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Bulgar vaziyeti, 
Politika kararsızlığı ---

Komşumuz Bulgaristan, hala müte-
reddit ve kararıız vaziyetini muhafa· 
ta ediyor. Memleketin yalnız bazı 
llıea'ul ricali değil, gayrimes'ul bir çok 
•darnJannm da biribirine aykırı te
ıebbüalerinden her gün haberdar 
oluyoruz. Bir memlekette gayrimea'· 
Ullerin harici politika itlerine karı,
llıaları kadar tehlikeli, fena bir hare
ket olamaz. Ayn ayn politika cephe
lerinde çıkar yol arayan bu zatlar, 
tabii ki umduklarını bulamıyorlar. 
Bulamayınca da muhitlerine ve bütün 
i.1eme kızıyorlar. Bunun neticesi ne 
olacak? .. 

Her memlekette muhtelif siyasi fi. 
kir ve kanaatte olanlar vardır. Fakat 
tkaeriyetin, umumiyetin aabit bir fikri 
'9ar ki hükfunet ona dayanır, o fikir 
•e ka~aatinden mülhem bir politik~ 
)olu üatünde yürür. Maatteessüf Bul
ta.riatanda vaziyet öyle değildir. Ora
da her ferdin. her fırkanın biribirine 
•ylurı fikirleri var ve herke• bu fikri
llİ hükumet ve politilta cephesinde 
llıutlaka yürütmek kararındadır. Bu 
•aziyet, gerek komşuları tarafından, 
terek başkaları tarafından Bulgari•· 
lana endiıeli bir gözle bakılmağa se
bep oluyor. 

Yeni Türkiye ''reviaioniate,, midir, 
7?kaa "non reviaio"!iı~e,_, midir? .• Biz, 
bıç bir zaman kendımızı bu bakımdan 
bir tasnife tabi tutmadık. Bizinı en 
bariz vasfımız; ıulhçü olmaktır. Su!· 
hiiıı muhafaza ve idameai politikası
na, hiç bir mülahaza ile kartı gelmeyi 
düıünmüyoruz. 

Umumi harpten - bizim gibi -
llle.ğliıp çıkan Bulgaristanm haklı, 
hakaız bazı dilekleri olabilir. Yapıl
ln•aı mümkün olanlann yapılmasın· 
da.n cidden memnun oluruz; fakat bu 
dileklerin iatihıalinde harbi vasıta
olarak düıünmeyi aala tasvip edeme· 
l'iz. Sulhe inananlar ve onun lüzumu
nu takdir edenler; icap ettirdiği feda
kiırlıklara da katlanmalıdırlar. lki 
tün evvelki bir yazımızda anlatmağa 
<;e.lıttık: Biz Türkler, ıaminıi bir ıulh 
Politikası takip etmek için, her teYden 
evvel bir çok fedakarlıkları göze al
dık, bir çok hiılerim.izi ve emellerimi· 
ı:i ıuıturduk. Sulh davaıı için ortaya 
•tılan her memleketten ayni fedakar .. 
lıkları bekliyoruz. Şunu da bilmeli ki, 
lıulgaristanın; harp ile, şiddet politi· 
kaaile kazanmaaına ihtimal olmayan 
haklarını; samimi bir ıulh politikasile 
kazanacağı muhakkaktır. Ba~ka yol
lardan müspet bir netice beklemek 
fazla hayalperestlik olur. Halbuki biz 
Bulgar dostlarımızı müspet. düşünceli, 
&.meli bir millet olarak tanınz. 

. Türkiye ile Yunanistan arasında 
bJ\zalanan Ankara misakının Bulga
tiatanda ne fena tefsirlere uğratıldığı 
hatırlardadır. Şimdi bu mevzu etra
fında zahiren durulmuyor. Fakat her
kesin kafasında yaıayan şey gene 
Odur. Sanki bu misak; Bulgarların 
~Ütün emellerine ıet çekmif ... Bunun 
•çin cenup komşularına kartı ıimalden 
bir cephe teıkiline, Yugoılavya ve Ro
lııanyayı bu bakımdan kazanmağa 
Çalıııyorlar. Buna benzer teıebbüale
t'in mutlaka akamete mabkUın olmaıı 
tabiidir. Fakat inıan bu vaziyete, bu 
haletiruhiyeye, bu tezahürata bakın· 
'•;Ankara miaakının tam zamanında 
"e yerinde olduğuna daha kuvvetli 
l.•naat getiriyor. 
. Bulgar dostlarımız, bize her vesile 
ile Adalardenizindeki mahreçten, mu
•hbedenin kendilerine verdiği haktan 

a.haederler. Biz burada muahedenin 
bu mesele hakkındaki takyidatı üze. 
tinde duracak değiliz. Yalnız Bulga· 
t'.•tana bu mahreç verildiği halde va
tı)etin ne karıtık bir tekil alacağını 
törmek için haritayı gözönüne getir
illeyi okuyucularımızdan bilhassa di-
1~riz: Bu mahrecin yolu kimin arazi
'Ôl\den geçecek? Bu yolun geniıliği ne 
l.a.dar olacak? Müdafaaaı naaıl temin 
•dilecek?. Sonra bunun müdafaaaını 
terı,in için ileride Bulgariıtanın ızhar 
"deeeği bir düzüye ırenitlemek arzusu 
l\ha.ııl tatmin olunacak? .. Bir taraftan, 
Udutlarımızın emniyeti için hudutıuz 

fedakarlıklara katlanmayı göze alır-
1.en, ebür taraftan hudutlar üzerinde 
~eni yeni emniyetsizlik amillerini 
"endi elimizle yaratmaktaki sebep ve 
hikmetin de izahı her halde pek güç 
olur. 
h. Her memleketin ticari ve iktısadi 
ır çok zaruretleri vardır. Hepimiz 

"l'ni zaruretlerle karşılaıtığımız için 
0ııları takdir edebiliyoruz. Fakat fU 
d., muhakkak ki, Bulgariıtanın Ada
~~rdenizinde Iİir mahreç edinmesinde-
111:1 iktııadi zaruretin miktarında mÜ· 
lı!'ligaya gidiliyor. Demek istiyoruz 
~ı, bu zaruret hayati değildir: Bulga
!iıtanın Karadenizde başka, güzel li
~anları vardır. Bundan baıka Bulga
~•tanın Garbi Trakya üzerinde vakti-

"Y unanlılarla pekala anlaştıklarını 
"~ Adalardenizinde bir mahreç dü
tuıımediklerini pekala hatırlıyoruz. 
I Başkalarını hnkit edenler ve hak
•rını arayanlar; ayni tenkit ve hak 
~:ı:ularında kendi vaziyetlerini, ken· 

1 'Vazife ve mea'uliyetlerini de dü§ün. 
ll'lelidirler. Bulgarlar, bir düzüye Bul
~~r ek::tlliyetler meıeleaini ortaya aü~ 
t~~orlar, mazliım Bulgar ekalliyetle
/"1n yabancı idaı clerde gördükleri 
1 ""a muamelelerden şikayet ediyor
lı~r. ~~men. aöylemeğe mecburuz ki; 
.,. :ı: .Turklerın de bu noktadan ciddi, 
~· "'ımi tik&yetlerimiz vardır: Bu!ga- • 
'-tanda, Müılüman Türklere kartı 

Sovyet Misafirler Dün Gece Hareket Ettiler 
M. Voroşilof giderken dedi ki: 

·''Arlık herkes açıkça anlamalıdır ki; 
dostluğumuz dostluktan da~iistündür,, 
Başvekilimizin misafirler hakkında tahassüsleri 

Heyet dün de bir çok ziyaretler de ~ulu~~u. İzmirliler 
M. Voroşilof'u fahri hemşerili2e intihap ettiler 

Misafirler erkanı harbi~e 

Misafirlerimiz erkanı harbiye akade· 
miainden ~ıkıyorlar 

akademi.inde dershanede •• 
Ceneral Voroşilof Cenaplarının re

ialiği altında bulunan Sovyet heyeti 
dün aabah Harbiye mektebi ile Süvari 
binicilik mektebini ve Sipahiocağını 
ve Harp akademisini ziyaret etmiıler
dir. Misafirler Harbiye m~ktebinde 
kumandan bey ile zabitler tarafından 
kartılanmıflardır. mektebin muhtelif 
akıamınt gez.mitlerdir. Mit!afirler o -
radan Yıldızdaki harp akademisini zi 
yaret etmitlerdir. Mi•afirler, akade
mi kumandanı Fuat Paşa ile maiyeti 
tarafından kar§ılanmıtlar ve iki saat 
kadar akademide klmışlardır. Miaa • 
firler bu müddet zarfında akademi • 
nin kara ve deniz kısımlarını gez -
mişler ve dershanelere girerek ders
lerde hazır bulunmuşlardır. Bundan 
başka yük•ek levaznn mektebi ile ku· 
manda kurıunu da ziyaret ehnitler -
dir .. Misafirler bu ziyaretten memnun 
kalmıtlar ve akademideki mükemme· 
liyetten dolayı Fuat Paşa ile meaai 
arkadaılarını tebrik etmişlerdri.. Bu 

(Devamı & ıncı sahifede) 

Afgan kralı Nadir.Şah bir 
suikastta öldürüldü • 

Oğlu derhal kral ilô.n edildi 

Nadir Şah Hz. leri 
BOMBAY, 9 (A.A.) - Reuter a-

janıından: 

Bombaydaki Afgan konsolosluğuna 

pek fena muamele yapılıyor; ııraıın · 
da Bulgar vatandaııdır, dedikleri bu 
ırktaşlar hakkında düıünülen ve tat
bik edilen hükümler; adilane değildir. 
Bu haller bizim içjn bir içsızıaıdır. 
Başka bir gün bu mevzu etrafmd.-. 
düşündüklerimizi ayrıca yazacağız. 

işin hülasaaı şu: Bulgaristan, bugün 
herkesin özlediği aulh nizamına karşı 
koymak iıteyen bir vaziyet arzediyor. 
Bu telakki umumidir. Böyle bir telak
ki, dünya efkarıumumiyeainde yafa. 
yan zihniyet ve haletiruhiyelere gÖTc, 
talııii Bulırar milletinin lehinde ola-

:ıelen bir telgrafa göre Afgan kralı öl
dürülmüıtür. 

LONDRA, 9 (A.A.) - Reuter a
jansından: 

Londradaki Afgan elçiıine dün ge
ce relen bir telgrafta, Afgan kralının 
dün ıabah öldürülc!üğü bildirilmittir. 

Maktulün oğlu dün öğleden sonra 
kral ilan edilmiştir. 

Sabık Kralın ümidi var mı? 
LONDRA, 9 (A.A.) - Reuter a

janaına Romadan bildiriliyor: 
Romada büküm süren umumi zan· 

na göre, ıabık kral Amanullah Han 
Afgan milleti tarafından umumiyetle 
arzu edilrniyecek olursa, Afganiıtana 
dönmiyecektir, 

Fazla tafsilat yok 
ANKARA, 9 (A.A.) - Bu sabah 

aldığımız kısa bir haber Afgan kralı 
, Nadir Şah hazretlerinin dün bir sui

kait neticesi öldürüldiiğünü bildir
mekte idi. 

Hadiıe etrafında ba!ka bir maliımat 
bulunmaması dolayıaile kaydı ihtiyat
la telakki ettiğimiz bu ıayanı teeuüf 
haber üzerine Afganiıtan sefaretinden 
keyfiyeti sorduk. Afgan sefareti ha
disenin vukuunu teyit ettiler. Nadir 
Şah tıazretlerinin mahtumları Mehmet 

{Devamı 2 inci sahifede) 

maz. Y anlıt bir yolda ıarar etmenin 
manaaı yoktur. Muvaffakıyet için en 
keskin vasıta, aulh ve itidal yoludur. 
Eğer biz, Bulgar milleti ve Bulgar ri
cali ekseriyetinin bu kanaatte bulun
duklarına ciddi bir İnanımız olmasay
dı bu anlatma ve uyandırma yolunda 
o kadar ısrar etmezdik. Dost naaıhat .. 
!eri hazan, hele ilk hamlede, pek acı 
gelir. Fakat güzel neticelerini aldık
tan aonradır ki, onlardaki bulUa ve 
ıamimiyet daha iyi anlaşılır. 

SüFt Meb'usu 
MAHMUT 

Misafirler 
1 ' . .. 

Ayrılırken .• 
. ' ' 

B~şvekil İsmet Paşanın 
ajansa beyanatı 

ANKARA, 9 (A.A.) - Sovyet Ruı
ya heyetinin Türk topraklannı terk&
deceği günde Anadolu ajanlı, Baıvekil 
lamet Paşa hazretlerinden mümtaz Sov. 
yet şahsiyetlerinin Türkiyedeki ika
metleri hakkında lutfen beyanatta bulu 
nup bulunmıyacaklarmı istifsar etmiftir 

lamet Paşa hezretleri, bu talebe mu. 
vafakat buyunnutlar ve Anadolu ajan
sına aıağıdaki resmi beyanatta bulun
mutlardır: 

- "M. Vorotilofun temsil etmekte 
olduğu yükıek simanın riyaseti altında 
bulunan ve içinde dostlarımız Kara
han, BoudnoY, Krjijanovıky, Bouden
ni ile diğer bütün arkadatları mevcut 
olan Sovyet Rusya heyetinin, ziyaret!C: 

· (Devamı 6 mcı sahifede) 

Kadro anlaşıldı 
Eski 'hocalar tekrar kad

roya alınmadılar 
Uzun ';.,üddetten beri alaka ile bek 

)enen Onlveraite kadroau dün fakülte
lere tebllğ 40Jilmi ir. Kadroda yeni

den tayin edilen ho 
ca.lann adedi pek 
azdır. Haziranda 
kadroya dahil mü
hinı bir kısnn ho • 
calann iıimleri i -
lan edildiği için bü 
tün kadronun tek
rardan iliınına ]Ü • 
zum gôrülmemiı -
tir. Kendilerile mu 
kavele yapılan 30 
ecnebi profesörün 
hepsi memleketinıi 
ze gelmitler ve va

Hüseyin Şükrü B. zifelerine baılamıf 
!ardır Son şekle gö 

re eoki hocalardan bir kıamının tekrar 
kadroya ithal edileceği haberi teey • 
yüt etmemektedir. ~aziran kadroaun
da münhal bulunan küraiilere ecnebi 
profesörler tayin edilmiş ve bunun Ü· 
zerine pek az kalan münhal yerlere 
de Türk profesör muavinleri tayin e
dilmiıtir. Yeniden tayin edilenler ara-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tevkifhane de 
Boşalıyor 
Bir ay içinde yarıdan fazla 

mevkuf çıkacak 
• Af kanununun tatbikatı için met-

gul olan heyetlerden hapishanedeki 
heyetin itini bitirdiğini yazmıttık. 
Dün de tevkifhanede çalııan ve Celi.) 
Beyin riyaoetinde bulunan heyet le 
vazifesini bitinniıtir. Bu heyetin vazi
fesi çok müşkül olmuştur. Heyet tev· 
kifhanede 512 mevkufun vaziyetleri· 
ni tetkik etmiı, muhtelif vilayetler • 
den sabıkalarını, muhtelif mahkeme • 
ferden tevkif tarihlerini, ili.mat dai • 
resinden ve zabıtadan da mükerrir 
olup olmadıklarını aormuttur. Bu me 
yanda ı ı mevkufun da tarihi tevkif
leri başmüddeiumumilikten aorulmuf· 
tur. Yapılan tetkikat neticesinde 67 
mevkuf tahliye edilmittir. 11 mevkuf 
hakkında henüz ba§müddeiumumilik· 
ten cevap gelmediği için bunlann tah 
!iyeleri icra edilemeınİ§tir. 300 e ya • 
kın mevkufun da cezalarının tenzili 
icap ettiği ait olduğu mahkemelere 
bildirilmiştir. Tevkifhanede 445 mev
kuf kalmıttır. Bunlardan yarısından 
ziyadesi de önümüzdeki bir ay zar • 
fında çıkacaklardır. Hapishanede he
nüz muameleleri ikmal edilmemit o -
lan tarikati aalahiyecilerden ıs sene 
hapse mahkfun sabık Harbiye nezare 
ti müste,arı Behzat Beyi,. Rasim Ho
ca da dün ıerbeat bırakılmışlardır. 
Distolcülerden olup cezalan tecil edi
len Süleyman Radi ve Rüttü efendi
lerin de cezalan affedilmi,tir . 

ili.mat dairesinde hali infazda bu
lunan bin kadar ilim Üzerinde de tet

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Konferan•ta Arnaİıl'tluk baımurahhas ı M. Natzi, Türk Baımurahhaaı Haaan 
Bey, Bulgar bapnurahhaaı M. Nokizol f; Makedonya umumi valisi M. Dragou
mi.s, Yunan Hariciye nci.zırı M. Maxim oı, Romen baımurahha.sı M. Raduccına 

. . 

Bulgarlar Balkan misakı 
1 ~projesine iltihak ettiler 
[ Bugünkü heyeti umumiye içtimaında 
Bulgar heyeti reisi beyanatta bulunacak 

SELANIK, 9 (Heyetle ıriden arka· 
. dafUJlızdan) - Konferans heyeti u • 
mumiyeai buıün toplandı. İçtimada 
altı Balkan başvekilinden gelen ve 
konferansa muvaffakıyetler temenni 
eden telgraflar okundu. Müteakıben 
reiıin teklifi üzerine vefat eden eaki 
Bulgar Ba§vekili Llyapçefin hi.tıraaıru 
taziz icin bir dakika suıuldu. 

Bu..;dan sonra komiayonlann me .. 
aaisi etrafında müzakerat cereyan et· 
mittir. Yarın sabahki içtimada ıiyaai 
komisyon tarafından veri1en akrar mü 
zakere edilecektir. 

Siyaai komi.yon Balkan miıakı et
rcılmJa bugÜn mühim bir karar ver • 
mlıtir. Be/gar heyeti l•tanbul konle • 
ranaında Bu/garların i/flri sürdükleri 

kayıtları mahfuz tutmak ıartile ge
çen .sene diğer Balkan heyetlerinin in1 
zaladıklan misak projesine iltihak et
miıtir. 

Bu vaziyet Üzerine konferans, altı 
(Devamı 6 mcı sahifede) Hasan Bey nutkunu irat ediyor 

Yahya Galio (Ankara), Muştala Şe rel (Burdur), Naz.ım (Tokat) Refik 
Şevket (Manisa), Sa lôhattin (Kocaeli) Beyler.. ' 

Mecliste dün ihtısas 
encümenleri seçildi 

Meclis gelecek perşembe toplanacak 

Şakir, Şeref, Edip Servet, Ragıp, Ne
cip Ali, Yusuf Kemal, Nebi zade Ham· 

di Beyler ve Ali Fuat Pata 
ANKARA, 9 (A.A.) - B. M. Mec

liıi bugün reia vekili Refet Beyin ri
yasetinde toplanmıttır. Celsenin aqıl
maamı müteakıp meclia azalarından 

bazı1arının mezuniyetleri kabul edil
miş ve Manisa mebuıu Hikmet ~eyin 
Maarif veki.letine tayin edildiğine da
ir Riyaaeticümhur tezkercai ile Afyon 
karahiaar mebusu Ruıen Eşref Beyin, 
Riyaaeticümhur katibi umumiliğine ta 
yin edilmesi dolayısile meclis azalığın 
dan vaki iatifaaı okunmuıtur. Trab • 
~O)l mebusluğuna seçilen Fatin Beyin 
ıntihap mazbata11 kabul edilmit ve 
mumaileyh ile Elaziz mebusluğuna in 
tihap edilmit olan Fuat ve Ziya Bey. 
lerin tahlifleri yapılmıştır.. Bundan 
sonra meclis ihtıaas encümenlerine a .. 
za seçilmesi yapılmı,tır. Yapılan in ti 
habat neticesinde encümenlere ayrı .. 
lan mebuslar funlardır: 

Adliye encümenine: 
Münir (Çorum), Salahaıtin (Koca 

eli), Raif (Trabzon), Haydar (An • 
talya), Numan (Antalya). Süreyya 
• Aksaray • Vasfi Mehmet • Balıkeair
Ounan Niyazi • Çanakkale • Haaan 
Hayri • Edirne • Şeref • Edirne - , Ab
dülhak · Erzincan • , Yuauf Ziya • Eı 
kitehir • , Mehmet Nazif • Kara • Sait 
Axmi • Kayseri • Ragıp • Kocaeli ., 
Sırrı, • Konya • , Tevfik Fikret - Kon
ya -, Refik Şevket - Manisa • , N aznn 
• Tokat - Hamdi • Yozgat beyler. 

Bütçe encümenin~: 
Mustafa Şeref (Burdur) , Kazım 

Hüsnü· Konya·, Mükerrem (Isparta) 
Süreyya Tevfik (Tokat), Ali (Afyon 
karahi•ar) Yahya Calip (Ankara) 
lhaan (Beyazıt) Dr. .Galip (Buraa) 
Doktor Mu•tafa (Çorum), Faik (E • 

(Deva.mı 6 mcı aahif~de) 
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l•;.~~=:-I Ş E H İ R H A B E R L E R İ l,f EB~~~ 
Cihan tarihinin kaydettiği kanlı Vaktile ya bir Sadrazam, ya di-

T l!llo•••l ••t•dl:r•d• M••rlft• VllA:reUe vane bir Paditah hos,una gitıne-
muharebelerin en müthitleri una-

• yen adamların boynunu uçurtur • 
ııın sima! ve cenubunda, Türk ve 1 .d A dd ı u 1 M"ll k ı . e· t h .. Ptı al ma e er mum,.I IDeC l•Ste 1 etme tep eri !Da a 1111 muş .• Onun için geçtig-i yerlerde 

Rus orduları arasında cereyan et· kimse kalmaz ve her kes onun gö-
miftir. ~ı'. .. · ·:~. --o-- --

lki komfunun altı yedi asır bu Sanayiciler bir gümrük Du"n muhtelı'f meseleler Millet mekteplerinde ders- İstanbul tarafında bitmiş züne görünmekten kaçımrmıf . .ra-mıntakada döktükleri kanlar Dob- kat günün birinde bu divane pa • 
tarife proı"esi hazırlayorlar encu"menlere havale edildı' )ere ayın 15 nde başlanacak gibidir ditah rüyıısma girenJeri kesmeye 

ruca ve Besarabyayı Avrupanın baflamıt ve arbk herkes için içti-
• ·· b"t t - h !"ne get'ırdı· Milli Sanayi Birlig"inde çimento fab- lstanbul umunu· mecıı·.1• du··n ••at İstanbul ilk tedrisat müfetti<leri Vilayetimizde yapılmakta olan bi-~n mun ı opragı a ı 0 

- ' 1 nap edilmeai mümkün oımayan 
d k k b 'Jd' rikatörleri dün öğleden evvel bir İçti- 14,5 ta Reı's vekı"lı" Sadetti"n Ferit n. dün Maarif müdürü Haydar Beyin na tahriri bitmek Üzeredir. stanbul 

eme a ı ır. ...,.. B d bir tehlı"ke halı'nı· alını· .• 
) H d 1 k 

ma İapmışlardır. Bu toplantıda güm- yin riyasetinde toplandı. Sabık zabıt riyasetinde bir içtima yaparak millet kıamı geçen acne bitmişti. un an o 

(Plevne de assa or u arına U· rük tarifesinde toprak sanayii zümresi· okunduktan sonra müzakereye ıririşil- zı kararlar vermişlerdir. Mıllet aonra Beyoğlu kısmı da bitmİ§tİr. Bo- Bız yani gazetecile~ de bu ka-
manda eden Çar'la (Prut)ta Kate- ni alakadar eden meseleler görüşülmÜ§· di. Tıp fakülteoi reisliğine tayin edi- mektepleri dershaneleri hakkında ba- ğazın Anadolu kısmında halen tahri • dar dehe;ıtli değilse bile bize göre 
rine ordusunu sıkıttıran Baltacı, tür. · len doktor Tevfik Salim Paşanın mec- mekteplerine yanndan itibaren yeni re devam olunmaktadır. Tahriri biti • hayli mühim hır tehlikeye maruz 
biri birini anlamadan boğaz boğaza Sanayi Birliğinde son günlerde Jia azalığından istifaı;.ı okundu. Kabul talebe kayıt ve kabulüna başlanacak ren komisyonlar vilayetin diğer kaza· buıunmaktayız. Bu tehlike ~udur •• 

l b ik. 'il t' t" l'd" hummalı bir faaliyet vardır. Birlikte edildi. Bundan sonra mecliae gelen tir. Tedrisata ayın on betinde ba§la • larmdaki tahrire bathyacaklardır. r 
ge en u 1 mı e ın ımsa 1 ır. h ·· b" k · ·· l b ld 75 ·ı Y d · "b K ld h · Bı"r mız· ah muharrı"rı·, hır· hı"ka"· er gun ır aç sanayı grupu mumes~ mazbatalar okunarak ait oldukları en nacaktır. Bu sene stan u a mı - arın an ıti aren arta a ta rıre 

Türk ve Rus son cihan harbine silleri içtima etmektedirler. Bu faali- cümenlere havale edildi. Mabkiimi • Iet mektebi dershanesi açılacaktır. batlanacaktir. Tahrire başlanmadan yeci hayalinde yarattığı bir adam. 
kadar dit di'e çarpıttılar. Rusya- yet sanayi erbabının istediği yeni güm- yetleri bulunan iş erbabı hakkında da- Şehrimizde ve mülhakatta 15 kaza eVTel nerelerde tahrire başlanacağı Ja alay eder, onu hırpalar •.• Hika-

d d P d • hl k rük tarifesi §ekli üzerindedir. Gümrük imi encümen mazbatası okundu. Bu vardır. Her kazada bet dershane açı· ilan olunacak ve kanunun tayin ettıği · h h d d' 
a Çarlık, Türkiye e a 'fa 1 tarifesinde sanayı· erbabını alakadar e- lacaktrr. ilan mu·· 'detı"nden ·~nra tahrire ba• • ye ve mıza a u ut tasavvur e l· 

d d b • A ·ı mazbatanın müzakeresi bazı münaka u """ ~ ı· "? L::!•-· · d f b evrildiği gün en erı vrupa ı e den maddelerin adedi altmı•ı g-me- 1 d • k !anacaktır. Tahriri biten yerlere ge • ır mı· .... ın, ,tesa Ü u ya! Mu 
• -· şaları mucip oldu. Mahkiimiyeti bulu- Mektep er e çıçe a~ısı h Asyanın hudutlarına yayılan iki mektedir. Bu maddeler bugünkü Türk nan §oforlerin elinden vesikaları alın- T lince buralard.a emlak ve araziye tak- arririn hayalinde yarattığı tipe 

komşu ne olduklarını, kim oldukla- sanayiinin ihtiyacı olan iptidai madde- ması icap ettiği ileri sürüldü. Bazı yapılacak dir olunan kıymetler sahiplerine bil • tamamı tamamına uygun bir adam 
rını anlayabildiler, !eri ihtiva etmektedir. Erbabı sanayi aza buna itiraz etti. Neticede bu me- b' dirilmiştir. Bunlardan itiraz edenlerin vardır. Bu zat kalkar muharririn 

ihtiya~Jarı olan İptidai maddelerin mü· Sıhhiye vekaleti mekteplere ır ta itirazlan tahriri mü••kkafat temyı"z I h d 
• selenin muhtelit bir encümende mü • · ·· d k b""tü'" t ı b · - a ey "ne a B ·· J d 

Ne millet, ne siyaset bilmeden aait gümrük resmi vererek ithale ta- zakeresi ve karar verilmesi takarrür mım gon erere u n a e eye çı • komisyonlarınca tetkik edilmektedir. ı va açar.. ugun er e 
kan do""ken Moakof kazakları"le ne raftardırlar. Bu takdirde sanayiciler çek •tısı yapılmaııın.ı bildirmiştir. Sıh Bunun neticesi alınınca müsakkafat ,. gazetelerden birinin aleyhine bu 

af. 1 . •1 k bul tm kt d" etti. Daimi encümen azalığından çe- hiye müdürlüg-ü yarından itibaren . . . hri .. k'!d I b' d d 
kuvvet ne askerlik bilmeden Mos· mu ıyet erm ı gasmı a e e e ır· kilen Tevfik Bey kavanin encümeni vergısı yenı ta re gore alınacaktir. şz ı e açı mıt ır ava var ır. 

Ier. mekteplerde atı tatbilana baılaya • latanbul cihetindeki itirazların arka • Y be · - b 
kofun tacını, tahtını yıkıp Padi"-~- azalığına tayin edildi. Meclia tekrar k arın nım yazacagım ır ya • 

y- Mevcut sanayi toprak sanayii, de- ca tır. sı alınmak üzeredir. Gelecek seneden d · - · h 
ha getl.rmeg-e kalkan Harem Ag"ala· . . 1 .. h .. k" pazartesi günü toplanacaktır • Maarı"f ı'statı'st'ıkler"ı 1 zı a tasavvur ettıgım mu ayyel a-mır ış eri sanayu, ta ta sanayu, ım- itibaren stanbul ile Beyoğlu cihetin -
rı yedi asırlık bir mücadele tarihi- ya sanayii, tasirhaneltr, gıda maddele· Burgazda daimi pazar deki emlakten yeni tahrire göre mü- dama benzer birinin de çıkmaya • 

·· d k ·· k'" t •tati'•tik umum müdürlüg-Ü Maa • cag-ını ban k'm t · d b"ı ? nı·n kaL.·amanlarıdır. ri sanayıı, c uma sanayıı, agı sa- k ok u • sakkafat veruisi almacaktır. Bina tah a ı emın e e ı ır •• 
lll Burgaz adasında Çınarcı • ağın- rif müdürlüğünden latanbulun bütün ... B 1 b h 

Kızlar Ağası ile kazak politikası nayii, kauçuk sanayii, sun'i kemik sa- da daimi bir pazar yeri tesisi beledi- mekte.Plerine, muallim ve talebe va • rir komisyonlarının tahrir mıntakala • u öy e ir te likedir ki; padışa • 
Yedi. moır ikı' kom«uyu gırtlak gırt- nayü ve müteferrik sanayi olarak on yece takarrür etini•tir. . . . "h • 1• t . t . ti" nndaki binalara haddinden fazla kıy- hın rüyasına girer gibi içtinap e • 

- Y bir şubeye ayrılmıştır. ' zıyetıne aıt ı zaı ma uma ıs emış r. met konulduğu yazılmı~tı. Beyoğlu d'I · k b"I d "l'd" O h 1 ·ı 
lag-a bogu" «turdu. B b . b . d Konservatuvarda ecnebı' talebe Bu malfunat hrJ:ırlanmaktadır. 1 mesı a 1 eg 1 ır. a de ..•• 

7 u on ir sanayı şu esın en ayrı· mıntakaaındaki bina tahriri temyiz O halde iki rahmetten birisi. ya 
B ı 1 · f 'k' k lan komisyonlar kendilerini alakadar Son zamanlarda konservatuvara ilk tedrisatla yeni tayinler komisyonu bu itirazları esaslı surette 

a tacı ve gnatıye ı ı om,u- eden gümrük tarife maddelerini ve al- bir çok ecnebi talebe de müracaat e- • k d d ve mahallinde tetkik ederek birinci hiç yazmamak ve tasavvur etıne-
nun boğufmadan ba,ka vazifeleri ması zaruri olan •ekli tesbit etmekte· · İstanbul ilk tedrıaat a rosun a derecedeki komiayonlann koydukları mek, yahut tehlikeyı' göze almak!. 

ld b 1 3' derek tahsil görmek arzusunu göster- b · b d ... · "kl "k ] 
O uğunu i miyen Çarlık ve Padi. dirler. miştir. Bu vaziyet karıısmda esasen ıenebatından en azı egıfı 1 0 

• kıymetler üzerinde bazı tenzilat yap· Hangisini beğenirseniz seçiniz .•.• 
9ahlık münasebetinin kör ve cahil Bu mesai iki ay kadar sürecek ve mahdut olan mektep kadrosunda muttur. Bazı ilk mektepler muallim· mıtlardır. Fakat Beyoğlu, Eminönü gi Bana sorarsanız ikisi de renksiz ..• 
aletleri idi. . ... '. , .t neticede Türk sanayiinin müşterek is- Türk talebeye yer kalmamı§tır· Ecne- !eri yeni tekaüt kanunundan istifade bi bazı yerlerdeki emlakin akar ve Barolar arasında bi.rlik 

teği tesbit edilmiı olacaktır. bi talebeden bir misli fazla olarak ederek vazifelerinden çekilmişlerdir. müaakkafat vergilerinin eskisine göre 
lstanbul ve Petreaburg bu cahi- Sanayicilerin son defa Ankara se- • mühim bir niobet dahilinde arttig"ı ve Gazetelerin verdigı-· haberlere gc 

1 h ti . d k' 1 d k d"l · ayda 3 lira ders ücreti alınması ta • Bunların yerine tayin edilmek üzere 
ine siyesetin elinde yedi asır dü•- ya a enn e ı temas arın a en ı erı- buna mukabil Boğaziçi ve adalar ci- re avukatlar aralarında bir barolar 

r bu Jd b"r h l k yapmaları bil karrür etmittir. dün Maarif vekaletinden 30 ki•ilik h · ··ıh k b' k d man yaşadı. ne yo a ı azır ı • 1 ' etile mu a atın ır ısmın aki mü- birliği yapacaklarını~. Doktorlar 
dirilmiş ve noktai nazarları muhik gö- Yalancı muhbir er yeni bir tayin listesi gelmiıtir. sakkafat vergilerinin aza1m.ı, olduğu d b 

1 
k d 

Moskova Ve Ankara On be• yıl- rülmüştür. go""rülmu·-.tur·· . arasın a iri teessüa e ememi~-
r Kaçak olarak ıehre giren eua hak f • k b uk 1 -

danberi elele ve batbaşadır. Ve Sanayicilerin hazırladıkları proje landa ihbarda bulunan kimselere be" falya kıralının yıl dönümü Tahrir yapılırken bir çok sahipsiz en unu av al arın yapacagına 
hükUınetçe tetkik edildikten sonra sü- --•· k · d t d""f d"J · 'n nmak b;raz safdı'llik olur anla•dmışhr kı' ı'ki kom~unun kılıç 1 d" t f d "--'ye ven"lmek H • """"a ve arB.2ıye e esa u e ı mı• ı a • • 

r r ratle meclise sevkedilecek ve bu devre- e ıye ara ın an ı .. nuill • Yarın ltalya Kralı azretlennin alak d d · l bild"rilm' · 7 Avuk d k ·· ak d 
L-lıca gelmesı"nden fazla batba•a tedir .. Son zamanlarda ikramiye al • d ve a ar aıre ere ı ıştır. at eme mun aşa e • 'Y· T de icap eden tadilat yapılacaktır . doğduğunun yıldönümü ol uğundan Uk 
(.ermesi iki taraf için bı"r hayat me· Bunun irin proı· enin süratle hazır· mak kaygusile birçok yanlıı ihbar • · Ant · ki' · ranya SUVarİSİ mek, kartılıklı durmak demek, 

' lar olduğu anla§ılmı§trr. Muhakeme Beyoğlunda Saınt • oıne ısewı - • l k d kt' 1 1 . d 
selesidir. )anmasına c;alışılmakt<ııf1r. neticesinde bazı eşıyanm kaçak ol- de bir ayini ruhani yapılacaktır. Limanımıza gelen Sovyet bandı yanı ayrı 1 eme ır. ç erın e U· 

Hakikat ;ıudurı OlçU!er İÇfR madığı anlaşılarak yalancı muhbirle- ralı Ukranya kruvazörünün suvarisi zun müddet yaşadığım için ben bu 
re verilen ikramiyeler geri alınmak- Feriköy Fransız mezar- dün vilayete gelerek resmen ziyarette meslek erbabını bilırim. Umarım 

Rusya da Çarlık, Türkiyede Pa- Ölçü normallerinin kontenjan hari- tadır. bulunmuş, vali muavini Ali Rıza Bey ki; müşahedeme kızmazlar. lki a-
ditahlık iki komtunun kafa kafa- cinde ithali hakkındaki karar, dün "1a· Belediye bu hususta yeni bir karar lığını ziyaret de gemiye giderek ziyareti iade etmit vukatı bir araya koyunuz ve kapı-
ya vermesine engel olmuttur. Ve kadar ıehrimiz makamatına tebliğ edil- vermiştir. Badema yapılan ihbarlar i- Şehrimizde bulunan Fransız kolo- tir. yı çekiniz. Ertesi günü en aıtağı 
iki İmparatorluk Avrupayı sevinç- mi:ıtir. c;in derhal ikramiye verilmiyecek, mu- nisi yarın sabah saat onda umumi Telefon isteyen memurlar her biri beş davalık bak sahibi oıa-

k d Od k 'fab bakeıne neticesinde eşyanın karak o]. h t ··1 F askerlerinin Fe ten u urtacak bir cehaletle asır· anın 1 1 ~ arp e 0 en ranSJz • Telefon ıirketi, memurlardan abone rak ayrılırlar.. Teklig"e bu kadar 
1 b . 'b' l duğu sabit olduktan sonra ikramiye riköyündeki mezarlarını ziyaret ede- l k1 
arca ırı ır erine tırpan atını11.lar- T" d .. mh • • verı")ec-ktı'r. o aca ara tesisat ve abonman üçretle- meyyal bı'r meslekte bı"rlik nasıl 0 • d u:aret o asının, cu urıyetın onun • ceklerdir, Meruimdı> Fransız masla- rinde teslıilat ibrazına karar vermiş-
ır. cu yıldönümünde netrettiği kitap fran- Vakit küresi batgüzan M. Barbiet ile sefarethane tir. Şirket nezdindeki hükümet k."Dli· lur?. 
Ankara ve Moskova'nın dostluk sızcaya tercüme edilecek, ecnebi ticaret erkanı hazır bulunacaktır .• Merasim- serliği, keyfiyeti vilayete bildirmiş, vi- (Radyo) ve gümrüğü 

tarihi pek gençtir. Fakat bu on bet odalarına gönderilecektir. Vakit küresi, evvelki gün rasatha- den sonra Saint. Louis kliaesinde bir !ayet te devaire tamim etmi:ıtir. Dünyanın en son ve medeni öğ-
11 k 1 1 A d • b f k 'h neden verilen işaret i§itilmediğinden ayini ruhani 'yapılacaktrr. 

Yt ı an a,manın verdiği mahsul- Ç na O.Uya a I I racı i§lememiş ve düdük ö-emiıtir. Bu a- P'ollst• renme ve öğrebne vasıtası radyo· 
ler yedi yüz yıllık düşmanlığı ha- Balıkçılar Cemiyeti lçanadolu halkı· nza tamir edilmiş, dün tam saat 12 nesine ait hesaplan tetkik edildiği sı- dur .. Bunu uzun uzadıya izaha fü. 
tırlatmıyacak kadar kuvvetli ol- nın balık yemeleı-ini temin için teşeb- de ölmüştür. Kürenin bunıfan sonra rada bazı usulsüz sarfiyat görülmüş- Affan zum yok ..• En iptidai memleketıer-
muştur. büsatta bulunmaktadır. muntaazman işleyeceği haber veril • tü. Belediye bu meselenin tetkikini ik- de bile radyo artık su ibriği kadar 

Cemiyet, balık nakliye tarifelerinin mektedir. mal etmiştir. Usulsüz sarfiyat yapan· b"• . · t 
S. ur ası muhakkak ki milletleri lnr tesbit edilmi•tir. Mesele yakında A ) J ta 11 ev eşyası arasına gırmış ı: ·· 

indirilmesi ve bu nakliyatın soğuk hava Usulsüz sarfı'yal ' n amıyan ar L"k' b" d 1 f h " . . t biribirine sevdiren ve bag-lıyan re- Şehir meclisinde müzakere olunacak a ın ız e maa ese ala ıcap e • vagonlannda yapılması için de teıeb-
jim birliği, akide birliği değil siya- büsat icra etmiştir. Karaağaç müesseselerinin 929 se- ve karar verilecektir. tiği kadar taammüm edemedı .• ls-

set birliğidir. Bugünün Türk ve --------·------------· •. Hapishanede .1 çıl a . çıkmaz tanbul gibi 700 bin nüfuslu bir şe-
Sovyet siyasetini idare edenler bu Yunanistanla ticaret '11.lahkemelerde birde ancak 4500 radyo varını~. 
hakikati 0 kadar iyi anlamışlardır Bu ay sonunda b;tecek Türk - Yu- lYl..1 şirretliklerine başladılar Yani 150 kitiye bir alet dü,iiyor .• 
ki tarih her gün yeni bir dostluk nan ticaret itilafının temdidi için müza- Evvelki gece Galatada Necati Bey Bu nisbetin ne kadar az olduğu 

keratta bulunmak Üzere Ankaraya ge- ş•ı • t• • • •k• k• • caddesinde Osman ve Remzi efendile- d d d S beb' • t d eseri kaydetmekle a'deta Çarla Pa- 1 k y h · · ·· ·· ·· d ... ÇJD mey an a ır. e ını arat ır ıK. 
di9ahın bu iki millete yaptıkları h~~a içi:;:';&,ti:~d~~ı'::are::t:'d:c:ii 1 e cına ye 1 1 · ı 1 ışı I• ::.b~darıi=..~P::ıı:.eı..:~~ahM:s:~:- Yerinde 25 • 30 liraya sahlan rad-
zulmün intikamını alıyor. haber verilmektedir. kaptan, Osman ve evvelce hırsızlıktan yo makinelerinin gümrük ve şir · 

Türk - Yunan ticaret itilafının tat- ••h• •hb d b ı d üç buçuk seneye mahkum iken affa uğ- ket rüsumu ve satıcının karile 150 
Burhan CAHIT bikatından elde edilen netayiç lktısat mu }fil } ar a U un U rayan sabıkalı Arap Abmet rakı içi- • 180 liraya satıldığını öğrendik. 
· vekaletine merbut alakadar müessese- J B d 

Al• R B yor armış. u sıra a Arap Ahmedin Radyo bir terbiye ve talim vasıta-
1 ana ey ler tarafından tetkilı edilerek bu hu- pencereden dışarıya bakmasına Laz o. c mh 

Şehrimizde bulunan Gümrük ve sustaki raporlar nkalele gönderilmiş- M } b } J k } t J k marun cam sıkıbnış ve aralarında kav- sı olduğuna göre münevver Ü U· 

inhisarlar vekili Rana Bey, dün öğle- tir. aznUO ar Un ar a arşı aş iri aCa ga çıkmııtır. riyet Hükumetinin bu vasıtanın pa 

Ye kadar lstanbul gumru·· ··kıerı· başmu-- Yumurta kcngresı' 
1 

· ··1d- k Kavga neticesinde Arap Ahmet ça- halılanmamasına ve halkın ondan iı · Şilenin Heciz köyü civarında ıey - yı o urme ten suçlu Bedri ve Cemal O 
düriüğünde meşgul olmu§, baımüdür yar pazarcı Akif ve Karakat efendi l!.fendilerin muhakemelerine dün dE • lu il~ omanın iizerline hücum etmiş tifade etmesinin zorlaşmasına se • 
vekili Memduh, !stanbul muhafaza Yumurta kongresinin şehrimizde top- )eri öldürmekten suçlu olarak altı ki- vam edilmiş.tir. lddia vekili Etem l<u • ve agır surette yara amıştır. O •ırada bep olan amilleri kaldırtacağını, 
baımüdürü Hasan ve müfetti• mua- !anması için hazırlıklar hayli ilerilemiş- k Ş"l hi Bey kayın biraderini Mehmet Ali kavgayı ayırmak için ortaya giren Bük- .. k . · · d'rt -· · 

• ' • şinin yakalandığını yazmı'tı •. ı e • r- oteli sahibi Mehmet efendinin ai- gümru resmını ın ı ecegını, 
vıni Zeki beylerden gümrük ve mu- tır. de ikı" ko··mu""rcü mahalli hükiimete mü Beyin öldürttüğünü söyliyerek altın- -• · H h tt" b 1 t f' tlar nı b"le 
h f · ı · b kk d · )ngiltere piyasasına yumurtalarımı- lesi Şazıment amm bileğinden, Ya· a a un arın sa IŞ ıa 1 ' a aza ış erı a ın a ızahat almıt • racnat ederek bazı ihbarlarda bulun· cı hukuk mahkemesinden bir dosva- .ı d • · k R d 
tır. zın ihracı teşebbüslerinin muvaffakı- B J ak' . nın celbini istemiş, mahkeme taldM şar isminde biri e parmağından ya- tayin e eceğını umma tayız.. a ,, 

BORSA 
(lı Bıınbımdan alman cetTeldir) 

9 Teşrinisani 1933 
A ı. ı a m Flatları 

lıtikn:slu TahTillt 
l.tilc:raz dahili 99 l!:loi<trllı -.-
1933 ı.tlkra:ı:ı 97.SO Tramya7 ~ 

Şark D. yolhın 2,35 Tbel -.-D~ Muvahhide SJ.375 Rıhbm 17,75 
Cü.mrilkler 7,80 

Anadolu 1 '44,7S Sa7cli mahi. 6 
Baidat 9.25 " 

il 46.75 
T, ukeriye 9,50 Mümessil 51,40 

ESHAM ~ 
1,a...ı...Na- Te.lefon ı :r !"' 13.-- •.so Bomouti 19 
.• ,. Ha.um. .... Terlcos 26,75 
.. " Ml .. aia 102 Çimento 12 
l'raf"Y111Y 47 ittihat deJ'. 18 
Anadolu Hiaae 26.EO Sarlr: dey,. 1.10 
~ır Mariye ıs Baly• 1,85 
Reji 3,60 Ş.rk •· - 2,111 

c E. it. FlATLARJ 
Paris 1206 t Prai lS.88 
Londra. 669 Viyana 4.30.25 
Nü.yor le r 74,70 Madrit 5.65,50 
Brükıel 3,38,50 Berli" J.98,13 
Milano 8.97,SO Be1sral 34.65 
Atina 82,69 Zloti 4,21 
Ceneyr~ 2,43,80 Peıte 1 3,75 
Am11terdaın 1.17,11 Bükref r 79.99 
Sofya 65,40.50 Moakot'a 1083.25 

NUKUT (Satıl). 

ICurvı X:araf 

20 1. FratıQ~ 167 ı sm .. Jı. T. 24,llQ 
1 l4terli.n 667 l Pea,.t.. 18 
1 Dolar 134 1 Mark 49 

20 Liret 1:23 1 Zıalotl 114.-
20 ı. n.ı.ıu 117 20 Le1 o..u 
20 Drabnıl 14 20 Dinar 46.-
20 ı. ı .. ı. .. 818 l Çnno•lı 
20 Le •• ıs.- l Alhn 9,32 
21 K .. r. Cok 118 1 Mecidiye 0.34 
1 Flo•ı. u Bankaot Z,33 

yetle inkişafı için çalı§<bnaktadır. muştur. un ar v a gecesı maznun· reddetini•, yenı' kanundan ı'stifade et· ralanınıştır. Arap Ahmet yakalanmış. yo, bizim gibi tenvir edilmeye müh 
!ardan ikisine tesadüf ettiklerini, şa • • 

Kus meselesini de ıslah hıslannı gizlemek için bir hendek ; • tikleri için maznunıann muhakem.. • tır. Af k d . .f d taç memleketler ıçın hayatı bir 
' etmek ıa· zım çine saklandıklannı gördüklerinı ve krinin gayn mevkuf olarak devamı • tuflacı 'M~:r~:~:s~ü·ç~e..;a::..1ı p;;:: vasıtadır. 

b kl 1 beb. · · t na karar '\'eriJmictir. u sa anma arının se ını cınaye - ~ san isimlerinde iki yankesici geçenler- FELEK 
Eskiden Mmra kuş ihracatımız, ha- ten sonra öğrendiklerini aöylemişler- Limon diV!SI de serbest bırakılmışlardı. 

tırı sayılır bir derecede iken, Almanla- dir. Maznunlar bunlarla kartılattırı • Bu azılı yankesiciler hapishaneden 
rın bizim kuşlamnızı alrp Almanyada lacaklnrdır. Limon kralı Diyamandi Efendinin çıkhktan sonra gene rahat dunnanııt-
yetittirmek suretile Mmr piyasasında- Bir hırsız mahküm oldu 145 sandık limon davasında alakadar lar ve tramvaylarda cep soymaya baı-
ki rekabetleri neticesi azalımttır. memurların muhakemeleri bitmit. muha- laırutlardır. 

Almanlar, kutlarırnızın nağmele- 7 • 8 . 933 gecesi Sütlücede Meh • faza, muayene ve manifesto memurları, Zabıta gerek Muzaffer ve gerekse 
rini çalgılarla daha ahenktar bir hale met oğ'.l.ı Halil Çavutun odaoına gire· Muzaffer, Ata, Sadettin lamail Hak- Hasanı yankesicilik yaparken cürmü 
getirmiılerdir. Bu suretle yetiıtirilen rek e§ya çalmaya te§ebbüs eden bir kı, Aziz ve Şükrü Efe~dilerin beraet· meşhut halinde yakalayarak adliyeye 
Cermen ırkından kutlar Mısır piyasası· çok evlere de bu maksatla girmek iı- )erine karar verilmittir. teslim etmi,tir. 
nı tutmu§tur. teyen Osman dlin ikinci ceza mahke- K it d 

Kuı nesillerimizin islalu ve eski mab- mesinde 9 ay 10 gün müddetle hapse, Altın kaçakçılığı amyon a ın a 
reçlerini tutması için bu itle esaslı ıu- hapia cezasını bitirdikten sonra da o Bakırköy kireç ocaklarına ait •oför 

tt · t' al ı·· ·· ülm" k d" k d -dd t · t' · Gümrük ihtisas mahkemeıinde, dün • re e ış ıg e uzum gor e te ır. a ar mu e emnıye ı umumıye ne• Feyzinin idaresindeki kam. yon kir .... 
• J d b J d ı b altin kaçakçılıg" ından maznun Y aıef Do- -• 

Arpa l'hracalımız :zaretı a tın a u un uru maya ma • yüklü olarak Topkapı haricinde Talıcye-
k · l tu no efendinin muhakemesi ruy·· et edil-

um o mu§ r. 1 ciler caddesinden geçerken yolun clö-

H 1 h h k"k b mittir. ddia makamı maznunun mabkU Son :ıamanlarda arpa ihracatımız a
zalnııftir. Bunun muhtelif sebepleri 
meyanında Almanların biraralık arpa 
ithalatını tahdit etmeleri vardır. 

Arpalarnııız daha itina ile ihzar ve 
ihraç edildiği takdirde Hollanitıı, Lon
dra ve Belçika piyasalanna ihracatın 
artması mümkün görülmektedir. 

lngiliz lirasının fialı 
LONDRA, 9 (A.A.) - Londra bor

sasında bir lngiliz lirasına 5,0025 fiat 
tayin edilmi§tir. ··-----

Ölen sanatkarlar için 
Beyoğlundaki Bahkpazan Ermeni 

kilisesinde bu saabb saat onda ölen 
ıaantkirlann hitırası için ruhani bir 
.İlyin yapılacaktır. --·--

Radyo meraklıları 
Radyo meraklılannm geçen seneye 

nazaran arttığı, geçen sene radyo ıir
ketinin 3500 abonesi varken bu sene 
( 4500) ü bulduğu anlaşıbnaktadır. 

i a a 1 at eyanname . • . ' . . • nemeç yerine geldiği sırada birdenbire 
nuyebnı ll~emııtir. Mahkeme, yarın ka- kartıdan yafh bir adam otomobilin Ö· 

BakırköyÜnde ölen bir adam için rannı tefhım edecektir. nüne çıkmıttır. 
hilafı hakikat beyanname veren Sü:c·y Kom Dnist propagandası Şoför derhal otomobili durdunnak 
ınan Efendi ile 14 arkadaşının muha- istemifle de çok aüratli gittiği için ka-
kemelerine dün baılanacaktı. Maznµn Komünistlilı: propagandası yapmak· bil olamamı§ ve karııdan gelen adam 
lann yanaı gelmemişti. Muhakeme di tan suçlu doktor Hikmet Beyin annesi otomobilin altına yuvarlanmı~tır. 
ğerlerinin de celbi için ba§ka güne bı- Münire Hanım ile Mehmet, lsmail Hak- Tekerlekler arasında bir kaç metre 
rakıldı. kı~. Ali,. Kadri Hasan, dede Hasan, Halil, sürüklenen bu adam bqından ve muh-

SablklSI sorulacak Huseyın, Rıza oğlu Kadri, Ya:ıar, Ha- telif yerlerinden çok ağır yaralar a1mı, 
san oğlu Mehmet, Şerafettin ve izzetin ve bayılmıştır. 

Bir doktorun yanında çalııan Me
lek Hanım isminde bir kızın çocuğu
nu düşürmek için yaptiğı 811\eliyat ne
ticesinde Melek Hanımın vefatına se
bebiyet vermekle maznun Dr. Şirin • 
yan'ın muhakemesine dün de -
vam edilecekti. Fakat Şirinyan Efendi 
yeni af kanununı!an istifade ettiğı i • 
çin sabıkası olup olmadığının ş<J,-ul -
masına karar verildi ve muhakt.n1esi 
başka güne bırakıldı. 

Gayrı mevkuf muhakeme 

edilecekler 

Zeyrekte kayın biraderi Lutfi Ef. 

muhakemelerine dün ağır cezada gizli o- Hadiseye jandarma vaziyet etmit 
larak devam edilmiştir. ve ölüm halinde yaralı ad'am haatane-

lalezar bostanı Cİ nay&tİ ye kaldırılmı:ıtır. Bu adamın Çatalcalı 
Hacı efendi isminde birisi olduğu anla. 

Lalezar bostanında bahçıvan Mura- şılmıttır. 
dı öldürmekten suçlu Kenarun mubake- Jandarma karakolu ıoför F eyzİyi ya-
mesine dün devam eclilecekti. kalıyarak tahkikata ba:ılamıştir. 

Bu muhakeme ıreçen celseıle Kena- Ç k ·ı· d 
nm ağabeysi Ramizin kolundaki kurşu- ocu ezı ıyor u 
nun çıkarılması için kalmıştı. Yapılan Kasımpa:ıada Kaptan Pa~a mektebi 
muayenede kurşunun çıkarılamıyacağı önünden geçmekte olan Ahmet Efen-
anlaşılmıştır. Muhakeme af kanunun- dinin idaresindeki araba, o civar.!a o-
dan tenzili ceza suretile istifade et- turan Mehmet Efendinin iki yaşında-
mesi icap eden Kenarun sabık•sı olup ki Hasan ismindeki çocuğuna çarpmı' ve 
olmadığı sorulmak Üzere baıka güne çocuğun sol bacağTndan yaralanması-
bırakılmı§tir. na sebep olmuıtur. 

. 

Doktorlar yarın da 
toplanacaklar 
Bu defa azanın mevcudu 

intihap yapılacak 
Etıbba odası heyeti idare intihab• 

cumartesi günü saat 14 te yapılacalıhr. 
Bu defa mevcut aza ile mazeretine meb
ni reylerini gönderenleri ekseriyeti ile 
intihap yapılacaktir. 

Dün de eski idare heyeti son içti· 
maıru Tevfik Salim Paşanm riyaseıinde 
aktetmq ve bazı mesleki kararlar vere
rek dağılmıştır. 

Bina me•efe.A ... 
Dün genç doktorlardan birile ı;Ö· 

rü,tük. Bu zat diyor ki: 
- intihap dolayııile Etıbba Muha

.lenet Cemiyeti ile doktor Hayri Ömer 
Bey arasında epi zamandır bir müna• 
ka:ıa devam etmektedir. 

Bugün de Hayri Omer Beyin bir ya 
zısmı gördüm. 

Evvela bu münakaşalar yalnız etıb
bayi alakadar eden mesleğe ait bahis· 
ler olduğu için ancak mesleki mec· 
mualarda intişan icap eden mesailden· 
dir. 

Sonra 20,000 liraya satm alınan bi. 
na idare heyetinin teklifi üzerine oda 
konırresinde bütün etıbbanın uzun U• 

zadrya münakaıa ve müzakeresi neti· 
cesinde verilmit karar ile alınmıştır. 
Bunda kusur varıa idare heyetine de
ğil, heyeti umumiyemll:e racidir. Maa• 
mafih alınan binayi tadilinden sonra sa 
r-enlerin kaffesi takdirlerini izhardan 
kendilerini alamamıtlardır.,. 
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r Haftalık Siyasi İcmal ) 

'---·--------------------
llr:U&.&& - ............ . 

Yeni Fransız hükumeti: 
Fransada Sarraut kabinesi Meclisten 

itimat reyi aldı. Diğer haberlere göre, 
araya müracaatta 320 rey hükumet lehi
ne, 32 rey de hükıimet aleyhine verilmiş
tir. 250 meb'us ta müıtenkif kalmıştır. 
Hükumete itimat beyan eden fırkalar, 
başvekilin mensup olduğu Radikal Sos• 
yalist fırkasından maada orta cenah 
zümrelerdir. Geçen intihabattan beri Ra
dikal Sosyalist hükumetlerinin yardımcı-
11 olan ve geçenlerde Daladier hükume• 
tine itimatsızLk beyan eden sosyalistler, 
bu defa müıtenkif kalmıtlardır. Bu su· 
retle sol cenahlaın cartel'i bozulmuı de· 
mektir. 

Fransada Radikal Soıyaliat hükumet· 
lerinin sol yerine sağa dayanmaları Fran .. 
ıanın siyaıi hayatında ehemmiyetli bir 
hidiıe olmak.Ja beraber, ~arraut'nun 

Mecliıteki beyanatmdan yeni hükıimetin 
mali ve harici meselelerde takip edeceği 
siyasetin ıeleflerinden farklı olmıyaca:ğı 
anlaşılıyor. Yeni başvekil meclisteki be· 
yanatında bu iki mevzua temaı etti. 
Sarraut muvazeneli bir bütçeye taraftar 
olduğunu ıöylüyor. Harici meselelerde 
de Daladier bükıimetinin siyasetini takip 
edeceiini bildiriyor. Harici ıiyaset tara
fı binnisbe kolay. Fakat bakalnn M. 
Sarraut vergileri artırmıyarak yedi mil· 
yara baliğ olan bütçe açığını nasd kapa• 
yacak. .. .. 

Sovyet Rusya'ncn yıldönümü: 
Hafta araaı Sovyet Ruıya, ihtilalin 

on altıncı yıldönümünü idrak etti. On 
beşinci yıldönümünden on altıncı yıl· 
dönümüne kadar geçen bir aene Sov
yet Rusyanın tarihinde ehemmiyetli 
bir istibaledir. Bu sene içindedir ki 
Sovyet Rusyada birinci beı senelik 
mesai devreıi kapandı ve ikinci bet 
senelik devre açıldı. 

ikinci ve daha ehemmiyetli teka
mül, Sovyet Ruayanın harici münase
batlerindedir. ihtilalden beri aradan 
geçen on be, ıene zarfında Sovyet 
Rusya, binnisbe yalnızlık bayatı yaşı
yordu. Bir defa Uzak Şark'ta Japon· 
ya tarafından takip edilen tecavüz si
yaseti, diğer taraftan da Almanyada 
Hitler Fırkasının iktidara geçmesile 
.-ıeydana gelen vaziyet, Sovyet Rusya

nın harici siyasetinde akislerini gös
terdi. Malümdur ki Avrupa, biri 
VeraailJes sistemının idamesine, di
ğeri de tadiline taraftar olan iki 
zümreye ayrılmıştır. On beı se
neden beri Sovyet Rusya ihti
lalci ve inkılapçı bir devlet ol • 
duğundan Veroailles aleyhtarı idi. Se
ne içinde yukarıda izah ettiğimiz şart
lar kar;mnda Sovyet Rusya diğer 
zümreye meyletti. Fransa ve Lehis
lanla anlaştı. Londtada mütecavizi 
tarif eden misakı imzaladı ve timdi de 
nihayet Amerika tarafından tanın

mak üezredir. Her halde geçen on 
beşinci aene Sovyet Rusyanın dahili 
vaziyeti ve harici münasebetleri bakı
mından ehemmiyetli bir senedir. 

* * • 
Roosevelt'in yeni tecrübeleri: 
Bir aydan beri Watington' da baş-

· la yan borçlar meııelesi bir türlü yürü· 
müyor. İngilizlerin borçlar mese1eaini 
bir veya diğer şekilde para kıymetle· 
rinde iatikrar meselesine bağlamak 
istedikleri anlatılıyor. Fakat Cümbur· 
reiai Roosevelt para kıymetlerinde is
tikrardan her gün bir adım daha 
uzaklaşmaktadır. 

Hafta arası dolann kıymetinde ye
ni bir sukut temin etmek için iki ça• 
reye baıvurdu: Evvela Amerikada 
yüksek fiatle altın ıatın almağa haf· 
!adı. Hedef, doların altına niıpetle 
kıymetini düşürmek ve eıya fiatleri· 
ni yükseltmek. Bu, bir takım psikolo· 
jik tesirler altında ümit ettiği f•ydayı 
temin etmeyince; hariçte altın satın 
almağa başladı. Bunda da hedef, do
ların ecnebi kambiyosuna göre kıyıne .. 
tini düşürmek. Beynelmilel piyasalar· 
da kıymetini kaybeden, biı· doların 
Aıncrikada da kaybedeceği yani dola· 
yısile eşya fiatleri çıkacağı zannedili-

yor. Henüz aradan bu yeni tecrübe
nin nasıl bir netice verdiğini göstere
cek kadar zaman geçmemiştir. Fakat 
bütün dünya Rooaeve.lt'in yeni yeni 
tecrübelerini hayret ve azacık ta teliı 
ve korku içinde seyrediyor. Roosevelt 
tarafından takip edilen maliye ve ik· 
tısat siyasetinin mahiyetini mütehassıs 
iktısatçılar bile kavrayamaz oldu. 

Diğer taraftan Amerikada da Cüm· 
hurr~'isinin tecrübelerine kartı bir ce .. 
reyan baıgösterrneğe batlamııtır. 
Rooaevelt biribirine zıt iki taraftan 
hücuma uğruyor. Bazı çiftçiler dolar 
kıymetinin ki.fi derecede İnmediğini, 
borçlarının yükü kafi derecede hafif

-ıemediğini, etyalarının kıymeti kafi 
derecede yükaelmediğini iddia ederek 
grev yapmıılardır. Diğer taraftan do· 
!arın kıymetile oynadığı için de New -
York Ticaret Odası Cümhurreiaine bir 
protesto gönderrniıtir. Roosevelt iki 
cepheden gelen bu taarruz karımnda 
ıaıırrnıı kalmııtır. 

Borçlar meaeleaine gelince; para 
kıymetlerinde istikrar mevzuubahis ol· 
madığı gibi beynelmilel piyasalarda 
doların kıymetini düıürmek yolunda· 

· ki ıiyaaet, İngiliz lirası ile dolar ara• 
aında bir mücadele hazırlarken, borç
lar meaeleainin halli kolay görülmü
yor. Binaenaleyh bir inkıta emrivaki 
görünüyor. Ancak bu, eıkiai kadar 
ehemmiyetli değildir. Çünkü gerek 
Franaa, gerek lngiltere borçlarını te
diye etmemit vaziyete düımüılerdir . 
Fraruıa geçen ı5 ki.nunuevvelde. in· 
giltere de geçen temmuzda. Binaena
leyh ı5 kanunuevvel geldiği zaman 
ayni vaziyetin tekerrür etmesinden 
çekinecek bir cihet yoktur. 

* .. .. 
Felestin ve Araplar: 
Hafta arası F elestin' de bir takım 

kargaşalıklar oldu. Malıimdur ki lngi· 
liz Hükumeti, gerek ı9ı 7 Balfour be
yannamezile, gerek Irak mandasını 
aldığı zaman girittiği taahütlerilc 
F elestin'de bir Musevi yurdu tesis et· 
meyi kabul etmiı bulunuyor. F elestin 
ellerine geçtiği zamandan beri lngi
lizler bu aiyaseti yavaı yavaı tatbik 
ediyorlar. Nüfusun büyük ekseriyetini 
teşkil eden Araplar arasında bu siya
set zaman zaman tezahürler ile itiraz .. 
lara hedef oluyor. Hafta arası olan 
kargaşalıklar da bu tezahürler cüm
lesindendir. 

Bu defaki tezahürlere sebep, AJ. 
manyadan kaçırılan l\1usevilerin mü .. 
him bir kısmının F elestin' e yerleıtiril
mek istenllmesidir. Bundan infiale 
kapılan Araplar, evveli grev ilan et
mişler. Sonra da nümayİf yapmağa 
teşebbüs edince hükumet kuvvetlerile 
karşı karşıya gelerek müsademeler 
olmuş ve Araplardan bir kaç yüz kiti 
ölmüş. ve yaralanmıttır. Feleatin kıya
mını bastırmak lngilizler için işten bi
le değildir. Ancak bu defaki Felestin 
kıyamı, bütün Arap dünyasında akis
lerini gösterdi. Bütün Arap i..leminin 
ı929 senesinde olduğu gibi, Musevile-
re karşı değil, lngiltereye lr-.rşı pro
testoları mahiyetini aldı. Büyük harp 
içinde lngilizlerin Araplara yaptığı 
vaatler hatırlatılarak Arap memleket· 
lerinin devletler araaında taksim edil
diği söylendi. Mıaırda, Suriyede, 
Irakta nümayişler yapıldı. Gazeteler 
siyah çerçeveli yazılarla çıktı. Velha
sıl lngilterenin Arap siyasetine kartı 
bir tezaühr, bir protesto teklinde ha
rekete f&bit olduk. Bu defaki Feleo· 
tin kargaşalıklarımn ehemmiyeti bu 
noktadadır. Suriye ve F el es tinde por
takal ticareti artıyor. Hayfaya büyük 
bir liman yapıldı. Fakat Arap milli· 
yetperverliği de yürüyor. 

Kalabalıkta koluna 
giren yabancı 

Bütün milletin yedisinden yet
mifine kadar sokaklara döküldü
ğü onuncu yıl Cürnhuriyet hayra· 
rnr gecelerinin birinde, orta Yatlı 
bir hanımın başından bir macera 
geçmi,. Kadıncağızın ağzından 
dinlediğim gibi yazıyorum: 

- Akşam yemeğini yeryernez dı
'arr fırladık. Kalabalığın arasında 
sürükleniyoruz. Gele gele, Beyazıta 
kadar geldik. Eğer kırnıldayabilir
sek Süleymaniyeye gidip camii u
zaktan seyredeceğiz. 

Değil, caddeler yan sokaklar bi
le hıncahınç .• Omuz omuzu sökmü
yor. Bizimkinin kolunda yürümeğe 
çabalıyorum. Nihayet, Süleyınani
ye gözüktü. Kolumdakini dürttüm: 

- Bak, Bey.. Süleyınaniye! .• 
Aman ne güzel de donatrnıtlar ! •• 
Bizimki hiç cevap vermedi. Ben ge 
ne dürttüm: 

- Ayol, sana ne oldu? Dilini mi 
yuttun? Şu minarelere bir baksan 
a .•. 

Cevap yok. 
Bu sefer adeta kızdım, o hiddet

le soluma dönünce ne göreyim. 
Koluma takıp sürüklediğim, hiç 
tanımadığım bir delikanlı değil mi 
. • ? 
ımıt ... 

Artık ne hale girmitim, bilmem .• 
Galiba; kocamın adını söyliyerek 
bağırmıtım. 

Delikanlı ,a,kın ~a,kın yüzüme 
bakarak uzaklaftı.Fakat bizimki ne 
rede? Nasıl oldu da, onu kaybet· 
tim? Sonra nasıl oldu da bu deli
kanlının koluna girmit bulundum. 
Hali. anlayamadım . ., 

Hikayesini bitirdikten sonra bu 
hanıma sordum: • 

- Kocanızı o gece bubbildiniz 
mi? 

Batınr salladı: 
- Ne gezer? Sabaha kartı eve

geldi. 
Bir muziplik olsun diye : 
- Sakın dedim o da bir başka-

sının koltuğuna girmit olmasın? 
Hanım, birdenbire hiddetlendi: 
- Aman, sus ... Fena oluyorum. 
- Ha... Dedim, anlaşıldr, kıs-

kançlık damarlarınız kabardı 
Güldü: 
Hayır canım.. Onun bafkasının 

koltuğuna girdiğini bilsem kolum
daki delikanlıyı bıraktığım için kı
yamete kadar yanarım vallahi .• 

M. SALAHADDiN 

Yeni n••rlyal 

Anayurt 
Memleketin en değerli ve seçilmiş ka· 

lemlerini etrafına toplamıı olan ANA
YURT'un 3 üncü sayıaı zengin muhtevi
yatla çıkm,ttır. Bu nuıbaJa müderris 
lsmail Hakkı, Mehmet Emin, Uıpkizade 
Halit Ziya. Ercüment Ekrem,Faruk Na· 
fiz, Nurul!ah Ata, Sadrettin Celal bey· 
!erle aair kıymetli kalemlerin yazıları 
vardrr. 

ANA YURT en fazla okunan rim ve 
sanat gazeteaid:r. 

Davetler 

Ahmet ŞÜKRÜ , 

-----ı Elif Naci 
F armakoloğalar 

Türk Farmakoloğ Birliği Reisliğin· 
den: ıo - ı2 · ı933 cuma günü saat 
ı4 te lstanbul Halkevinde aenelik top 
lantımız yapılacağından teırifiniz ri -
ca olunur. 

Ruzname: 
ı - Senelik raporun okunması. 

On yılda 

.RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cürnhu· 
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hülasa eden bir kita-
bıdır. Fiyatı 20 kuru'.tur. Her 

kitapçıda bulunur. 
2 - H""ap müfettiılerinin seçilmesi 

1 

3 - Encümen azaları seçilmesi. • 

4 - Farmakoloğ odaaı. b•••mmmmım••••••l!!!I~ 
S - Serbest mevzular. 8356 

.. ·.· ::.ı~ - .. -. '..!,.,,-c,s' fi~t,~:.:·:-11 
=:. OGUTLERJ I 

Sinemanın keşfedildiği: gündenberi yapılan en muazzam, 
en güzel ve en harikalı, taheserler şaheseri 

ROMA ATEŞLER İÇİNDE 

Siyatik 
25,000 figüranın iştirakile ve 5 milyon dolar sarfile yapılmıştır. 

Bugün: 
MELEK ve İ p E K Çok defa yanlıı yola gidilir. Sebep 

yerine tedavi edilmez bir siyatiğe tu
tulmuş olursunuz. Siyatik diye kalça
nın arka tarafının altından başlıya

rak bacaktan aşağı doğru topuğa ka
dar dal budak salan ıioir ağnaına der 
!er. 

sinemalarında birden gösterilmektedir. 
Filmin uzunluğu hasebile seans saatleri böylece başlıyacaktır: 
1PEK'de 11 de (Tenzilatlı matine) 2,15, 4,30, 6,45 ve suvare 9,40 
MELEK'te: 11,15 te (Tenzilatlı matine) 2,30. 4,45, 7 suvare 9,50 
ıBu filmi sükunetle ve rahat olarak görmek isteyenler, 1PEK'te 

Bu esnada boğazınızda ağrı olur, 
bademcikleriniz şiımiı bulunur, belki 
buna faydaaı olur diye bademcikleri 
aldırmağa kalkarsınız. Çünkü çok defa 
bademcikleri siyatiğin sebebi gibi 
göaterirler. Halbuki bademcikleri 
aldırdığınız halde aiyatikten kur
tulamazsınız; ağrı gene devam 
eder. Bununla beraber ağzınızda bir 
kaç çürük diş varaa evveli. çüriik dit· 
leri tedavi ebneli ve çıkartmalı. Bun· 
dan aonra bir kaç ay geçer ve badem
cikler yine hastalanırsa o vakit onla
nn aldırılması lazım gelir. 

2,15 ve MELEK'de 2,30 matinelerine gelmelidirler. 
Pararnount filmidir - ilaveten: Paramount Journal. (9698) 

Bazan ağnnın yeri tamaıniyle an
latılamaz. MeaeJa her hangi bir nok
tada, mesela arka ve kalçadan, bacak 
ile baldırdan hangisinin daha ziyade 
ağrıdığı ve ne tarafta azalıp %iyade
leıtiği keatfrilemez. 

Bunun için en doğrusu ve en iyisi ağ
nyan yerin üat kısım derisine hararet 
ve elektrik tesir ettirmelidir. Filhaki· 
ka en istifadeli bir yolda tedavi et
mek için sinirin amudufikariden çık
tığı noktada asıl köküne hararet, e
lektrik ve §iringa tesir edilmek 18.znn 
dır. Siyatik ağrısının sinirin asıl amu
dufikriden (belkemiği) ayrıldığı nok 
tanın pek yakininde bir yerden baş.la· 
dığını anlamak için son fikranın yan 
tarafında bir noktaya baaıldığı za
man ıiddetli ağn duyulur. 

Siyatikteki ağn daima bir muzir 
tesir neticesi meydana gelir. Bu da 
ekseri ya bir düşme veya vurulma ve 
yahut ta her hangi bir kaza eseri o
lur. Ve yahut ta bir zehirlenme ve in 

- tan mahsulü olur. Eğer bacak ve ba
cağın gayri yerdeki ağrı daimi olursa 
intandan ileri gelmesi daha ziyade ak 
la yakın olur. 

. Yok eğer ağrı bir sandalye veya 
yatakta her hangi bir vaziyette kay. 

• bolursa o halde siyatik bir kaza eseri 
veya b ir arıza neticesi b.B.sıl olduğu 
anlaşılır. 

Siyatiklerin yüzde yetmiş beş in
tandan yani vücudün toksinlerle ze
hirlenmesinden ileri gelirler. Yüzde 
yirmi beı te vurulmak, düşmek gibi 
bir kaza eseri olurlar. 

Büyükada 
Dr. ŞÜKRÜ 

lSTANBUL BELEDİYESi 
ŞEHiR TIY ft. TDt"\C::J 1 

Gündüz saat ı5 te 
Aktamı ıaat 2ı de 

BiR KAVUK 
DEVRILD[ 

Yazan Müaahip 
Zade Celal Bey 

Umuma 

e>romural 
• Knoll.,. 

a\ırsanıı 

sinir\eriniıe 

h~kim 

olursunuz. 

DOKTOR 

1982 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassx:.ı 
Cumadan maada hergiır> öğleden 

ıonra saat (2,30 dan S e) kadu iatan• 
bulda Divanyolunda 111> :ıumaralı hu· 
susi dairesinde dahili bastalık!arı mua4 

yene ve tedavi eder. Telefoıı: İstanbul: 
22 .. •98. 8061 

• 
Paspas mevsimi gel~i 

1-ler paspasın dayanması ayol değildir. 
Mağazaınızdaki pası::asları, rütubcte 

l:arşt gelen lincleum ve muşamb>, lake 
ve bronz karyola, kontrplak sandalye, 
döşemelik muhare kadife ve gobelen, 
masa ve örtüleri, son moda file ve tül 
perdeler ,mutambalar, beyaz ve yeşil 
storlann cinsleri iyi ve fiyatları eb
vend~r. Bir kerre tetkik edi:tiz. 

GALATA ıtıEFRu:;;A1 PAZARI 

lstanbul Ticaret Müdürlüğünden : 

Fizuli lbrahim ve Kilitis, Galata Tünel 
caddesi 24 Tel. 43957 

( 6706 ) 

İST ANBUL PERÜK ARLAR CEMİYETİNiN 
4/11/933 tarihinde yapılan idare heyeti intihabında ekaeriyet hasıl olma· 

dığından 11/11/933 cumartesi gunu saat 10 dan ıs e kadar Bahçekapıda 

Dördüncü Vakıf han ikinci kattaki dair ei mahsuıada intihaba devam edileceği 
alakadarlara ilin olunur. (959S) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Bir adet daimi cereyanlı motörlü dinamo ile tevzi tablo

su kapalı zarf usulile mubayaa edilecek ve ihale muamelesi 
1 27 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü yapıla
caktır. Talip olanların fenni şartnameyi görmek üzere Ga
lata' da Rıhtım caddesindeki İdarei Merkeziyeye müracaatla 
rı. (5881) aoı45 

Bugünkü Program 
fSTANBUL: 

12.30 Türkçe plak Deft'İyatı 
18 Gt'aomfon. 
19 Oatüdyo orke•truı 
20 Hannnlat' he7'eti. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Bot'a& ba.beri, Sa.at. 

A N IC A R A, 1538 m. 
12,30: Gramoforı. 18; Kemaa konseri (Ekrem 
Zeki Bey tarafından.) 18,40: Franaızca. ders. 
19,15: Gramofon.. 20: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, ı•ıı m. 
17: Salon mu•İkiai (Mooren.a, Rey Weniıaser 
••.). Musahabe. 17,55: Piyano koaaeri (Bach, 
Arenaki, Glu:unow, Racbmaninow.) 18,55: Zi 
raat. 19,05; konferans. 19,25; Hafif musiki. 
20,25: Pazarlan nerelere sitmeli. 21,20; Sen
fonik konser. (Berlioz, Waaner, Strauaa, Wa• 
ner.) 23,SS: Filmlerden ıarkı pl;k.ları. 24,10: 
Dana musikisi. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. 
18,20: lıaiz muaikiıinaalarırt konseri (ıenfo
nik.) 19..ZO: Stenoarafi dersi. 19,50: Seyahat 
ha liraları ( pli.k ile.) 20,35: Büyük. oueradan 
naklen: "FAUST,, operau. - Siıan muaiki.ai. 

V 1 Y A N A, 518 m. 
18,20: Viyolonsel sonatlar. 18,SSı Seyyah net· 
riyalı. 19,15: Mubtetlil musahabeler. 20,05: Pi 
ya.no kon•eri. (Buaoni, Scbuman, Cbopin.) 
20.55: Haberler. 21,05:: Haftanın icmali.. 21, 
35: Viyana musikisi. Joaef Holz.er'in idaresin
de.) 23,20: Muhtelif. 23,35: Pli.k ile akıam. 
konaeri. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
18,10: Oda muaikiai. 19,45: Haberler.- Pli.k. 
20~ Haberler. - Plik. 21: Muhtelif. 21,35: 
Temsil. 23: Dana nıuaikiai. 

P R A G, 488 m. 
18,10: Kuator konaeri. 19,10: Musahabe. 19, 
30: Almanca. haberler. - Almanca netriyat. 
20,15: Ders. (lnıili%ce) 20,30: Duetler "Men• 
delaobn - Bartboloy.) 20,45: Konferans. 21: 
Oatravodan: aHfif musiki. ll,35: Hana Kyae• 
rin "Elbeden ric'at., iaimH temsil. 23: Haber• 
ler. - Ruıça neıriyat. 

Z 0 R 1 H, 459 m. 
18,10: Radyo orkestrası. 19: Pl•k. 19,35: 
Konferans. 20: Haberler. 20,55: Radyo orkeat· 
raaı. 21,30: Salon muıikiai. 22: Haberler. 22,lC: 
.. 15 sene evvel idi., isimli skeç. 

ROMA ,441 m • 
18,15: Taganni.- Musiki.- Haberler. 21,20 
Pli.k. 22,20: Musahabe. - Emilia Livo tarafJn 
dan ıarkılar. 22,4S: Mili.nodan.. Tiyatro • 

B 0 K R E Ş, 394 m. 
13: Pl8k. 13,20: Hafif pl&klar. 18: Radyo or• 
keıtraaı. 20: Üniversite dersi. 20,20~ Konfe
rans - Pli..k. 21,05: Beetboven'den senfonik 
konser. 

B R E 5 L AU, 325 m. 
18: Şiirler. 18,35: Musahabe. 18.SO: Hafif mu• 
siki. 20: Berlindeen naklen: Filbarmonik he· 
yetinin konseri. (Schubert, Adur - Mozart.) 
21: Program tespit edilemeınittir. 23,45: aHr. 
monik konseri. (Hana Weaemann tarafından.) 

Yunan operet heyeti 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Birinci matine aaat ı4,30 (Deıpiniı 
Kapitanios). ikinci matine ıaat 18 de 
(Oniro itan). Aktam saat 2ı,30 Suıu· 
rada. Cumartesi akıamı Matmazel Ni· 
toucbe. 

/\arın umdeai "M 1 L L I Y E T'' tlr. -ABONE 

3 ayhiı 
8 " 12 " 

ÜCRETLERİ: 
Türkiye içi.a. 

L. K. ,_ 
7 50 

14 -

Hariç içiQ 
L. K. ·-14-
28-

G•len e•rak aeri •erilmu.- Müddeti 
••çen nüahalar 10 kuruıtur.- Cazete •• 
matbaaya ait itlet' için müdirirete mil· 
raca.at edilir. Gazetemi:& ili..nlarıo mea'u• 
liv~tini kabul etm.e.z. 

---------~-----------"!!!!!!~"!"'"------------!!'!'!'!!!'!""!!'!'!'!""'!!'~,.._------------0-.-----~~~----""""'"'--!!'!""----------------------------~~!!'!'!'!'!"'9""'!'-.,..,..!!'!'!'!,........,~ ....... !!'!'!'!!!'!'!'!~~!!"'!!! 
Milliyet'in e_debi romanı: 36 . ...,, . 
,KIR ( 1( ff:.' 
~ BURHAN CAHlT 

(inkılap Romanı) 

Hanımefendi sağdaki uçuncü bir hanım bu masada mütemadi. 
masada oturan kıvırık burunlu bir yen konutuyor ve attığı kahkaha. 
esmeri gösterdi: lar cazbandın sesini bastırıyordu. 

- Dikkat et bak. Bu da yeni ye Hanımefendi güldü: 
ni maceralar arayan bir evli ka· - Onlar bir kaç kardeştir. 
dm. Genç ve iyi kazanan, mevki Hepsi de böyle boylu boslu, iri 
sahibi bir kocası var.. Fakat bu yapılıdırlar. Bu en küçükleri ... Ko 
hanım gezmek, eğlenmek, görün· cası bir çok mesleklere girmiş, 
mek, beğenilmek sevdasındadır.. işler yapmıt. Fakat birini olsun 
Kocasının mevkii sayesinde her becerememit bir adamdır. Ona 
yere girer, seyahatler eder. Tuva- bakarsan karısını müthit surette 
Jetinden başka bir metğuliyeti kıskanır. Bir baloda, bir davette 
yoktur. ilk zamanlar tesadjifen kolları fazla açık diye etarpa, 
bir çocuğu olmuttur. Fakat bu za· tülle kapatmak ister. Buna rağ· 
vallı çocuk yetmit iki milletten men • Hf. nin resmi i.fıkları 
dadılar elinde sıska, kavruk bir bir düzüneden atağı değildir. He
şey olup kalmıştır. Anası belki a· le son zamanlarda artık pek· gö
dını bile unutrnuftur. Hanım şim- nülsüzleşti. Kocasr züğürtledikçe 
di dans seven gençlerin peşinde- karısı programı genitletiyor. 
dir. Hanımefendi gülerek ilave 

Cazbandın olduğu tarafta bir etti: 
masada kısa boylu, saçları dökül- - Bu hanımın son zamanlarda 
rnüt bir adamla iki üç hanmı var- rnethur zenginlerden biri ile rnü
dı. İri yapılı sarıtın, fakat tesbih nasebeti olduğu söyleniyordu. O 
tanesi gibi küçük keıtane gözlü adam da eyli idi. Hatti karısı bu 

macerayı öğrendiği için fazlasiyle 
dargındı. Zengin adam bu hanım
la hususi bir apartıınanda kendi 
alemlerinde yatarlarken akılları-
na esrnit, bu mes'ut dakikalarını 
unutmamak için kendi kendileri
ne resimler çekmişler. 

Geçenlerde bu zengin adam 
galiba bir kaıı:a neticesinde öldü. 
Kasasını açan hanımı para yerine 
bu resimleri buldu. 

Hanımefendinin anlattığı bu 
macera sinirime dokunrnuttu. 

- Ya kocasr Hanımefendi, de
dim. 

- Yani bu hanımın kıskanç ko 
cası dernek istiyorsun .. O yine kıs
kançlıkta devam etııiektedir. Fa
kat apartırnanının kirasını bugün 
bile karısı hesabına batkalarının 
verdiğini bilmek istemez.. Maa
mafih bu hanımın ihtiyacı da olma 
sa rahat durur takımdan değildir. 

Hanımefendi bu .gülen, konu· 
fan, danseden, fık, güzel ve kibar 
görünen kalabalığı ifaret etti: 

- Bütün bu alem 1stanbulun 
kibar diye tanılan çehreleridir. Ki 
bar aleminin iç yüzünü kimse bil
mez. Fakat bunlar her devirde tü
reyen sonradan görmelerdir. ls
tanbulun asıl kibar alemi böyle 
yerlere ne gelir, ne de böyleleriyle 
temas eder. ~e Y~!!.< ki, onla.r vjt~ 

tikçe azalıyor. Bunlar çoğalıyor. 
Salondaki kalabalık gittikçe ar 

tıyordu. 
Bir aralık yanımızdan Fransız· 

ca konutarak geçen bir gurupun 
çok keskin levanta kokuları genzi 
rnizi yaktı. Kürkler, ipekler, pır
lantalar içinde yüzüyorlardı. 

Uzakta bir yer bulup yerletti· 
ler. 

Hanımefendi: 
- Bunlar da batka bir alem

dir, dedi. Bizim zengin Türk er· 
keklerirniz çok nankör ve zevksiz 
mahlUklardır. Memleketin sabun 
kokulu, fındık içi gibi taze, temiz 
kızlarını görmez, gider böyle sof
ra artıklarını nikah eder alırlar. 

O mavi gözlü sarı~ın, donulı: ha 
kıtlı kadın lstanbulun tanınmış 
zenginlerinden birinin karısıdır. 
Fakat on yıl evvel beyaz Ruslar 
1stanbuldan geçerken burada açı
lan barlardan birinde çalıfıyordu .. 
Bu gün tuvalet, otomobil, apartı
man beğenmiyor. 

Bunlar bir gruptur. Kocaları 
Türk olduğu halde Türk muhitle
riyle pek temas etmezler. Kendi 
aral"~ında düfüp kalkarlar. 

O Ruı akını lstanbulda epey 
turfa bıraktı: Türklerden değil, 
memleketin yüksek ticareti mali
ye itlerinde bulunan zengin ecne-

biler bile bu döküntüleri alıp ço
luk çocuk sahibi oldular. Rus ka
dını dernek para, lüks demek ol
duğunu biz de bu vesile ile anla
dık. 

Şunu da itiraf etmeli ki, onla
rın lstanbulda yerlefrnesi Türk ka 
dınları üzerinde bile tesir yapmış
tır. Şüphesiz billileri, görlüleri 
yerinde kadınlar. En kötüsü kadr 
nın erkeğe karşr vazifesi ne oldu
ğunu ve erkeği burnundan yakala 
rnak usulünü bilir. Bir iyilikleri 
varsa bunu bize de öğrettiler. 
Çünkü anladık ki, erkekler evleri
ni yuva bilip erkeğini bekliyen 
sabun kokulu kadınlardan ziyade 
fingirdeyen, boyanan, kadından 
haşlanıyorlar. 

Hanımefendinin hemen yarım 
saat içinde anlattığı bu garip va
kalar zihnimi alt üst etrnitti. He
le son cümlesine hiç aklım erme· 
di. Evini seven, karısını seven bir 
erkek onu bu halde görmeğe ta
hammül eder mi? 

Bu fikrimi Hanımefendiye söy 
!edim. 

Güldü: 
- Ben de öyle zannederdim. 

Erkek ditisini kıskanır. Onu. 
yalnız kendi sevgisinin eşi gör
mek İster. Fakat önümüzde öyle 
misaller var ki, bunun tamamiyle 

aksine. 
Bak, ternindenberi sana göster 

diğim bu tık ve sözde kil>ar ha· 
nırnların ne maceraları olduğunu 
da anlattım.. Bunları biz bildiği· 
miz g_ibi elbet kocalarr da iti tir, 
bilirler. Bilmemelerine imkan yok 
tuı-. Çünkü bu alem o kadar dar 
ve bu çehreler o kadar tanınınıt· 
tır ki, kimsenin gizli bir fey yap
masına imkan yoktur. Zaten bun
ların çekindikleri yok ki! Kocala
rı her halde seziyor, itiliyor, hat· 
ta görüyorlar, fakat nedense göz 
yummayı tercih ediyorlar. Gün
düz aktarna kadar çayda, dansta, 
şunun, bunun kolunda gezen 
bir kadının · aktam kocasına vere
cek ne rengi, ne zevki, ne duyğu
su kalrnıftır. Buna rağmen bu aile 
köşeleri ahengini bozmadan tıkır 
tıkır işliyor. . 

Ve erkekler de hiç tikayet et
tikleri. yok. Bir erkeğin de karısı
nın gizli, i.tiki.r bir şerefsizliğini 
gördüğü için ayrıldığİnı ititme
dik. Dernek kadınların gönül he
vesleri, erkeklerin de tahammül 
kabiliyetleri arttı. 

Beyaz Rusların kadınları, bize 
süslenmek, zevketrnek, erkeğe pa· 
ra sarfettirmek usulünü öğ
rettiler. Erkekleri de beylerirnize 

(Devamı var} _ 



ltaıtannı fllmlarl 

Melek ve ipek: Roma ateşler 
içinde 

Artistik: Dünyayı dolaşan şarkı 
Saray: Şehvet adcuı 
1'ürk: Muhabbet tellalları 
Elharnra: Ter•İne dünya. 

llııleıak va ipek 

oına ateşler içinde 
(Büyük tarihi film) 

Fransızca 
Oynayanlar: Frederic March, Elusa 

L.ılırıdi, Claudetle Colberl, Charles Lan· 
t lon 
I Bu' film. Ben Hur filmini çevinnit o
.~ tnethur ıahne vi.zıı Cecile B. de 
" 1•lle'in eseridir. Seıli film çıktıktan 
~a yapılmıt en muazzam eserdir. 
ihnde 7500 artiıt ve figüran oyna· 

llıııtır. 

~İlınin mevzuu Neron'un hayatı ve 
'L .•tiyanlara yaptıiı mezalimdir. Bu 

t•oı bü,Uk filmlerin kıymeti mevzuun 
~h"':"tniyetinde delil, filmin çevriliıin
ı:~ -~'at ve azamettedir. Büyü~ ve 
ı·ı:ilıi fılmlerin mevzulan san'at guzcl
: ~ri göıterebilmek için bir iıkelet 
{••feıi görürler. (Roma ateıler için
••) filnıi de böyledir. Pek büyük maa
/f "e enıekle vücut bulmuı büyük bir 
y'~eına. eseridir. Filmde Neron rolünü 
(~Pan İngiliz artiati Charleı Langhton 
t' •ron) un bütün ruhi inceliklerini 
~•!ermektedir. Bu film görülecek bir 
"'Ydir ... 
Sııray 
~ 

Şehvet adası 
( İspanyolca) 

1( Oynayanlar: Don Joıe Mojika, 
0"'şita Montenegro, Mona Maria 

tik I>on Joıe Mojikanın bu filmi Ame 
d-~llrıı yerlilerle meskun bir adasın
~i Yerlilerle, Amerikalı bir zengi • 
le~ "tk maceralarını ve orada yerli • 
-n ı:raarndaki bir atk faciaaını göster 
li ı• tedir. Dekor itibarile güzel olan 
~.~de Don Joıe Mojika'run çok gü · 
h;._§arkılan vardır. Film bir facia ile 

'"'ektedir, 
4rttatık 
......__.:.:,: 

Dünyayı dolaşan 
Şarkı 

(Almanca) 
lııi~i,nayan: Maruf tenör Joseph Sch-

•iı..~" . filnı doirudan doğruya bir mu
ta 1 fılınidir. Meıhur tenör Schmidt 
tıı;».fından bat rolü almıt olan bu fil
~~ 11 en kuvvetli tarafı ıüphesiz ses 

'"•kılandır. 
ıi..._l'ilnıin mevzuu, bir fakir muaiki • 
1ııı,, •ıtı, teıadüfen girdiği radyo iıtaa• 

(Dünyayİ dolaıan ıarln) 

yonunda. okuduğu bir ıarkı ile ıöhret 
bulmaaı ve doldurduğu pli.klan satan 
bir güze.1 kızın onun aeıine, fakat ar
kadaııru ngüzelliğine iıık olmasıdır. 

TUrk sineması 

Muhabbet dellalları 
Fransızca 

Oynayanlar: Raimu, Albert Prejean 
Alice Field. 

Bu film, sanırım, mevıimin en tuhaf 
ve gülünçlü bir filmidir. 

ı>-:_.. c.id.deo lcuvv-.tli hir_lcomik ,..1_ 

(Roma Ateıler içinde) Füminin baı 
aktrisi C/audettet Colbert 

duğunu bu filmde gösteriyor. Albert 
Prejean da ondan atağı kalmamakta 
ve sahneleri büyük bir sühuletle ve hiç 

M1LL1YET CUMA 10 TEŞRlNlSANl 1933 

lilminılen bir aahne 

yapmacık yapmalr.aızm oynamaktadır. 
Alice Field'in artiıtik meziyetleri 

ara.omda bir de Ma.rıilya.lı taklidi yap· 
ması bulunduğunu bu filmde gördük. 
Film baıta.n baıa tuhaflıklarla dolu 
bir vodvildir. Ve vodvillerin mevzu· 
lanndaki bazı mantık eksikliiini dü
ıündürmiyecek kadar çabuk biribirini 
kovıılıya.n sahneleri ihtiva etmekte
dir. 

Mevzuu iki parasız arkadaım para 
kazarunak için uğraıırken bir kıskanç 
koca ile o kocanın zevcesinin i§ıkı a
rasındaki müıkül vaziyeti ıslaha ça• 
lıımalan ve zevceye hem evli kadın, 

hem de kokot rolü oynatmalandır. 

Fransızca bilenler filmin Manilyalı 
taklidine ait kuımlanru daha iyi ta• 
darlar. 

Saray sinemasının 
konserleri 

Saray sineması müdürlüğü bize gön
derdiği bir mektupta tehrimizin musi
ki meraklılan için Saray sineması sa
lonunda bir seri oda musikisi konser
leri vereceğini haber veriyor. · 

Saray sinemasının bu güzel teıebbü
sünü takdir ederiz. Ayni mektupta 
fiatlerin de ı 00 ve 50 kuruş gibi ucuz 
olduğu bildiriliyor ki orta sınıf halkı
mız için f•yanidikkat bir kolaylıktır, 

Birinci konser 13 teırinisani pazar-
tesi günü: 

Profeıör Ferdi Statzerı Piyano 
Kari Schriken ı Keman 
Heinrich Jac!>i>yı Alto 
Heli mut Ritter: Viyolonsel 

taraflanndan verilecektir. ilk prog
ramda Mozart ve Brahıns'm eserleri 
çalınacaktır. 

Sinemada kürek 
mahkumları 

Avrupa gazetelerinde okunduğuna 
göre bir yere nakledilmek üzere olan 
bet kürek mahkômu kolayını bulup 
mahpus olduklan yerden kaçarlar ... 

Zabıta kaçaklann izini bulamaz. 
Fakat günün birinde bunlardan ikisi , 
bir küçük kaaabanm sinemasına git
mek tedbirsizliğinde bulunurlar. Sine
maya gelen halk biribirini tamamen 
tanıdığı için bu iki yabancı göze çar
par. Kasabanın candarma çavuıu da. 
buna dikkat eder ve erteıi gün gazete
lerde kaçak haydutlan okuyunca he
men herifleri yakalar. Bu auretle ıine
ma zabıtaya. yardım etmiı olur. 

Bir lngilize göre Hollyvood 
Meıhur İngiliz gazetecilerinden 

Percival Phillipa Hollywood'da.n dö
nüıünde burasını okuyııculanna tarif 
ediyor. Bir kaç aene evvel bir daire 
veya. apartıman tedarik etmek müın
kün olmayan yüksek binalar bombot
tur. Garajlar ağızla.nna kadar, yüz. 
!erce otomobille doludur. Artistler a
rasında. eğlenmek için topla.ruılar ve 
gazete ıütunlarını 'dolduran muhteıem 

resmikabuller artık maziye kanımıt
tır. 

Her tarata ta.oarruf havaaı eıiyor. 
Güzellik müe11eaeleri yerine daha u
cuz berber dükkanları kaim olmuıtur 
Hollywood eskiden cennetmiı ... 

(Şehvet Adan) /ilminde Don Jou 
Mojika 

~ .. 

ı 

Soldan sağa doğru: Harolıl Lloyd, Şarla, Duğlao Fairbankı 

1 Sinema haberleri 1 
• Alman saıısörii tarafından önce 

menedilmit olan King • Kong filmine 
tekrar müsaade edilmiıtir. 

• Anny Ondra aynı ı5 inde Berlin· 
den Pariae gitmittir. Orada yeni bir 
angajmaru vardır. 

• ilk Nazi filmi olan ve hakkında 
pek te iyi teakitler yapılma.mıı bulu
nan Hont Weıel filmi Berlinde huıuai 
bir ıeanata bazı erki.na göıterilmiıtir. 

• Emil Ja.nningı, Marael Pagnol ia
mindeki Franıız muharririnin methur 
F anny ismindeki piyesinden almanca 
çekilecek filmde Sezar rolünü yapmak 
üzere hazırlanmaktadır. 

Frederic March "Ölüm tatil yapı
yor,, isminde bir film çevirmektedir. 

• Büyük bütün Amerikan film müı
tahıilleri Marie Dre11ler'in altını§ dör
düncü yıldönümünü teıit için 9 teşrini. 
evvelde bir ziyafet aofruında toplan· 
mışlardır. 

• F ox film' de rökor: Ayni zamanda 
on yedi film birden çevrilmektedir. 

• "Üç.üncü Hanri'nin hususi hayab,, 
filminin almanca versiyonunda Emile 
Janingı'e eı olarak Avuıturyalı yıldız 
Kathe Gold intihap edilmittir. 

• Carlo Queeckerı'in idaresinde 
Belçikalı bir trup filın çevirmek üzere 
Portekize gitmiıtir. 

• Finlandiyada sinemalann duhu
liye fiatleri tespit edilmittir. Bundan 
sonra sinemalar üç sınıfa ayrılmıttır. 
Her sınıfın sandalya fiatleri muayyen
dir. 

• Jean Murat ve Marie Glory "Dak
tilo evleniyor., isminde bir film çevire
ceklerdir. 

• "Üç siliıhtörler., filmi Pa.riste 35 
sinemada birden gösterilecektir. 

• Faıtan Pariıe avdet eden Jaques 
Feyder "Son koz,. isminde bir film çe
virecektir. 

• Marie Glory "Tebeııümünüz,, İl• 
mindeki filmde Victor Boucber'ye eı 
olacaktır. 

* Pierre Loti'nin "İzlanda balıkçı· 
lan,, nı çevirmek için Yvette Gilbert 
angaje edilmittir. 

• Lily Damita Amerikadaki muvaf
fakıyetlerinden sonra birinci defa ola
rak Franoada film çevinneğe baıla.
mııtır. 

• Bu sene Hollywood'da daha ziya-

de tarihi filmlere ehemmiyet veril· 
mektedir. (Volter ve Madam dö Pom
padur) filmi oldukça. iyi ka.rııla.ndıiı 
gibi ( Greta Garbo) nun meıhur İngi
liz aktörü ıitma.n Cha.rlea Langhton ile 
birlikte çevirdiği İngiltere tarihine ait 
(Sekizinci Hanri ve karılan), ve (ls
veç Kraliçeai Kriati'nin atklan) film
leri de muvaffak olmut addedilmekte• 
dir. Marl~ne Dietrich te yakında. 
(Ruı Çariçesi Büyük Katerin) hak
kında bir film çevirecektir . Bütün 
Rus ordusuna mahrem müaamahalar
da bulunmuı olan bu ak aaçlı ve taçlı 
aıiftcnin filminin iımi (Atıklarııun ala· 
yı) olacaktır. Daha sonra (Norma. 
Shearer) in intihap ettiği ( Mari An· 
tuvanet'in hayab) filmi ve (Nepoleon' 
un hayatı) kordeleıi çevrilecektir. 

Fakat en ziyade Cecil B. de Mille'in 
çevireceği "Kleopatra., filminin diğer 
bütün filmleri geçeceği tahmin edil
mektedir. (/.nihai) e dair de (Roma'. 
nın yolu) filmi çevrilecektir. 

Gloria Swanson (Sara Bernar) ın 
hayatına dair bir film çevirecektir. 

• Amerika.da Almanyadaki Hitler
ciler aleyhine bazı filmler yapılmakta· 
dır. Bu filmlerin Almanyada gösteri
lemiyeceği fÜpbeıi zolduğu için bunlaır 
hiç bir teyden çekinmeden yapılmak· 
tadır. Halihazırda bu mevzua dair 
(Avruı • nın kuduz köpeği) İsminde 
bir film çevrilmektedir. Bir kaç za· 
mandır Hollywood'da bulunan meşhur 
Alman tarihtinaıı ve mü ellifi Emıl 
Ludwig Nazilerin Alınanyada Yahudi
leri bir sistem dahilinde naııl imha et
tiklerine dair bir senaryo hazırlamak .. 
tadır. 

Hasılat - Söhret 
• 

Hangi aktörlerin daha fazla haaılat 
temin ettikleri hakkında sorulan bir su 
ale Amerikada 3440 sinema direktörü 
cevap vermiılerdir. Bu cevapların ne· 
ticeıine göre, ainema salonu açanlara 
en çok hasılat temin edenler ıunlar
dır: 

Marie Dresaler, Norma Shearer, Jo
an Cra.wford, Wallace Beery, Clark 
Gable, Lionel Barrymore. 

Bilet sat&nlann intihaplarında daha 
isabet olsa gerek. 

BALKAN KONFERANSINDAN KIYMETLİ İNTİBALAR 

Set· 'k 04 Gnı te toplanan 4 üncü Balkan Konferansına ait olarak hususi muhabirimiz tarafından gönderilen resimler : 1 - Makedonya umumi vali•İ Mösyö Dragomis ve relikcuı tarafından Mediteranne otelinde verilen 
~:;'Yemesi, 2.- Konferansın toplandığı binanın gece alınan bir resmi, J- Uniııersitede ııeril~n kabul konserinde, 4 _Ziyafet: ( ı - M.Dragomis, 2 -Atina elçimiz Enis Beyin refikası, 3- M. :Malı:simoa, 4 - Mm~ 

ıınos, 5 - Enıa Bey.). 6 - Dördüncü Balkan Konlerann SeUinik Uniııer•İte•inde i~tima halinde, 1 - Bulgar bQfmurahhcuı Sakizoll açılma nutkunu irat edereken. - 8 ·Konserde, 9- Selônii;in beyaz kulesı 

• 
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Meclis ihtısas encümenleri intıhabı 
(Başı 1 inci sahifede) 

dirne), Haoan Tahsin Elaziz, Asım 
(Erzurum), Aziz (Erzurum). Nuri 
(Gaziantep), Kazım (Gireson) Sa • 
dettin Rıza (lstanbul), Ahmet Hilmi 
(Kayseri), Mehmet Nahit (Kırklare
li ) , Şevket (Kırklareli), Turgut (Ma
nisa), Recep Zühtü (Sinop), Rasim 
.(Sivas), Remzi (Sivas), Süleyman Sır
rı (Yozgat) beylerle Kazım Paıa (iz 
mir). 

Dahiliye encümenine: 
Cemil (Tekirdağı), Faik (Tekirda

ğı), Şükrü (Çanakkale), Halit (Bur
dur), Ali Münif (Adana), Esat (Ames 
ya), lamail Hakkı (Amaaya) Rasih 
(Antalya), Emin Fikri (Bursa), lama 
il Kemal (Çorum), Münir (Gireson), 
Mehmet (Kütahya), Abdülmüttalip 
(Malatya), Vasıf (Malatya), Hasan 
Reıit (Muş), Galip (Niğde), Ahmet 
lhaan (Ordu), lsmail (Ordu), Esa t ( Ri 
ze, Zühtü (Samsun), Vasfi Raşit (Şi
binkarahi l .r), Faik (Trabzon), Ha -
lit, (Zonguldak), Refet (Zonguldak), 
İzzet Ulvi (Afyon) Beyler. 

Hariciye encümenine: 
Mahmut (Siirt), Necmettin Sadık 

(Sivaa), Zeki Meaut (Diyarıhekir), 
Cevat Abbas (Bolu), Falih Rıfkı (Bo
lu), Fazıl Ahmet Elaziz), Saffet (Er
zincan), lbrahim Tali (lstımbul) Sa
lah Cimcoz (lstanbul), Halil (lzmir) 
lbrahim Süreyya (Kocaeli), Reıit Saf 
fet (Kocaeli), Yakup Kadri (Manisa) 
Nebi zade Hamdi (Trabzon) beyler. 

I ktısat encümenine: 
Şakir (Edime) lsmail (Şibinkara -

hisar) , Akosman zade izzet (Afyon), 
Şeref (Ankara) Şükrü (Bolu), Dr. 
Rasim Ferit (Bursa), Rüştü (Bursa), 
Emin (Eokişehir), Edip Servet (Gü -
müşhane), Ahmet Hamdi (lstanhul) 
Akçora oğlu Yusuf (lstanbul) Ala -
ettin Cemil (İstanbul), Hasan Vasıf 
(İstanbul), Yaşar (latanbul)ı. Meh • 
met Sadettin (lzmir), Tahsin (Kasta
monu), Hasan Cavit (Rize), Hasan 
(Zonguldak), Ragıp (Zonguldak) 
Beyler. 

Milli Müdafaa encümenine: 
Ihsan (Gireson), Kazım (Diyarıbe

kir) Naci (Cebe[/ereket), Muhiddin 
(Kara), Ali Fuat (Konya), P~alarla 
Mahmut Nedim (Malatya), lbrahiın 
(Bilecik), Salih (Bilecik), Ahmet Saf 
fet (Eli.ziz), Fuat Ziya (Elaziz), Kı -
bnç Ali (Gazi Antep), Şevket (Gü -
müşhane), Faik (Kars) Ali Riza 
.(Kastamonu), Liıtfi Müfit (Kırtehir) 
Rasim (Kütahya), Recai (Ordu), Hüs 
nü (Tokat), Mustafa Vasfi _(Tokat) 
Ali Saip (Urfa) beyler. 

Teıkilatı esasiye encümenine: 

Yunus Nadi (Muğla), Hakkı Tarık 
'(Gireaon), Asım (Artvin), Dr. Maz -
har (Aydın) Doktor Reıit Galip (Ay 
dm), Tahsin (Aydın), Asaf (Buraa) 
Necip Ali (Delizli), Mahmut Esat 
(İzmir), Mehmet Nazif (Kars), Dok 
tor Fuat (Kırklareli), Yusuf Kemal 
(Sinop), Celi.! Nuri (Tekirdağı) Meh 
mel Emin (Urfa), beylerle Ali Fuat 
Paşa (Konya), 

Nafia encümenine: 

Etem (Samsun), Aziz Sami (Erzin 
can), Osman (Manisa), Raıih (An -
talya), Cevat (Çanakkale), Ali oğlu 
Ahmet (Eskiıehir), Hakkı {lçel), Ha 
aa.ıı Hüsnü( Isparta), Hakkı (Kütah
ya) Süleyman Fikri (Mersin), Halit 
.(Niğde) Dr. Asım (Samsun), Mah • 
mut Rasim (Tekirdağ). Baha Tali 
.(Kars) beyler. 

Mao.ril encümenine: 

Nafi Atuf (Erzurum), İbrahim A
li.ettin (Sinop), Haydar (Afyon), A -

kagündüz (Ankara), Talat (Çankın) 
Osman zade Hamdi (lzmir), Naim 
Hazım (Konya), Ferit Celi.! (Menin) 
Kılınç oğlu Hakkı (Muş) Hamdi (Or 
du), Rahmi (Sivas), Şemsettin (Si -
vas), Sadri Maksudi (Şibinkarahiıar), 
Halil Nihat (Trabzon) Refet (Urfa) 
beyler. 

Maliye encümenine: 
Hasan Fehmi (Gümüıhane), Kemal 

Turan (Isparta), Enver (Balıkesir) 
'(Adnan (Aydın) Pertev (Balıkesir), 
Zülfi (Diyarıbekir) Emin (İçel) Ham 
di Mustafa {lstanbul), Refik (Kasta
monu), Kazım (Konya), Tahain 
(Konya), Tahir (Manisa), Mitat (Ma 
raı), Behçet (Urfa, Kamil (lzmir) 
beyler. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet .,ncü -
menine: 

Doktor Fikri (Erzurum) , Bakteriyo
loğ Refik (Bursa), Dr. Nazifi Şerif 
,(Antalya).1 Dr. Cemal (Antalya), Mu 
zaffer (Balıkesir), Dr. Emini Cemal 
(Bolu), Dr. Kizım (Denizli), Necip 

Milliyet'in romanı: 57 

Asım (Erzurum), Dr. Suat (Kastamo
nu), Reşit (Kayseri), Pr. Hilmi (Ma
latya), Dr. Saim (Manil;l), Hüseyin 
Avni (Muğla), Ahmet Vefik (Niğde) 
beyler ve Hakkı Şinasi Paıa (Erzu -
rum). 

Ziraat encümenine: 
Mustafa Rahmi (lzmir), Yaşar (Ak 

saray), lsmail Hakkı (Bolu), Arukoğ 
Iu Daman (Adana), Ömer Resul (A • 
dana), Muslihiddin Abdüllah (Anka· 
ra), Nabi Riza (Çorum), Emin Aslan 
(Denizli), Yusuf (Denizli), Nafiz 
(Erzurum), Cafer (Eakiıehir), Milat 
(lstanbul) Ömer Kamil (Kars), Ha -
lil (Kastamonu), Ali Kocaeli) Ahmet 
Hamdi (Konya) Mustafa Liıtfi (Kon
ya), Nuri (Maraı), Hulusi (Sinop), 
lsmail Mehmet (Sivas) bey~er. 

Gümrük ııe inhisarlar encümenine: 
lamail (Çorum), Şevket (Ordu) 

Cemal (Afyonkarahisar), Fuat Şahin 
(Aydın), Hasan Basri (Cebelibereket, 
lbrahim (Cebelibereket), Bekir Ka
ramehmet (Çorum), Serdar Ahmet 
(Kırıehir), Talat Hi.ıim (Malatya) 
Kani (Manisa) Naki (Muı), Emin 
(Samsun) Mehmet Haciyunus (Sam -
sun), ~ecai (Tokat), Daniı (Trabzon) 
beyler. 

Meclis gelecek perşembe günü 
toplanacaktır .• 

Misafirler 
Ayrılırken .. 

(Başı 1 inci sahifede) 
rile bize büyük komşu memleketin sa
mimi dostluğunu getirmiı olmalarından 

dolayı son derece bahtiyarım. 
Dostlarımız, burada get"ek resmi me

hafild'e ve gerek halk arasında en ha
raretli ve Türkiye ile Sovyet Rusya mil 
!etlerinin biribirı'erine karıı hissetmek
te oldukları eski ve mücerrep dostluğa 
en uygun bir kabul gördüler. 

Sovyet heyeti, Ankaradaki ikameti 
esnasında bir kaç defa Reisicümlıur 

hazretleri tarafından kabul buyrulmut 
ve reis hazretleri dostlarmuzla iki mem 
lekeli alakadar eden bütün meseleler 
hakkında gerek resmi ve gerek yarı 

resmi mükalemelerde bulunmuştur. 

Bütün bu görüşmelerden Türk -
Sovyet dostluğunun her zamandan da
ha ziyade sağlam obruğu ve sulh ese • 
rinin hayır ve menfaati namına istik
balde daha ziyade inki§af etmeğe nam
ı:et bulunduğu ve dostluğun, iki mem
leketin sıkı teşriki mesaisi sayesinde 
sulh davasına kıymetli hizmetler ifa e
debileceği açıkça anlatılmıştır • 

Sovyet heyeti, Türkiyeyi terketmek
te olduğu sırada dost memleket hükıl
metine ve burada kendilerini kabul et
mekle mesrur olduğumuz zevata, bu 
memleket toprağında bizde kallDI§ o
lan silinmez hatıra ile beraber cüm
huriyet hükumetinin en dostane temi
natını tekrar eJmek isterim.,, 

Kadro anlaşıldı 
(Başı 1 inci sahifede) 

aında 15 kadar askeri doktor vardır. 
Bu doktorlar memleketin muhtelif kö 
telerindeki hastahanelerinde mütehas 
aıs olarak çalııan kıymetli hekimler• 
dir. Askeri hekimler için Milli Müda
faa veki.letinden beı sene mezuniyet 
alınmıştır. Hukuk fakültesi lktısat 
profesörlüğüne evvelce tayin edilen 
Nizamettin Ali Bey iatifa etmit ve ye
rine Babanzade Şükrü Bey tayin edil
miıtir. Hukuk fakültesine profesör 
muavini olarak yeniden Yavuz, Rüç
han Rüttü, Şemsi Talip Beyler tayin 
edilmiıtir. Tıp fakürteai Tıbbı adli 
profesör muavinliğine lstanbul Tabibi 

· adlisi Hikmet Bey tayin olunmuftur . 
Ditçi mektebine de yeniden tayin edi
len mµallimler Feyzullah, Şevket, Su
at lomail Beylerdir. Bu kadro bir se
neye mahsus olup ıiıuvakkattir. Üni
veratienin esas kadrosu önümüzdeki 
ders senesi batında takarrür edecek
tir. Bir hafta evvel Ankaraya giden 
vekalet müıaviri Profesör M. Malhce 
dün ıehrimize dönmüştür. Üniversite 
emini Neşet Ömer Bey pazar günü J .. 
tanbula dönecektir •• Fakültel;orde ted 
risa.ta 15 Teıriniaanide batlanacaktır. 
Bu sene yeni teşkilat dolayısile dera
Jer geciktiği için, sene ortasında 20 
gün sömestr tatili yapılmıyacaklır. 
Bu aym on betine kadar bütün Üni
versite talebesi yeni açılan lisan mek
tebine kaydolduklarına dair faküıte 
reisliklerine birer beyanname verecek 
!erdir. 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da ainema 

Yazan: VICKI BAUM 
Bu düıünce, doğrudan doğruya 

bıaarun gözüne çarpan bir projektör 
Jfığı gibi, df!!ici ve kamqtırcı idi. 

a • • 
Ertesi gün saat onu biraz geçe 0-

liver Müdüriyeti umumiyede görün
dü. Merdivenleri güçlükle çıkıyordu. 
Bili T urner'le görüımeğe muvaffak ol· 
du. Yarım aaat sonra Stüdyoyu müte
bessümane terkediyordu. Başında ha
sır ıapka, Ü&tünde kur§uni bir kos .. 
tüm vardı. Bu haliyle ilB.nlardaki 
resmine benziyordu. Böyle olmakla 
beraber çolak bekçi, biraz sonra ka
pıcıya: Ol'un rengini pek beğenmedi 
ğini söyledi. Çolağın ağzındna tenkit 
iıitmek nadir bir şey olduğu halde ö
teki bu ihtara hiç ehemmiyet verme
di. 

Öğle yemeğinde lokantada Oliver 

yıldızlarının romanı 

Terc.ıme: KAMRAN ŞERiF 
in Avrupaya gitmek için izin aldığın
dan bahseailiyordu. Saat ikide aatı§a 
çıkanlan ak§am gazetelerinden biri 
biraz tafsilat veriyordu. Oliver Dent 
o akıam 8,45 te Lon Angelos'tan ha
reket eden lüks trenine binecekti. Av 
rupada küçük bir gezinti yapacaktı. 
Maksadı pek sevdiği kayık yanılanru 
ııörmekti. Gazete muhbiri: "Keyfi 
pek yerinde idi, Londrayı göreceğ için 
çocuk gibi seviniyordu." Diye ili.ve e 
diyordu. '~Kilometre Tatları" ismin
deki büyük filmde baş rolü oynamak 
Üzere üç hafta sonra gene Hollywo
od'da bulunacaktı. 

itte dostlarrm, devrimizin ahengi 
böyle ... 

Senaryo şubesi müdürü Doktor 
Erbracher bu haberi okuduktan son
ra, bir müddet düıünceye daldı. Bu 

MİLLiYET CUMA 10 TEŞRiNiSANi 1933 

M. Voroşilof giderken dedi ki: Vapur postaları 
Taksim edildi (Başı 1 inci sahifede) 

ziyaretler esnasında Voro§ilof Cenap 
lanna, topçu müfettiıi Budenny ve 
maiyeti erkinı, izzettin, Şükrü Naili 
ve Ali Hikmet, Muzaffer Paıalarla, 
Sovyet atatemiliteri v.e ataıenavali re .. 
fakat etmetke idi. Öğle yemeği Pera
palas otelinde hususi surette yenilmiş 
tir. Misafirler öğleden sonra istirahat 
etmişlerdir. Akıam Üzeri Vali Muhit
tin Bey, misafirler ferefine Niıanta -
§ındaki konaklarında bir veda ziyafe
ti vermiıtir. Ziyafetten sonra misafir
ler saat yinnide ıehir tiyatrosunda şe
reflerine verilen temıilde hazır bulun 
muılardır. Şehir tiyatrosu misafirle -
rin Türk tiyatrosu hakkında umumi 
bir fikir peyda edebilmelerini temin 
için "Bir Kavuk DeVrildi'' ve Per 
Günt piyeslerinden birer perde ile Üç 
Saat operetinden bir perde temsil et
miıtir. 

Odesaya hareket 
Sovyet dostlanmız temsilin hita -

mında rıhtımda harekete hazır bir hal 
de bulundurulmakta olan lzmir vapu
runa binerek, gece yansından sonra 
Odesya müteveccihen hareket etmiş
lerdir. Veda ve teşyi merasimi samimi 
olmuıtur. Haric'.;•e vekili Tevfik Rüş
tü, Vali Muhittin Beyler, kumandan 
paıalar misafirleri vapura kadar teş
yi etmiılerdir. Muzaffer Paşa , Cev -
det Kerim Bey, zabitlerimizden bir 
grup, Hariciye kalemi mahsus müdü
rü Refik Amir Bey, Misafirleri teui 
için Odesaya gitmiflerdir. lzmir va -
puru gece yarısından sonra limandan 
hareket etmİ§tİr. 
Voroşilof cenaplarının beyanatı 
Voroşilof ve M. Karahan Cenap -

lan dün akıam saat 18,30 da Pera • 
pa1aa otelinde gazetecileri kabul et -
miJ]erdir. Kumandan Voroşilof Cenap 
ları Türkiyede gördüğü hüsnü kabul
den pek mtüehassis olduğunu ve biJ -
hassa matbuat ve Türk milletinin zi· 
yaretlerine karşı göstenniı olduğu ala
kaya teıekkür ederek şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- Türkiyeyi :ı.İyaretim, bana mcm 
leketinizi ve milletinizi ve başta, da
ha iyi bir ati için giriştiği mücadeleyi 
idare etmekte olan Gazi bulunduğu 
halde, devlet ricalinizi açık ve canlı 
surette tanımak imk&nmı bahıetti. lk
tıaadi ve hara sahaamda gösterdiğiniz 
muvaffakıyetleri büyük bir alaka ile 
müşahede ve takdir ettik. Memleke -
tin hars yolunda inki§afı ve kadınlığın 
vesayetten kurtulması için yaptıkla -
nnız, ve Paditahlık devrinin iktıaat 
ve hars noktasındlln geride bırakılmıt 
olduğu memleketinizde sanayii tesis i
çin sarfetliğiniz gayretler, ancak mem 
leketinizi k<11di gözlerimizle gördük
ten ve mevcut meselelere nüfuz ede • 
rek, onlar için bulduğunuz hal suret -
lerini tamamen anladıktan sonra bü -
tün vuzuhile meydana çıkıyor. Anka
rada mektep, sergi gibi, sanayide, zi
raatte ve barste\..i muvaffakıyet1erini
zi gösteren bir çok ırlüesaeseleri ziya -
ret ettik. Bazı sergilerde, eski mektep 
leri gösteren ve çok muvaffak olmuı 
resimler bilhassa nazarı dikkatimizi 
celbetti. Bu ma.zİ üzerinde, muvaffa
kıyetleriniz pek bariz bir surette gö
rülüyor, gençliği ve çocuktan gözden 
geçirince, bu muvaffakıyetler pek ko 
lay surette tezahür ediyor. Mektepler 
de, sokaklarda, ve Ankaradaki geçit 
resminde intizamla yürüyen gençler, 
teıkilat ve azim itibarile bizde unu -
tulmaz bir tesir bırakmıttır. istifadeli 
olan seyahatimiz esnasında gördüğü
müz §eyler meyanında bilhassa An -
karada ve diğer ıehirlerde gördüğüm 
mektepleri zikretmek isterim. Yalnız 
bu mektepler için inıa etmekle olduğu 
nuz güzel binalardan bahsetmek İste 
miyonım, zaman müsait olduğu nis -
ebtte, tedris usullerini ve mekteplile -
rin iılerini anlamağa çalıştım. Bunlar 
gösteriyor ki Maarif meselesini iyi e -
&aslar üezrine kuruyor ve ayni zaman 
da §ayanı dikkat neticeler elde edi -
yoraunuz. Ankaradaki Ticaret mekte
bi , lzmirde ve Bursadaki Ziraat mek 
tepleri bizde şayanı dikkat bir intiba 
bırakmııtır. Heyetimiz ayni zamanda 
Ankaradaki sergide millet mekteple • 
rini gördü ve lzmir civarında bir. köy 
mektebini ziyaret etti. Gördüğfunüz
den elde ettiğimiz intibalar tudur ki 
sizin için müıkül bir iş olan ilk tahsil
de de mühim muvaffakıyetler elde et
mişsiniz. Ankarada ismet Paşa tara -
fmdan küşat resmi yapılan Tıp ve Zi
raat enstitüleri terakkiyatınızın gÜ • 
zel birer misalidir. Kadınlığın ve •a
yetten kurtuluıu,, yeni gençliğin terbi
yesi, ve alfabede li.tin harflerinin ka
bulü inkılabınızın aemereleridir. Bu 
inkılabın hatırası, Ankarada bulun • 
duğumuz günler zarfında, Türk mille
tinin cümhuriyetinin on senelik pli.nço 

bayağı aatırların arasında bir ıey hia 
seder gibi oluyordu. 

- Bu bir firara benziyor, dedi. 
Cennetten firar 1 

San Homton'a telefon etti. 
- "Kilometre Tatlan" nın senar

yosu tayin edilen tarihte mutlaka ha
zır olmalı mı? Diye sordu. 

Cevapı 
- Hayhay. Elbette. 
Fakat Oliver'in istenilen tarihte 

döneceği ne maliimdu? 
- Katiyeti tamme ile eminiz. Ter

tibat mükemmeldir. "Taliin Gecesi" 
filminin bittiği gün "Kilometre Taf
lan" baılatılacak. Senaryo şubesi 
zinhar .• 

Bu sözden canı sıkılan Erbracher 
senaryo ıubesinin timdiye kadar her 
ne olursa olsun, hiç bir iti geri bırak
tırmadığını söyledi. Şimdi mesele 
"Taliin Gecesi" filmi için teklif edil
miı olan beş senaryodan hangisinin 
Müdüriyeti Umuıniyece alıkonuldu
ğunu bilmekte Erbracher biraz ağn
makta olan bqını serinletmek için 
vantili.törün tam yanına oturdu. Y 8 .. 

kıcı bir gündü: Rüzgar denizden de
ğil, Cenubu §arki tarafından çölden 
esivordu. 

sunu yapmakta ve istiklal mücadele • 
sinin kahramanlık sahifelerini elan 
hatırasında yaşatmakta olduğu bir sı
rada bilhassa pek canlı bir halde idi. 
Bütün bu hatıralar, inkılabın yaarttı
ğı Ankarada, lzmire kadar her adım
da bize refakat etti. O, lzmir ki elan 
ecnebi müdahalecilere karıı vaki o · 
lan yürüyüı hitıralannı ve yaralan· 
nın izlerini çok canlı bir halde muha
faza ediyor. Seyahatimiz, bize bil -
hassa yeni Türkiyenin iktısadi istikla 
)İni temin için sarfettiği mesaiyi öğ -
renmek fırsatını bahıetmiıtir. Yeni 
tesis ediJmit bir çok müesseseleri gez
dik. Bu müesses.eler sanayiinizi ve bil 
hassa hükfunet sanayiini tesis için el
de ettiğiniz muvaffakıyetleri göster· 
mektedir. DemiryoUannızı İn§asmı, en 
büyük muvaffakıyetlerinizden biri ad 
dederemi. Yeni yapılan Kütahya - Balı 
kesir hattından geçerken, yalnız mem 
lekete lazım ~lan şimendiferler yap -· 
makla kalmadığınıza, fakat bunu 
çok mükemmel bir tarzda yaptığını -
za şahsen kanaat hasıl ettik. lzmir, Ça 
nakkale, Bursa ve diğer vilayetlerde 
geçtiğimiz bir çok yerlerde yapılmış 
iyi yollan da kaydetmek lazımdır. Bü 
tün bu muvaffakıyetler, sadece dost. 
bir milletin muvaffakıyetleri o.larak bi 
zi sevindirmekle kalmıyor, ayni za -
manda iktısadi hamleniz ve bilha .. a 
memleketin sanaileştirilmesi için aldı
ğınız etdbirler, yeni Türkiyenin iktı -
sa.dl sa;.-...la da müstakil olduğunu gös
termekle bizi bahtiyar kılıyor. Bu 
hakikat sulh lehine tarih tera
zisinde kuvvetli yeni bir 8.mildir .. 
Türk ordusu hakkındaki ihtisaslan, 
Cümhuriyetin onuncu yıldönümü gü
nündeki resmi geçit münasebetile 
matbuata söylemittim. Bu ordunun 
mükemmel bir ruh ve zihinle mütehal 
li olduğunu ve Türk milletinin ordu
sile bihakkin iftihar edebileceğini söy 
!emek suretile ihtisaslanmı tekrar e
debilirim. Şimdi şunu da ilive edebili
rim ki, Filonun ve Türk tayyareciliği· 
nin bir kısmını ve lstanbulda askeri 
mektebi ve Harp akademisini görmek
le, bu ihtisaslarım daha ziyade kuv
vet bulmuıtur. Ankarada olsun, Is -
tanbulda olsun, geçtiğimiz yerlerdeki 
en son kulübeden olsun halkın bize 
göaterdiği hüsnü kabuJ, gençlerin, ço 
cuklann yükselen sealeri bizi son de
rece müteheyyiç bıraktı. Bu seyahat
ten sonra her kim için olurıa oİsun, 
açıkça anla§ılmalıdır ki iki hükUmet 
arasındaki teşriki mesaimiz ve dostlu
ğumuz, dostluktan da üstündür. Şe -
bir ve köylerde halkın bize gösterdiği 
samimi muhalasat, daima içinde kal -
dığımız samimi dostluk havası, her a
dımda bunu teyit ediyordu. Heyetimiz 
Türk milletinin Sovyet birliğine kartı 
gösterdiği bu samimi tezahürleri Sov
yet cümhuriyetleri ittihadındaki ifçi
lere bildirmeği bir vazife sayar. Bize 
gösterilen hüsnü kabuJUn tesiri altın
da, gerek bizim siyaretimizin, gerek 
Başvekil ismet Paşa ve Hariciye ve -

kili Revfik Rüştü Beyin ziyaretlerinin 
iki milleti biribirine daha ziyade yak
la~tırdığı iktısadi ve harsi rabıtalarını 
kuvvetlendirdiği ve sulh mücadelesin
de teıriki mesaimizi daha ziyade tak
viye ettiği kanaatile memleketimize 
dönüyoruz. Sulh için mücadele, iki 
memleketin siyasi planlarının b~ın
da geliyor. Bunun içindir ki, araların
da bu sahadaki teıriki mesai, bu de
rece müsmir olmuştur. Seyahatimizin 
daha ziyade kuvvetlendirdiği sıkı ve 
dostane temasın, sulh için olduğu ka
dar, bütün tahribatı ve ıztıraplarile 
b"§eriyeti tehdit eden harbi bertaraf. 
etmek için de mücadelemizde bize da 
ha büyük bir enerji vereceğine emi -
nim. Günden güne sulhün daha ziya
de tehdit edildiği ıu sırada, Türkiye 
ile Sovyet cümhuriyetleri ittihadı ara
sında letriki mesain~ yalnız iki mil· 
!etimiz için değil, fakat bütün sulh 
dostları için de hususi bir kıymeti ve 
ehemmiyeti vardır. Bugün misafirper 
ver memleketinizden ayrılırken, vesile
den istifade ederek, bize gösterilen 
hüsnü kabulden dolayı matbuat vaaı -
tasile bir kere daha Türk milletine ve 
Türkiye cümhuriyeti hükfunetine te -
ıekkürlerimizi iblağ eder, refah ve sa 
adetler dileriz. 

Tevfik Rii,tü Bey bu ak,am 
dönüyor 

Şehrimizde bulunmakta olan Hari
ciye vekili Tevfik Rüıtü Bey bu ak -
tamki trenle Ankaraya gidecektir. 

Misafir meslekıa,lanmıza 
hediyeler 

Sovyet heyeti ile birlikte ıehrimi -
ze gelmiı olan Sovyet gazetecilerine 

Diğer bir akıam gazetesi, Holly
wood'un en kulağı delik gazetecisi o
lan Mary Flag'm "Oliver niçin Avru~ 
paya gidiyor?" serlevhası altında bir 
makaleıini neıretti. Bu makale saat 
dörtte herkese şu havadisi veriyordu: 

"Oliver Dent'le Moreako bozuz
muşlardı; ıairane bir tarzda ba§lı
yan bu aık, diğer bütün aşklann bit
tiği gibi, kavğa, sadakatsizlik, müte
kabil kıskançlıkla sonuna ermİ§ti. Bu 
mankibenin uydurulmuş taraftan çok 
tu: Maamafih bütün bu neıriyattan 
hafif bir hakikat kokusu intişar etmi 
yor da değildi. Onun için Oliver ma
kaleyi okuduğu zaman epeyi rahat
sız oldu. Jerry'ye dedi ki: 

- Sanki içimde solican varmıı gi
bi oluyor. Bu pis hayvanlar insanın 
etine girer, insanı yer yer bitiremez. 
Kanınızı emdiğini hiasedersiniz. 

Sonra ciddi bir tavırla sordu: 
- Solicanlıırın vantuzları vardır 

değil mi? 
Jerry mahzun mahzun gülümsedi: 
Oliver metanetle: 
- Buna gelemem, dedi. Hayatı

mın zaten hususi bir tarafı ka1madı. 
Fakat ne kaldı ise hususi hayaıtmda 
beni rahat bıraksınlar. Ben burada 

matbuat cemiyeti tal'afından verilece 
ğini yazdığımız hediyeler, dün ken -
dilerim~' takdim edilmiştir. Bu hediye 
ler birer rozet ile geçen sene neıre -
dilen almanaktan ve Türk gazetecili
ği ünvanh eserden birer nüshadan iba
rettir • 

Litvanya sefiri de gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan Lit -

vanyanm Ankara sefiri M. Baltrousa -
itia de Moıkovaya gibnek Üzere Sov
yet misafirlerle beraber Odesa:ı<a git
miıtir. M. Baltrousaitis Litvanyanm, ay
ni zamanda Mo.skova sefiridir. 

Sovyet tayyare heye!i 

Ordumuza Sovyet Rusya tarafın -
dan hediye edilen tayyareleri şehri • 
mize getirmiı olan Ceneral lliyen'in 
riyaseti altındaki Sovyet tayyare be -
yeti şerefine dün akıam Tayyare ce • 
miyeti tarafından Perapalas otelinde 
bir veda ziyafeti veriJmittir. Tayyare 
ciıer, tehir tiyatrosunda verilen tem
silde bulunduktan sonra lzmir vapu • 
rile Odesaya hareket etmiılerdir. 

ISTANBUL, 9 (A.A.) - Hariciye 
vekili Tevfik Rüıtü Beyefendi lzmir 
belediye reisi doktor Behçet Salih 
Beyden lzmirlilerin Sovyet Harbiye ve 
bahriye komiseri Voroşilof yoldaşa iz. 
mirin fahri hem§erisi ünvanrnı ver -
diklerini bildiren şu telgrafı almıt -
tır: 

Vorosilof lzmirin fahri 
• hem,ehrisi 

Hariciye Vekili Teıılik Rüıtü 81. ye 

"Bugün toplanan şehir meclisi, iz -
mirde kıynıetli ve tatlı hatıralar bıra
kan aziz Sovyet dostlanmızın muhte

rem şefi Harbiye ve Bahriye komiseri 
Ceneral Voroşilof'a lzmirin fahri hem 
ıeriai ünvanmı verdiklerini ve mazba

tanın derdeati takdim olduğunu ve bu 
münasebetle muhterem hemşerimize 

lzmirin derin sayğı ve sevgi.Ierini sun 
duğumuzun bildirilmesine delalet bu
yurulmasını yalvarırmı. efendim.'' 

BeleJiye Reisi Doktor 
Behçet Salih 

ismet P,. ile M. Vorofilof arasında 
teati edilen telgrallar 

ANKARA, 9. A.A.- Birinci teırin 
ihtillilinin 16 ıncı yıldönümü münaseheti
le lstanbulda M. Voroşilofa ismet Pa§B 
Hazretleri tarafından çekilen tebrik telg
rafı ile Sovyet Cenerahın cevabı aşağıda
dır : 

M. Voroıilof Hazretleri 
Perapalas 

İstanbul 

Birinci te,rin ihtilalinin 16 ıncı yıldö
nümünde sizi çok muhterem ref:· · ıeriniz
le aramızda görmekle bahtiyar olarak bu 
bayramı hararetle tebrik eder ve aziz 
doıtlaı"Dnızm sıhhat ve saadetini ve bü
yük dost memleketin refah ve ikbalini 
gönülden dilerim. 

iSMET 

Başvekil ismet Paşa Hazretlerine, 
Tetrinievvel ihtilalinin 16 ıncı yıldönü

mü münasebetile izhar buyurmuş oldu .. 
ğunuz alakadan fevkalade mütehassis ol
dum. Bu yıldönümünde Türkiyede bulun 
mu§ olan bizler, onu hakiki dostlar ara
sında tesit etmit olduğumuzu hissettik. 

Dostluğumuzun yeni kıymetli bir 
delilin te,kil eden temennilerinizden do
layı size hararetle teşekkür ederiz. Ge
rek kendi namıma ve gerek bütün heyet 
azası namına zatidevletler:ne sıhhat ve 
memleketinize saadet ve refah temenm 
ederiz. l 

VOROŞILOr 

Tevkifhane de 
Boşalıyor 

(Başr 1 inci sahifede)' 

kikata ba§lantlmı§lır. llamal dairesi 
tefi lsmail Hakkı Bey bu ilamların 
tetkikine bizzat nezaret etmektedir. 
Bu ilamlardan beıyüzden fazlası af 
kanunundan takibat yapılmamak su
retile istifade etmekte, diğerleri de 
tenzili ceza surelile istifade eylemek
tedir. 

Gümrükteki sekizinci ihtisas mah· 
keme&inde iliıikleri bulunan birçok 
mevkuf ve mahkiımlarm dün de tah
liyelerine devam edilmiıtir. Af kanu· 
nandan istifade eden ve tahliyeleri li. 
mn gelenlerin do•yalan cümhuriyet 
müddeiumumiliğ!ne gönderilmittir .. 

yokken Pulski bu iıe biraz baksın. 
"Kilometre Tatlan" ba§lıyacağı sıra
da gazetelerde dedikodu, rezalet is
temem. 

Şirket pazartesiye ilk va 
purunu tahrik ediyor 

Devlet Denizyollan idaresile T~ 
vapurculuk şirketi arasında muht 
hatlarda iıletilecek poatala!-m tak•~ 
için Ankarada cereyan eden ınüzakeıl 
tın neticelendiği anlaıılmı§tır. De• 
Denizyolları müdürü Sadettin, ve 
letme şefi Zekariya Beylerle vapurc:• 
ıirketi müdürü Ali Rıza ve idare nı 
lisi reisleri bugün Ankaradan avdet 
deceklerdir. 

Türk vapurculuk tirketi haricio 
kalan vapurların da ıirkete iltihakl 
meselesi kat'ileşmiştir. Şirket nezdi 
deki tahkikatmuza nazaran hafta o 
şında şirket heyeti umuıniyesi fev~ 
iade içtimaa davet edilerek tezyidi •~ 
maye karan verilecektir. Bu karat 
ratle tasdik ettirilecek ve bu sureli 
ıirket haricinde kalan vapurcular 
§İrkete girmit olacaktır. .) 

Şirket idar~ ~liıi reisi Sadık ~j 
de Ruşen Beyın şırket merkezine A,1 
karadan telefonla bildirdiğine göre, İd' 
re meclisine Yelkenci zade Lutfi ı 
yin de girmesi takarrür etmittir. Bu 
barla şimdiki idare meclisinden en 
sermaye sahibi firmanın mümessili 
lan Kocaeli vapur !irketinden Rıza o 
yin çekilmesi veya diğer azadan bi· 
nin istifası mevzuu bahistir. 

Şirket, yarından itibaren Devlet ' 
nizyollan idaresine vapur icar ete 
meğe pazar günü de ilk vapurunu ts 
ke karar vermittir. 

Bu hususta tertibat alınmıı, tir 
teşkilatı ve kadroları ikmal edibi 
tir .. 

Romanya Türkle 
Ana vatandaki inkılap' 

ları takip ediyorlar 
Cümhuriyet bayramını geçirııı1 

Üzere şehrimize gelmit olan Roııı• 
yanın Pazarcık müalümanlarm 
mürekkep heyet Köatence tarikile F 
manyaya dönmü§lerdir. Heyet r< 
Salih Bey, Romanya müalümanlııı1 
nın vaziyeti hakkında ıu izahatı ' 
mittir: 

- Romanyada 1 70 bin Türk 
dır ki anavatandan uzak yaşıyor 
Bunlar Silistre, Pazarcık, Köstencl 
oturuyorlar. ve Türkiyedeki tera)tj\ 
yatı candan takip ediyorlar. HalİI"' 
den bir şikayetimiz yoktur, bun~ 
beraber gözlerimiz hep Türkiyede 
Türk inkılabının semeresi, gündel1 
ne Romanya Türkleri arasında da 
rülüyor. Hükfunet tarafından aidıİ 
mız müsaade Üzerine Türk mekteP 
rinde, !atin harflerile tedrisata b•· 
lanmıtşır. Romanyada Arap harfi•' 
çıkan gazeteleri, ancak, Türk.iyedt 
yazı inkılibını kavrayamamış o' 
bazı ihtiyarlar okuyor. Roma~ 
Tür~leri arasında, kadınlann itti 
kile· tiyatrolar, müsamereler, kon 
ranslar, konserler verilmektedir. 
zarcıkta 400 Türk talebesi mekt•F 
de tahsil görmektedir. 

Türklerin, kesif bir halde bul~ 
dukları vilayetlerde, Türk unsuru ,, 
kumet idaresine de iıtirak ettiril"'' 
tedir .• Hatta orduda izzet Bey isıı' 
de Miralay rütbes'1,de bir zabitiı 
de vardır. 

Buradan Romanyaya avdet edi~ 
yeni Türkiyeyi, burada gördüğwı' 
terakkiyatı hemşerilerimize tanıttı'· 
çalışacağız. 

Balkan misakı 
Projesine iltihak 

(Başı 1 inci sahifede)' 

Balkan hükilmBtİ nezdinde bu pi 
esaslan dairesinde bugünkü ıart1•1 

bu sahada vaki inki§aflar nazarı 
bar.!! alınmak suretile bir misak 1 

detm'elerini temenni edecektir. 
Bulgaristanın mahfuz tuttuğu 

yıllar hakkında Bulgar baımurahli 
heyeti umumiyede beyanatta buhıP 
caktır. , 

iltisak hattı 
SELANIK, 9 (Heyetle giden,~ 

da§ımızdan) - Selanik oerbest ıiıf 
idaresi tarafından konferans az• 
ıerefine bir öğle ziyafeti veriJ.ırı.l 
Ziyafette Bulgar demiryollan müdiİ 
memleketin komşuları ile ilti&ak h1 

yapmağa hazır olduğunu beyan el 
mittir.. ,, 

Bağajlan hazırlıyorlardı. Dan 0-
liverin ay,..kkaplarıru kaplara koyu
yor, pantolonlarını seyahate mahsus 
elbise bavullarına yerleıtiriyordu. Ha 
reket zamanı yaklaştığı için çok müte
heyyiçti. Jerry küsmüıtü: Onu götürmi 
yorlardı; vakıa götürmemek te makul
dü, fakat götürülmediği için kederleni
yordu. Biraz tereddütten sonra 01.iver 
Dan'ın kalmasına da karar verdi. Yal
mağa ihtiyacı vardı; bu ihtiyaç derin ol 
makla beraber pek te vazih değildi. Fa
kat neticede kendi kendine acıdı ve kö
peklerinden birinin yanında bulunması
nı arzu etti. Kravat intihabından daha 
mütkül bir mesele. Oliver en fazla 
Pluck'i severdi. Kibirli ve ınnarık Pluck 
köpekleri içinde fotoğrafa en iyi geleni 
idi; Oliver seyahat esnasında köpeğiyle 
birlikte yüzlerce fotoğrafmın çekilece
ğinden emindi. Fakat Pluck sayahat yor 
ğunluklarına gelemezdi; onu bütün zah .. 
metlere katlanmağa icbar etmek imkan· 
sızdı. Pluck'm köklenmiş bazı itiyatları 
ve ihtiyaçları vardı. 

n m.uarene etti. Nihayet Iakaydl , 
Tobıaı ta karar kıldı, Tobiaı be§ 1til 
ği içinde en küçüğü ve en t<k durfl" 
idi. Tobiaı ne olduğunu bilmiyol 
amma mühim bir ite giriıtiğini hi"ı' 
yordu. Bazan bir ayağı, hazan öbiir J 

ğı Üzerinde duruyor, efendiai yanın
cağı köpeği intihap ederken etrafın• 
dır fıldır bakıyordu. Betbaht bir .ı 
seven bütün mahkuklar gibi o d• 
lünçtü. Kararda müesir olan bu ol' 

. Köpeğe banyosunu yaptırdılar. ftl 
günde bu ikinci banyo oluyordu Jci, 
te eğlenceli bir jey değildi. 

Nihayet onu eıyalarla b:rlikte otoı"' 
bile koydular, Pluck'la diğer üç 1ıôıl 
bahçede kaldılar ve bahçeyi havla"' 
riyle doldurdular. Beş köpek içinded ~ 
çilen Tobias efedisiyle birlikte hıır#i 
etti. lıte Tobias kendiaine bahşedi 
ıeref ve sa8:.de~jn v~s'8:tiai ancak 0

1 man anbyabıldi. Sevmemden yarı ~· · 
bir halde olmasına rağmen vekarı"' 
terbiyesini muhafaza et•i. Oto:ııo"' 
yastıklarını ısırmadı, efendisinin ~ 
larınrn arkasını yalam::t.dı, yüzüne sı) 
madı, kendini çek gÜ!; zaptedebil"' 

"liver gidip köpeklerine baktı, onla-

beraber hatta haykırmadı bile. , 

(Bitme< 
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İstan~ul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahıuUi toz ve keame tekerler 29 Tem;;:ıuz tnrihiaden itibaren bin kllodan az olmamak 

üz~re her fıteyene ıatılmaktadır. Fiatlarımız eakiıl gibidir._ Yani fatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

.. ~::r~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ıan~ıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 luru~tur. 
Ancak en az bet vagoa ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. latan bul haricindeki yerlerden yapılacak slparlıler be
de! in yüı:de yirmisi peıin ve tlst tarafı hamule aenedl mukabilinde ödenm"k üzewe derhal göaderillr. Depodan itibaren btltiin maaraflar 
ve m~s'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafındaa. mütterl he11abına aig11>rta ettirilir. Slparlt bedelinin tamamını gön-
der~nler için afgorta ihtiyari olduğu gibi en MZ bet vaıon ~lparlı ederek berl~linln temamlw peıin ödeyenler vagon batına bet Ura 
ten:ziiattan istifade ed~rler. 

Adrea: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adresi: İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

~EMLEKETD:\;WIA\ 
Memlekette 
Bayram nasıl geçti --300 den fazla mektep, bir 

çok yollar açıldı 
ANKARA, 9 .A.A. - Cümburiydimi

zin onuncu yıl dönümünün üç gÜn ıüren 
kutlulanıtı etrafında bize afağıda isimle
rini yazd ğım!Z yerlerden gönderilen ve 
bugiinlerin en genit bir <~rette m mle- l 
ketimizin her köıesinde ı.vinç çoıku·luk 
lar ıiçinde kutlulandığmı bildiren yüzler ... 
ce telgraf gelmiı ve bunların mühim bir 
Jaımını evvelce neşretmiştik. Ne,rine İm 
kan bulamadığımız bir kıaun telgraflar
da da büyük yıl dönümünün en küçük 
köylerimize varıncıya kac!ar her yeri 
milli renklerimizle, ye;il:iklerle, ta.klarl, 
temsili resimlerle bezenen, on cümhuri
yet yıhnın Türk milletine kartı çok açık 
bir ıurette verimini gösteren tablolar ve 
inkiliıbımızı manalandıran levhalarla 
ıüslenen Türk toprakJarı üzerinde kalp 
birliğiyle kutlulandığı, yeryer adedi üç
yüzü geçen mekteple bir çok hükumet 
rnücıseıelerinin yolların, hastanelerin,, 
çocuk baknn vleri ve bahçelerinin, halk 
evlerinin açılış ve kurulut merasimi bildi· 
rilmektedir. Her yerde kurulan halk kür
ıülerinden binlerce vatandat halka hitap 
etmil ve yaşanılan günün yüksek kıymet 
ve manası anlatılmıf, her yerde umuma 
mah•us temsiller verilmek, halk toplan
tılarında şiirler, destanlar okunmzk ıu
retiyle bayram günlerinin eğlence~ i bir 
suretle geçmesi temin edilmiıtir • 

H~r günü ayn ayrı canlı hareketli ve 
manalı olarak geçen bu bayram günlerin 
de Türk milletinin büyük Gazisine kartı 
bağlılığının ve bütünluğünün ifadesi Olan 

toprak alma merasimi bütün Türk milleti 
nin bu yoldaki bağlılığını ve biitünlü
günü en canlı bir turette gösteren te
zahürata meydan vermiştir: 

Yatla memnu mıntakaya giren 
Amerikalı milyoner 

lzmirden yazılıyor: Geçen hafta Si
teler Beyfer Nevyork adlı 15 tonluk 
bir yat Çandarlı limanına gelmit ve yat 
ile .eyahat eden Amerikan milyonerle
rinden birinin oğlu Bergama harabele
rini ziyaret edeceiini aöyliyerek Ber
gamaya gitmek utemitti. Fakat mem
nu mmtakaya gİrmeıi üzerine yakalan
mıı ve Foça mahkemesince haldonda 
tevkif karal"I "erilmitti. 

Y apdan tahkikat neticesinde, muma· 
ileyhin ıalıverilmeıine ve hudut hari
cine çıkartlmaaına karar verildiiinden 
milyoner Amerikalı yatile sularımızdan 
ar11imııtrr. Yatta, milyonerin ari<adat
lanndan biriıinin kansı ile muhtelif 
tebaalara mensup taifeler varık • 

Urla davası 
Urla hakimi lhs.an Ziya Beyi öldür

nıek ve dövmek ıuretile ölümüne sebe
biyet vermekle maznun Hüseyin Avni 
ve Zeynel zade Hüseyin Beylerle Mu
harrem, Arif ve deiirmenci Mehmet E
fendilerin ağlr cezada nakzen c!evam et
mekte olan muhakemeleri son aafhaya 
ginnittir. 

Son cel•ede iddia makamım i~ğal e
den müddeiumumi muavini Ali B. iddia
sını ıerdetmiş ve maznunlann ıuçu iı· 
lediklerin~ dair kat'i deliller bulunma· 
dığından l>eraetlerine karar verilmesini 
İıtemiŞllir. Ma nunlar, ilk muhake:nele
rinde yediter sene altışar ay hapse mab
kUın edilmitlerdi. 

Maznunlann müdafaalarrnr serdet .. 
meleri ~İn muhakeme başka güne bı
rakılmıtbr. 

Balta ile başını parçaladı 
URLA - Kazamıza merbut Y elki 

köyünde feci bir cinayet olınuıtur. Vak'a 
ıudur: 

Y elki köyü muhtan Hüseyin ile ar
kadaştan bayramın ikinci akşamı köy
de bir kasap dükkanının önünde rakı 
içiyorlar. O kadar içiyorlar ki burun· 
tarını bile görecek halleri kalmamış
tır. 

Gece yansına doğru muhtar Hüse
yin, kaaap dükkanındaki satrrı k•pın
ca karşmnda oturan Mehmet Ali isimli 
biriainin kafasma keskin tarafile indi
riyor. Mehmet Alinin kafası derhal 
ikiye ayrılıyor ve biçare adam yere yu
"arlanryor. Katil Hüaeyin bidayeten 
kaçnuştı. Fakat jandarmamız tarafın
dan yakalarunıştır. 

Cinayetin sebebi de pek fecidir. Hü
seyin iki gün evvel bir başka şahısla 
kavga et.mit ve ayrılırken: 

- Ben sana gösteririm, demi1tir. 
O aktam sarhot olunca zavallı Mehmet 
Alinin elbisesini, iki gün evvel kavga 
ettiği adamın elbisesine benzetiyor ve 
(bu adam odur) diye ba~:. satın in
diriyor. uvallı adam bu berbat mü
şabehetin kurbanı olmuştur. 

l'J" üncü kolordu ilanları 

Çorlu Askeri SA. AL. Kl>. 
dan: 

Çorludaki kıt'at ihtiyacı İ· 
çin açık münakasa ile 8800 ki
lo Lahana, 9,300 kilo Pırasa, 
2,000 kilo Taze Bakla, 6,500 
kilo lspanak alınacaktır. lha 
lesi 29-11-933 çarşamba gÜnü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör-! 

'mek veya almak isteyenlerin her 
gün ve münaksaya gireceklerin 
de o gün ve vaktinden evvel te
minatlarile Çorluda Fırka SA. 
AL. KO. na müracaatları. 
(3376) (6100) 

'!- • '!-

Haydarpaşa ve Gümüş Su
yu hastaneleri için müteahhit 
nam ve hesabına 7 45 ton la· 
vemarin kömürü pazarlıkla alı 
nacaktır. ihalesi 13-11-933 pa
zarteai saat 16 dadır. lsteklile 
rin şartnameyi görmek Üezere 
her gün pazarlığa gireceklerin 
de belli gÜn ve saatte Sa. AL 
Ko. na gelmeleri. (478) 

(6158) 
• * • 

K. O. V. L ci F. ihtiyacı i 
çin kapalı zarfla 30000 kilo şe· 
kere talip çıkmadığından 13-
11-933 pazartesi saat 11,30 
da pazarlı!<la ihalesi yapılacak 
tır .isteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gün pazarlığa gi 
receklerin belli gÜn ve saatte 
K. O. Sa. AL Ko. na hazır hu· 
lunmaları. (477) (6159) 

• • • 
Kırklareli Hudut Taburları 

için 39,000 kilo un açık müna 
kaas ile alınacaktır. ihalesi 
2-12-933 cumartesi saat 14 
tedir. İsteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün münaka 
sasına gireceklerin belli gÜn 
ve saatte Sa. AL Ko. na gelme-
leri .(479) (6157) 

• • * 

Adana, Osmaniye, Ayancık, Antalya, 
Andirin, Ulucra, Ayaı. Adapazarı, Adi .. 
yaman, Arga, Akçaabat, Bartvin, Afyon, 
Ardahan, Avanus, Eskişehir, Bafra,,Ban
dırma, BergJIDa, Bühaniye, Beypazar~ 
Buraa ,Bayburtğ Boyabat ,Bayındır, Bah
çe ,Bolu. Bartin, Besni, Bünyan, Birecik, 
Balıkeıir, Balya, Bogazlıyan, Buldan, 
Bozeogan, Cizre, Cumra, Cide, Çorlu, 
Çal, Çanakkale, Çiflik, Çarşamba, Çiçek 
dağı, Çorum, Çivril, Çermik, Düzce, Da
day, Dinar. Devrek, Demirci, Denizli, 
Düzçe,Divriği, Diyaribtkir, Eruh, Edir
ne, Erbaa, Erzincan ,Ere·,, Erdek, Eı
kifoça, Eskişehir, Eroyli, Emet, Ergani, 
Fatsa, Fethiye, Gercuı, Gebze. Geyve, 
Gerun. Görele, Gediz, Gölpa.zarr, Gümüt'"' 
hane, Giresun, Gökıün, gerze. Harran, 
Hafik, Hozat, Hendek, Hayrebolu, lm
roz, lıpir, !aparta, lskilip, lzmit, lgdır, 
Ilgaz, Keşan, Kuaköse, Kemah, Karai
salı, Karaıu+ Kızılcahamam, Koçhisar, 
Kirşehir, Kırkağaç, Kandıran Kütahya, 
Kahta, Kuruçay, Köşk, Kırıkkale, Kızd
tepe, Kaş, adirli , Karaman, Kayleri, ki .. 
li>, Kozan, Malatyan Mihalıççık, Mar
maris, l\1erıin, .l\.1ucur, Mesudiye, Mal· 
kara, Mudanya. Mı:rzi?on, Mania"'. Mu· 
durnu, Mihal.ççık, Muş, Nazuli, Nusay
bin, Osmancık, Orhaneli, Olti, Osmanİ· 
Ye, Orhangazi, Öğden, Payaa, Punarbatı, 
Petüıke .Siverek, Saimbeyli, Saray, Sa
vur, Serik, Sinop, Seyd~tir, Sivaı, Sun .. 
gurlu, Sand klı, Samsun, Söke, Se··dişe
hir, Seferihisar, Şiran, Şirnak, Şark, Şar
kö7, Reşad.ye, Tavaı, Tire, Turgutlu, 
Torne, Tokat. Tutak, Teful, T~rme, 
Tercan, Tepeköy; Uzunkö~rü, Urla, U
!"k, Ürgüp, Vize, Van, Vakfıkebir, Yoz .. 
gat, Yıldızeli, Zara, Zonguld k Z le. 

iki çoban bir tekçiyi öldUrdlller, 

K. O. ihtiyacı için pazarlı 
ğa konan 650 kilo salçaya ta
lip çıkmadığından tekrar pa
zarlığı 13-11-933 pazartesi 
saat 11 de yapılacaktır. istek i 
lerin şartnameyi görmek için 
her gün pazarlığa gİrecelderin 
belli gÜn ve saatte Sa .Al. Ko. 

lzmirde tahliye edilenler 
IZMIR - Af kanunundan istifade 

e<lt!rek hapisaneden tahliyeleri icra kı· 
lınan 211 mahkum ve 12 mevkuftan 
sonra umumi hapisanenin mevcudu 870 
olarak kalmııtır. 

Bunlar meyanında bir çoğunun ka .. 
nundaki ıarahat mucihince cezaların· 
~an birer miktar tenzil edilmiştir. T h
hye muamelesi ikmal edilmiştir. 

Kanunen tahliyelerin on beş: gün 
zarfında yapılabilme•ine cevaz verildiği 
h_alde müddeiumumi Asım Beyin gayre... 
tıle bütün muamele bir hafta içinde ik
mal olunmuıtur • 

Gemlikte bu seneki zeytin 
GEMLiK - Gemlikte bir milyon

dan fazla zeytin ağacı vardır ve bu a• 
iaçların mahsulü Gemliğin yegane ser .. 
vetini te~J.,jl etmektedir ... 

Bu sene zeytin mahsulünün kurak .. 
lığa maruz kalacağı sanılıyor ve korku
luyordu. Fakat bayramdan sonra yağan 
devamlı yağmurlar mahsul üzerinde 
çok iyi tesirler yapmışlardır. Taneler 
İril~ıniştir. Bu sene mahsul çek bere .. 
ketli olacaktır. Yak nda mah•ulün top
lanınaıuaa baılaı.ılıı.oa.kw. 

Akhisardan bildiriliyor: 
Akhisarın Gediz çiftlifri bekçisi it.

rahim çavuş iki gün evvel feci bir ,;,. 
rette öldürümüştür. 

Hadiseye vaziyet eden :zabıta iki gün 
içinde katilelri meydana çıkararak ad
liyeye vermiıtir. 

Vak*a fU suretle olmuştur: 
Bekçi lbrahim çavuş iki gÜn evvel 

hayvanına binerek çiftlik hududunu g<!z 
meğe çıkmış, ileride çiftlik mer'aoına bir 
sürü koyun sokulduğunu görerek hay
vanwnc ıürünün yanına ıürm.ü1 ve ora· 
da hay,·andan İnerek çobanlara derhal 
mer'adan ç.kmalannı söylemiş.. Çoban· 
]arla lbrahi.m ÇRvuş arasında bu yüzden 
kavga ç;kmq ve on 1<kiz yaşında Ha
san elindeki sopayı bekçi lbrahim ça
vuşun karasına vunnuş, diğer çoban da 
bsçağını zavallı bekçinin kalbine ve h<>
ğazına aaplamış. 

Sonra da öldürdükleri biçareyi mer
keplerine yükliyerek civardaki kör ku
yuya atmışlar. 

lbrahim çavuşun hayvanı batıbof 
olarak çiftliğe geliyor. Bu vaziyetten 
şüphelenen çiftlik sahibi zabıtaya ha
ber vennit, zabıta da <!'erbal takibata 
başlayarak katilleri yakalamıştır. Ka
tiller Dramalı Salih kahyanın çoban· 
landır. 

Adanada bir cinayet 
Adananın Bahçe kazasında teşrini· 

evvelin 31 inci günü alqaını bir cina· 
yet olmuıtur. O ak~m bir kahvede o
turan Adnan efendi ile Arif efendi is
minde iki kiti araaında aarhoşluk yüzün
den kavga çıkmıştır , 

Adnan Efendi vakit geciktiğinden 
lambanın söndürülerek herkesin yerli 
yerine gitmesini isteınq, Arif Efendi 
buna itiraz etmiştir. Bu yüzden çıkan 
kavga epice büyümüştür. 

Bir aralık Adnan Efendi dışan çık
mış ve elinde bir bıçak olduğu halde 
içeri gireı·ek Arif Efendinin üzerine a
tılm1ştır, Arif efendi aldığı yaranın te
sirile ölmüştür. Derhal yetişen jandar• 
malar katili tevkif etmiılerdir. 

na gelmeleri. (480) (6156) 
• * * 

Polatlı Askeri Sa. Al. Ko. 
dan : 

Polatlıdaki Kıtat hayvana
tı ihtiyacı için 480,000 kilo ar
pa ile 310,000 kilo kuru ot ka· 
palı zarfla münakasaya kon 
muştur. Arpanın ihalesi 25-
11-933 cumartesi gÜnü saat 
15 ve Kuru otun ihalesi 
26-11-933 pazar günü saat 10 
dadır. Arpanın muvakkat te 
minatı 1440 ve kuru otun te
minatı 930 liradır. Taliplerin 
şartnameleri görmek üzere her 
gÜn ve münakasaya iştirak için 
o gÜn ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplariyle Po 
latbda Askeri Sa. Al. Ko. na 
müracaatları. (3381) (6155) 

Konya icra hakimliğinden : Konkor

dato teklifinde bulunan Konya üçüncü 

aınıf tüccarından halk kütüphanesi sahi

bi Murat oğlu Sabri efendinin İf bu tale

bi kabul edilerek 28-10-933 tarihinden 

itibaren iki ay mehil verilerek Konya a

vukat!a .. 1.ndan Ali Riza Beyin komiser ta 

yİn ediid.ği ilin olunur. (9673) 

ltsT. MR. KUMANDANLICI SA.AL. KO. 1LANLARıf j Deniz YoUan ltletmeıi 
1 ACENT ALARl ı 

Harbiye Mektebi ihtiyacı 
için 100 ton kıriple ve 250 ton 
lavamarin kömürünün 11--11-
933 cumartesi günü saat 14 te 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn pazarlığa gireceklerin bel 
)i saatinde Merkez Kumandan· 
lığı Satmabna Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (518) 
(6161) 

• * • 
İstanbul Merkez Matbaalar 

ihtiyacı için on bir kalem mal
zeme 11-11-933 cumartesi gü 
nü saat 13 te pazarlıkla satın 
alınacaktır .Pazarlığa gİrecek· 
lerin belli aaatinde ve Merkez 
Satmalma Komisyonuna mü· 
racaatları. (522) (6164) 

.. * .. 
Harbiye Mektebi ihtiyacı i

çin 30 ton Lavamarin kömürü 
11-11-933 cumartesi günü saat 
13 te pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığa gireceklerin bel· 
li saatinde ve Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyonu 
na müracaatları. ( 521) ( 6163) 

• • • 
Kuleli Askeri Lisesi ihtiya 

cı için 300 kilo kuru eriğin ve 
300 kilo kuru kayısı ve 500 ki 
lo ayva reçeli 11-11-933 cumar 
tesi gÜnÜ·aaat 13,30 da pazar· 
Irkla satın alınacaktır. Pazar 
lığa gireceklerin belli saatin 
de ve Merkez Satmalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmala· 
n.(519) (6166) 

'!- * '!-

Harbiye mektebi hayvanatı 
nın ihtiyacı için 21000 kilo 
Çavdar sapı 2-12-933 cuınarte 
si günü saat 14 te aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına iştirak 
edeceklerin belli saatinde Mer 
kez Kumandanlığı Satmalma 
Komisyonunda hazır bulun • 
maları. (520) (6162) 

*** Aske:-i Baytar Tatbikat mek 
tebinde bulunan 838 parça sÜ· 
rahi alatın galvanizlenmesi 
20· 11 -933 pazartesi günü saat 
14 pazarlıkla yaptırılacaktİr. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve taliplerin belli ıaatte te 
m.=natlarile Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 
(524) (6160) 

"' * "' İstanbul Merkez Kuman· 
danlığına bağlı kıtaat ve mües 
saat ihtiyacı için ( 450) ton un 
11- 11 -933 cumartesi günü 
saat 14 te kapalı zarfla alına
caktır. Şartnamesi her gün 
Merkez Satınalma Komisyo 
nunda görülebilir, Taliplerin 
belli saatten evvel teklif mek 
tuplarım Tophanede Merkeı: 
Satınalma Komisyonuna ver· 
meleri. (446) (5677) 

8112 
• • • 

Harbiye mektebi talebeleri 
nin ihtiyacı için üç bin adet 
fildekos fanila 13-11-933 pa· 
zartesi gÜnÜ saat 14 te aleni 
münakasa ile satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve münakasasına istirak e 
deceklerin belli saatte Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko· 
misyonunda hazır bulunmala
... ,. (420) (5715) ~105 

Harp Akademisi ihtiyacı İ· I Earaldly • Kllprllbatı Tel 4236l 

çin alınacak olan 5400 kilo pa· Sirkeci Mühürdar zade han Tel.:22740 

tatese verilen fiat pahalı görül-
1 

• Karadeniz Aralık PosttUı 
düğünden 11-11-933 cumar ı Vatan vapuru ikinci Tefrİn 
tesi günü saat 14,30 da pazar· Cumarteai 18 de Galata rıhtı-
lıkla satın alınacaktır. Şartna- 1 mından kalkarak lnebolu, Si
mesini göreceklerin her gün ve 1 nop, Samaun, Ordu, Gireson, 
pazarlığına girişeceklerin belli Trabzon, Rize, Hopa'ya dönüf
vaktinde Merkez Satınalma ı te bunlara ilaveten Pazar, Sür

mene, Pulatane, Fataa, Ünye, 
Komisyonunda hazır bulun- Zonguldağa uğrayacak yalnız 
rnaları. (501) (5997) 1 Ordu'ya uğramıyac:aktır. (6146) 

8234 
• • 

Harbiye mektebi taleheleri· 
nİn ihtiyacı için 1500 çift terli 
ğin münakasası bir hafta müd
detle talik edilmiştir. Münaka
sası 11-11-933 cumartesi günü 
saat 16 da icra edilecektir. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya gireceklerin 1 

belli saatte Merkez Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
ları. (512) (6104) 

8337 
• • • 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için (1500) çift till'e 
çorap 13-11-933 pazartesi gü 
nü saat 15,30 da aleni müna
kasa ile satın alınacaktır.Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasaya gireceklerin 
belli vaktinde Merkez Kuman 
danlığı Satmalma Komisyo -
nunda hazır bulunmaları. 
(449) (5716) 8106 

• • • 
Levazım Eşya ve teçhizat 

anbarında teraküm eden 1900 
kilo köhne kaneviçe ile 1000 
kilo Çenber parçaları 14-1 1-
933 perşembe gÜnÜ saat 15,30 
da aleni müzayede ile satıla· 
caktır. Eşyaları göreceklerin 
her gün anbara ve müzayede 
sine gireceklerin belli saatte 
Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda hazır bu-
lunmaları. (447) (5717)' 

8107 
••• 

Kuleli Askeri lisesinde bu
lunan 2633 çift eski ayak kabı 
14-11-933 salı günü saat 14 te 
aleni müzayede suretiyle satı
lacağından ayak kapları gör 
mek isteyenlerin her gün mek 
tebe ve müsayedeye girişecek 
lerin belli gün ve saatte Mer 
kez Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. (444) 
(5718) 8108 ... "' 

Harbiye Mektebi talebeleri 
nin ihtiyacı için iki bin adet 
Yün fanila 13-11-933 pazarte 
si günü saat 15 te aleni müna 
kasa ile satın alınacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gün 
ve münakasasına gireceklerin 
belli saatinde Merkez Ku· 
mandanlığı Satın alma komis· 
yonunda hazır bulunmaları. 
(443) (5719) 8109 .. 

Harbiye mektebi talebeleri 
ihtiyacı için Üç bin çift Yün 
Çorap 13-11-933 pazartesi gÜ 
nü saat 14,30 da aleni münaka 
sa ile alınacaktır. Şartname· 
sini göreceklerin her gÜn ve 
münakasaya gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan 
lığı Satın alma komisyonunda 
hazır bulunmaları. ( 442) 
(5720) 8110 

• • • 
İstanbul Merkez K~an

danlrğına bağlı kıtaat ve mües 
sesat ihtiyacı için (160) ton 

Ayvalık Sür' at Po•ltUı 
Mersin vapuru 12 ikinci T et

rin Pazar 17 de idare rıhtımın
dan kalkarak gidif ve dönütte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmir'e uğrar. (6147) 

Mersin Aralık Postan 
Konya vapuru 12 ikinci Tef

rin Pazar 1 O da Sirkeci rıhtı
mından kalkar. Menine kadar 
gider. Taşuncu, Anamur, Kuta
dası, Gelibolu'ya yalnız dönüıı-
te uğrar. (6148) · 
~~~~~~~~~~~~-

Karadeniz Aralık Postıuı 
Erzurum vapuru 12 ikinci Te~

rin Pazar 18 de Galata rıhtımın
dan kalkarak Zonguldak, lnebo
lu, Ayancık, Samsun, Ünye, Gi
reson, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rize'ye dönüşte bunlara i
laveten Of, Ordu'ya uğrayacak 
yalnız Zonguldağa uğramıya
cakbr. (6149) ........................ ~ 

lstnabul dördüncü icra memurluğun· 
dan: Tamamına yeminli ehli vukuf tara
fından onbir bin lira tiktir edilen Hoca 
paıada Hobyar mahalleainin postane c -4 
deıinde eaki 68 yeni 21-23 No. lu ma o

da dükkanın tamamı 90 lıisae itibarile 10 
hisseıi bukerre açık artırmaya vaztdil
miı olup 30-11-933 tarihinde ıartnameoi 
divanhaneye talik edilerek 13-12-933 ta
rihine müsadif çarşamba günü saat 14 
ten 16 ya kadar latanbul dördüncü İcra 
dairesinde aatılacııktır. Artırmaya işti

rak için yüzde 7 buçuk teminat akçuı 
alınır. Müterakim Yergi belediye vakıf 
icaresi müıteriye aittir artırma b deli 

bjueye isabet eden muhammen kıymetin 
yüzde 75 ıini bu:duğu taktirde ihale;i y~ 
pılacaktır. Aksi ha!de en son artlranın 
tcahhüdü baki k.Jmak üzere artırın ı 15 

gün daha temdit edilerek 28·12-933 tarİ· 
hine müsadif Perıembe gU.nü ayni saatte 
hisseye isabet eden muhammen kı)'metin 

yüzde 75 ıini tutmazsa ıatıı geri bil""a• 
kılır 2004 No. lu icra kanununun 126 m 
cı maddesine tetvfikan ipotek aahihi ala

caklılar ile diğer alikadarların ve irt:fak 
hakkı ı:ı.hiplerinin dahi ırayrİ menkul Ü· 

zerindeki haklannı ve hususile faiz ve 
masrafa dahil olan iddialarını evrtkı müs 

bitelerile yirmi gün içinde icra dai esine 
bildirmeleri lizundır. Aksi halde hakları 
tapu ıicillerile sabit olmadıkça sa.ış be

delinin paylaımaaından hariç kalırlar İt· 
bu maddei kanuniye ahki.mına g .:re ha ... 

reke.t etmeleri ve daha fazla ma1ümat al .. 

mak i.teyenlerin 933-988 dosya No. sile 
memuriyetimize müracaatlrı ilin olunur. 
(9676) 

ı 

lıtanbul ikinci İcra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilme.si. mukarrer 

iki yatak oda takımı karyola aynalı do

lap ve aaire eıyaları 12-11-933 pzar gÜ• 

nü saat 9 dan itibaren Büyükdere Briı

tQI oteli kapusunda birinci açık artırma 

ıuretiyle aatılacağından taliplerin ayni 

gün ve sa.atta mahallinde memuruna mü. 

racaatları ilin olunur. (9671) 

un 11 -11-933 cumartesi günü 
saat 14,30 da kapalı zarfla alı 
nacaktır. Şartnamesi her gün 
Merkez Satınalma Komisyo
r.unda görülebilir. Taliplerin 
belli saatten evvel Tophane' 
de Merkez Kumandanlığı Sa
lmalına Komisyonuna teklif 
mf'ktuplarını vermeleri. 
(445) (5676) 8111 
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Istanbul Mıntaka 
San' at Mektebi 
Müdürlüğünden: 
Akşam San'at kurslarına 

başlanmıştır. Yazılı talebeden 
15 gün içinde devama başla
mayanların kaytları silinecek-
tir. (6069) 1 

8321 

__ or. İHSAN SAMİ --
Tıfo ve Paratifo Aşıaı 

Tifo ve Paratifo hastalıklarına ıuıul 
mamak için tesiri çok kaı'! muafiyeti 
pek emin bir a şıd ı r. Ecza depolarında 

bul unur. - 9J31 , 

___ or. Nuri Fehmi--•• 

Göz Hekimi 
Cağaloğlu Süreyya Bey apart. 
saat 2-6ya kadar. Telefon 23212 

8305 
I~~~~~~~~~~~--

Maltepe 
Belediyesinden : 
Yeni inta edilecek Belediye bi

nası 14-11-933 tarihine kadar (21) 
gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuttur. Bedeli 
ketfi ( 4262) lira (64) kurutlur. 
Teklifnameler Tetrinisani 14 üncü 
ıalı günü ıaat 15 şe kadar Bele
'diye Daimi Encümeninde makbuz 
mukabilinde tevdi olunacaktır. Ta
lip olacaklar (3) lira mukabilinde 
pılin ve ketif raporlarını ve tartna 
meyi tetkik etmek üzere her gün 
öyleden sonra Daimi Encümene mü 
racaatları ilin olunur. ( 6030) 

ZA Yl - lstanbul ithalat Gümrüğü mÜ· 
diriyetine ibraz etmek üzre 392 No. 
15/ 7 / 33-588 No. 27 / 7 / 933 702 No. 
9/ 8/ 33 - 790 No. 10/ 8/ 33-210 No 
10/ 8/ 33 809 No. 16/ 8/ 33. 701 No. 
9/ 8/ 33 lıtanbul ihracat gümrüğü mü
diriyetinden almıı olduğum yedi kıta 
ihracat beyannameıi suretlerini zayi et· 
tlm. Hükmü yoktur. 
(9683) Yeni Kayseri Anhan 

• 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundan: 
Cinsi ihale Tarihi Saati 

1-33 Kalem Tersim Levazımı 21-11-933 14 
2 - 49 adet Pergel Takımı 21-11-933 15 

7-11-933 tarihinde şartnamesi mucibince aleni münaka 
sası İcra kılman levazımı tersimiyeye taliplerin verdikleri fiat 
lar gali görüldüğünden pazarlığının 21-11-933 tarihine mü 
sadif salı günü hizalarında yazılı saatlerde icra edileceği 
ilan olunur. (6139) 

1 isT AN BUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
--------~~~~;.;.;;.___. 

Hacı Osman-Tarabya yolu için lüzumu olan 3200 met
re mik'abı taş pazarlıkla alınacaktır. Talip olanlar şeraiti anla 
mak üzere Levazım Müdürlüğüne, Pazarlığa girmek için de 
840 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 13-11-933 pazar 
tesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat et
melidirler. (6048) 

Belediye Sular idaresinden: 
Kadro sebebiyle hizmetlerine nihayet verilen sabık tah

sildar Mitraru, Perez, Parmaksızyan ve Yorgi Aftonides e 
fendilerin İdaremiz ile hiç bir ilişiklerinin kalmamış olduğu 
Danolunur. (6177) 

!111111 .............. - .......................... ... 

Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

Banka Komerçiyale İtalyana 
Sermayesi: 700,000,000 (ihtiyat akçesi : 580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) satar 
Liret, Frank, lngiliz lirası veya Doları Frank olarak satılan 
bu çekler sayesinde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle ta
tır ve her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ,ehirde otel
lerde vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçük tediyat için 
nakit makamında kolayılıkla istimal edebilirsiniz. Travellers çek
leri hakiki ıahibinden batka kimsenin kullanamayacağı bir 

tekilde tertip ve ihtaa edilmittir. (5999) 

8068 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünden= 
1 - Zabıta memurlarının elbiseleri için lazım olan 6730 

metro kaputluk, 6650 metre ceketlik ve 4650 metre pantolon 
luk kumaşın imali kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle mü 
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 26 ikinci Teşrin 933 pazar günü saat 15 te 
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 -Taliplerin muayyen olan gün ve saatte teklifname 
ler ve teminat akçelerile birlikte müracaatları. (6070) 

8340 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup Fındıklıda mahfuz bulunan 

60 çeki meşe odunu müzayedeten satılıktır. Taliplerin Beşik
taş Orman İdaresinden ve ihale günü olan 26-11-933 de saat 
16 da Beyoğlu Kaymakamlığında müteşekkil müzayede ko 
misyonuna lüzumu müracaatları. (5977) 

M LL YET CUMA 1933 
------~--

... 

8067 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
idaremiz için pazarlıkla satın almacak olan klapeli apte· 

sane hunisi, Alafranga aptesane su hazinesi tam, mastik man 
ganez, mahruti çadır, civata, rondela, TÜrkçe çinko kalıp al
fabe, kıtık: ala cins karton bitüme, filit tulumbası, Bel küreği, 
temizleme tabancası, Cam marsilya kiremidi ,çinko levha, ban 
yo termosifonu, El hizmet feneri, soba küreği, demir levha, 
dosya dolabı, bakır izole tel, kuru pil, galvanize su kovası, 
gemici feneri, iki taraflı cebire ve travers, soba anahtarı, bel, 
örülmemiş kordarhyant, ampul, yumuşak zift, Gres yağı, 
Mikadan ressam ve yazı şablo nu, servis vagonları için küçük 
tuvalet sabunu ve saire gibi 70 kalem muhtelifülcins malzeme 
nin pazarlığı 15-11-933 tarih ine müsadif çarşamba günü ma
ğazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 
dan 11 e kadar isbati vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu 
baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asıl
mış olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık 
günü nümunelerinin beraber getirilmesi nümunesiz teklifle
rin kabul edilmiyeceği ilan olunur. (6152) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundanı 

Müteahhit nam ve hesabı na 7 -11-933 tarihinde pazarlığı 
icra kılman kuru erzak ve pirinç pazarlığına iştirak eden talip
lerin İta eyledikleri fiatlar haddi layıkta görülmediğinden ol 
baptaki şeraitine tevfikan pazarlığının 14-11-933 tarihine 
müsadif salı gÜnÜ saat (14) te icra edileceği ilan olu
nur (6138) 

Marmara Ussubahri ve Müstahkem 
Mevki kumandanlığı Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
1 - Kumandanlıkça yapılacak su tesisatı için tefrişat i 

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

2 - Münakasa İzmit Us sübahri Mst. Mv. Kumandanlı
ğı satınalma komisyonunda icra edilecektir. 

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

4 - İstekliler Yevmi mezkurda biçilen bedelin yüzde 
7 ,5 iğreti ııüvenmelerile komisyona gelmeleri. 

5 - Tastikli münakasa şartları kağıdı ve merbutu liste 
ler komisyondadır. Aynı zamanda İstanbul Deniz Leva
zım Satmalma Komisyonunda her gün görülüp alınabilir. 

(5876) 8129 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamışbr 

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

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 Tesrini sani 1933 dedir. 

8075 

• 
Istanbul Dördüncü icra 

Memurluğunda 
Vakıf Paralr Müdürlüğü namına birinci derecede i 

tekli olup tamamına yeminli üç · ehli vukuf 
12754,50 lira kıymet takdir olunan Mahmutpaşad 
Mahmutpaşa mahallesinde Bezciler sokağında eski 41, 
mükerrer ve yeni 1O,12 numaralı dükkanı havi maa müşte 
lat otelin tamamı açık arttır maya konmuş olup şartnames 

nin 12-11-933 tarihinden itibar en dairemizde herkes taraf 
dan görülebileceği gibi 13-12- 933 tarihine müsadif çarşam 
günü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma il 
satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetinin yüz 
yetmiş beşini bulmadığı takdi rde en son arttıranın taahhü 
baki kalmak üzere 28-12-933 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapılacak olan ikin 
arttırmasında gayrımenkul g ene muhammen kıymetin yüz 
75 ini bulduğu takdirde en son arttırana ihale edilecek ve b 
madığı takdirde satış (2280) No. lı kanun mucibince geri b 
rakılacaktır. Taliplerin muhammen kıymetinin yüzde yedi b 
çuğu nisbetinde pey akçesini veya milli bir Bankanın tem 
nat mektubunu hamil bulunmaları lazımdır. Müterakim ver 
ler ile vakıf İcaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüs 
mu müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas kanunun 
(126) ncı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu gay 
menkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alakadar anın v 
İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hususile faiz v 
masarife dair olan iddialarını, ilan tarihinden itibaren (20 
yirmi gün içinde evrakı müsbi telerile bildirmeleri, aksi hald 
hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin payl 
masmdan hariç kalacakları ci betle alakadaranın işbu madd 
nin mezkur fıkrasına göre hare ket etmeleri ve daha fazla m 
lfunat almak isteyenlerin 933- 444 dosya numarasile müracaa 
ları ilan olunur. (6151) 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Cinsi ve Mevkii Eski Seneli 

Kirası 
Ali bey köyünde Perveriçe arazisi namile anılan 
96 dönüm tarla ile mer'ası 240 

T opkapı sarayı içinde nakliye taburu ahırlarına bi-
tişik iki parça bostan 50 

Yukarıda cins ve mevkileri gösterilen yerler üçer sen 
miiddet ve açık arttırma usuli le hizalarındaki bedeller üzeri 
den 30-11-933 perşembe günü saat 14 te kiraya verilecektir 
İsteklilerin müracaatları. (6154) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yüz elli adet kelepçe pazarlıkla alınacak ve pazarlı 
14-11-933 Salı günü saat 13 d ?n 14 de kadar komisyonumu 
da yapılacaktır. Talipler şerai ti ve nümuneyi görmek için i 
tedikleri vakit pazarlığa iştirak için de mezkur günün mua 
yen saatinde maliyeye teslim edilmiş (4500) kuruştan ibar 
ilk teminat makbuzula komisyonumuza müracaatları. 

(6150 

Manisa_ Akhisar Belediyesi 
Elektrik Fabrikasından: 

Fabrikamızda mevcut muhtacı tamir bir adet (25) be 
girlik Rişart Karetson marka Lokomobil 75 beygirlik çift si 
lindir Eylenbürger marka Dizel motörü ve bir adet 45 beygir 
lik kamyondan muaddel Dayinler marka taraktör ve bir ade 
1 1 O volt 180 amper Elin mark :ı. bir adet 1 15 volt 108 amper v 
bir adet A. E. G. marka 220 volt 70 amper üç adet mütema 
ceryan dinomalarmdan mürekkep makineler müçtemian v 
ya ayrı ayrı taliplerine satılacağından taliplerin Akhisar B 
lediyesine müracaatları. (6143) 

Liseler Alım Satım komisyonunda 
İstanbul Erkek Lisesinde keşfi mucibince yaptırılac 

Sıcak Su tesisatı 29-11-933 çarşamba günü saat 16 da ihal 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya -konulmuştur 
Taliplerin keşfi görmek üzere İstanbul Lisesindeki Komis 
yon Kalemine ve münaknsaya iştirak edeceklerin de ihale g · 
nü teminatı muvakkate makbuzlarile beraber Ko-
misyonumuza müracaatları. (6142) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden 

Diyarıbekir ve Sivas nüm une hastahaneleri icin cem'ar 
413 kalem ilaç, Ecza ve saire kapalı zarf usuli!e ~ünakasay 
konulmuştur. İhalesi 13-11- 933 pazartesi günü saat 15 t 
Ankarada Vekalet binasında komisyon tarafından yapılacak . 
tır. Taliplerin şartname ve listelerini görmek üzere Ankarad 
Vekalet tçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İstanbul . 
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat eyle 
meleri ve şartnameleri veçhile her hastahane için ayrı ayrı ha 
zırlanmış teklif fatura ve mektuplarını muayyen vaktinde Ve· 
kalet ihale komisyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. (5820) 

8140 

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - Üniversitede talebenin lisan seviyesini kuvvetlen 

dirmek maksadile bir dil mektebi açılmıştır. 
2 - Bu mektebe lisan İmtihanlarını kazanmıyan bütüı 

talebenin devam etmeleri mecburidir. 
3 - Bütün Üniversite talebesinin 15 Teşrinisaniye ka 

dar mensup oldukları Fakülte veya mektep kalemlerine mi 
racaat ederek fişleri doldurmaları lüzumu tebliğ olunur. 

(6111) 8373 

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


