. ~t~:k~atı;::~ı~!!f:;: losyon ve esansları kullananlar ~;,u;~)ri 

'·-----------------------:---------------------·-----------------:---=--:--:-----------~----~.:.:..:...---J İstanbul Dördüncü İcra t Dikkat Ediniz ~u~enı-zAlll!'cv~ENoı-ıTaAr-ıLARll!lllı,ı-eı~.ıı:mme-,i -nhisarlar u. Müdürlüğü Maruf terzi JAK FARHt 

M 1 "' d Alım, Satım Komisyonu ilanları. Mağazasını Bahçekap'da EmLik Ban- ltanıköy • Köprllbqı Tel. 4236
• emur Ugun an•. Sirkeci Mühürdar zade han Tel.:22740 

kası yanma nakleylediğini muhterem 
Beşiktaş Satış deposunda pazarlıkla vitrin, bango, raf ve müıterilcrine arz eyler. Bu veçhile de en Karadeniz ikinci aralık 

- Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup iaşeli bölme misillu tesisat yaptırılacaktır. Taliplerin resim ve iyi cinı kuınatları ve Beyoğlu nıuhitin- 1 Postası 
tamamı 855 lira kıymeti muhammineli Usküdarda Ta- şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üze- de çok tandan itçilerini müıterilerin e- 1 Vatan vapuru 29 Birinci Te'° 
vaşıhasanağa mahallesinde Tunusbağı sokağında es- re 4-11-933 cumartesi günü saat 14 te Galata' da Alım mirlerine amade bulunduğunu bildirmek rin 18 de Galata rıhtımından kal-
ki 53 yeni 77 numaralı bir kagir dükkanın tamamı açık art Satım Komisyonuna müracaat 1arı. (5690) · le bahtiyardır. kacak giditte Zonğuldak, İne-

• · 26 10 933 "h" b~lu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
tırmaya konmuş OlUP şar ııamesının • . tarı ın· -------·-~---~--------------- Bir ziyaret en mütkilpeaent müşteri- Gıreson, Tirebolu, Görele, Trab-
den itibaren Dairemizde heı· Kes tarafından görülebileceği Pazarlıkla 10 ili 20 bin adet iki bucuk litrelik kalkiite leri dal-.i tatmin edecektir, Tel 23783. zon, Rize'ye dönütte bu iıkele-
gibi 29-11-933 arihine müsadL çarşamba günü saat 14 ten çuvalı satın alınacaktır. Taliplerin yüzde· 7,5 teminatlarını (9165}._ ----------- !ere ilaveten Of ve Ordu'ya uğ-
16 ya kadar Dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. hamilen 2-11-933 perşembe günü saat 14 te Galata'da Alnn, ---;:;;,rköy sulh hakimliğinden: Nuri rayacak Zonğuldağa uğramıya-
Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini Satım Komisyonuna müracaatları. (5837) Bey ile Yorgi Beyko efendi ve lzmaro- caktır. <5933> 
bulmadığı taktirde en son arttıranın taahhüdü bakı ~almak Ü --~ - ~ · - --·--~ -~----~~-------- da hannnın ıayian mutasamf oldukları Karadeniz Uçüncü Aralık 
:ıere 14-12-933 tarihine müsadif perşembe gü,nü yıne saat Biri Nikelli olmak Üzere beş adet demir soba satın a- Yeıilköyde ıevketiyye mahalleıicdc ek- Postası 
14 ten 16 ya kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasında lmacaktır. Vermek isteyenlerin yüzde, 7,5 teminatlarını ha· sidi sokağında 66 No. 1200 bin iki yüz Erzurum vapuru 28 Birinci 
gayrimenkul muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul miler 4-11-933 cumartesi saat 15 te Galatada Alım ve sa lira kıymeti muhammineli maa bahçe 5 Tefrİn Cumartesi 18 de Galata 
du.r ... taktirde en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı tun komisyonuna müracaatları. (5766) oda 2 heli 1 matbah ve kuyuyu muhte- 1 · rıhtımından kalkacak gidi~te l-,... nebolu, .Sinop, Samsun, Ordu, 
takdirde ihaleden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muham vi bir bap hane ile ittisalinde 68 No. Gireson, Trabzon, Rize Hopa'-
nıen kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini ve- M •• •• k 1' p 300 iiç yüz lira kıyınetinde maa bahçe 2 ya dönüşte bu iskelelere ilave-
Ya Milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları .uUyU ay yare iyaogOSU oda 1hela1 matbahı havi bir bap hane- ten Pazar, Sürmene, Polathane, 
lazımdır. Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye 16. ncı Tertip başlamıştır ki ccman 1500 bin betyüz lira kıymetin Fatsa, Ünye, Zonğuldağa uğ-

. 2 4 • (50) b• (25) b• d ·k· ba ha · · ı · nd rayacak Ordu'ya ug-ramıyacak-aıt tenvirat ve tanzifat rüsum-ları müşteriye aittir. oo nu- Bu tertıpte ın numara ıne e • • P nerun ıza eı şuyu zanm • tır. <5932 > 
maralı icra ve iflas kanununun (126) cı maddesinin dördün indirilmiştir. Bu suretle isabet ihtimali paraya çevrilmesine karar verilmit ve 

·· f kr vf.kan b • kul ·· · d · t idi 1 b• • J 933 senesi ikinci teırinin 30 uncu per· Mersin Aralık Postası 
cu ı asına te ı u gayrımen uzerın e ıpo e a a- ır mıs i artmıctır. 
caklılar ile diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin "' ıembe günü saat 15 te birinci arttırma11 
bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını 1. inci keşide 11 T esrini sani 1933 dedir. ve yüzde 75 tini bulduğu taktirde ihale 1 

Anafarta vapuru 28 birinci 
te,rin pazar saat onda Sirkeci 
rıhtımından kalkacak giditte 
Çanakkale, İzmir, Küllük, Bod
rum, Rodos, Marmaris, Dalyan, 
Fethiye, Kalkan, Ka,, Finike, 
Antalya, Alanya, Mersin'e dö
nÜfte bunlara ilaveten Ta,ucu, 
Anamur, Ku,adası ve Gelibolu'
ya uğrayacaktır. (5930) 

7729 - si icra kılınacağı ve bubnadığı taktirde · 
ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müspitelerile bil birinci kanunun 16 ıncı cumartesi günü ' 
dirrr.eıeri, aksi halde hakları tapu sicinerııe sabit olmadık- O 8• • • H d T b saat 15 te ikinci arttırma .. icra kılınaca 
ça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları cihetle a n ırıncı u ut a uru ğından talip olanların kıymeti muham-
lakadaranm işbu maddenin mezkiir fıkrasına göre hareket el K d f .., d mene•inin yüzde yedi buçuğu nispetinde 
meleri ve daha fazla malfunat almak isteyenlerin 932-2446 Uman 8J1 JgJn an: pey akçeıi ile 933-71'i' No. ile müracaat 
d l (5899) Kilo C 

• eylemeleri ilan olunur. (9157) 
osya numarasile müracaatları ilan o unur. Cinsi insı , Kilo 

!ürkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisi Reisliğinden 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi hey' eti sureti adiyede 
olarak ikinci teşrinin 29 uncu çarşamba günü saat 14,30 da 
Ankarada Bankanın Merkez binasında toplanacaktır. 

Murahhas beylerin yukarıda yazılı gün ve saatte teşrif
leri rica olunur. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - 1932 senesi muamel at ve hesabatı hakkında idare 

meclisi ve mürakip raporile bi lanço, kar ve zarar hesaplarının 
okunması. 

2 - 1932 senesi biliınço, kar ve zarar hesaplarının tasdi-
ki ile idare meclisi azasının ib rası. · 

3 - Mürakiplerin 1932 senesi ücretlerinin tayini. 
. . 4 - l 934 senesi için iki mürakip ve iki yedek mürakip 
ıntıhabı. (5907) 

t DEVLE"f l11S1-.1IR.YOLLA}{l İDARESİ lLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satm alınacak olan : lojman için 

bijote ayna, kini?Iuol, Malaga tipi şarap, Alaturka aptesane ta 
şı emaye, Bakır ızole tel, yolcu vagon camı, kontrplake, pi· 
rinç çubuk, demir levha, maden için 4 köşe başlı helezoni 
Amerikan maskap kalemi, ahşap kar küreği, Eğe, gaz borusu, 
demir testere laması, çalı süpürgesi, tevzi tablosu mermeri ve 
saire gibi (63) kalem muhte lifülcins malzemenin pazarlığı 
1-11-933 tarihine müsadif çarşamba günü mağazada icra kılı
?acağmdan taliplerin yevmi mezkurda sa~t 9 dan 11 e _kadar 
ısbati vücut ederek tahriren fiat vermelerı, bu baptaki mal 
zemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümu 
ne getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü nümune· 
lerinin beraber getirilmesi, numunesiz tekliflerin kabul e
dilmiycceği ilan olunur. ( 5929) ,.. ____ --1-------------. 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 
• 

Banka Komerçiyale ltalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret} 

T ravellers ( Seyyahin çekleri) satar 
Liret Frank ln«iliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu ç~1.rlc:r sa;esi~de nereye gitseniz paranızı kemali emn.iyetle ta· 
şır ve her zaman istersepiz c!ünyanın her tarafında, 'ehırde otel
lerde v217.ı.rla~cla, trenlerde bu çekfe,.i en küçük tediyat için 
~akit m;l::;ımmd<> kolayılıl<la istimal edebilirsiniz. Travellers çe!c
leri hakiki sahibiıiUen baska kimsenin kullapa!'layacağı bir 

ş'!kilde te;tip ve ihta~ edilmi,tir. (59~) 

b:-8i 

Dakik 40000 Şeker 2000 
Sığır Eti 10000 Pirinç 2000 
Odun 15000 

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

7556 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Tarihi 
35 000 Kuru Fasulya 13 2.Tcşrin 933 aleni münakasa 

' Deniz efradı ihtiyacı için yukar?a nev'i ve mıktarları ya· 
zılı bir kalem erzakın münakasası hızasında Yazılı tarihte İ 1.· 

mitte kumandanlık satınalma kcmisyonunca İcra edilecektir. 
Şartname sureti musaddakası ~omisyondan almabi!ir. Ta· 

liplerin yüzde 7 ,5 nisbetinde temınatr muvakkatelerıle ko· 
mı&yona müracaatları ilan olunur. (5788) 

7785 

Marmara Üssübahri Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Kilo Tarihi 
25000 Nohut 18 T. Sani 933 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda n~vi ve mıktarı yazı 

lı erzakın münakasası hizasında yazılı tanhine tesadüf eden 
cumartesi günü saat 14 le İzmitte Kumandanlık Sa-
tmalma Komisyonunda icra edilecektir. Şartname musad 
dalı: suretleri Komisyondan ve İstanbul' da Deniz Levazımı 
Satınalma Komisyonundan alınabilir. Taliplerin yüzde 
7 ,5 nisbetinde teminatı muvakkateleri ile Komisyona mü· 
racaatları ilan olunur. (5877) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Cümhuriyet Bayramında AKAY hatlarında yapılacak i

lave seferlerin tarifesi İskelelere asılmıştır • 
Bayramın üç gün ve gecesi, esasen tenzilatlı olan biletler 

ı müstesna olmak Üzere tam bilet ücretlerinden yüzde 50 ten 
?:ilat yapılmıştır. (5898) 

.· Preventorium Müdüriyetinden~ 
933 senesi icin alınacak odunun yapılan açık münaka

sasında verilen fiatlar muvafık .. görülmediğinden 15 Tesri 
nisani 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te Yüks~k 
Mektepler Mubayaat Komisyonunca tekrar münakasa yapı
lacaktır. (5919) 

Göz Hekimi-
Dr. Süleyman Şükrü 1 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara caddesi No. 60 

~---------------6980 

Ayvalık Sür'at Postası 
Mersin vapuru 29 Birinci tef

rin pazar 17 de idare rıhtımın
dan kalkar. Gidit ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmir'e uğrar. (5931) ---

Istanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Beyoğlun' da İstiklal caddesin :le Melek apartımanının 1 No. lı 
dairesinde mükim iken elyevm ikametgahı meçhul bulunan Dimitri 
efendiye : 

23946 ikraz numarasile Vakıf Paralar Müdürlüğünden borç aldı
ğınız yirmi bin liraya mukabil birinci derecede ipntek tesisi suretiie 
teminat irae eylediğiniz Beyoğlun' da Katip Mu•tafa.çt:lebi mahallesin· 
de Beyoğlu caddesinde 119,8-1 numaralı maa müttemilıit hane ile Ho
cazade sokağında garajdan ibaret gayri menkuliıtınızın paraya çevril 
mesi müdüriyeti mezküre tarafından talep edilmiş ve mezkür gayri 
menkulatı başkaca borç aldığınız yirmi be' bin lira mukabilinde de 
Samuel Amar efendiye ikinci derecede İpotek irae ettiğiniz Tapu sicil 
!ine mukayyet bulunmuş olduğundan (2004) numaralı icra ve İflas ka 
nununun (128) inci maddesi mucibince işbu gayri menkuller üzerin
de tahakkuk eden mükellefiyete karşı bir itirazınız varsa üç gün z.ı.r 
fında 9334 dosya numara.ile memuriyetimize müracaat etmeniz ik
tiza eylediği mükellefiyet listesi tebliği makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (5914) 

Istanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Mevki ve Cinsi Kira Müddeti Eski senelik 

T opkapı Sarayı arslanhane içil! 
deki bostandan ayrılan beş dö· 
nüm tarla ile iki oda ve harap 
karakol binası. 
Topkapı Sarayı dulhane yanın· 
daki bostan 
T opkapı Sarayı Kadri Bey Çfl!· 

mesi yanında 4 numaralı oda. 
Tophanede Topçular C. 
359-349 No. Dükkan 
Tophanede Topçular c. 
371 No. Dükkan 

3 

1 

2 

1 

kiraaı 
'ii 

.. " :. t v 

2--u·~ 

1 ~ ... . .) .. 
l os Balta limanında yeni mahalle 

sokağında iki ahır ve bir mat· 
bah binası. 

Yukarda mevki, cinıı, nıijcld<"t ve s~ı!eli~ kir;ı!arr ~ötfr.ri· 
len yerler l6.T~rinisa11i 933.eerşernbe günü saat 14 t•. açık 
arttırma usulile ki~aya verilecektir. İsteklilerin tcmine.ıb.rile 
müracaatları. (5920) 
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• 
İPEKİŞ'in NEFİS MAMUL\ Ti 

lpekiş'in emsalsiz kumaş arı ile 
yapılan hüsün ve sa 'at harika arı 

""'""'Cm•lr -t--..Cf~ 

, 
3 parçadan ibaret işlemeli 
kadıa çamaşırları pijamalar 

En son Paris modelleri 
üzerine kimonolar 

' Cümhuriyet bay-
ramı şerefine fi
yatlarda büyük 
tenzilat yapıldı. 

Kız ve Erkek 
Çocuk 

Elbiseleri 

1 

ii./ • 
1 

(J;ıemeli perdeler, mendill:' 
\_ yastıklar ve saire 

İPEKİS Satış Mağazaları 
Ankara ı Bursa ı 

Necati Bey caddesi Gazipaşa caddesi 
Beyoğlu 
istiklal caddesi 

·-• • 

1 
İstanbul ı 
Sultanhamamı 

İzmir 
Odım pazarı 

COMHURİYETİN 
ONUNCU YILDöNOMONON MES'UT 

BİR HATIRASI 
olmak üzre Viyanaya sureti mahsusada sipari~ 

edilen oyunkağıtları 
25 Birinci Teşrin 1933 tarihinden itibaren 

Hilaliahmer satış mağazasında 

• 

[9059: 

Gümrük Muhafaza Umum 
Kumandanlığı Istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Muhafaza kıtaatı için satın alınacak (4600) metre 

astarlık bez kapalı zarfla münakasay konulmuştur. 
2 - Münakaşa şartları kağıtlarının tasdikli suretleri 

Gümrük Muhafaz Umum Kumandanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan alınacaktır. 

3 - Münakasa 6-11-933 tarihine rastlayan pazartesi gÜ 
nü saat (14) te Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı İs

tanbul Satıanlma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Münakasaya girecekler hangi ticarethane ve mües

se sahibi veya vekili olduklarını isbat edecek vesaiki makbu
leyi ve biçilen bedelin yüzde 7,5 ğu olan iğreti güvenmeleri
le teklif mektuplarını ihaleden evvel Komisyona verecekler
dir. 

5 - Örnek Satınalma - ' Komisyonundadır. İstekliler o 
rada görebilirler. (5640) 7626 

Maarif Vekaletinden: 
Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebetile 

Ankara Ticaret Lisesinde bir kitap teşhir ve satış sergi
si açılacaktır. 

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

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

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

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

(5838) 7842 

1 _T_a_h_li-si_y_e_U-:_mum Müdürlüğünden: 
Bir adet daimi cereyanlı motörlü dinamo ile tevzi tablo

su kapalı zarf usulile mubayaa -edilecek ve ihale muamelesi 
27 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü yapıla
caktır. Talip olanların fenni şartnameyi görmek üzere Ga
lata' da Rıhtım caddesindeki ldarei Merkeziyeye müracaatla 
rı. (5881) 

fstanbul Mr. Kumand 
Satınalma kom. ilanl 

Jstanbul Merkez K 
danlrğına bağlı kıtaat v 
sesat ihtiyacı için ( 160 
un 11·11 -933 cumartesi 
saat 14,30 da kapalı zar 
nacaktır. Şartnamesi h 
Merkez Satmalma Ko 
:r.unda görülebilir. Tali 
belli saatten evvel Top 
de Merkez Kumanc!anlı 
tınalma Komisyonuna 
mP.ktuplarını vermeleri. 
.(445) .(56 

İstanbul Merkez Kurı 
danlığına bağlı kıtaat ve 
saat ihtiyacı için (450) t 
1 1 • 1 1·933 cumartesi &l 
saat 14 te kapalı zarfla al 
cakbr. Şartnamesi her 
Merkez Satınalma Kom 
nunda görülebilir. Tali 
belli saatten evvel teklif 
tuplarını Tophanede Me 
Satınalma Komisyonun 
meleri. ( 446) .(5677ı 

* * • 
Askeri tıbbiye mektebi 

tiyacı için 300 çift güder 
diven 15-11-933 çarşam 
nü saat 16 da aleni müna 
ile satın alınacaktır. Şar 
ınesini göreceklerin her ·· 
pazarlığa gireceklerin belli 
tinde Merkez Kumand 
Satın alma Komisyonu 
hazır bulunmaları. ( 462) 
(5747). 
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Haliçi oğlu Askeri Lise 
de teraküm eden 70 araba 
re aleni müzayede ile 28 
933 tarih cumartesi günü N 

10 da satılacaktır. Müzaye 
sine gireceklerin belli saat· 
de Merkez Kumandanlığı 
tınalma Komisyonunda 
zır bulunmaları. (490) 
(5925) 

Umumi Neşriyat ve Yazı işle 
Müdürü ETEM iZZET 

Gazetecilik ve Matbaacılık T. A 

Resimli Şark .. 

lstanbul Dördüncü icra 
Memurluğundan: 

ZA Y( - Nüfus teıkeremi ve askerlik 

vesikamı zayi eyledim. Bulup Beyoğ· 

!unda istiklal caddesinde 362 No. Lebon 
mağazasında Niko efendiye teslim edenle 

ro mükafat verilecektir. 

Mecmuasının fevkalade nüshası 
Yaldızlı bir kapak - Gazinin 5 tane renkli tablosu -

300 resim - 108 büyük sahife 
On Ciimhur:yet yılında yaphğımız büyük inkılapların hepsini vesikalarile istatistiklerile, resim ve 
haritalarile ğösteren mükemmel bir eserdir. Mekteplerde, içtimalarda verilecek konferanslar için 
en güıel bir mehaz yapılacak Gazi lr.öşeıi için en iyi bir yardımcıdır. RESiMLi AY matbaası 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede İpotekli olup 
tamamı 2656 lira kıymeti muhammineli Kartalda O sküdar cad 
desinde 81,83 mükerrer No.lı 2 kargir dükkanın tamamı açık 
arttırmaya konmuş olup şartnamesinin 28-10-933 tarihin 
den itibaren Dairemizde her kes tarafından görülebileceği 
ı-ibi 29-11-933 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 
ya kadar Dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü bakı kalmak üze:re 
19-12-933 tarihine müsadif salı gÜnÜ yine saat 14 ten 16 ya 
kadar Dairemizde yapılacak olan arttırmasında gayrimen 
kul muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu taktir
de en son arttırana ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde iha 
leden sarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıyme· 
tin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey akçesini veya Milli bir 
bankanın teminat mektubunu h~il bulunmaları lazımdır. 
Müteraki mvergiler ile vakıf icaresi ve belediyeye ait tenvira~ 
ve tanzifat rusumları müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve 1 

iflas kanununun (126) cı maddesinin dördüncü fıkrasına tev 
fikan bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğeı a
lakadaranın ve irtifak hakkı ııahiplerinin bu haklarını ve hu
susile faiz ve masarife dair olan idclialarmı ilan tarihinden iti 
haren 20 gün içinde evrakı müspitelerile bildirmeleri, akı; hal
de hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacakları cihetle alakadaranın işbu mad
denin mezkur fıkrasına göre hareket etmeleri ve daha fazla 
mali'imat almak isteyenlerin 932-2496 dosya numarasile mü 
racaatları ilan olunur. (5901) 

(9168) Osman Paıa zade Hasan Hilmi tarafından bıı••I .. ~ bu e•er m..tbııacılıhımızın terakki ve te1'amülü"ü ızöqtere" Hr nhe!erdir. 

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

Cümhuriyetimizin onuncu yıldönümünü büyük bir canlıl,kla kutlulamak i
çin üç gün sürecek olan ıenliklerde muhterem halkımızın gidiı ve gelişlerini ko
layla~trrmak üzre 29,30, 31 Birinci Teırin 1933 tarihinde Tramvaylarımızda ten
zilatlı tarife tatbik edilecektir. 

Mutat tarifemize göre vasati hesapla ':'c 36 nispetinde tenzilatlı olan bu tarife· .... 
de yolcu biletlerinde % 38 ve diğer biletlerde '7o 59 a k-.dar yükıelen büyük bir 
tenzilat vardır. Fazla izahat için bekleme yerlerindeki tarifelere müracaat. 

IPR25) (7759) 

SUMER 

.... Tanesi 50 kuruı )084 

il -
BANi<.. Af üesseselerinden 

Muhter.em halkın Büyük Cümhuriyet Bayramında 
güzel ve nizami şekilde bayraklar asmak yolun· 
daki arzusunu tatmin için sağlam şali kumaştan 

Tenzilitlı Ucuz Bayraklar 

e 
il 

yapmıştır 

Bayram yaklaştığı için bayrak fiatleri artmıştır. Buna 
rağmen, YERLi MALLAR PAZARI büyük tenzilatla 

satışa devam etmektedir. 

Fırsattan 
• 
istifade Ediniz 

• 
yoğlu: istiklal caddesi 1 İstanbul: Bahçekapı 
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