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Köy kanununun iki 
desinin değiştirilmasi 

kında meclise bir kanun 
yihası teklif edilmiştir. 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT · 

-
Afganistanda vaziyet ka

rarsızdır. Nadir Şahı öldüren 
tahsil görmüş bir talebedir 
ve yakalanmıştır. 

FİYATI 5 KURUŞTUR 

Alman intihabatının 
Manası nedir? 

Bugün Alman vatandaılan Hitler 
fırkası tarafından sorulan §U sıia)e ce• 
'\'ap verecekler: 
"Kadın, erkek Alman vatandaıı! Hü

kumetimizin takip ettiği politikayı tas
'Vip ediyor ve kendi görüşünüz, kendi i
radenizle bu siyasete serbestçe iltihak 
eyliyor musunuz?,, 

Böyle bir sualin sorulmasına amil o
lan ıebep hatITlardadır: Alman hükume
ti geçen ay siliohsızlıwnma konferansın· 
dan ve Milletler Cemiyetinden çekildiği 
gün Reichstag'ı da feshetmiıti. Bu fe
ıih kararının verilmesi o zaman §Öyle 
izah edilmiıti : Alman hükumeti, Millet
ler Cemiyetinden çekilmekle çok ehem· 
nı.iyetli bir karar vermiı bulunuyor. Bu 
kararın millet tarafından da tasvip e
dilmesi için Reichstag feshedilerek ye
ni intihabat yapılacaktır. Binaenaleyh 
bugünkü intihabat, Alman hükiımetinin 
harici siyaseti hakkında Alman milletini 
bir hüküm vermeğe d'avetten ibarettir. 

Bu hükmün mahiyeti hakkında asla 
tereddüt etmemek lazımdır. Fransız ve 
lngiliz gazeteleri, intihabat neticesinin 
kahir tekilde Hitler fırkası lehine tecel
li edeceğini tahmin ederken, Almanyada 
bugünkü tartlar alımda ıerhest intiha
bat yapılamıyacağını yazıyorlar. Bu, bel
ki de doğrudur. Hitler fırkası iktida
ra geçtiği gÜndenberi Almanya bir İn· 
kılap hayatı yaııyor. Evvela komüniıt 
fırkaıı, ıonra ıoıyalist ve orta cenah 
fırkalar ve nihayet Hitler'in müttefik
leri olan sağ cenah Hugenberg fırkası 
ilga edildi. Fırkalarla beraber Parlman
ter idare tekli de ilga edilmiıtir. Bun
dan maada Almanyanın idari letkilatı 
tamamile deği§lnİıtir. Almanyayı letkil 
eden devletlerin idari muhtariyetleri 
kalktı. Almanya geçen kanunuoaniden 
evvel olduğu gibi, Münich'ten Stut
tgard'tan, fu veya bu hükumet merke
ııinden idare edilmiyor; bütün memle
ket Berline bağlanmıştır. Berlin umu· 
illi valilerile Almanyımın dünkü yan 
ınüıtakil hükiımetlerini idare ediyor. 
Biımarckın baıladığı Alman milli vahdet 
hareketi Hitler tarafından tamamlan
blı§br. Hiter fır1-11nın hakimiyeti mut
laktır. Bu tartlar alımda Almanyada 
lerbeıt intihabat yapılamıyacağı doğru
dur. Bunu Hitler fırkası da takdir etmit· 
tir ki hrka namzetleri arasma elli kadar 
Nazi fırkaıına mensup olmayan adam
ların iıim]erini ilive etmiılerdtr. Bun
lar arasında Nazi fırkasının dünkü müt .. 
tefiki HugenbeTg ile Başvekil muavi
ni Von Papen de bulunuyor. Binaen
aleyh Hitleristler vaziyetlerinden o de
rece emindirler ki mecliste bulunmala
nna ehemmiyet verdikleri fakat fffka· 
larına mensup ofmaya:ı dostlarını da 
kendi namzetleri arasında intihap et
lirmeği düıünmüşlerdir. 

Vaziyet hu merkezde olmakla bera
ber, bugünkü intihabatın kahir bir ek
ıeriyetle ve belki de ittifakı ara ile hü
kumet lehine neticelenmesinin sebebi, 
Almanyada İntihabat>n serbest yapıla
tnamasından ziyade hükUmet tarafın

dan takip edilen harici siyasetin haki
katen Alman milletinin temayülatına 
Uygun olmasındadır. Versailles mua· 
bedesinin Almanyaya tahammül edi
lemiyecek derecede ağır şartlar tahmil 
ettiğine kani olmayan tek bir Alman 
)'oktur. Esasen bütün dünya da bu şart· 
ların ağır olduğunda müttefiktir. Ver
•ailles sulhunun imzasından sonra ge
çen seneler zarfında Almanyada fırka· 

lar arasında tebarüz eden ihtilaf, bu 
nıuahedenin yüklerinden kurtulmak i
çin takip edilecek yol etrafında idi. 

ilk zamanlarda Almanyanın şark si
)'asetini takip ederek, yani Ruaya ile 
anlaşarak Garbi Avrupaya meydan o
lcumaaına taraftar olanlar bulundu. 
Bunlar ti. Bismarck zamanındanberi, 
Almanyanın Avusturya ile beraber yü
rüyeceği yerde Rusya ile beraber yü
rümeaine taraftar olan eski devlet a
damları idi. Ancak Almanya bu siya· 
•eti takip etmedi. Garp ile anlaşarak 
hluahedenin bağlarından kurtulmak 
Yolunu tercih etti. Gerçi Stresemann 
<ı:amanlarında bu siyaset Almanyaya 
oldukça mühim muvaffakıyetler temin 
etti. Fakat Alman milletini tatmin et
>nedi. Hitler hartketi bu uzlaşma ve 
anlaşma siyasetinin Almanyayı hedefi
ne götüremiyeceği hakkmda uyanan bir 
•uktu hayalin alfunetidir. Bu hareket 
talip devletler, Almanyayı Versailles 
lnuahedesinin şartlarile daha sıkı bağ
lamak istedik;e kuvvetleşmiş ve niha
l'et bu senenin ilk ayında Hitleri ikti
dara geçirmiştir. Hitleristler iktidırra 
keçtikten sonra dünyanın en munta
zam propaganda tqkilatile Alman mil
letine şunu telkin etmeğe muvaffak 
olmuılardır ki Almanların kurtuluıu ne 
Şarktan, ne de Garptan gelecektir. Al
htanya kendi kendini kurtaracakbr. 
Binaenaleyh Hitlerin kurtuluı yolu, Rus
l'aya dayanmak istiyen eski zaman dip .. 
lomatları ile Garp devletlerile anla
tarak hedefe yürümek istiyen Lokar
no diplomatlarından farklıdır. Htlerci
ler ıuna kanidirleı· ki bir millet hak
•ız muameleye maruz kaldığına kafi 
derecede kuvvetle inanırsa ve mil1i da
'\l'a.sını kafi derecede ısrarla ileri sü
t-erae mutlaka hedefine varır. 

Nazi fırkası, geçen kanunusani a
hnıfanberi hükumeti marifetile bu si
l'aseti tatb'k ediyordu. Şimdi ayni si· 
Yaseti milletin bugünkü haykırışile 
l?kviye etmek istiyor. Iıte Alman in. 
lihabatının manası.. 

Ahmet ŞOKRO 

• 
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Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 
ismet Pş. Hz. nin u mezun arına hitab 
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Türkiye, takip etliği siyasetin ana hatları, memleketin medeniyet yolıında katettiği mesaj eler 
itibarile milletler ailesinin esaslı bir rüknü olmak mevkiini daha ziyade almaktadır 
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;: Ankara Hukuk fakülte-~ - -
~ sinde diploma tevzii ~ 
= -
_ Başvekil mühi ~ nda diyor ki: ~ - -- -- -

" Biz beynelmilel s · anma yar nt!\n çıkmak için, = 
silahlanma yarışın girmiyecek vaziye le~das etmek :: 
için azami derec de gayret sarfed ·r milletiz." = 

- -
ANKARA, ı 1. A.A. ... sek ?izmetleri = 

= met Paşa Hazretleri rlı vazıyette bu- := 
fakültesinde diploma tev 'Burada, bu sene S 

:= betiyle ıu nutku irat e unlardan bir e- ~ 
S Muhterem arkadaıla , arkadaı ağzın. := = Her ıene bu günü, b bal için iimitler = 
~ nünü hep beraber kut! "ki emniyet verınİf· = = benim için bir ıene zev ezun hukuk ıinaılann = 

müıteına bir fıroaıtrr. B iı.met etmek için bu ka-
sene zarfında memltke · aatle yetiımiı olma-
kadderatına ilerde teıir e hakiki bir teminattır. 
sela!ıiyet oalıihi olarak yetiıe•n.ijiiAo1..0. 

ni en ıenç neslimize tema inat 
luyoruz. Ankara Hukuk ılar, bence yükıek tahsili 
mezunlanna · ~ hayala atılmakta olan efendi. 
bir ıene - kat'i hizmet karariyle mektepten 
titmit olan efendile Çıl6n..Jarı, memleketin kuvvet alması 
etmİ§ olduğumuzu ka ediyoruz. ve ilerlemesi için güvenilecek vasıta. 

Ankara Hukuk Fakültesinin, bir )arın en mühimlerinden biridir. Biz, 
!51 kaç senedenberi yetiıtirdiği efendile· (Devamı S inci sahifede) = 
;:illlllftllllllUUHIDtff UUllll llll llllll il il il il 111 llllRlll nı 1nmı111111111111111111111111111111 il lll lll mııı il Fıf. 
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Universite cumartesi günü 

tedrisata haşlıyor 
İnkılap Enstitüsünde İsmet ve Fevzi 
Paşalar da konferanslar verecekler 

Maarif Vekili cumartesi günü Üniversitede bir nutuk 
söyleyecek .. Bütün profesörler İnkılap Enstitüsünden 

sertifika almaya mecbur edildiler 
İstanbul Üniversitesi hararetli gün mize gelmİ§tİr, Üniversitenin son büt-

lerini ya§amağa başlamııtır. Fakülte- çe şekli takarrür etmiş ve hazırlanma 
)erde derslere 18 Te§rini•ani cumarte ğa ba§lanmı§lır.. Bütçe Darülfünun 
si günü ba§lanıyor. Maarif vekili Hik- bütçe•İne nazaran 300 bin lira fazla • 
met Bey cuma günü l•tanbula gele • dır. Mecmu bütçe bir milyon yüz bin 
cek, cumartesi günü Üniversitede ya- lirayı tecavüz edecektir. Kadro tama-
pılacak açılıı merasiminde bir nutuk men ikmal edilmiş ve alakadarlara hi-
söyliyecektir .. Üniversite emini Dr. Ne rer maktupla tebligat yapılmış!IT. Ha-
şet Omer Bey dün Ankaradan şehri- (Devamı 2 inci sahifede) 

Balkan konferansı müsbet 
kararlarla neticelendi 

Bir Balkan Takas Odası, bir de Balkan 
Çalışma Ofisi açılacak 

Müşterek bir ticaret siyaseti takip edilecektir 
SELANIK 11 A. 

A. - Dördüncü 
Balkan konferanSJ 
umumi heyeti dün 
akıamki toplantı -
sında iktısat komis 
yonunun teklif etti 
ği karar suretlerini 
ittifakla kabul et • 
miştir. Konferans 
Balkan memleket • 
leri arasında iktı • 
sat ve gümrük sa • 
halarında anlaşma 

hakkındaki proje • 
yi de tamamile tas
vip eylemiştir. Bu 
projenin ba§lıca 

noktaları Balkan 
hükumetleri ara • 
sında rüçhan esası
na müstenit tarife .. 
!er tatbikı VP ecne- Dördüncü Balkan konferansı Seliir,ik OniıJersitesin· 
hi memleketlere de wnumi içtimaını yapıyor 

kaı·şı • anlaşma üzerine dayanan - bir ı cari mübadelelerle me§gul olmak üze .. 
ticaret siya•eli takibidir. Bundan baş- re bir takas odası teşkili de kararlaı· 
ka Balkan mell'lleketleri araaındaki ti- (Devamı 2 inci sahifede) 

Sovyet heyeti 
Odesaya vardı 
Yüz binden fazla halk 
dostluğumuzu alkışladı 

ODESA, 11 (A.A.) - Anadolu A. 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Sovyet heyetini gö 
ören lzmir vapu

ru saat dokuzda O 
desaya muvasalat 
elmİ! ve zırhlı bet 
tayyare filosu ttı.ra 
fından kar§ılanmıı 
tır. Vapur rıhtnna 
yana§ırken, liman
da bulunan bütün 
vapurlar düdükle
rini öttürüyorlardı. 
Bütün şehir battan 
başa Türk ve Sov
yete bayraklarile 
ve Üzerlerinde ya
şasın sulbü doğu • 

iZZETTiN PA;SJt. ran Türk • Sovyet 
dostluğu ve safa 

geldiniz yazılı levhalarla donanmıştı. 
(Devamı S inci sahüede) 

Maslak faciası 
Alaettin Bey tekrar 

tevkif edildi 
Bir gece Maslak yolunda fenerleri 

sönük bir otomobil Hasan isminde biı
Jandarmamıza çar
parak ıehit eımit 
"\' ~ bu İ§İ yapmakla 
suçlu olarak otomo 
hilin aahibi klişeci 
Alaeıtin Bey tevkif 
edilmiııi. istintak 
hakimliği tahkikat 
yaparken ağır ceza 
riyaseti tahliyesine 
karar venniıti. Bu 
karar üzerine lstan 
bul Cümhuriyet 
müddei umunıiliği 
resen Adliye veka
letine itiraz etml§ 
ve temyiz bu tabii- Alôetttin Bey 
ye kararını tetkik e- . 
derek nakeztmi§lir. Bu nakız karan 
dün müddeiumumiliğe gelmiş ve Ala
eıtin Bey tekrar tevkif edilmiştir. 

Tayyare piyangosu 
Yeni tertip çok rağbet bul
du, dün kazanan numaralar 

16 mcı terı:p tayyare piyango•
nun birinci ke§idesi dün Oniveraite 
konferans salonunda baılaml§tır. Bu 
tertip malum olduğu üzere 250 hin bi
let üzerine münkasem 25 bin numa
radan ibaretti ve bütün biletler •alı• 

şa arzedilmi§li. Tertip çok ıayanı dik
kat bir rağbet görmÜ§, dün lstanbul· 
da satılmadık bilet kalmamıştır. Fil • 
vaki daha •aat onda bir çok piyango
hileti bayileri gişelerini kapamaya 
mecbur kalmı§lardır. Bir gün evveline 
kadar bir bilete bir kutu da şeker he
diye eden bayiler tahmin etmedikleri 
bu rağbet kar§ısında hediye verdikle
rine pişman olmuşlardır. Bu tertip 
planına nazaran birinci ketidede 1000 
numara çekilecek, 40 mükafat verile
cek, 500 de amorti isabet edecektir. 
Bin numaradan 600 Ü dün çekilmiştir. 
Karilerimiz bu numara'"'• altıncı sa
hifemizde sıraya konulmuş bir cetvel 
halinde bulacaklardır. Bugün de 400 
numara, 40 mükafat çekilecek, sonra 
da dolaba çift sıfırdan ( 99) a kadar 
yüz numara atılarak ikisi çekilecek 
ve bu iki rakamla biten numaralara 
amorti verilecektir. 

Almanya bugün itler 
politikasına rey veriyor 
Bütün Almanlar "Evet,, ve "Hayır,, la 

bugünkü politikayı beğenip 
beğenmediklerini izhar edecekler 
[Almanyada bu 

gün intihap yapılı
yor. Daha doğrusu 
Almanya Hitler hü 
kUmetinin ıimdiye 

lı adar takim ettiği 
siyaseti tasvip et .. 
mediğini eline veri
len bir tek rey va· 

raka ile ifade ede
cek. Ya "Evet'' ve 
yahut "Hayır" de· 
necek. Şu takdirde 
bu bir intihap de
lil, daha doğrusu 

"halka danıtma" o 
lacaktır. Binaena • 
leyh ortada bir in
tihap mücadelesi 
yoktur, her hangi 

fırka namzeC:inin 

'lJıUigll 1lu, brutfıl)rr '1!ann, unb 'Du, btllTfıl)t Srau, bit ~olit~ 
«lrmer 9!riıl)oregımmg, unb bıfl 'Du bmıı, fit ol& ben 'llusbrudt 
«leinrr eiqenrn 'lluffoıru~g unb 'Deinrs tı~rnrn 'lllıllrn& 3u trkiur<~ 
ıırıb 1lı<b frirrliıl) 3u ifir 3u bekrnnrnl 
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BugÜnkü intihap için bütün Almanlara daiıtılan 
rey 1JaTakalanndan bir taneıi: 

(Varakanın yukansında deniyor ki: Alman, erk~i:i ve sen 
Alman kadım, hükiimetinin takip ettiği opitikayı tasvip edi
yor musun? Bu Politikaya iştirak i~in kendi ıörüşiinün ve 
kendi iradenin ifadesini açıkça beyan etmcie hazır mısın?) 

kazanmasına çalııı E V E T H A Y I R 

lacak değildir. Bu günkü intihap neti- 11 bildiriyor: 12 Teırinisanide yapıla-
cesinde kabir bir ekıeriyetin "Evet" cak İntihabat arifesinde Ba§vckil M. 
diyeceğine ıüphe edilemez.] Hitler, Berlindeki Simeııa fabrikaların 

Hitler bir nutuk daha söyledi da hir nutuk söylemiı ve bu nutuk eı· 
BERLIN, 11 (A.A.) - Volf Ajan- (Devamı s inci sahifede) 

, 
Etıbb• Odasında intihabat yapılırken .• 

Etıbba odası intihabı bitti, 
kazanan taraf hangisi? 

Ziya Nuri Pş.nın reis olması muhtemel 
Uzun zamandır münakaıası de • 

vam eden Etıbba odası idare heyeti 
intihabatı dün öğleden sonra •aat 15 
te yapılmıştır. Dünkü intihap Etibba 

Muhadenet cemiyeti namzetlerinin 
kazanmasile neticelenmi~tir. Dünkü 
içtimaa 680 zat İştirak etmiştir. Fa-

(Devamı 2 inci sahifede) 

Sovyetlerden alınacak makineler i çin muhtelit Rus sanayi şehirlerini do
laşmış olan heyetimiz ıerefine Sovyet ağır sanayi halk komiserliğinde bir ka
bul resmi tertip edilmiştir. Yukarıdaki resim: Ağır sanayi halk komiserliği 
meclİ!İ azasından Solotarev, Türk he yeti reisi Retat Bey, heyet azasından 
Şevket Turgut ve Kamil lbrahim Beyi er, ba~mühendis Troukovski, Soubotine 
Siglin, Kolisine, Miller 
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Balkan haberleri 

Yunan kabinesi sarsılıyor 
Meclisten. itimat reyi isterse ekseriyet 

toplıyacağı şüpheli görünüyor 
A TlNA, 11 (Maliyet) - Mösyö Me

takas ve arkadaşlarının muhalefetine rağ 
men, Başvekil Mösyö Çaldaris af ka
rarnamesinin imzasında ısrar etmels:te
dir. Kabinede ekseriyet başvekil ile hem 
f~kir olduğundan, görünüşe nazaran 
diktatörlük hareketine iştirak edenle· 
rhı affı kararnamesi, Mösyö Ralli ve 
T eotoksik imzaları olmadığı halde neş· 
redilecektir. 

Af kararnamesi neşredild'ikten son· 
ra, Başvekil iki siyasi fırkanın uzlaşa
rak mehaizin meclise devam etme•i lü· 
zumna dair me<:liste izahat verecektir. 
Bundan sonra Mösyö Çaldaris mecli•ten 
itimat reyi istjyecektir. 

Hükumetin mevkii 
mütezelzil 

A f!NA, il (Milliyet) - Halk Fır· 
kasının müfrit unsurları yeni bir züm. 
re tetfci) ediyorlar. Bu zümrenin ne kuv 
veıte olacağı §İmdiden malfun değilse 
de, hükı1met itimat reyi talep edecek 
olursa aleyhte rey verecektir. Eğer böy
le olursa hükumetin vaziyeti pek teh
likeli addedilmektedir. Çünkü ekseri· 
yet kazanması ihtimali zayıftır. 

, • M. Metaksas tehdit ediyor 
ATINA, 11 (Milliyet) - Mösyö Me

taksas, Baıvekilin af kararnamesini 
neşretmeğe karar verdi'ğini bildiği için 
matbuata vuku bulan beyanatmda, me
sele meclise geldiği zaman ekseriyetin 
kararname aleyhinde bulunacağını ve 
hükilmete itimat reyi venniyeceğini SÖy· 
lemiştjr. 

Asılsız bir şayia 
ATINA, 11 (Milliyet) - Harbiye 

nazırı Möıyö Kondilis refakatinde Pi· 
t'ota giden heyet, Y oıgoslavya Harbi· 
ye nazın tarafından karıılanmıştır. Bu 

. mülakat üzerine Yunanistan ile Yugo•· 
lavya arasında askeri bir anlaşmaya 
doğru gidildiği ıayiaları deveran etmiŞ'" 
tir. Yunan ve Yugoslav matbuatı bu 
ıayiaları tekzip etmektedir. 

M. Kamerer'in ziyaretleri 
A TlNA, 11 (Milliyet) - Fransanm 

Ankara sefiri Mösyö Kamerer mezu
nen Fransaya giderken ıehrimize de uğ. 

ramı§, Hariciye nazırı Mösyö Maksi· 
mos ile muhalefet lideri Mösyö Veni· 
zclosu ayn ayrı ziyaret etmiştir. 

Matbuat bu mülakatlara ehemmiyet 
vermektedir. 

Yunan torçları 
ATINA, 11 (Milliyet) - Yunanis

tanın ecnebi hamillere olan borçlarının 
halli için hazırlanan mukavele projesi
ni imza etmek üzere bugün Londra se .. 
firine salahiyet verilecektir. 

Hüklımet gazeteleri, bu muvaffak,. 
yelten dolayı hükümeti tebrik etmekte, 
muhalif gazeteler ise aksi iddiada bu
lunmaktadırlar. 

Kaçakcılıkla müşterek mucade"e 
ATINA, 11 (Milliyet) - Gümrük 

umum müdürü M. Dendrinos kaçakçılık
la mücadele için mü~terek çalışma e
saslarını hazırlamak husu•unda Türkiye 
ile müzakerede bulunmak Üzere bugün
lerde Ankaraya gidecektir. 

On Makedonyalı tevkif edildi 
SOFY A, il (Milliyet) - Zora ga· 

:z:etesi Selanikten telefonla aldığı şu ha· 
beri bildiriyor: 

Yunan Makedon yasında 10 kişi tev. 
kif olunmuştur. Bunlar Makedonya 
muhtariyeti lehine beyannameler dağıt· 
malda itıiham edilmektedirler. 

Bulgar - ltalyan ticareti 
SOFYA, 11 (Milliyet) - Dün öğle· 

den evvel ltalyan murahhaıı Kazalini 
ile ticaret müdürlüğü şefi Dr. Kalinov 
ber iki memleketin ticari meseleleri hak 
kında görüşmüşlerdir. 

Bugün de müzakerelere d<ııram edile
rek her iki memleket arasında hayvan 
mübadelesinin tanzimi imk.inları da ara
nacaktır. 

Peşteye bir bulgar heyeti gidiyor 
SOFY A, 11 (Milliyet) - Macaris

tanla Bulgaristan arasında mevcut ihti
liülann halli için Bulgar başvekili M. 
Muşanofun intihap edeceği heyet bu
günlerde Peşteye gidecektir. 

Nadir Şahı kim öldürdü? 
Gelen haberlere göre yeni kralın mev

kii pek te sağlam değilmiş .. 
PEŞAVER, 11 (A.A.) - Reuter 

Ajansı muhabirinden: Afganistan • 
dan gelen yolculann anlattıklarına 

göre yeni Kralın mevkii pek le sağ • 
lam değildir. ikinci bir suikast olma
sından korkulmaktadır. Efganistan • 
dan gelen yolcular Nadir Hanın katli 
hadisesi hakkında hudut boyunca bir 
çok rivayetler yayılmaktadır. Suikaa
tin Nadir Hanın bir hizmetçisi tarafın 
dan yapılmıt olduğu hakkındaki riva
yete umumiyetle daha ziyade inanıl -

maktadır .. Baıka bir ıayiaya göre Na· 
dir Han birkaç yüksek tahsil ta.lebesi 
tarafından öldürülmüttür. 

LONDRA, 11 (A.A.) - Reuter A
jansından: Londradaki Afgan elçili • 
ğine Kabil'den gelen haberlere göre 
Nadir Hanı öldüren adam ayak takı· 
ını sınıfından Aptülbalik Adli ismin
de bir Efganlıdır. Bu adam saraya 
sahte bir kağıtla girmek yolunu bul
rnu§tur. Aptülhalik hemen yaka.lan • 
mış ve Kabilde muhakeme altına alın 
mııtır. Efganistanda herşeyin yolun • 
da gittiği de bu haberde bildirilmit
tir. 

Amanullah Hanın kayınpederi 
d. , ne ıyor .• 

Efgan ıahı Nadir Hanın katli üze
rine dün şehrimizde bulunmakta olan 
aabık Efgan Kralı Amanullah Hanın 
kaym pederi ve aabık Hariciye nazın 
Mahmut Tarzi Han ile görü§erek bu 
mesele hakkında malümabna müra • 
caat ettik. Mahmut Tarzi Han bize 
dedi ki: 

- Kabilden hiç bir haber alma • 

dığım için bildiklerinize bir ,ey ilave 
edecek vaziyette değilim. Nadir Şa -
hm öldürülmüş olmasından müteessi
riz. Bir insanm öldürülmesine kar~ı 
bittabi ıevinemeyiz. Yalnız istiyoruz 
ki Efgan milleti ileri gitsin, teceddü
dü benimsesin ve istiklaline sahip ol· 
sun. Bunu kim yaparsa yapsın, mem .. 
nun oluruz, seviniriz. 

Amanullah Hanın Efganistana av • 
detine gelince, bu meselede kendisi 
fikrini söylemit olduğundan benim 
buna ilave edecek bir sözüm yoktur.'' 

BeriancJ'ın habra taşı 
tahrip edildi 

SAINT • BRIEUX, 11. A. A. - Dün 
pkla beraber otomobille buraya gelen 
meçhul bir kaç a 1am Trebeurden'de 
Briand için dikilen hatıra ta§ ru tahrip 
etmiı!erdir. 

Lindberg Marsilyada 
CENEVRE, 11. A. A. - Tayyareci 

miralay Lindberg ile karısı Marsilyaya 
gitmek üzere havalarunışlardır. 

Yangın davası haftaya 
bitiyor 

BERLIN, 1. A.A. - Volf A;an,ndan: 
Rayhi~tağ yan31nı davaıına takan a!i 

muhakeme !•hitl<rin dinlenmesn• gole· 
cek haf.a nihayet verebi!eceği zznmn• 
dadır. 

Bundan sonra muhakeme heyeti Layip 
çig'a gidecek, orada davanm siyasi saf .. 
hasını tetkik edecek' ir. 

................................................... 
Berberler veni idare heyetini seçtiler 

Geçen bafta ekseriyet olmadığından ! 
bu haf~ .fa tehir edilen berberler ce· 
miyeti hyeti idaresi intihabatı dün 
Dördüncü Valuf hanındaki dairede 
yapılmış ve yeni heyeti idareye şu ze· 
vat İntihap edilmiılerdir: Sirkeciden 
Adem Efendi, Şehzadebaımdaıı Mus • 

lafa Efendi, Beyoğlundan lotavrilidis 
Efendi, Mustafa, Hüseyin Efendilerle 

Sirkeciden Hüseyin Hilmi Efendiler. 
Yedek azalığa da, Niko Sasomidis, 
Veli Aomı, Ali, Kadri, Efendiler se • 
çilmi~lerdir. 
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ARIC HABERLER 
Anlaşma bir 
Emrivakidir 

--o-

Sovyetlerin ilk Vaşington 
sefiri kim olacak? 

\VAŞiNGTON, (Hususi) - Ameri· 
ka ile Rusya arasındaki siyasi münase
betlerin iadesine eınrivaki nazarile ba
kılmaktadır. Haber verildiğine göre, 
Rusya'nm iik Ameı·:ka sefiri 1\1. Alexan
der Troyanovsky olacaktır. M. Troya· 
novsky evvelce Rusya'nın Japonya se ... 
firi idi. Şimdi de plan komisyonanun i
kinci reisidir. 

WAŞINGTON, 11 (A.A.) - Cüm· 
hur reisi M. Rooseveltle Sovyetler bir
liği Hariciye komiseri M. Litvinof dün 
konuşmuşlardır. Bu münasebetle çrka· 
rılan bir tebliğde deniyor ki: 

.,M. Roosevelt ile M. Litvinof mual
lak meseleleri gözden ıı:eçinn;ş(erdir. 
Konuşmalar tabii ve n1untazam cereya ... 
nını takip edecektir. ,, 

Tefsirler yanlış 
--o--

Stefani, Goering'in seya
hatini tavzih ediyor 

Fransanın 
Harici siyaseti __ .,_ 

M. Paul Boncourdan isli
zahlar devam ediyor 

PARIS, il. A.A. - Havas ajans•n• 
dan · Meb'usan mecli"Sİ dünkü toplantı· 
lar-nda har' c\ s .yaset hı k'< nd3ki istih· 
zaları dinlemeğe dev.3Il1 E.tmi_ştir. 

Halkçı derr..o'~ rat me) 'uslardc:n M. Pc .. 
zet Hitlerlnğ Avru!'an n ~ark ve merkez 
kısımlarına doğru akan ilerleme temayÜ· 
lünü durdurmağa ve sulhu kurumağa 
merkezi Avrupa devle · lerin~n siyasetine 
her!.angi bir ru ette kar~şmadan - ça· 
lışmasını hükiı.metten istemi:ıtir. 

M. Louis Maıin Alıranya ile akdedi
len hakem misakının t . t!> k mevk:i ne kon 

1 
masının ve uğradığı tecevüz1cr sayısınız \ 
denecek b'.r h · b gelen Rhr<n nehrinin sol 
s'l.bil nin gayri ask,ri vaziyetine ri:tyet 
göster lmesinin terr.inini hü!-ı.Umelten rİ· 
ca e'miş · ir. 

Birçok mebuslar tarafından ileri sürü· 
len i<tekler üze. in' M. P aul Boncour de· 
miştir ki : 

Mütarekcn"n yıldöııümü arif si olan 
bugün bazı söz•er ıö ... lemeği arzu eder· 
dim. Fakat müzakerrye bu::ün nihayet 
vermeğe i.mkin gö ülem-yor." 

ROMA, 11. A. A. - lstefani ajansı 
tebliğ ediyor : Mesut lı.Iyan mahafili, 
M. Göering"in yap! ğı ziyaret hakkında
ki tef&iratı dikkatle takip etmektedırlPr. 
Bu tefsirat, umumiyetle hakikatten uzak 
faraziye,He isı'na'. e'mektedir. lhkikat 
şudur ki, Hitler'in mektubunda silahları 
azaltma konferanSI hakkında müs
bet teklifler mevcut değildi. Fa· 
kat, vaziyetin tetkiki mevzuu bahsol
makta ve Almanyanın Cenevreden ÇPki.1-
mesini icsp ettiren sebepler İzah edil· 
mekte idi. M. Göering, b?şvekilin mektu
bundaki bazı noktaları izah etmit ve fa
kat o da müıbet teklillerde bulunmadığı 
gibi her ha~gi bir teşebbüste bulunma· 
sı içi n lıalya hükümetine müracratte 
de bulunmam'1Iftır. tta•yan s lahiyettar 
mahafili, vaz·yetf, hen:;z silih!arı azalt
ma meselesiyle Alm:.nyanın c# Devreden 
çekilmeıi meselesinin tetkikine müsait 
bir nokta:~a vasıl o1n-amış ade!mekteifir. 

.... -

Bu maha"ile göre mühim olan nokta, I 
beynelmilel havayı manevralara daha ka 
ranrık bir hale sokmak değ";}, hadiselerin 
ileride müsait surette cereyanına mani 
olmaır.ak için ltalyanm ilk andan beri el
zem telakki ettiği sükünu muhafaza et· 
mektir. · .......................... 
Etibba odası 
İntihabatı yapıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
kat bizzat gelenler 200 kadardır. Di
ğerleri mektup yazmak auretile reye 
iştirak etmişlerdir. Neticede idare he· 
yetine Ziya Nuri Pa!a 658, Niyazi lı
m~t Bey 661, Murat Bey 672, Ömer 
Liltfi Bey 671, azım Hamdi Bey 647 
reyle İntihap edilmi§lerdir. Yedek aza 
da fU zevattır: Muatafa Hayrullah 
Bey, Ihsan Sami Bey, Kemal Cenap B., 
Riza Rüstem Bey, Hasan vi.ınf Bey. 
Haysiyet Civanı: a Nt:ıet Oaman, Ri
fat H•mdi, cliı tabibi Mu:ınııner, ec· 
zacı Hüseyin Hüsnü Beyle, yedek aza 
Irklara Süreyya Hidayet, Bahri ismet, 
dit tabibi Mehmet Rifat Bey.ler aeçil
mişlerdir. Yeni idare perıembe günü 
toplanarak reiı ve umumi ki.tip seçe .. 
cektir. Riyaıı.ete Ziya Nuri Pqanın in· 
tihap edilecoği kuvvetle ümit olun • 
maktadır. tıbba Muhadenet cemiyeti· 
ne muhalif olan genç doktorlar züm· 
reoi İntihabı kaybetmişlerdir. Dünkü 
içtimaa bu doktorlardan ancak sekiz 
kİ§i gelmiıtir. Evvelce genç doktor • 
!arın 650 kişilik bir ekseriye~ teıkil et• 
tiklerine dair olan habeT teeyyut et • 
memiştir. Genç doktorlar zümresinin 
namzet listesinden en fazla rey alan 
operatör Emin Bey olmuıtur. Emin B. 
21 rey almııtır. Gene ayni listeden 
Mazhar Osman Bey 9, Kadri Ratit Pa 
ıa .S rey almıştır. Yeni bir " Hekimler 
birliği" teşkil ebnek te§"bbüaünde bu 
lunın genç doktorlar zümresine men• 
oup Hayri Ömer ve Süreyya Kadri bey 
ler hiç rey alamaznıılardır. Eski Etib
ba odaoı reisi Tevfik Salim Pata on ka· 
dar rey alnuştır. Tevfik Salim Pata 
iki devre müddetince oda. riyasetine 
intihap edildiği için nizamname mu .. 
cibince üçüncü defa namzet listesine 
ismi konmamıthr. Etiqba Muhadenet 
cemiyetine göre doktorlar arasında -
ki ikilik kalmamıtbr. Esasen böyle bir 
ikiliğin mevcut olmayıp mesele bir iki 
doktorun muhalefetinden ibarettir. E· 
tıbba Muhadenet Cemiyetinden istifa 
eden Hayri Ömer ve Süreyya Kad· 
ri Beyler İ&tifalannı geri almışlardır. 

' Dünkü intihabata Opera!Ör Emin ve 
Mazhar Ooman Beyler de bizzat ge • 
Jerek reylerini iotimal etmişlerdir .• E· 
tıbba odaaının yeni satın aldığı bina • 
ya timdiye kadar yapılan masraf bet 
altı bin lirayı bulrnustur. Bina 20 bin 
liraya satın alınmıştı:- Daha be§ bin li 
ra sarfedilerek harici tamirat yapıla • 
caktır. 

Balkan konferansı 
Neticelendi 

(Başı 1 inci sahifede)' 
tırılmıştır. 

Esas teşkilat ve nizamname 
değiştirUdi 

SELANIK, 11 (A.A.) - Dördüncü 
Balkan konferansı umumi heyeti dün 
ak§am yaptığı toplantıda konferansın 
eıas teşkilii.t ve nizamnamesinde bazı 
değişilr,likler yapılmaoı hakkındaki şu 
karar suretini kabul etmİ§tir: 

"Konferans. esas teşkilat ve nizam .. 
namesinin yeniden gözden geçirilip de ı 
ği§tirilmesi lazım geldiği kanaatine 

0 n ive r site 
Tedrisata başlıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Jen kadroda bir tek ·münhal vardır. 
Bu da ditçi mektebinde bir kürsüdür. 
Bu kürsüye Ecnebi bir profesör geti • 
rllecektir. Kendilerife .mukavele yapı
lan ecnebi profesörlerin kat'i rakamı 
36 dır. Hepsi de tehrimiıe gelmit bu
lunmaktadırlar. En son ırelenler için
de fiziyoloji profeaörü manıf Alman 
alimi Vinter Ştein ....mır. Son defa 
kadroya alınanlar arasında Dişçi mek
tebinde rontgen muallimi Salahaıtin 
Mehmet, istemaoloji muallimi Saffet
tin, ortodans muallimi Orhan Abdul· 
!ah Beyler vardır. Fakülte meclisleri 
yarın içtima ederek Üniversitede denı 
aaatlerini, devaın saatlerini tesbit ede
ceklerdir. Derslerin saat -üçe kadar de 
vam edeceği ümit edilmektedir. Şimdi 
ki kadronun bir senelik muvakkat bir 
kadro olduğunu evvelce yazmı§tık. Öğ 
rendiğirnize göre bu muvakkat kadro· 
nun üç sene müddetle temdidi için hü
kümet Büyük Millet Meclisine bir ka· 
nun projesi takdim etm.iftir. Bu vazi .. 
yete göre eıas kadro üç sene aonra 
tesbit edilmif olacaktır. Ecnebi profe
sörlerle yapılan mukavelelerde ha • 
kem olanların h;ui~te it yapmamala
n esas kabul edilmiıtir. Ecnebi profe
oör hekimler yalnız hastahanelerde 
kendi ıervislerinde talebeye ders gös
termek için basta tedavi edecekler ve 
aıneliyat yapacaklardır. Türk profe • 
sör hekimlerin hariçte bir dereceye ka 
dar aerbest bırakılmaları muvafık gö
rülmüıtür. Buna sebep bütçe vaziyeti .. 
dir. Evvelce profeııör maa§lan 500 Ji. 
ra olarak tesbit edilmiıti. Bilahara bu 
mikdar 400 olmuıtur. ileride bütçe im 
kanı bulunursa, hocalann maaşlan art 
tırılacak, hariçle alakaları taınamile 
kesilecektir. 

inkılap enstitüsünde 
Öğrendiğimize göre yeni tesis edi

lecek inkılap enstitüsü için yeni bir 
tetkilat ve kadro hazırlanmaktadır. 
Univeraite bahçesinde inıa edilecek o· 
lan enstitü binası ikmal edilince der .. 
hal derslere batlanacaktır.. Enstitü 
profesörlükleri ilga edihniıtir. Bura • 
da Heyeti vekilece karar verilecek ha 
zr zevat tarafından fahri olarak kon .. 
ferans teklinde tedri&at yapılacaktır. 
Burada takrir verecekler arasında Bat 
vekil ismet Paıa ve Erkanı Harbiyei 
umumiye reisi Fevzi Paşa da vardır. 
inkılap enstitüoünde tedrisat ikişer ay 
!ık devreler halinde olacaktır. 

Öğrendiğimize göre inkılap ensti
tüoüne yalnız Üniversite talebesi de -
ğil bütün Üniversite profesörleri de 
devam edeceklerdir. Üniversite profe 
sörleri için de inkılap enstitüsünden 
birer oertlfika almak m.,cburiyeti ko· 
nulmuıtur. 

varmıştır. Konferanı milli gruplar a
zası ve bundan sonra toplanacak kon ... 
efranslar murahhasları arasında daha 
fazla mikdarda parlamento azası bu· 
Iundurulması lazım geldiği mütaleasın
dadrr!' 

Bu kararın yerine getirilmesi için e
sas teıkili.t ve nizamnamede yapıla • 
cak değitiklikleri tetkik ebnek üzere 
bir komite teşkiline konferans mecli· 
si memur edil.mittir. 

Yugoslavya murahhas heyeti tara• 
fından verilen proje ile esas teşkilat
ta tadilat yapılması hakkında verilen 
ve verilecek olan diğer projeler bu 
komiteye havale edilecektir. 

Kadın işçiler 
Konferans gene dün a.ktamki top

lantısında kadınların çalışması mesele
sini tetkik eden komisyonun teklif et
tiği karar suretlerini , her meslek ve 
sanatta çalışan kadınlar arasında Ücret 
ve ilerleme hususlarında beraberlik 
temini dileğini, kadın İşçilerle çocukla· 
n hakkında sigorta usulü.nün tatbiki 
isteğini de kabul etmiştir. 

Balkan çalışma ofisi 
Bundan başka konferans Balkan 

memleketleri arasında bir ,,Balkan Çil• 

lışma ofisi,, teşkili hakkındaki mukav.,. 
le projesini de kabul etmiştir. Bu pro
je bu ofisin faaliyetini teshil ettikten 
sonra Balkan çalı~ma ofie.injn devam
lı surette temasta bulunacağı beynelmi· 
Jel mesai teşkilatının alacağı kararla
ra Balkan hükümetlerinin riayet gÖs• 
tereceklerini temin etmektedir. 

-~-

Dördüncü Balkan Konf e
• • • 

ransı mesaısını hi tirdi 
Murahhaslar heyecanlı nııtuklar söy

lediler. Gece Aynaroza gidildi 
SELANIK, 11 (Heyetle giden arkadaşımızdan) - Balkan konfe. 

rnnsı gelecek sene Belgratta toplanmak kararile bugün mesaisini ik
mal etmiştir. Kapanma celsesinde Balkan birliği davasını kuvvetlendi· 
ren heyecanlı nutuklar söylendi. 

Reis M. Papanastasyu nutkund o dördüncü Balkan konferansını iyi 
hava olacağını haber veren bir aiti imi semaya benzetti. Konferansa ge 
ne ayni azaların iştirak etmekte olduğunu tebarüz ettirdi. Davanın ta
hakkuku yolunda bunun büyük faydas ıolacağına işaret etti. Bulgar 
baş murahhası da söylediği nutukta nikbin davranmıştır. Heyetimiz na 
mına söz söyliyen Ruşen li.şref Beyin inec tahlilli etlPh; tasvir/P.r/,. tin. 
lu nutku sürekli alkışlarla karşılanmıştır. 

Konferans riyaseti tarafından altı hükıimet reislerine telgratlar çe
kilmiş ve netice bildirilmiştir. Konferansa iştirak eden murahhas he • 
yeller gece vapurla Aynaroza gitmişlardir. Pazartesi günü Seliiniğe 
dönülecektir. 

Köy kanununun iki maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında bir teklif 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Manisa mebusu Relik Şevket Bey 

köy kanununun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralann ilavesini bir lityi
'ha ile teklif etmiştir: "Salgın tutarı nüfua başına yarım lirayı geçmez. 
Bu tutar köylüye ağnam, arazi, bina, kazanç vergilerile maa,ın tutarı 
nisbetinde dağılır. Bu dağıtmayı Maliye tahsildarları yapar." Relik Şev 
ket Bey köy kanununun 21 inci maddesinin de aşağıdaki şekilde dE, ·,. 
tirilmesini teklif etmektedir: "Madde 21 - Köy muhtarı ve ihtiyari 
meclis azalarının seçilmesi her dört senede bir kere yapılır. Seçilmeler 
mutlaka sı.ıbat ayı içinde olur. Ve mart ayında yeni seçilen köy muhta 
rı ve ihtiyar meclisi azaları 29 uncu maddeye göre işlerine başlarlar. 
Günü biten köy muhtarları ve ihtiyar meclisi azaları yeniden seçile· 
bilirler." 

ocakları 
• • 

nızamnamesı Taş 
ANKARA, 11 (Telefonla) - Manisa mebusu Relik Şevket Bey 

tas ocaklan nizamnamesinin 13 üncü maddesinin atideki şekilde de • 
ği~tirilmesini teklif etmiştir: 

Bu teklife göre tas ocakları işletmesi için mahalli hükumete verile • 
cek istidalar sıraya k~narak ve münderecatının sıhhat ve ademi sıhha
ti tahkik olunarak tahkikat netice si idare heyetince mazbata altına a
lındıktan sonra küşadı için ruhsat istenen ocak tahtezzemin imal olu • 
nacak neviden değilse 25 senevi ııeı:menıek ii7.P.rP. .,.,;;,•aadesi verilecek 
tir . 

Türkiye şampiyonu Fener geligo,. 
IZMIR, 11 ( A.,A.) - Bu akşam F enerbahçeliler şerefine C. H. 

Fırkası tarafından Şehir gazinosunda bir çay ziya/eti verilmiştir. Ziya
fette vali Kazım, müstahkem mevki kumandanı Mümtaz paşalarla C. 

H. Fırkası vilibtet idare heyeti reisi Behçet Salih ve lzmirde bulunmak
ta olan Anadolu Ajansı umum müdürü Muvaffak Beylerle mıntaka 
merkez ve lutbol heyeti reisi ve azaları ve bazı zevat hazır bulunmuf
tur. Ziyafeti müteakıp doğruca hareket etmek üzere bulunan Anafarta 
vapuruna gidilmiştir. Türkiye şam 11ivonunu alan vapur saat 19 Aa kalk 
mıştır . . 

Alman sefiri diyor ki: ••Türkiyede 
yaratılan şey hayret vericidir.,, 
BERLlN, 11 ( A.A.) - Sefir M. Nadolny Cenaplan, bir mülakatın -

da aşağıdaki beyanatta bulunmuş tur: T ürkiyede memuriyet yaptığım 
dokuz sene zarfında Gazi Mustafa Kemalin dahice idaresi altında oü • 
tün milli enerjUerden istifade edil erek Türk cümhariyetinin nasıl ku • 
rulduğuna şahit oldum. Bu zaman zarfında Türkiyede .yaratılan şey ha 
yret vericidir. SiY,aset, hars ve iktısat sahalar~nda eskıyen şe>'!er a~ıl • 
mış ve yenileri eski Türkiyeyi tanı yan ~~r~esı ha~ret .ve. !?kdıre .. ugra: 
tacak bir tarzda enerji ile yapılmıştır. Turkıyedekı sefırlıgım muddetı 
zarfında büyük yaratıcı bir şahsiye tin bir memleket ve bir milletin mu
kadderatı için olan ehemmiyetini tamamen görmeye imkan buldum. 
Türkiye ile Almanya arasında harpten sonra devletlerin müdahalesi 
üzerine altı sene inkıtaa uğrayan eski iyi münasebetler benim bütün 
sefirliği;,. müddetince fevkalade iyi oldu. Ve iktısadi ve harsi münase
bat müsait bir inkişaf buldu. Yeni Türkiye hükiimet merkezinden Tür(
milletinin ve onun büyük şefinin sa adeti ve büyüklüğü için çok samimi 
temenniyat ile ayrıldım. 

-

Türk- Macar dostluğu 
Macar hariciye nazırı ayan meclisi 

hariciye encümeninde izahat verdi 
BUDAPEŞTE 11 (A.A.) - Macar 1 eder. Balkanlarda ne Macar menafiine 

ajansı bildiriyor: ' ve ne de TüTk menafi.~ne uy~un olm~-
Hariciye Nazm M. de Kanya , Ayan y.an bir takım_ teıe~~l.'.er vucuda geti· 

meclisi Hariciye encümeninde Başve· rılmekte oldugunu gorup anlamak pek 
kil M. Goemboes ile birlikte ahiren kolaydır. . . 
şarkta icra etmiı olduğu seyahat. hak· .. ~u sebepten dolay~ ~u ~eselede ikı 
kında beyanatta bulunarak bazı kımoe- hukumet arasm~a. daı~ı bır t"."'.as bu-
lerin bu seyahati muzafferane bit ıey lunması çok mühımdır. Ta ki ıcabıft· 

ddetmekte olduklarını bazılarının da da iki hükilmet mütekabil itiıafname m< 
bunu tenkit etmekte olduklarını söyle- cibince harekete geçsinler. . 

• t" Türkiye ile Macaristan arasındakı 
rnış ır. · h k ah d Tenkit edenler, diyorlar ki: Türkiye dostlu~,. bıtaraf!ık ve a ~~.mu ~ ': 

h d ler. yen.iden gözden geçirilme.. namestnın u.zatılmaıı ve butun ıa)ahı-
mua. e e ın T'" k h fil" · Ma · hak si a1eybtarlarınm kampına geçeliden- yettar . ur ~a .. a ı ının.. c.arıs!.an. 
her Türk _ Macar dostluğu ancak kındaki sam•m• teveccuhlerı Turkiye· 
roO:antik bir mahiyet alabilir. Bulgari•- nin Balkanlardaki ahval .ve vukuat. ne 
tan da uzun müddet bu siyasi istika· şekil alırsa. alsın, Mac:ıı:ıstan aleyh~· 
mette çalışmağa icbar ed;lmeğe uzun deki kombmezonlar harıcınde kalacagı-
müddet mukavemet edemez. na ait büyü~ b~~ zamandır. ... 

Nazır demiıtir ki: Türk - Macar Şu halde Turk - Macar dostlugu 
dostl~u~u muahedelerin yeniden tet- haki~i bi~ ~iy~.s~.t eseridi"'.. Zahirde ro-
kiki meselesinde iki devlet arasında müı man~ık gıbı goru.~ekte ıse de yuk~~·· 
terek bir tez mevcut olduğu suretinde da zıkrolunan muşahhas meseleler ıçın 
izah etmek bir hata olur. Bu meselede çok sağlam bir esas teıkil etmekten ha-
hiç bir zaman Macar hükümeti, Türki· fi kalmamaktadır. • • 
yenin müshet müzaheretine güvenme· Dünyanın vazıye!ı 
mittir. BUDAPEŞTE, 11 (A.A.) - Hari-

Türkiye, arazi itibarile tatmin edil- cİye nazırı M. de Kanya Ayin mec· 
mit bir devlettir. Baılıca kaygusu, teı· lisi Hariciye encümeninde dünyanın va 
kilatını yapmak, ikhsadi refahını ve top· ziyeti hakkında yeniden etraflı i~ahat 
raklarının müdafaasmı temin etmek· ve tetrihatta bulunmuştur. Mumaıleyh 
tir. Böyle bir çerçeve dahilinde mua- demi~tir ki: 
hedelerin yeniden gözden geçirilmesi· .,Geçen sene, hiç tüphe yok ki harp 
ne ait metalibata müzaheret siyasetinin tenberi geçen senelerin en heyecanlı· 
bittabi yeri yoktur. sı olmuş ve gerek siyasi, gerek ikt11adi 

Türk - Macar dostluğunun esası- sahada terakki edilmekten ziyade tedeı: 
nı büsbütün ba,ka w.hada aramak icap niye uğranılmış olduğunu göstern1i,tir., 



-

Tez atlar içindeyiz 
Büyük harpten sonra arz üzerın· 

de mühim inkılaplar oldu. Moıko
vada, Ankarada, Berlinde ve Ro
ına dünyanın bundan sonra alacağı 
siyasi şekillere göre yeni yeni ör
nekler meydana çıktı. Bu hamlele
rin yayılıt ıürati üzerinde bir turnu
va yapılmıt olsa Türk inkılabı mu
hakkak tampiyon olur. 

Türk inkılabı dünden yarma at
lamıttır ve bizim için dün asyai bir 
düşünüt ve yafayıf olduğu halde 
ınuasır inkılaplar için tamamile 
bugündür. Bu itibarla yüksek atla
ına rekoru dahi Türkiyededir. in
kılabın yürüdüğü istikamete gelin
ce bu yol en mütekamil medeniyet
lerin daha ilerisini gösteriyor. 

inkılabın ana hatları kuvvetli bir 
ınehabetle inkitaf ediyor. Yarını 
oınuzlarına bırakacağımız inkılap 
evlatları itina ile yeti,iyor. 

Arap harfini, püsküllü fesi, peçe
li kadını, kafesli evi ve sarıklı ho
cayl. tanımayan Mustafa Kemal ço
cukları yeni rejimin havası içinde 
Yaşıyorlar ve yeni Türkiye yüksek 
Ve suurlu bir erkanıharp heyetinin 
id~e ettiği muzaffer ordu gibı cep
henin her noktasından ileri istika
ınetlere doğru yayılıyor. 

Memleketin manzarası budur. 

Yalnız hayatımızın İç ve küçük 
noktalarında inkılabın umumi yü
rüyüfüne aykırı tezatlara düttüğü-. 
lllüzü de itiraf etmek lazımdır. 

Bu tezatlar tıpkı yüksek ve mo
dern bir apartımanın yanında sıkı
tıp kalan bodur, çürük, tahta vıra
neler gibi göze batıyor. 

Bu tezatlar o kadar çoktur ki 
bir çırpıda tespit etmek mütküldür. 
Fakat bunlara hayatımızın her a
dımında, günümüzün her saatin
de tesadüf etmek müınkündür. 
, inkılap sanki üzerimizden kalın 
ditli bir tırmık gibi geçiyor, bizi 
Çerden, çöpten, taftan, çakıldan te
llıizliyor. Fakat itlerin arasından 
kayıp kurtulan çürük, çarık bazı 
llıolozlar bu temiz sahada gene aya 
iınuza takılıyor. 

• • • 
Bayramdan evvel Ankaraya gi-

CJiyordum. Köprünün Haydarpaşa 
iskelesinde vapur bekliyen kalaba
lık arasına sıkıttık. Bayramı anka
rada yapmak için sabırsızlanan 
bir çok hanımlar, mebuslar, vatan
datlar o çürük dubanın, harap tah
taları üzerinde karantine bekliyen 
Buharalı hacıların etüve tıkılmış 
bitli elbiselerini sırt sırta, içiçe bir 
Yarım saat kadar hatlandılar. Tür
kiyenin en medeni bir tehri ile, far
kın en yeni bir medeniyet merke-
2:i olan Ankara arasında yegane ge
çit yeri olan bu çürük tahta enkazı 
arasında bir mebus dostumla bu
run buruna gelmittik. 

- Şurası da bir asrilefle, dedi. 
liaydarpatadaki (Vagon blö) ile 
köprüdeki bu ~skele biribirıne o 
kadar zıt ki ! 

- Evet, dedim, yalnız bu değil. 
Öyle tezatlar içindeyiz ki küçük 
ve mahalli bir gayretle kurtulmak 
kabilken her feyi hükumetten, dev
letten, büyüklerden bekliyoruz. 
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Yunanlılarla ticaret 
Yunan heyeti çarşamba 

günü bekleniyor 
Ay sonunda müddeti bitecek olan 

Türk - Yunan ticaret itilafının tem· 
didi için müzakeratta .. b'?.lunac:-k. Yunan 
heyetinin çarıamba gunu ıehrımıze. ge
lerek Ankaraya gitmesi muhtemeldır. 

Se' anik panayırı 
Eylulde toplanacak beynelmilel Se-

13nik panayınna tüccar ve sanayicile
rimizin iıtiraki teshil edilecektir. ln!'i· 
urlar idaresi ve Sümer Bankın sergıye 
iı tirak edecekleri timdi den haber veril
m•ktedir. 

incir ihracatını tanzim için 
Ozüm ve incir ticaretinin bir elden j ... 

c!are edilmesi faydalı olacağı bazı ta
raflardan ileri ıürülmektedir. ihracat 
ofiıi müdürü Cemal Bi::y, üzüm ve in
cirin inhisar ıddinde bir elden idareıini 
doğru bir fikir bulmamaktadır. 

Cemal Bey demiıtir ki: 
0 - lzmir muhitinde ihracatı tan

zim için, kooperatifler açmak lhım
d1r. Nasıl ki incir kooperatifi, muvaf
fak olmuş bir müessesedir. Bu müe11e
selerin tezyidi mümkündür.,, 

ispanya ile ticaret muahedesi 
Türkiye ile l spanya arasında bir ti

caret muahede11i ırkti çek arzu edilmek
tedir. Bu arzu Türk ilıracat tacirleri 
ve ispanya mahafili tarafından izhar e
dilmittir . 

ispanya sefareti ticaret mümessili hü
kumetine bu hususta iki rapor gönder
miıtir. Ayni zamanda ispanya sefiri de 
hükUmetine Türkiye ile bir ticaret mua
hedesi aktini tavsiye etmiş ve bunun 
her iki taraf için faydalı olacağını bil
dirmiıtir. 

Bu hususta Madritte Türkiye masla
batgüzan ile ispanya bükUıneti ara
sında ilk temaslara başlanmıştır. 

Nakadar kömllr istihsal edildi? 
Geçen birinciteşrin zarhnda Zon· 

guldak, Kozlu, Gelimli, Ereğli ve Amas
ra ocaklarından 162,543 ton kömür İs· 
tihsa] edilmiıtir. Birinciteşrin ayının 
batındaki stok kömür yekünu 103,608 
ton olarak tesbit edilnıiıti. 

933 te dünya t uğdayı 
ROMA, 11 (A.A.) - Beynelmilel 

ziraat enstitüsü 1933 yılında bütün 
dünyada istihsal edilen buğday mikta
nnın 1932 senesindekinden çok daha az 
olduğunu bildirmiştir. 

Yalnız Rus yada hal bunun aksi ol
muttur. Mev&im başlangıcında mevcut 
atoklar da heaaba katıldığı halde dünya· 
nın her tarafında ihraç edilebilecek buğ
day mevcudunun 301 milyon kental ol
duğu, söylenmektedir. Bunun 180 mil
yonu geçen sene mahsulüdür. 

Avrupa dahilinıfe yapılacak talep 
miktannda 19 ve Avruıoa haricinden va
ki olacak taleplerde 10 milyon kental
lik bir azalma olacağı kestirilmektedir. 

ithalatçı meml<ketlerin muhtaç ol
dukları buğday miktarının geien aene
kine nazaran 30 milyon eksik olarak 142 
milyon kental olacağı hesap edilmekte
dir. 
~-----~o------~ 

Harp ölüleri 
Fransız kolonisi dün me

zarlığı ziyaret etti 
Dün mütarekenin yıldönümü oldu

ğundan tehrimizde bulunan Franıız
lar, ba,ta Fransız maslahatgüzarı M. 
Barbier bulunduğu halde harpte ölen 
Fransızların Feriköyündeki mezarları 
nı ziyaret etmi§lerdir. Merasimde ıe· 
faret ve konaoloahane erkanı ile Fran
aız, ltalyan ve Belçika muharipler ce
miyeti mümessilleri hazır bulunmuş
lardır. Fransız muharipler reisi sani .. 
ıi kumandan LaferriCre bu münaıe .. 
betle bir nutuk söylemiştir. Heyet 
bundan sonra Kır(m harbinde ölen 
Fransızların mezarını da ziyaret et -
miştir. Mezarlıktaki merasimden aon • 
ra aaat 11 de Saint - Lonis kiliseainde 
harpte ölen askerlerin istirahati ruhu 
için bir ayini ruhani yapılmı,tır. 

İngiliz kolonisinin iştirak.ile, in .. 
giliz kiliaeıinde bir iyini nıhani ya
pılmı,tır. 

İtalya kıralın1n yıl dönümü 
Dün ltalya kralı hazretlerinin doğ

duğunun yıldönümü olduğundan saat 
1 t de St. Antuoine kilisesinde ayini ru 
hani yapılmıtlır. Merasimde ltalya &e· 

fareli ve konsoloshane erkanı ile ltal
yan kolonisi hazır bulunmuştur. 

ROMA, 11 .A.A. - ltalya kralının te
vellüdü yıldönümü münasebetile bütün 
ı:hir donatılmıştır. Krala yüzlerce teb
rik telrrah e-elmektulir. Kral kılaatı tef
ti1 etmiı ve 1915-1918 harbin~e yarar• 
lıkları görülen cüzitamlara altın madal
yalar ttvc!i eylemiıtir. 

Ali Rana Bey Ankaraya 
döndü 

Birkaç günden beri ıehriınizde bu· 
lunan inhisarlar ve gümrükler itlerini 
tetkik etmekte olan Vekil Ali Rana B. 
Ankaraya dönmüıtür. 

Sıhhiye müsteşarı 
Cenevrede Cemiyeti Akvam sıh

hi komisyonuna iştirak etmiş olan Sıh 
biye Vekaleti müste:arı Hüsamettin 
Beyin bugün ıehriınize gelmesi bek • 
lenilmektedir. 
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HABERLERi ffELEail 

Bar tehlikesi 

Ylll:retta 

Bir yolsuzluk 
Eminönü kadastrosundaki 
yolsuzluk evrakı vilayette 

Eminönünde metrük bazı emlakin 
bazı şahıslar namına tapuya raptedil
diğini ve tahkikat yapılmakta oldu • 
ğunu yazmı,tık. Bu meselede suçlu 
görülen üç memur hakkındaki evrak 
vilayete gelıniıtir. idare heyeti evra
kı tetkik ederek bir karar verecektir. 

Jandarma kumandanı 
Çatalca ve havalisinde teftiıler ya

pan jandarma kumandam izzet Bey 
gelmiş ve dün vali muavini Ali Rıza 
Beye teftiıatı neticesini bildirmiıtir. 

lstanbu'.dan kazanan talebe 
Bu sene lstanbulda imtihan verip 

te müsabaka neticesinde liselerde, 
meccani ve leyli olarak kabul edilen 
kız ve erkek talebelerin isimleri dün 
vilayete bildirilmiıtir. Erenköy kız 
lise•İnde imtihanlan yapılıp ta Ada
na kız lisesine kabul edilenler: Tev
fik kızı Leyli., Arif kızı Seher, Halit 
kızı Selma Hakkı kızı Zekiye, Salih 
kızı Nihal 'Mehmet kızı Vacide, Ha • 
aan kızı ıİayrünnisa, İhsan kızı iti • 
mat, Hasan kızı Muhsine, Recep kızı 
Enise, Ahmet kızı Feride, Şükrü kızı 
Zehra, Arif kızı Ane, Mehmet Mub
lis kızı Cahide Hanımlar. 

Kabatat liaeainde imtihapları kapı
lıp Kayaeri lisesine kabul edilenler: 
Mehmet Esat oğlu Vedat, Mehmet oğ
lu Abdürrahman, Abdülkadir oğlu Sa 
cit, Musa oğlu Mahir, Fatin oğl'? Ne
dim lbrahim oğlu lsmail efendıler. 

Konya liseaine kabul edilenler: Ali 
oğlu lamail, Nuri oğlu Nedim, Meh • 
met oğlu Kemal, Hüseyin oğlu llyaa, 
lıyas oğlu Enver, Esat oğu Ail, Ai Şe
fik oğu Mehmet efendiler. 

Kazalarda eneme 
Vilayet bl\ytar müdüriyeti tarafın

dan kazalarda yapılmakta o!an Eneme 
(burma) ameliyesine Çatalca, Bakırköy, 
Yalova, Şile kazalarında devam edilmek
tedir. Bunlardan Silivri kazasınc!:a ene
me ameliyatı nihayet bulmuş ve 324 
ü buğa ve 26 aı at olmak üzere 350 hay
van burulmuştur. 

lstanbul mıntalcaaında Fatih hayvan 
hastanesinde, Osküdarda Yüksek Bay
tar mektebindeki hastanede de hayvan
ların muayene ve burulmaları yapılmak
tadır. Buralarda bil\imum araba hayva-

Mahkemelerde 

Maarifte 

Millet mektepleri 
Talebe kaydına başlandı, 

60 dershane açıldı 
Millet mekteplerine 'ilünden itibaren 

yeni talebe kayıt ve kabulüne baılan
mıttır. 

Tedrisata 15 teşriniıanide baılana
caktır. Bu sene tehir dahilinde (60) 
dershane açılmıştır. Bu dershanelerde 
(3) bin talebe okuyacaktır. 

Fazla talip olursa yeniden derıhane
ler açılacaktır. Köylerde de millet ders
banel..-i açılmıştır. Bu •.ene tedri~at 
haftada üç gün, cumartesı, pazartesı ve 
çarşamba günleri yapılacaktır. Ak:ıam
Jarı saat 7 - 9 arasında olacaktır. 

Hukukta sınıf dönenler 
Hukuk fakültesinde eylul devresi İm· 

tihanlarında sınıfta kalan talebe namı· 
na vekalet nezdinde teıebbüsatta bu
lunmak üzere iki ki:ıilik bir talebe heye
ti dün Ankaraya gitmiştir. 

Burada da üniversite nezdinde teş"b
büsatta bulunmak üzere ayrı bir heyet 
faaliyette bulunacaktır. 

Zirai tetkikat ıçın 
Halkalı Ziraat mektebi son sınıf 

talebesi muallimleri ile beraber aanayü 
ziraiyeye ait tetk.ikatta bulunmak üze
re ha ak:ıam T ekirdağına hareket etmiş
lerdir. Bu seyahat 4 - 5 gün sürecek
tir. 

-
Yugoslavya sefiri 

Yugoslavya aefiri M. Yankovitcb, 
dün Ankaradan ıehriınize gelmiıtir. 
M. Yankovitch yarın Ankaraya döne
cektir. 

nalından işe yaramıyanlar burulmakta 
ve işe yarayan aygırlara tesa.~üf edildi
ği takdirde, muteber olma~ ubere ~un
lara aıı ıahadetnamesi venlmektedır. 

Hayvan sergisi 
Vilayet baytar müdüriyetince her se

ne açılmakta olan hayvanatı ehliye •er
gisi Dolmababçede eski has ahırlarda 
29 tepfoievvelde açılacaktı. O zaman 
bazı noksanlardan dolayı açılamıyan ser 
gi 30 teırinisani perşembe günü açda
cakbr. 

Bu ayın yirmi ikisinden 26 ıncı gü
nü ak,amına kadar sergi mahallinde 
hayvan kaydına baılanacaktır • 

Ali Fedai Ef. katil mi? 
maznunun aleyhinde Şahitler 

şehadette bulunuyorlar 
Bundan bir müddet evvel köprü Ü· 

zerinde ajans memurlanndan Mabna
zel Suzanı öldürmekle maznun Ajanı 
telaiz memurlarından Fedai Beyin mu· 
hakemeaine dün Ağır cezada batlan • 
dı. Fedai Bey dün evvelki muhake • 
melerine nazram biraz daha durgun 
ve solgun görünüyordu. Muhakemeye 
maznun vekili Etem Ruhi Beyin bir ra 
porile ve mektubile baılandı. Bu ra· 
porda Etem Ruhi Beyin hasta olduğu 
yazıldığından muhakemenin tehirini 
istiyordu. 

ilk fahit .•• 
iddia makamı ve karşı taraf vekili 

bu isteğe itiraz ettiler. Heyeti haki • 
me de muhakemenin devamına karar 
verdi. Bundan sonra fabitlerin dinle .. 
nilmesine baılandı. lık ,ahit Silahçı 
Osman Efendi idi. Osman Efendi Hoç
kis markalı bir tabancayı 15 lira mu
kabilinde vak'adan 15 - 20 gün evvel 
maznuna sattığını söyledi. Ali Fedai B. 
şahidin bu ifadesine itiraz ederek hiç 
bir yerden tabanca almadığını ve cİ· 
nayeti kendisinin yapmadığını söyle
di. 

Niyazi Elendi ne diyor? •• 

lkinci ıahit tramvay biletçilerinden 
Niyazi Efendi idi. Niyazi Efendi vak· 
ayı §Öyle anlatıyordu: 
"- Saat 17 raddelerinde arabamız 

köprüye doğru geliyordu. Bir sea duy· 
dum. Eksoz patlaması zannettim. Fa· 
kat o urada vatmamm zili çekti. Ata· 
ğı indiın. Bir kadın yerde yatıyor. Kan 
lar akıyordu. O sırada vabnanın ita -
reti üzerine ileri baktım. Siyahlı be
yazlı boz paltolu biriıi rüzgardan pal
tosu aavrularak kaçıyordu.'' 

O•man Elendi de evet .. diyor 
Bundan aonra vatman Ounan Efen· 

di dinlenildi. O•man Efendi de vak'a· 
yı daha evvel görmemi,ti. Matmazel 
Suzanı yere düşerken ve Fedai Beyi 
yanından uzaklaşırken gördüğünü aöy 
)edikten aonra: 

"- Uzaklatan bu zattı. Bunun iyi
ce biliyorum. O esnada arkasında bu
lunan palto da arkaamda idi dedi. 

Ko1arken 
Dördüncü ,ahit olarak dinlenilen 

llyaa kaptan da §U şekilde §ahadette 
bulunuyordu: 

"- Ben seyrisefere gidiyordum. 
Birisi koşarak geçti ve koıarken tid • 
detle bana çarptı. Hemen döndüm, 
baktım bu beydi. dedi. 

Ajans memurları diyorlar ki .. 
Bundan sonra Fedai Beyin ve Su • 

zan Hanımın arkadat-1arı otan Ajans 
memurları dinlendi. Ajans memurla -
rından llyas Bey o akşam Fedai Be • 
yin saat 1 7 ye doğru Ajanstan çıktı
ğını, aaat 18 raddelerinde Muzaffer 

Beyle beraber balkonda dururlarken 
Fedai Beyin gelmekte olduğunu gör
düklerini, paltosunun kolunda oldu · 
ğundan rengini bilmediğini, kendisinin 
biraz ıonra yanlarına geldiğini ve çok 
aakin bulunduğunu söyledi. 

Ajans memurlanndan Muzaffer 
Bey de bunlan teyit etti ve sonunda: 
"- Fedai Beyle Suzan Hanım öte

den beri sevişirlerdi. Ajanı idaresi 
kendilerine bir defa bu hale nihayet 
verilmesi için ihtarda dahi bulunmut· 
tu.'' dedi. 

Diğer ,ahitler gelmemi,lerdi. iddia 
makamı bi.diaede mühim bir rolü o · 
lan Fedai Beyin o gün arkasında bulu 
nan paltonun getirtilmesi~ talep etti. 
Ve muhakeme paltonun getirtilmesile 
,ahitlerin celbi için ba,ka bir ııüne 
kaldı. 

Hapsedilecek kaçakçılar 
Dün dokuzuncu ihtisas mahkeme • 

sinde bazı kaçakçıların mahkfuniyetİ· 
ne karar verilmİ§tİr. Kaçakçılardan 
Hüseyin altı ay bapia, 1100 kuruı nak 
di cezaya, Ali İsminde diğer bir ka .. 
çakçı 265 lira ceza 7 ay hapse, Ali 
Riza beı ay hapis, 35 lira cezaya ve 
ayni suçtan Aziz bir ay hapse mah
küm edildiler. 

Başka gUne kaldı 
Dün ağır cezada bir katil mesele • 

ainden ıerik olan Abbas ve Musanın 
muhakemelerine devam edildi. Mab • 
keme heyeti maznunların tabliye i • 
çin müracaatlarını reddederek dava· 
yı batka bir güne bıraktı. 

icrada ıslahat 
Aldığımız malümata nazaran la • 

tanbul icra teıkili.tında idari bazı ta
dilat yapılacaktır. Bundan bir müd -
det evvel müddeiumumi Kenan Beyin 
riyasetinde yapılan bir içtimada bu i
ıin esaslan hazırlanmıttı. Bunun tat· 
bikatma bugünlerde geçilecektir .• Bu 
meyanda her icrada bir tediye me • 
murluğu ihdası muhtemeldir. 

Beraat etti 
Gümrükteki Sekizinci ihtisas Mah

kemesinde, <lün altın kaçakçılığile maz
nun Yaıef Dano Efendinin muhakeme
si rüyet edilmiş ve beraet kararlie neti
celenrniıtir. Müddeiumumilik karan 
temyiz etmektedir. 

Adliye Vekaletinden soruldu 
Gümrükteki sekizinci ihtisas mah

kemeainde dün Mehmet isminde bir es
rar kaçakçı maznununun muhakemeai 
rüyet edilmiş ve af kanunundan dolayı 
takibata mahal olmadığına karar veril
miştir. 

Bu ihtisas mahkemesince şimdiye ka· 
dar af kanı,nundan bilistifade tahliye-

Pollate 

Patlayan barıt 
Bir taş amelesini ağır 

surette yaraladı 
Kadıköyünde Kozyat:ığında tarlada 

açılan kuyudaki ta:ıları barutla patlat· 
makta olan kuyucu Ahmet fitillediği ba
rutun birdenbire ate§ alması neticesi 
kolundan ve vücudunun muhtelif yerle
rinden ağır surette yaralan."llıf ve Cer
rahpaşa hastanesine yatırılmıştır. 

Vapurda hırsız 
Limanımızdan Köstenceye hareket 

eden Esirya vapurunun anbarında mev
cut İpek sandıklarından 20 çile ipek ça
lan amele Cemil yakalanmıştır . 

Kapatılan gizli evler, yaka
lanan yankesiciler 

Zabıtai ahlakiye memurlan son yap
tıklan takibat neticesinde bir hafta İ· 
çinde 8 randevu evini kapatmışlar ve 
burada 54 d: yakın alü~teyi muayeneye 
ıevketmiş,erd.ir. 

Gene ikinci şube yankesici kı mı da 
meşhur yankesicilerden Andaval!ı Ah
met, diıi kmk lbrahim, ve Muammer 
namında üç kişiyi yakalamıı ve bunlar
dan altın, ııümüı ve diğer bazı maden
lerden olmak üzere on bet kadar ıaat 
ve köstek bulmuılar ve bunları elle
rinden almıılardır. 

Mezarlıkta bulunan seccade 
Şehzadebaşında mezarlıklar arasın

da meçhul bir şahıs tarafından bırakıl· 
mı§ olan seccadenin henüz kimin tara
fından ve nereden çalındığına dair ma
lumat alınamamıştır. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

Seccadenin üzerinde 653 rakamlı bir 
marka ve altında lzmir yazılmaktadır. 
Seccadenin çok kıymetli olduğu anla
tılmaktadır. 

Yumrukla cerh 
Haydarpa,a rıhtımında motörcü Ali 

ile Mehmet arasmda bir tahıa meıele
sinden kava:a çıkmış, neticede motör
cü Ali yumrukla Mehmedi yüzünden ya
raladığından yakalanmıştır. 

Tramvaya takılan çocuk 
Ortalı:öyde oturan 8 Yatlarında Ha· 

yİın ismindeki çocuk tramvayın arka
sına asılıp gitmekte iken tramvaydan 
atlamış ve bu sırada tramvayın arkasın
dan gelen ve ıoför Berlatarun idare•İn· 
deki otomobil çocuğu muhtelif yerlerin
den yaralamıştır. 

Çarpan kamyon 
Aksarayda Millet caddeainden geç

mekte olan ıoför Ali efendinin idare
sindeki 3636 numaralı kamyon 6 yaıla
nnda Emine ismindeki bir kıza çarp
mış, elinden yaralanmasına sebep ol
muştur. Şoför yakalanmıştır. 

Kaçak et 
Karagümrükte Neslişah mahallesi

nin Çınarçıkmaz sokağında oturan ba
ntçı Mehmedin evinde kaçak et kesi
lerek satılmakta olduğu haber alınmıı, 
memurlar tarafından yapılan arama ne
ticesinde bir miktar et bulunarak mu
sadere edilmittir. 

Kalp sektesinden 
Be,iktaşta Abbas ağa mahallesinde 

Tunus yokuıunda 132 numaralı evde o
turan bahriye mütekaitlerinden yüzba
tı Behçet Bey dün Kdıçalide Asariye 
caddesinde 47 numaralı bakkaliye dük
ki.nını açmakta iken birdenbire fenalık 
gelerek yere dütmÜ§ ve ölmüştür. 

Belediye doktorunun yaptığı muaye
ne neticesinde sektei kalpten vefat et
tiği anlaıılmıı, defnine ruhsat verilmiı· 
tir. 

)eri icra kılınan maznun ve mahküm
lerin miktarı (33) Ü bulmuştur. 

Geçenlerde toplu esrar kaçakçılığın· 
dan bir sene hapse mahkum edilen ve 
lzınirde, diğer mahallerde yapılan bü
tün taharriyata rağmen derdestine im
ki.n hasıl olmayan Çakır Ahmet ismin
de biri, dün kendiliğinden ihtisas rnah· 
kemesi müddeiumumiljğine müracaat et
miı ve af kanunundan istifade ettiğin
den artık takibinden sarfı nazar edilme
si lazım geldiğini iddia eylemiıtir. 

Bu maznunun da suçu, af kanununun 
dairei tümulünde görüldüğünden hak
kındaki takibata nihayet verilmiıtir. 

Af kanunu, umumiyetle kaçakçılık 
hadiselerini dairei fÜmulünden hariç 
tutmuştur. Esrar hakkında bir hükmü 
kanuni olmadığından eırar kaçakçılığı 
maznunların aftan iatifade etmişlerdir. 

Eroinin iıe inhisara tabi tutulduğun
dan memnuiyetine dair bir kanun var
dır, 

1918 numaralı kanunun birinci m~d
desi de, bilumum inhisara tabi madde
leri satanlar, alanlar ve kaçak olarak 
kullananlar hakkında bu kanun muci
bince takibat yapılacağını amirdir. 

ihtisas mahkemesi, bu itibarla ero
in ko.çakçıbğından suçlu olanların af. 
tan istifade edemiyecekleri kanaatinde
dir. Halbuki Mahkemei Temyiz, eroin 
kaçakçılığından mahkum edilen üç ki
tinin tahliyesine karar vermiıtir. 

Mahkeme, bu huıusta Adliye veka
letinden talimat istemeği muvafık gör
müştür. Bununla beraber, bu muhabe
ratın devamı müddetince eroin kaçakçı· 
lığı suçlarından mevkuf bulunanların de
mı mevkufiyetlerine mahaJ kalmamak 
üzere bu kısım maznunlar da telıliye e
dilmektedir. Adliye vekaletile cereyan 
edecek muhabere neticesine göre, bun· 
lann vaziyetleri kesbi kat'iyet eyliye
cektir. Bu itibarla bu itısım maznunlar 
tahliye edilmek!e beraber, haklarında· 
ki takibat gayri mevkuf olarak devam 
ettirilmektedir 

Fuhu§, sefahat ve habi•likler ne ka
dar kovalarsanız kovalayınız - dikkat 
edilmezse • adını değittirir, gene içi ... 
mize girer. Vaktile Galatada balozlar 
vardı. Hırpani bir ilemin kanlı zevk
lerini tatmine yeltenirlerdi. Her gece 
birkaç polis vıı.k'aları olurdu. Oralar
da kadehle içilen ispirto kan olarak 
vücutten akar, çatal)~ yenilen meze -
!eri bıçakla barsaklardan dııan dö • 
kerlerdi .• Bunlar • guya . kapandı! .. 
Şimdi bunların yerine (bar) adile or• 
taya çıkan fuhuş, sefahat ve kepaze. 
lik müetseseleri kaim oldu. lstanbulun 
ayakaltı olan bütün caddelerinde ve 
semtlerinde eskimit edebi isimler al -
tında ve adım başında böyle bir (bar) 
a rastgelirsiniz. Bu barların içini bilmi 
yen ve şehri ilk defa gören bir seyyah 
"burada ne çok eğlence yeri var!" 
der .. Halbuki .. bu barlar, kapanmış o
lan Galata balozlarile Balıkpazarı 
meyhanelerinin elele vermesinden or
taya çıkmış birer edepsizlik yatağıdır. 
Vaktile baloziara delikanlılar gide • 
mezlerdi. Meyhanelere oraların alış -
kınlarından baıkalan aokulamazdı. 
Şimdi bu (bar) ismindeki çamur ve 
çirkef çukurlarına on sekiz yatında 
gençler, erkekliği içmek ve sarhoş ol
maktan ibaret sanan avareler, yolu .. 
nu kaybetmeye başlamış kadınlar, 
eroin hastaları muhabbet ve se• 
fahet delli.lları, para vuran • 
lar, kumarbazlar, hırsızlar "Ve sabıka .. 
lılar gidiyor ... Biz istediğimiz kadar 
eroin avına çıkalım. istediğimiz ka .. 
dar kaçak rakı fabrikaları bulalım ve 
avazımız çıktığı kadar !por propa -
gandası yapalım ... Beyhudedir: (Bu) 
ismi altındaki bu ahlak, sıhhat değir
menleri harıl harıl nesli övüttükçe bo
ıuna uğrapnı§ oluruz. Kimi anyorsu
nuz? Eroinciyi mi? Başka yere bak· 
mayın. Oradadır. Kimi araıtınyorsu
nuz katili, kumarbazı, insan ticareti 
yapanı, gençleri ayartanı mı? Uzaga 
gitmeyin!. Oradadır ve maa1esef kor
kusuz, pervasız oradadır. 

Kapamalı! Bu beli., bu çamur, bu 
cehennem yerleri kapamalı .• Bazı nok 
talarda kanunun ticarete verdiği mü• 
saadeleri cemiyet namına naul tak • 
yit ediyorsak bu ticarete de artık bir 
gem vurmalı .. Milletin, gençli~in ka
nını, ahli.kını, kadmlann ve aile oca
ğının namusunu, sıhhatini, seli.metini 
alan ve salan bu yerlere ticaret baha
nesi1e müaaade edemeyiz. Bir ailenin 
yegane ümidi olan genci dört gecede 
berbat eden, yarın bir ana olabilecek 
pakize bir kızı bir pe§kir yapan, ço
cuğuna kışlık, evine odun alacak bir 
gafil babanın kesesini bir gecede bo
şalttınveren bu ifrit yataklarına (ti
caret serbesttir) diye gözümüzü yu • 
mamayız! 

Bunlara ne eroin kovalayan mu .. 
hafaza teşkilatı, ne içki aleyhtarlığı 
yapan Y eıilay cemiyeti, ne de po1is 
kafi geliyor! (Bar) ismi altında la • 
tanbuldan Anadolunun en hücra kö .. 
telerine kadar yayılmıt olan bu nesil 
değirmenlerini kapatmak, ilelebet ka
patmak, bunların kara kızıl tilaretle
rini mahvetmek, köklerini kurutmak 
ve gençliğin sıhhatini, ahlikını, ai1e 
yuvasının servetini ve saadetini kur -
tannak li.zımdır. 

Polisin p_nlük itleri arasında. sizin 
benim yevmi me§galelerimiz meya • 
nında bir (bar) ın ne demek olduğu
nu belki düşünmeye vakit bulamayız. 
Fakata etrafınıza bakınız •. On altı ya
şını bulmut ta bara gitmemiı, içki iç .. 
memiı, hatta umumi kadın görmemi~ 
bir genç, pembe elmas gibi ender -
dir. Bu, nesil için, neslin tahsili, neslin 
terbiyesi ve nihayet rejimin sel&meti 
için tehlikedir.Propaganda ile, nasi • 
hatle, cinayetlerin hep orada olduğu
nu yahut tohumu orada atıldığını 
göstermek.le ve nihayet hususi bir teş· 
kilat yaparak bu akrep yuvalnrını bas 
mak, sıkııhrmc.k, giren çıkanları kon~ 
trol etmekle önüne geçmeye çalııma
lıyız. Y okaa gidiyor .. Çünkü anaları • 
mız, babalarımız henüz (bP.r) ne de
mek olduğun ubilmiyorlar. Çocuklar 
da bunun mahiyetini onlara anlatmı· 
yorlar .. Bunlara meyhane dense ora
ya gibneye cesaret edeceklerin adedi 
yüzde ona iner. Zaten onların da bu 
(bar) ismini almalarının sebebi bu • 
dur. Ben olsam. Bunlann adına vergi 
keserim. (Bar) iami altında olan yer
lerden on misli fazla vergi alırım. Ba
kınız hepsi nasıl meyhane olur? 

Kahrolsun (bar) lar, meyhaneler ' 
ve nesli kemiren zevk tüccar lan! 

FELEK 

KU~Uk h11lterler _, 

• lstanbul Emniyet müdüriyeti 
ikinci ıube jkinci kıaım merkez me
murluğuna tayin edilen Emniyet i,te
ri umum müdürlüğü dördüncü §Ube 
memurlarından Kadri lbrahim Bey, · 
birinci ıube merkez memurluğuna ta-· 
yin edilen Nurettin Bey ve Eminönü 
merkez memurluğuna tayin edilmit 
olan Ahmet Nazım Beyler yeni vazİ· 
felerine baılamıtlardır. 

* lzmir tapu sicil muhafızlığı gu
rup müdür vekili ve tapu ve kedaa
tro baımüfetti,i Hakkı Bey dün la
tanbula gelmiı, bir müddet me,gul ol 
duktan aonr,:o Ankaraya gitmiştir. 

,. Hili.liahmer l•tanbul şubesinde 
Ali Pa§Anm riyaaeti altındft dün Öğ· 
leden aonra kazalardaki ,ubelerin he
yeti idarelerinin de iştirakile bir içti
ma yapılmıt ve bazı kararlar veril
miştir. 

---<>--
Bunlar pula taJ:>i değil 
Ticaret odalarının reami dairelere 

müracaatları pula tabidir. Oda umu
mi kiıtiplerile Ticaret ve zahire bor • • 
saları komiserleri, lktısat veki.letile 
diğer mahalli devair arasmda bir kı .. 
sım muhaberatta mutavassıt vazifeıi
ni ifa etmektedirler. Bu itibarla bun· 
]arın müracaatlarının pula tibi olma
dığı alakadarlara bildirilmiştir. 

. 
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ı, ____ R_A_D_Y_O_P_R_O_G_R_A_M_I__.I 
ISTANBUL ; 

18 Gramofon 
19 Orkestra. 
20 Tı.t.nburi Refik Bey ve arkadaşlan. 
21,.30 G?'amofon. . 
22 Anadolu Ajansı, Borsa baherı1 saat ayarı. 

AN KARA,1538m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45! Alatnr .. 
ka saz. 20: Ajanı haberleri. 

V A R S O V A, ı411 m. 
17,35: Sanatk~ .. ların plaklarından. 17,SO: Mu
siki ve ıiir. 18: Muı;ah:ıbe. 18.20 Polonya halk 
musikisi 19,05 MYıa.hAbe. 19.45 Neıeli t•r
kılar. 20,05: Şe~rin artistik heyetinden sah
neler, 20,10: Muhtelif. 20,30: Şuradan, bura• 
dan. 20.SO: Erteai &'Ünün programı. 20,55: Kon 
ferana. 21.10: Hafif musiki. 22,10: Haberler. -
Konferan:ıı. 22,30: Ne,eli nctriyat. 23,35: Spor 
haberlerL 23,45• ViYANA MUSlKISl. 24: 
Tayyareciliğe dair neırlyat. 24,10: Orkeıtra 
konsrenin devamı. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
16,50: Solo b.arpa. muaiki.si. 17.30: Mu.a.Jıabe. 
18: KarJ Bura SS.gan takımı. - Mu•ahabe. 19, 

35: Budapeı".e halk korosu tarahndan kons~r 
(Konservatuvardan.) 20,30: Muh~elif ~onfe
feran•lar. 21,25: Herve'n.:.n eaerlerınden uç p~r
c:lelik 0 Li.li,, opereti. 23,35: Donapalute otelı.n
d.en nek1erı.: Caz musikiai.. 

V ı Y A N A, 518 m . 
18,15: Çay xamaruna mahau.s" muaik&. ı~.~S: 
Muhtelif musahabeler. 2!.,05: Avusturya" ısım 
li akeç. 22,35: Ricbard Waanerin "Sie&friedn 
iaimli opera temaili (Büyük operadan naklen.) 

MILANO - TORINO - FLORANSA 
18: Karııık konser. 19,05: Haberler. - Plak. 
21,35: 11Dollar ve Condel,. iai.mli Niır.iain. ope .. 
re ti. 

t"RAG.488m. o 
18,20: Pli.k. - Almanca neıriyat. 20,10: "'Bir 
Türk köyünden hatıralar., iai.mli konferans. 
20,25: Çocuklara mahaua koaıer. 21,0~: Bent!IS 
takımının b•ndo mu~.ikaaı. 22: Komedi. 23: Son 
haberler. - Scbrammel muaikisi. 

t{ o M A. 441 DL 

18~0: Taga.nn.i Ye arlceatra ko1'aeri. 22.JS: 
"'Au•terli.t:ı.in güneıi., iaimli temıil. 23: Karı· 
tık netriya.t. - haberler. 
BÜKREŞ,394m. 

10: Ayin. 11,30: Ruhi neıriraL 11,45: Ruhi mu· 
ıiki. ( pli.k.) 12: Hafif musiki upli.k. 11 13: Ka
rı,ık mu&!.ki (plak.) 14,15: HafiE muı~ki "plak., 
17: Kö,-lü neıri.yab. 1Sıt Jan Marco orkestrası· 
nın hafif musiki.si. 19: Haberler. 19,15: Kon· 
teri.n devamı. 20: Derı. 20,20: P!lk. 20,45: Haf 
tarun baherler.i.. 21,05: Mee Emilia. Gu.teano 
tarafmdan taeanni (opera rc:faL:atile.) 21.25: 
Radyo orke.atraaı. 22: Konferana. 22,20: Or ... 
keatranın deva.mı. 23: Caz.hant. 

R R E S L AU, 325 m. 
18,20: SH.isyaya a:.t neıriyat. - Musahabe. 20: 
Berlinden naklen orkeatra kon•eri. 23: Son ha· 
herler. 23,35: Berlinden naklen: Neıeli hafif 
muaiki. 

13 Teşrinisani Pazartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
18,30 Fransızca dera (llerlemiı olanlara) 
19 Münir Nurettin Bey ve arkadaıl$.1'1. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Bor•a ha.beri, saat ayarı. 

A N K A R A. ı538 m. 
12._._30: Gramofon. 18: Alaturka saz. 18,45: 
Da.na mu•ildsi. 19,20: A!atur-ka aa:ı.. 20: Ajan• 
haberleri.. 

V A R S O VA, 1411 m. 
17,15: Klarinet musikisi. 17,45: Der11. 18: Caz 
crke11tr<J.!U. 18.55: Zirai muahabe. - Konferan!ll 
19,25: Kurt Engel tarafından piyano kon•eri. 
20,10: Muhtelif. 20,30: Polonya J:ı.alk ve yükaek 
muaiki parçalan. (pli.k.) 20.SO: Mu•ahabe. 21: 
Polonya iıt~klitli. 15 c.:. yıldönümü: münaaebeti
le konferan•. 21,05: Leo aUin eserlerinden 
"DOLLAR. PRENSESi.., operetten da.na mu
sikisi. - Mus!\habe. 24,10: Dan11n devamı. 

RUOAPESTE,550m. 
17.DS~ Kadın ıı.aati. 18,0S: Ceorır Guttenberg 
•alon takımı. 19,45: Keman kon•eT:. (Piyao re
fakatile.) 20,20: Kon!cıran•. 20,20: Sahibinin 
aesi plakları. 21,35: Haberler. 21,55: Konferans 
.- Müteal.. -'..>e n O:::ıera '>rkestra..ı tarafından 
konser. (Erne•t Dohnanyi idareıinde.) Z2,55: 
Hava ra9oru. 23,55: Britanya oteli.nden nak
len Kral Veres Siıııan takırrunın konaert 

V 1 Y A N A 5!8 m. 
17,45: Ge-nçlere mahsus programı. 18: Eski 
Viyana aokak muaikisi. 18,30: Şarkılar ve ha· 
fif hava!al', 19.10: Muhte!: f musahabeler. 20,0S 
Neteli. mu!":.ki. (Holzer takımı.) 21,35: Bulgar 
hesteleı-i "Senfonik musiki . ., 23: Bar musikisi. 

MILANO - TORINO - LORANSA 
18,15: Bala.la.yka orke.strası (Ru• takımı.) 20: 
Haberler. - P!Ak. 20,25: Ecneb,;. lisanile ha
berler. - Plik. 21, Haberler. - Plak. Kon
aeri. 22,20: Tem.sil. 22,50: Oda musiki.si. 23,35: 
Dana pi.akları. 24: Son haberler. 

P R A G~ 488 m. 
18,30: Plak. - Ders. 18,50: Plak. - Musaba.~ 
bıı:. - Almanca netriyat. 21,15: Orkestra kon
•eYİ. 21,45: Piyano kuartet kon.serl. 23; Son 
haberler. - A!manca haberler. 

ROMA, 441 m. 
17,45; Çocuk musikisi. 18,35: Kar-tel kon•eri. 
19,45: Ta2"anni, 21.05: Taganni. 21,35: Haber· 
Jer .. 22,20: Ha!if orkestra konseri. 
BÜKREŞ,394m. 

13: Haber!er. - Pli.k. 14: Haber!.l!!r. - Plik. 
18: Radyo orkeatrı:t.sı. (Fucik. keteolbey, Schu
bert, elemua, Ellis.t, Sgambarttinin eserlerin· 
den.) 19· Haber!~r. !9.20: Yunan tarklları. 
19,35: Radyo orkestrası ( A!man Şindemarun 
eserlerinden.) 21,05: Kartel Theodoreaco Re
tnayeut' lc:Qnaeri. 21,35: Konferans. 21,45: Mr. 
Mihal Axente tarafından ıark:ılar. (Schubert, 
Rubinstein, Maacagni, Rosajni.) 22,15: Zimbal 
konseri. (Beethoven sonatı op. 106) .. Haberler 
23: R-:>men bı!':•, orkestraaı. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Neş.eli nıusiki. . 20,05: Sc.huberte ait musi
kili Vf' söı:!ü neır.i.yat. 21,05: Halk senfonik 

konseri. 21~25: Mu5ahabo "t'e ha.herler. 24: Plak 
ile t'CVÜ. 

14 Teşrinisani Salı 
ISTANBUL t 

18 Gramofon 
19 Oı:kestra. 
20 Bedayii musiki be,.et • , 
21,30 Gramofon. __ ........ 
22 Ana.dolu Ajansı, Bor•a haberi, ta.at ayarı. 

A N K A R A, ı538 m. 
12,30: Gramofon. 18ı Orke•tra. 18,45: Alatur
ka aaz. 20: Ajana hal:.er1eri.. 

V A R ŞOVA. ı4tı m. 
18: T ara.nni ve hafif haberler. 18,55: Zirai 
rnu.,.ahabe. 19~0: Caz musiki•İ ( pl.i.k ile.) Muh
telif haberler va. 21,05: 15 inci iatikl&ljn yıl
d.Qnümü münaaebetile konferan•· 21,20: Sen
fonik kon•er. 22.20: Romen tefrika.ar. 22.3$: 

)<onaerin devamı. 23.20: Spor haberleri. -
Dana musikisi. (Oa•a Caı:inoaundan.) 24: 
Tayyarecilik. - 24,10: Dansa devam. 

B U D A P E Ş T E. 560 m. 
17,05: Hikiyeler. 18105; Piyano re.faka.tile •o· 
1o flüt konseri. 19,05: lı•lx muaikiıinaslar 
tarafmdııt,n •enfonik konser. 19.SO: K..onferant. 

· 20 35: Ri'tbrad WaperjD' eserlerinden "Rhein· 
ıııo'ıd (Rayngold) opera tem.ili ' 11Bu.dapıe.1te 
biiyük opera.aında.n naklen.-,, Miiteakiben Alek· 
aandre Bura SigJln takirnı. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
18.25; Piyano • keman kon•eri. 19.10: Mu•a
habe. 19,35: Der•. 20: Orkeatra konseri (K.al· 
bestin idare•inde ve Stra.u•aun eserlerinden.) 
21,20: Melodram (ıarkılı piye•.) 22: Neıeli 
musiki. 23150: Dana pli.kla.rı. 

MlLANO - TORINO · FLORANSA 
18,15: Dana musikisi. 19,45: Hal;ıerler. - PJi.k. 
20: Haberler. - Plik. 20.25: Habe.t'ler. - plik. 
21: Pfi.k. 22: Opera temsilini nakil. 

PRAG..488m. 
18: Plıilc.. - Musahabe. 19,35: Almanca neıri
yaL 20,10: Karııık neıYiyaL 23: Haberler -
pli.lr konaerL 

R O M A. 44ı tn. 
21: Haberler. - Plalı:. 21..$0: Karıtık kon•er. 
22,35: 11Çilek •epe\:çiği" isimli J;em.sil. 23: Koa• 
•erin devaını. ~ Müteakiben: Dana musikisi. 
BÜKREŞ,394m. 

13: Haberler. - Pl&.k. - Haber1~r. 18: Motzoi 
orke•traaı (Karııık konaer.) Ha.herler. 19,05: 
Konaerin devarru. 20: Üniversite d~•i. 20,20: 
Pl.i.k. 21: Mel Valentine tarafından ıarkıla.r. 
21,25: Radyo orkestra.at (Nonne Oteskonun 
idare.sinde •enlonik konser.) 22.~ Ecnıehi lİ•anile 
koofeyana. 22,15: kon•eria dcv&DlJ. 

BRESLAU, 325 m. 

21~15: Ev muaiki•İ. 21,45: "Anna • Liese., iaim-_ 
li tem•il. 23: Siyaai: mü.aa.ha.be. 23_s(); Hafif mu· 
siki ve dana parça.ları. 

15 Teşrinisani Çarşamba 
ISTANBUL ı 

18 Gramofon 
19,15 Hazım Bey tarafından Kara:röz. 
20 Kemani Reşat Bey ve arkadaılan , 
21,30 Gramofon. ., A 
22 Anadolu Ajan•t, Borsa bal>eri, saat ayarı. 
A.NKARA,ı538m. 

12,30: Gramo~on. 18ı Orkeatra. 18,45: Dana 
musikisi. 20: Ajana h.berleri. 

V A R $ O V A, ı411 m. 
16,45: Trio Brabm• kon•eri. (piyano refakatiw 
le.) 17,15: Çocuk neıriyatı. 18: Ş~rkılar, hafif 
parçalar. 18,20: plyano konael'i, 18.SS: Zirai 
musahabe. 19.ZS: Kahvehane muııikiai. 20,05: 
Polonya istiklilini-n 15 lnci yıldöniimü münase
betile konferans. 21,20: Hafif musiki. 22,201 
Balkan farkıların~a Polonya Kra!lan (musa• 
h.abe.) 22_35: Piyano - keman konseri. 23,20: 
Tayyarec-ilik. 23.,30: "Adria., kahveainden: dans 
musiki•i. 24: Tayyarec.: lik. 24,10: Danı. 
BUDAPEŞTE.550m. • 

18,05: Sahibinin sesi plakları. 19,05: Tefrika. 
19,35: Macar yayb aletler muıik.:. heyeti tara
fınd.an konaer (Beethoven, Wotner.) 20,35: 
Skeç. - Haberler. 21.35: Memleket b.lammrn 
Fran:z. Liııtin eserlerincl~n konseri. (konacrva
tuvardan nak!eın.) - Müteakiben Britanya o .. 
telinden Sigan musikiai. 

V 1 Y A N A, 5ıa "'· 
18: Hafif mu.siki (plak.) 18.25: Musahabe. 19: 
"Nibelungenin cenıi., iaimli Waınerin opera 
temsili. 23,55: Muhtelif 24: Akıam kon•eri 
( plik ile.) 

MILANO TORİNA FLORANSA 
18,15: Taganni. 19,45: Haberler. - Plak. 20: 
Haberler. -Plik. 21,35: PlAk. 22: Opera tem• 
•ili. 

P R A G. 488 m . 
18,40: Pli.k. 19: Pl&k. - Mu•ababe. 19,35: Al
manca netri.yat. 20,15: Ders. ve Neıeli sö:r. ve 
tarkılar. 21: Mu•a.habe. 21,10: Senfonik kon· 
ıer. 23: Son haberler. 

ROMA, 44ı m. 
18,20: Radyo orkeatrıt.sı. 22: Operada verill!!
cek temsili nakil.. 

BÜ KREŞ, 394m. 
13: Haberler. - Pli.k. 14: Haber!er. - Plik. 
18: Radyo orkestrası. (Weia•hlühte, L, Werb~ 
Leuschner, Mos21:kuwsky, ketelbey, Maecagi.) 
19: Haberler. 19,15: Radyo orkestrası Paul 
Abraham, Morena. Crünfeld, Siede, Postupe.) 
20: On:versite dersi. 20,45: Konferans. 21: Pi
yano refakatile kartet konaeri. 21,30: Konfe
ranıı:. 21,45: Mme Veturia tarafından taganni 
(Kornwold, Brahms.) 22,05: Harpa aolo. 22,SOl 
Romen halk mu•ikisi. 

B R E S L AU, 325 m. 
20: Bruckneria eserlerinden konser. 21,05: Ak. 
tam haber~eri. 21,15: Skeç.. 22: Radyo orkest
ra•• tarafnıdan oda musikisi. 23,05: Haberler.• 
Dana musiki.ile hafif parçalar. (Temor Hel
mut Hallendorfun i-1tirakile.) 

16 Teşrinisani Perşembe 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
19 Orkestra , 
20 Kemal Niya:ı.i Bey ve arka.daıları. 

Milliyet'in edebi romanı: 38 . ""' . 
KIR (l(fC.-

;....ıı;;;.;..... _______ B UR HAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

Kaşki Erzurumdan haber sorma
saydım. Hakikaten acaba mektuba 
cevap gelmiş mi idi? Artık ne ro
man okuyabiliyorum, ne çalışabili
yorum. 

·lçimde bir korku var. 
Bereket versin Reşit Bey erken 

geldi. 
iki de misafiri vardı. Asıl if za. 

manı şimdi başlıyor. Bu hayatı o 
kadar sevdim ve alıfhm ki ! 

Mahir Bey dediği saatte geldi. 
Reşit Beyin odasına girdi. Onlar 

biribirlerile teklifsiz. • senlibenli 
konuşuyorlar. 

Biraz sonra Reşit Bey beni çağır
dı: 

- işin yoksa Mahir Beyle git 
kızım, dedi. Bu akşam benim acele 
işim yok. 

İşim olduğunu söyl"yebilirdim. 
Fakat Reşit Beyin yanında ayıp o
lacaktı. 

H" zırlandım. 
l)aha otomobiıe girerken: 

- Akşama çok vakit var. Biraz 
dolaşalım. Arnavutköyüne gidelim. 

Sana Boğaziçini göstereyim. dedi. 
Bir şey söylemedim. 
Otomobil Galatadan düz bir 

tramvay caddesine saptı. 
lstanbulun ancak Galata ile Şişli 

arasını adamakıllı bellemiştim. 
Bir cuma da hanımefendi beni gü
zel bir. yoldan Trabyaya götürmüş· 
tü. 

Mahir Beye: 
- Erzurumdan haber aldığımzı 

söylemiştiniz efendim, dedim. Me
rak ediyorum. 

Kısaca cevap verdi: 
- Gittiğimiz yerde konuşuruz. 
Otomobil deniz kenarında dur-

du. 
Şoför Azizin yüzünde ilk defa 

fena bir tebessüm gördüm. 
Mahir Bey sol taraftaki büyük 

bir gazinoya doğru yürüdü: 
- Yukarı çıkalım. Daha iyi de

di. 

MiLLiYET PAZAR 12 TEŞRiNiSANi 1933 

2ı,30 Gramofon. 1 lll[U .. All. 
22 Anadolu Ajansı, Bor.sa haberi, saat ayarı ................. -•• • ,_: • - ;;! ' - • - • ~· 

ANJ<ARA.ı538m. . ___ ........ . 
12,30: Gr&JD.ofon. !8: A.!.a.turka şaz. 18,45:Vı
yolon.sel konseri (Edip Bey tarafından.) 19,15: 

NAŞll' 

Alaturka 5az. 20: Ajana haberler.O.. 
V A ı>. Ş O V A ı411 m, 
17: Hastaları teselli . 17,45: Derı. 18: Ope 

ra pli.kları. 18~0: Org kon•eri. 18,55: Bah
çevanlara ma.haua neıriyat. 1905: Konfe
t'ans ... 19.20: Pli.k. • Mulıtelif sözler. 20: 
Şür!er ve ac:.i.J"e. 20_25 Litvanyan~n Cümhu• 
riyet ili.ru senei devriyesi münasebet,;.yle mu
sikili neıriyat. 21.55: Haberler. 22,05: Tek· 
nik neırfyat. 22~0: Piyano ve ,,iyolonael He 
Chopin' in eserlerinden 'ıttÜrekkep konser. 
23,05 Frannzca konferans. 23..20 Spor • 23,30 
Dana muaikisi ... Tayyarecilik - Dan• muai
L:iai. 
BUDAPEŞTE 550m. 
17,05: Masallar. 6 Haberler vs.. 18,0S: 

Matmazel Marıırer!t Karaaonyi taraFından ve 
Sigan musikisi. refa.katiyle Macar halk tar~· 
ları. 19,0S: Şiirlel". 19,35: Orkestra konserı. 
(Macar eser-lerinden). 20,35: Muhtelif. 21,15: 
Columbia pli.klan. 21.45: Haberler. 22,0S: Ka 
rı1ık neıriyat. 23,05: Hava raporu. Müteaki
ben: Siga.n musikisi refakatiyle Macar 1arkı· 
lan. 

v 1 Y A N A 5!8 m, 
18.25: Plitk konaerl. 18,55: Oakar Joo3l 

takımı taraflndan dana ve operet parçaları. 
19 40: Aylık dünya haherler .icmali. 20,10: 
AilMAND TOKATYAN ittirakiyle ve Piy .. ~ 
no refakatiyle t.l'anni. konaeri. 21,05 Haber• 
ler. 21,20: Müsal:ıabe. 22.35: Karııık konaer. 
23,45: Dana plikları. · 

MlLANO - TORINO FLORANSA 
18: Kadın saati ... Pli.k. 19,40: Haberler ... 

Plak. 20: Haberler, - P)i.k. 20.25: Haberler. • 
Plak. 21: ICe:r.a. 21,45: Operet. 

PRAG '-88m. 
18,55: PIAk. 19,30~ Almanca neır1J"at. 20: 

Smetana'n,n "LIBUSCHA" operası. 23,45; 
Haber1er. - Radroya film.. 

ROMA 44ı m. 
!8,20: kadyo orkestra••· 19445: Haber!eT. • 

Plak. 21,20: S•rkılar. 22: Opera temsilim na:._ 
kit. J 

B 0 K R E EŞ 394 m. 
13: Bor•a haberlerL • Pli.k. 14: Haberler. • 

Pl&.k. 17: Mektepli ne,rlya.tı. 18: Radyo or
kestrası (Balet mu•ik.İ•İ). 19,35: Haberler. 
19,15: Banjo aletiyle ıslık refakatiyle kontıer. 
20: PIUc. 20 .. 15: Konferana. 21 .. SO: Mme Olga 
Solomoneanu tarahndan taıann! (Serenat, 
Gürcii ve Romen tarlala.rı). 22,15: Plak. 23; 
Halk Romen musikisi. 

R R E S L A U 325 m. 
21: "Wiener Blut" (ViYANA KANI) isim 

li Johan Strauas'un op~reti.. 24,10: Dana md· 
ıi.kisi. 

17 Teşrinisani Cuma 
ISTANBUL : 

12,30 Türkçe Gramofon aeıriyab l 
18 Gramofon 

19 Orkestra 
20 Hn.nımlar Heyeti. 
21,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, •aat: ayarı. 

A N K A R A, ı538 m. 
12,30! Cramo~on. 18! Keman konser1 (Ekrem 
Zeki BeY tarafından.) 18,40: Fransızca. ders 
19,15: Gramofon. 20: Ajan• ka.berleri. 

Bahçe mit sinema 
perdesi mi? 

Havayı güneşli gördüğüm sa • 
bahlar, saat 10 ile 11 arasında, 
Sultanahmetteki yeni parkın önün
de dol14mağı, bir zamandan beri 
adet ettim. Bu hem eğlenceli, hem 
de birparça yürümek fırsatını ver
diği için faydalı oluyor. Dün sa • 
bah gene orada idim. Parkın öbek 
öbek açan çiçeklerini seyrederken 
tanıdıklardan biri gözüme ilişti. 
Selamlattık. Sordu: 

- Yeni parkı nasıl buluyor -
sun? 

- Güzel! dedim, yalnız nasıl 
anlatayım, haremi hatırlatan bir 
hali var ki hiç hoşuma gitmiyor! 

- Acayip ... En modern bir bah 
çe ... Nesini beğenmiyorsun? 

- Nesini beğenmediğimi bil • 
mem... Yalnız 'unun için beğen • 
miyoruın: Bana eski kafes arkası 
:ı:evgilerini hatırlatıyor!. 

Sonra izah ettim: 
- Hani evlerinin etrafında sa • 

atlerce dönüp dolaştığımız sevgi • 
liler yok muydu? lşte onlar gözü
mün önüne geliyor ... 

Gene anlamadı, o zaman, bu ka· 
pısız bahçeyi çepçevre kaplayan 
boyalı demir parmaklıkları gös • 
terdim: ) 

- Baksana, canım, deminden 
beri kabe gibi etrafında dolaşıyo
ruz da bir türlü içerisine giremi • 

,.. L ..... ! 
yoruz. ·-

Muhaveremiz burada bitti. 
Şimdi müsaadeleri olursa b~h. • 

çeler müdürü beyden sormak ıstı· , 
yorum: 1 

- Sultanahmetteki yeni park 
·sinema perdesi mi ki herkes uzak. 
tan seyretmekle kansın?. 

Cevabını gene ben veriyorum: 
- Sinema bile olsa ayakta de • 

ğil oturarak seyredilir!. 
Acaba yanılıyor muyum? 

Büyük 1an' atkarlarımııın 
çevirdiği 3 kısımlık 

studyosunda 
komedisidir. 

DENİZ KIZI EFTAL YA H. 
Büyük sahnelerle 1 P E K F İ L M' de hazırladığı 

A Y Ş E K 1 Z ve Ç O B A N şarkısı, bestekarı 

Tanburi R E F 1 K Bey 

·-Pek yakında 1 P E K sinemasında - (9737) -

Mi'raç gecesi 
lstanbul Müftülüı'Zünden :· 
Teşrini saninin onbeşinci Çar

şamba günü Recebin 26 sı olmak· 
la yevmi mezkür akşamı (Per· 
sem be) .e:ecesi levlei mi' rac olduğu 
ilan olunur. 

Y•nl n•frly•I 

Cinayet ve ceza 
Haydar Rifat büyük bir gayretle 

hemen her on bet günde bir eser neı
rediyor. Kültür serisinin 12 inci kita
bı olarak yeni liôr eseri de dün ç:ktı. 
"Cinayet ve Ceza'' admı taııyan bu ki 
tap Daata.yevski'den tercümedir. Mu· 
vaffakıyetli bir tercüme, kıymetli bir 
eser 'olan bu kitabı tavsiye ederiz. 

Tekirdagı için kıymetli bir eser 
Tekirdağı Ticaret ve sanayi odaıı 

tarafından cümhuriyetin onuncu ytlı
münasebetile bir broıür neıredilmiı • 
tir. iyi bir tabı ve güzel resimlerle süs 
lenen bu broıür muvaffakıyetli bir e· 
aert ayni zamanda vili.yetin on sene • 
Jik inki~aflarmı tesbit eden bir veai • 
kadır .. içinde Maarif, Ticaret, Ziraat, 
Sıhhat, belediye, idare faaliyetleri ve 
aair meseleler, grafiklere istina'1en 
izah edilmiı, vili.yet erki.nının resim.
leri de konmuıtur. Bu kıymetli eser
den dolayı mürettiplerini tebrik ede
riz. , 

Elif Naci 
On yılda 

,.. __ Pazar günllnlh:ü __ .. 

Hoşça geçirmek ister misiniz? 

ASRI SİNEMANIN 
mükemmel programını görünüz: 

DEMİR 
PENÇE 

muazzam Fransızca sözlü filmi 
Sahnede: 16,S matioeaile suva· 
rede zengin varyete programı 

[9741] 

Konser 
13 Teırinisani ak§amı Saray aine • 

masında bir konser verilecektir. Prog• 
ram §Udur: 

l - Sinema 
2 - Mozart, Piyano kuvartet (Sol 

minör) Allegro • Andante - Rondo 
(A!legro) 

3 - Mozart Trio (Mi bemol) An
dante • Menuetto - Rondo 

4 - Brahma Piyano kuvartet (Do 
minör) op. 60 Allegro non tropo • ak
erzo (Allegro) Andante • Allegro • 

' Komodo 

Müessif bir irtihal 
Selanik eırafından Ahmet Bey za

de AH Şevket Beyin kısa bir hastalık• 
tan sonra dün akıam vefat ettiğini te; 
essürle haber aldık. Merhum hayrı 
sever fazilet sahibi bir İnsandı. 

' bir Cenazesi bugün saat on • 
de Kurtuluştaki hanesinden kal~-, 
caktır. Kederdide ailesine taziyetlerunı"1 
beyan ederiz. 

V A R S O V A, ı 412 m. '""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'""'"""" 17.45: Operet muaiki•İ. 17,40: Revü. 18: 

M. SALAHATTIN RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif Na
ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki resim ha
reketlerini hülasa eden bir kita-

lST ANBUL BELEDiYESi 
SEHlR TiYATROSU Seav muajkisi. 18,55: Mil.sahabe. 19,25: Danı. 

plakları. 20,25: Pazarlan nerelere gitm,eli?. -
Müsahabe. 21~05: Muf'.:.ki hahi•leri. 21,20: Sen
fonik konser. - Tefrika. 23,45: Spro haberleri. 
23,55: Pl.iklar. 24: Tayyarecilik. 24,10; Plftk 
kon•eri. 

B U D A P E S T E, 550 m. 
18,05: Ge2:a Navy tarafından piyano kons-eri. 

18,45: Tol•toi hakkında konferana ve plaka 
çekilmİ! seslni neıir. 19,0S: Konferans (Bu
dape11te bakkındal, 20,15: Harici aiya.siyat. 
20,35: Büyük operada verilecek opera temsili· 
ni nakil. (lstirahatlerde müsalıabeler), Müte• 
akıben cazbant:. 

V 1 Y A N A, 5ı8 m. 
18,25: Piyano konseri (Bralnns, Haende~) .._ 

19,10: Muhtelif baberler. 20: K.artet takml ile 
eski ve yeni operet parçaları. 20,55: Saat a
yan haberler. 21: "Günahlar gölii., isimli pi
yes.' 23,0S: Son haberler. 23,25: Da.na musiki
si. 

MILANO - TORINO - FLORANSA. 
17,45: Çocuk köıeai. 18,15: Oda musikisi. 

19,45: Haberler. - P13.k, 20: Habel'ler. • Plak. 
21: Habuler .• Konser. 21,45: Koro taa•nıni 
heyeti. 

P R A G t 488 m. 

22 Anadol..ı Ajansı, Boraa haberi, •aat ayart. 
"'- ı'lı! K A R A. 1538 m. 

12 30· Gramo!on. 18: Orkeatra. 18,45: Alatur
ka' s~z. 19,30: Dans musikisi. 20: Ajan• ha· 

1 
berleri. 1 

V A R ~ O V A. ı411 m. 
18: SaHst sanatkarlar tarafından poyano · ke: 1 

man konaer-İ (Mozart, Brahma, Paderewaki, ı 

Ha.ende), vs .. ) 18,55: Köylü gençler~ mabaua J fıı·n•ı••••••••····~~~ 
program nıetri. 19,05: Konferans vesa.:.re, 21,05: 8356 
Edebiyat. - Ta.gannili konser. 22.05: Mus_a~a: 
be. 23,20: H'llfif mus.iki. 23,05: Da_n.a muınkı.aı. 

bıdır. Fiyatı 20 kuruoı,tur. Her 
kitapçıda bulunur. 

(Adria kahvooinden.) 24: Tanarec•hk.-24,ıO Jstanbul asliye mahkemesi 6 mcı hukuk 
Dan•ın devam-ı. dairesinden : Server Hanrm tarafından 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
18,35: lsviçre salon takımı ta.~afından konser. Kadıköy Kalamtf caddesi 17 No.lu Tahsin 
19,05: Jngilizce derı. 20,0S: Şnr-ler. 20,40: Me.d Beyin hanesinde Mükim iken mahalli i
rigal gecesi. Beynelmilel tanınmıı eserlerden. kametı" me,..hul olduğu ·anlaşı,1,af..ı; Ahmet 
mürekkep büyük kon.ser (İtalyan, lapa.nyo,..1, ~ 
Felemenk, İng~liz, Fransa ve A!ma~ beslek~- Kimil ef. aleyhine ikame olunan bo~anma . 
larımn ea.erlerınden.) 21.45: Haher .. er. 22,0S. d • • hak 2 12 933 
Baro• kabveıinden Sigan mu.sikigi. 23,35: Ha- avasının ıcrayı mu emesı .. -
berlcr. - Müteakiben: Opera orkeıt:raıurun kon cumartesi saat 10 tayin be bu bapta imla 

ıeri ı kıl nan davetiye varakası mahkeme di-
" 1 Y A N A, 5ı~ m.f ('k . d') ıg,zs . vanhanesine talik ve onbef gün müdd,t. 

18 15 : Şarkılar. 19: -on e.ran~ ı tiaa. ı. • • .. ·•- • , ... 
Teknik ne,riyat. 20: Tag;ıı.nnih •~nfonik. kon•er. le ilanen teblıgı karargır olmuş o_dugun-

1 
21,20: Haftanın icmali 22,05: Vıyana .fılhe.rm~- dan yevmü ve vakti mezkUrda lstanbul as 
nik takımı tarafından: ltalyan eıerlerınden bu-

Buaktam 
saat 21 de 

BiR KAVUK 
DEVRİLDİ 

Yazan Müsahip
sade Celal Bey 

Halk gecesi 
8429 

lailliyct 
""rın umdesi "M 1 L L l Y E T" tlr. 

ABONE OCRETLERl: 
Tii:rkiye lçi.ıı 

L K. 
4-
7 50 
14-

Hariç İ.çİD 
L. K. 
s-

14 -
28-

18,10: Kartet konseri. 19,25: Almanca netri· 
yat.. 20,15: Dera. 20,30~ Bando halk orke.stra.sı. 
22: Mfraababe. 22,20: Letonyanın istikli..li yıl
dönümünün kutlulantıı. 23: Haberler, yük konser. 23,25: Son haheY1er. 23,50: Plak lise mahkemesi 6 ıncı hukuk dairesi he : 

kon•eri. yeti h~ kimesi huzurunJı ge•mediğiniz tak .. ROMA.441m. 
17,35: Çocuk musikisi. 18,20: Konser (Ta.

gannili). 19.45: Haberler • • Pl&k. Müteeıkıben 
Letonya musikisi. 22,50: "Karoline,, iaimJi pİ• 
yea. 23,20: Karı,ık x:ıe,riyat. 

MILANO - TORINO - FLORANSA d" d " b d hak · · kı 
18,15: Pl.ik. 19,45: Habel"!er. _ Plak. 20: Ha- ır e gıya ınız a mu em~nın .ı.cra -

Gelen evrak aeri •erilmez.- Müddeti 
geçen nüshalar 10 kuruıtur.- Ga.zet• •• 
matba.a.ya a..it itler için müdiriyeta mü· 
r11caat edilir. Gazetemiz üi.nların m••'LI• 
livetini kabul etmff. 

herler, - Pl&k. 20,25: Haberler. 21: Haberler. )ınacağı tebliğ makamına kaım olmak 
- Plak. 22, Ope.adan nakil. üzere ilan olunur. (9726) 

BÜJ<REŞ,394m. 
13t Borsa h;1.berleri. - Plak. 14ı Habel'ler ... 

14,15: Plilk i.le hafif mıuaiki. parçaları. 18: Vi,o
İu caz takımı tarafından dana mu•llcisi. 19: 
Haberler. 19,15: Vi-1oiu ca~ınm devamı. 20: 
Der.s. 20,20; Plak. 20,45: Konferans. 21: Fil
harmonik orke•trasının senfonik konset'i (Be
ethoven.) 22,45: Son haberler-. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Hafif mu•iki. 17,45: Musahabe. 20: "Lud
wig - $pohr •aati. 21: Haberler. 21,15: Halk 
operalarından parçalar. 22: Fakirlere yardım 
konsel'i. 23: Ha.herler. 23,35: Dana mu.siki'sile 
hafif musiki parçaları. 

18 Teşrinisani Cumartesi 
ISTANBUL : 

18 Gramofon 
18,30 Fransızca der• (Jlerlemit olanlara) 
19 Mahmure Handan Hanun 
20 Bedayii Musiki Heyeti. 
21,30 Gramofon. 

P R A G. 488 m. 
18,25: Plak:. - Der•. 19,30: Almanca ne§rİyat 
20,15: Operetlerden mür-ekkep şarkılar. 20,45: 
Konferans. 21,05: Pavel Vranickinin eserlerin· 
den "OBERON11 opera5r. 23: Son lıaberler. 23, 
05: Smetananın eserlerinden konser. 

R O M A,, 44ı m. 
18,05: Ha.herler. - Taganni. - Mu11iki konse
ri. 21~: Milanodan nakil. 23: T o3kanya halk 
§arkıları. 23,20: Senfonik muaik.l (Pli.k). 24: 
Sotı haberler. 

B 0 K-R E Ş, 394 m. 
13: Borsa haberleri.. - Pliik. 17: Çoçuk saati. 
18: Diniko orkesetra.sı tarafından karıtık kon
ser. 19: Haberler. 19-,45: Konserin dev•mı. 20: 
Üniversite dersi. 21,20: Plak. 20,45: Roaaonin.in 
eserlerinden 4 perdelik "SeviJya Berberi,. (Ber 
lıier de Seville) ismindeki opera (plak ile.) 

B R E S L AU . 325 m. 
17: Konaer. - Muhtelif haberler. 20: Alman 
köyliis ünün oyunu. isimli netriyat (muaikili.) 
21: Berlinden naklen: Alman kalbi. 23,55: Danı 
musiki•i. 

Takip ettim. l~itmiyordum. 
Dar bir merdivenden sonra genif Kafam, hayalim, bütün varlığım 

bir traçaya çıktık. Kimseler yok. ömrümün en diı·i ve mes'ut zaman
Büyük balkonda mini mini köşkler !arım yaşadığım kasabamızla dolu, 
var. Güvercin kafesi gibi. Kulağımda suların sesi-. Gözleri. 

Çok güzel bir yerdi. min önünde yüksek çınarlar .. An-
- Keski hanımefendiyi de alsay nemin kokusu .. Gül ve selvi kokusu. 

dık ! Dedim. J Gözlerimden sızan yaşlar soğuyup 
Mahir Bey sesini çıkarmadı. çenemden akıyor. 
Küçük köşklerden birine yürüdü. Mahir Bey şakaklarmıdan tutup 
- Dışarısı daha güzel Beyefen· başımı kaldırıyor: 

di, dedim. Hava alırız. r -Yakışır mı sana, ayıp, diyor. 
lsrar etmedi. Koca kızsın, hem artık senin Erzu· 
Camla ayrılan kısımda bir masa- , rumla alakan ne ..• Gençsin, güzel-

ya oturduk. 1 sin. Öyle yerlerde sen havasını; su. 
Bizi takip eden garson taş masa- yunu değiftirmiş fidan gibi soluve-

nın üzerine beyaz örtü yaydı. 1 rirsin. 
Mahir Bey. Bira, gravye, midye Ben asıl havamı, suyumu değiş-

ısmarladı. tirdiğim için bedbaht oldum. Ne ya-
Ben sabırsızlanıyordum. payım ki yuvamı kaybettikten son-
Garson çekilirken bana: ra tutunacak yerlerim hep iğreti ol-
- Evvela Erzurum meselesini du. Güvene güvene hayatımı vere. 

konuşalım, dedi. Cevap aldmı. Kay- bileceğim yeni bir yuvayı Allah ba
makam, (Şiran)ın düşman tarafın. na kısmet ederse belki dertlerimi 
dan istilası zamanında kasabanın unutacağmı. 
yarısı yandığını, size ait evin de bu Mahir Bey bardağıma bira dol. 
kısımda bulunduğunu ve şimdiye [ durdu: 
kadar ailenizden kimsenin kasaba- - Hiç içmedim efendim. Belki 
ya gelmediğini yazıyor. Buna göre dokunur, dedim. 
kuru bir toprak parçası için oralara -Pek sıkıldın, açılırsın, hem bu 
kadar gitmeni lüzumsuz buluyo- içki sayılmaz ki! 
rum. - Keşki hanımefendi de olsaydı 

Mahir Bey bir çok şeyler söylü- dedim. 
vordu. Mahir Bey dudaklarını büktü. 

H ari k Hayat Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Ünyon _ Hanında Kain 
O N Y O N SİGC r..T ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 8066 

- Böyle daha iyi. Şimdi sana 
baska şeylerden bahsedeceğim. 

Kaybolan annemi bulmaktan Ü· 
midimi kesmiştim. Zavallı annem 
o gece baskında kaybolanlar gibi 
kim bilir nerelerde, ne acılarla can 
vermişti. Ben bunu dü,ünürken 
Mahir Bey bana kendinden bahset
meğe başladı. 

On yıllık evli olduğunu, fakat 
hanımefendi ile aralarında karı ko
ca münasebeti olmadığını, kendisi
nin bir aralık bir Rum kızı ile ya· 
şadığı halde onunla da anlaşama· 
dığmı söyledi. 

Beyefendi bunları bana niçin söy 
itiyordu. 

Hanımefendi de evvelce biraz 
bahsettiği için bu hikayeyi dinle
mek bile istemiyordum. 

Mahir Bey hanımefendiden bir 
çok şikayet ettikten sonra adeta 
bekar hayatı sürdüğünü, ya~ına rağ 
men zindeliğini kaybetmediğini an
lattı. Nihayet : 

- Şimdi heni dinle kızım, dedi. 
Ben ilk defa hata ettim. Sen lstan
bula bana geldiğin gün seni evime 
götürdüm ve Reşit Beyin yanına 
koydum. Halbuki böyle yaıpmıya
caktım. 

- Büyük iylik ettiniz efendim. 
Şefkatinize daima teşekkür edece
ğim. Dedim. 

Güldü: 
- Hayır, dedi. Böyle yapmıya· 

caktım. 

-Niçin efendim? 
- Seni yanıma alacaktım ve 

başlı ba\lına bir apartıman tutup 
oturtacaktım. 

·Göz kapaklarım düftÜ. 
Mahir Bey başını masanın Üzerin 

den uzatmış sesi titreyerek devam 
ediyordu: 

Ve ilk fırsatta seni alacaktım. 
Birdenbire batımı kaldırdım. Yü· 

zümde ateş yanıyordu. Bana o ka
dar iylik eden bu adamın gözle· 
rinde ilk defa çirkin, bayağı bir te
bessüm parladığını gördüm. Bu gö
rünüş içimdeki minnet hislerini bi
randa mahvetti. Keskin bir nefretle 
yüzüne tükürür gibi haykırdım: 

- Yaptığınız iyliği ödetmek için 
başka çare bulamadınız mı Beye
fendi. Evinize sığınan kimsesiz kı
zı gördüğü iyliğe, şefkate nankör
lük edecek kadar ahlaksız mı zan
nediyorsunuz .. Siz keyfinize,zevkini 
ze göre Beyoğlu alemlerinde yeni 
yeni kızlar bulabilirsiniz. Fak.at 
Anadolunun bu fakir öksüzüne yap 
tığınız iyliği hevesiniz, zevkiniz uğ· 
runa kirletmeyin. 

(Bitmedi) 
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Diploma tevzii münasebetile İsmet Paşa Hazretlerinin nutku Sovyet heyeti 
Odesaya vardı (Başı 1 inci sahifede) 

(Başı ı inci sahifede) daha mütkül terait içinde yetiştiğimiz 
Vor~ilof Y oldat otomobile binerken zamanlarda hatırlarım, mekteplerde cid· 
izzettin Paıa ıerefine "hurra" bağır· di, hak ki bir hizmet a§kiyle yetiımit o-
dı. izzettin Pa§A mukabelede bulun- !arak çıkanlar memlekete çok hizmet et• 
du. iki yüz binden fazla halk sokak- mişlerdir. 
ları taıırarak alkıılıyordu. Resmi ge· Ve bir çok çetin ve dikenli yollarda 
Çitten sonra Kızdordu evinde Ukran.. vatanın mukadderatını kurtarmaya mu-
Ya ordusu kumandanı Y akır Y oldat vaffak olmuşlardır. Onun için her sene 
tarafından bir öğle yemeği verildi. temas ettiğimiz vakit, efendilerin, müt-
8inanın balkonundan Voroıilof Yol • küller ne §erait içinde kalırsa kalsın, 
daı radyo ile halka bir hitabede bu- bunların içinde memleketin hayrını ve 
lundu ve dedi ki: "Türklerin büyük menfaatini çıkarmak f&rtile yenecek bir 
kahramanı Gazi Hazretleri bizi en ya azinı sahibi ola'rak görünmelerini istik .. 
I.ın bir kardeı gibi kabul etti. Bunu bal için, memleketin mukadderatı için 
•~e söylemek borcumdur. Türklerin hakiki bir teminat telakki ediyorum. 
ael&mıarmı getiriyorum." Efendilerin beyanabndan da bu iti-
Voroıilof Y oldat ıiddetle alkıılan- barla çok mütdıassis ve memnum oldum. 

dı. Ve halka izzettin Paıayı takdim Ümit ediyorum ki, bunların bayattaki 
•tti. İzzettin Pata cevap vererek Ode- faaliyetleri ve hizmetleri kulaklarımıza 
sa Ve Sovyet halkını, köylüsünü, Kı • hep takdir hisleri aksettirecektir. Do-
•dorduyu seli.miadı ve uzun uzun kuz senelik muvaffak bayabn bilanço-
~llcışlandı. Voroıilof Yoldaıın dav~t~ sundan dolayı fakülte reisi Cemil Bey• 
Uzerine yüz binlerce halk, iatikli.lını efendiyi bu ınünasebetle huzurunuzda 
bulmuş' Türkiyenin yapıcıaı Gazi ve takdir ve teıekkürle yadetmek isterim. 
l>•talarla ordu ıerefine hurra bağır • (Alkıılar.) 
dı. Ziyafette Y akır Y oldat. Gazi Hz. Y etiıtirdiği mezunları hayatta daha 
ili, Türk • Sovyet dostluğunu, Türk iyi bir kabule mazhar edecek kahiliyet· 
lııiıafirleri selamladı. izzettin Paıa te ve telakkide bulunduran fakülte pro-
İstildal harbinden itibaren baılıyan fesörlerini de ıureti mahsusada takdir 
l'Urk • Sovyet dostluğunun kıymet ve ve tebcil ederim • Tebrik ederim. (At. 
devamından bahsederek Voroıilof, Ya kıtlar.) 
!ur ve Suriç yoJd~lar tcrefine kade- Arkadaılanm, söylediklerinde kati-
"ini kaldırdı. Bundan ıonra, Mosko • yetle tebarüz ettirdikleri bu kanaate 
"a büyük elçimiz Hüae:yin Ragıp Bey, bütün kuvvetimle, mevcudiyetimle ben 
biiyük kumandan ve lzmirin fahri hem de iıtirak ederim. 
leriıi Voroşilof Yoldat ıerefine kade- inkılap hukukçulan 
itini kaldırdı. inkılap hukuçaları, cemiyetin i-

lstanbul ile Odesa arasındaki yolcu çinde nizamı tutacaklar, daha açık 
luı. çok fena ve fırbnalı bir bava için-
de geçti. bir tabir ile, cemiyet efradının in-

Ceneral Vorosilof un ismet kııap ve ilerleme yo!undaki bütün 
T uzuvları yapıfhrmak ve birle,:ir-

Pş. ya telgraf l mek vaaıtası olacaklardır. 
Bir cemiyet içinde efradın biribiri .. 

ANKARA, 11. A. A. - Cümburlyeti· le münasebetlerini tanzim edecek hu-

llııizjn onuncu yıldönümü 9enliklerinde bu ,. ........................... ,,,,,..,. ...... ,,,,,,,,,,""' 
llnnuık üzre memleke~iınize &elen Eov

'.et heyeti Rusyaya dönerken heyetin reİ· 
j' Ceneral Voroıilof ismet Paşa Hazret
trine ve Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüı
lii Beyfendiye a§&ğıdaki telgrafları gÖn· 
denruşlerdir ı 

Baıvekil ismet Pata Hazretlerine, 
Memleketinizden ayrılırken Türkiye 

liiiI.umeti ve Türk halkı tarafından gÖs· 
1•rilen müstesna derecede samimi kabul· 
d~n dolayi minnettarlığımızı gerek ken· 
dı namına ve gerek bütün murahhaslar 
::•na aziz bat vekil, size arzebnek iste-

Ayni zamanda bizim de bayramuruz 
b~~n Cümhuriyetin onuncu yıldönümü 
~Yük ıenliklerinde bulunmakla bahtiya· 

rıı. Gerek memurlan ve gerok ahalisi ta
~afından en dostane bir surette kartılan· 
ığnnız bir çek Türkiye şehir ve min· 

takalarını ziyaret imkanım bahıetmeniz· 
den dolayi da ayr.ca minnettarız. Anka· 
ta, lıtanbu1 Eskitehir, lzmir, B!:rgame, 
Çanakkale, Buraa şehirlerinde ve ziyaret 
ettiğimiz bütün mın:akalarda vilayet ve 
belediye heyetlerince gösterilen itinayi 
ı>;eı. ziyade takdir e:ınekteyiz. Hüküme
tin ve belediyelerin ve balkın gÖJterd ği 
tu nıüıtesna itina ıayesinded·r ki nisbe
ten kısa bir zaman içinde Tüı kiye Cüm
ltUriyeti hayatmı muhtelif cephelerini la· 
~Yabildik. Gördüklerimiz Türk halkının 
~~ıat ve kültür hayatının muhtelif saf-

ı.'"'1arındaki muvaffakiyetlerini bize an
lın tbr. 
Memleketimize bu muvaffakiyetlerin 

derin intibaı altında v. umumi sulh için 
her iki mem!eket ba'kının ıa•fettiği gay
tetin en mühim am'llerinden biri olan 
'tiirk - Sovyet do;lluğunun metaneti 
lıat.kında kati bir kanaatle dcnüyoruz. 

Bu dostluğun bü:ün s:ıfhalarında sar• 
'ılınaz bir metanetle inkişafında ıahsi 
İ"~İinüzü bilhassa kayd!lmem lazundır. 
ki memleket halkı arasındaki dostluğun 
)~rd mınnla daha ziyade artacağından 
\oe kuvvetlenecci"nd~ emin"m. 

!\ıurahhas heyetimize karşı samimi ka· 
t~liinüzden dolayi bir kerre daha teıek-
~r etmeme ve teıekkLr~erimiz"n Tür· 
~Ye bükUmetinin bütün azalarına ve bil
'aasa aziz dostumuz Tevfik Rüştü Beye 
1•1.Jiğe delalet ebnemoni <i rica el meme 
>ııii-.aade buyurunuz. Milli müda" aa ve
k~lı Zckli Beye de ayrıca teıe:.kür ede
tıın. Ayni zamanda bütün seyahatimiz ea 
~~Hnda murahhas h"yetimize tüyük bir 
ıtınR. ve samimiyetle refakat eden zatlere 
t!e teıekkürlerimizin ibliğını rica ederim. 

Bilhassa hararetli selilmlarımın orduya 
~e onun değer!i ıefi Fevzi P•t ya ibla
f·tıı da rica ederim. Dostane ve hararet· k •el.~mlarım n ve en E.yİ temenniler:min 

ctbu ünü rica ederim, aziz lıım t Pa§a. 
VOROŞILOF 

M. Karahan'ın telgrafı 
liariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyfendi 

He zretlerine, 
l'ürk:ye Cürnh:ır"yeti ıu!arını terket· 

~•den evvel zalidevletlerine gerek beye
d Utıiz hakkında ve g< r -k ben m hakkım· 
t' töstenniş olduğunuz do;tan' di.d<at• 

1 
"..n dolayi bir kerre dab1 dern minnettar 

\,ttrnızı arzetmek iste ·im. Azi.ı dostuın 
ekit Hazretleri, mühim meselelerle met· 

hl olmanıza rağmen seyahatımızd1 biz
~~t b

0

ze refakat etmeğe vakit buldunuz. 
~~karadan itibaren bu refakatiniz bizim 
,çıl\ •on derece kıtmoıli olıruıtur. Mem
'i:!kctlerimizin harici siyaıetine müteallik 
lııe•e'.eler hakkında zatide>letlerite yep· 
lııış olduğum görüıme'.eri bİ h usa takdir 
tderim. Evvelce d! bey.ın e'mit olduğu
lııuz veçhile b.ı m<ka.Jemelcr Türk s~v
~•t dostluğunun resanetini isbat ebnİftİr, 
l ~tidevletler:nin bu dostluğun kuvvet· 
t!lldirilmesi için oynamış olduğunuz yük· 
•eı. rol memleketimizde herkesin malii
>ııudur. 

1 
Sizinle yapm § o'duğum te'crar ıahsi 

b~~asin, sulh için mü adelenirı mühim 
~r emili o!an bu do.J lu ju d ha ziyade İn 
r fitf etfrec ğ

0

ne, daha z:ı a 'e derinle§• 
yeceğine katiyetle krn··m. Az·z dostum 
d e~ il Hazretleri, size derin ve samimi 
, 'lsUuğumun teminatı ve en ha isane te
r.cnniyatm arz ve iblağ ederim. 

KARAHAN 

Hayal 
it MOSKOVA, 11. A. A. - Sovyet 
l ~•Yanın muhayvel harp hazırlıklarını 
~ l.ıif etmek e old,!:u'a ve h~tt~ icra 
Qırıitesinin Mançuri aulhcnu ihıdle ka-

Almanya bugün 
• rey verıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
nasında fabrikada meıai durmuıtur. 
Başvekil, tiddetle sınıfların ve millet• 
lerin mücadelesi aleyhinde bulunmuş 
ve sonra harp halinin milletlerin ha
yatında devamlı bir hukuki vaziyet 
ihdas edebilecek telakkisini tiddetle 
protesto etmİ§tir. Hiç bir zaman bir 
millet daima galip olmadığı gibi, di
ğer bir millet te daima mağlup mev
'kiinde ve hukuktan mahrum kalamaz. 
Hiç bir zaman bir millet, diğer bir 
milletin felaketi ile refaha nail ola • 
maz." 

Almr.n milJc..ti için b"r kerre da'ıa 'u .. 
kuk müsavatı talebinde bulunan baıvckil 
demiştir ki : 

- " Alınan milletine İ! ve ekmek ' ul .. 
m8k istiyorum. Ona intizam bahşebnek 
arzusundilyım. Fakat bunun için her ıey 
den evvel Alman mi!le'in'n sulha ve sü
kune kavuşması lazımdır. Hiç kimse beni 
harbi isteyecek kadar budala addedemez. 
Dokuz aylık faa]i.yeti-Yit: esnasırda -an
cak kendi milletimizin iılerih t ğr ·fi k. 
Diğer devlet adamlırı da faaliyetlerini 
kendi milletlerinin İ•brine hasredec·k 
olurlarsa iyi hareket ebnif olurlar. Bu 
dokuz aylık müddet zarfında her hangi 
bir devlet adamını ı:ücendirecek veya her 
h~ngi bir milletin zararını mücip olacak 
biç bir harekette buJu,madım. Bilakis dai 
ma bütün milletlerin akili.ne davranma· 
ları, enternasyonal kliklerinin tahrikatına 
kulak asmamaları 11.zım geldiğini ilan et
tim. 

Alman milletinin kendi milli telakkileri 
ne eöre yaşamak'an ve d ğe.r milletJerin 
işlerine kt.rıtmamaktln batka arzusu 
yoktur. F o kat diğer mTeıler do Alman 
milletinin işlerin karıımamalıdırlar. Teh-, 
dide maruz bulunduğunu bihakkın söyle
cek bir millet varsa o da Almanyadır. 
Biz sulh istiyoruz. Uz! lŞm> istiyo~uz. 
Cihan tarihinin en muzlim devresinin aJ .. 
tına bir ç"zgi ~<k nek lizıme'ır. Fakat bir 
milletin bütün haklara ıa'l"p olrraı?, di .. 
ğer edilemez. Sulh anca'< hakların ga)ri 
ın'iiEavi bir f'urette tevzi edilmesi yüzün· 
den sarsılır. Alman milleti için ayni za 
manda hukuk müsavatıru ta!ep etrrek i .. 
zin ona iktisadi vaziyetini islah edece.Siz 
deye vai te bulun!"ak yalan olur. 

Müsavi htk demek ~eref demektir. Bir 
milletin dünyada kendi menfaatlerini mü~ 
dafaa ebnek imkanına istiyoraa bunu be
nim imzam olmaksızın y.ıps n, eğer dün
ya bize itimat edemediğ:nden d.layi bu 
suretle horeket etmek mecl u İyetinde 
bulunduğunu söyleyecek olursı torarız: 
Alman milleti ne zaman s:'zü::e riayet et 

1 
memiıtir? 

Başvekil nutkuna Almanyanın her kon• 
feransa iş.tirak etmeye, bütün beynelmilel 
muahedelerin müzakeresinde mes11J teşri· 
kinde bulunmaya amade old ığunu fakat 
bütün bunları hukuk müsava!J dairesin
ne yapabileceğini ıöyplemek suretile de
vam etmiştir ki : 

12 teşrinisani dünyan~n rerefinin kabul 
\e teslim cdilme'"İni miitt h'den isteyen \ 
Alman milletin'n vahJetin'. hesaba kabna 
sı lazım ge)mEkte olduğu• i;biat edecek
tir. Ba!veki;in nutku, Alman miiletine 
hitap eden ve dünyaya A 'man mili? inin 
tesanüdünü bildiren bir b<yaonan:ei r. 

ltdyadaki Almanlar nasıl rey 
verecek? 

ROMA, 11. A.A. - Stefani ajansın· 
dan : 

Romadaki Alman elçiliği ltalyada otu
ran Alamanlann 12 ikinci teırin in:iha .. 
bat na ittir< klerini temin için çok oriji
nal l;ir çare bu1muştur. 

ltal~ad~ki Alman tebası Romada bira· 
raya toplanaçakJar.Pazar günü hususi bir 
trenle C'vita Ve<:~İaya gid<cekler, ora· 
dan Deciii>urglsmindeki Alman vapuru• 
na bineceklerdir. 

Vapur. ltalyan kara suları hududu dı
~ına çıkar çıkmaz, içindeki Almanlar rey 
vermeğe baılayacaklardır. 

- -

rar venn'ş bulunduğuna dar olarak bazı 
Japon eazeteleri taraf .ndan veril~i, olan 
haberlerin temamen hayal mahsulü oldu
ğunu Izvestiya yaz:yor. 

kukçular, efradın birleşmesindeki mana
yi ve birleştikten sonra yürüyecekleri 
hedefleri tanzim eden en kuvvetli va· 
sıtalardır. Bu müs.mir vazifeleri takip 
etmeleri cemiyetin kunılmasında, ce
miyetin kuvvetlenmesinde ve onun iJer .. 
lemesinde batlı baıına bir vaziyettir. 

Biz senelerden beri cümhuriyet adli
yesine en iyi vesaiti vermeğe çalıştık, 
bu vazifeyi ifa etmekte çok dikkatli 
ve çok hassas bulunuyorsak sebebi mÜn· 
haaıran fU noktadadır: 

Asil duygular 
Cümhuriyet adliyesinin eyi iıler, yük

sek kıymette, ve bü:ün memleketin mu· 
kadderatı üzerinde vaziy~ t al rken en in
ce en inkilapçı ve en asil duygularla mü
tehassis olması. Ancak bu suretle memle
ketin vaziyeti inkili.p Ü küsü müemmen 1 

olabilir. Memleketin her sabada temin e
deceği terakkiler elde edeceği neticeler de 
n\Ie:ilir ki bir iki mÜ'!ısesedeki bilhassa J 

Cümburiyet adliyeıinin asil temiz ve ka- ı 
naatlı bir ülkü ile vazifesini ifa edebilme
sine bağ! dır. 

Bugün de bu noktai nazardan Cümhu
hiyet adliyesinin daha eyi vaziyetlerle 
ve gittikçe ilmi kıymet ve kanaatind ki 
sağlamlık daha ziyade tebarüz eder. Un. 
ıurlar kurulması ve ilerlemesi bizi.,, bat 
lıca h!de~imiz olmu~tur. Bunu daima 
dikkatle takibettik. Ehemmiyetle takibe. 
deceğiz. Ve Cümhuriyet adliyesi içinde 
vaz"fe alanların her gün ilimleri ve ~ahsi 
!meziyetleri abırak yükselerek ilerledik
lerini gö.mekle l ü ün e:nek erin mükafa 
um ahnıı olacağız. Yeni yetiıen arkada§· 
lar bu noktai n:ı7a!dan hakikaten mem .. 
leketin t?mel'erni çok sağlamlatbracak 
büyük bir meslekte ~u'unduklarıru bile• 
rek yüksek hizmet ;eklinde bergün ilim
lerini ve şahsi mc ziyetlerini artırarak ça• 
lıımak'a deva-n edere'clerdir. 

Mezun efendiler, bil nelisiniz ki, hiç bir 
mesl.k e şahsi mezi, e 1 r. Sizin meale-
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ğiniz kadar müe·ıir değildir. (Alkıı· 
hr). ilim, kabiryet, Cümhuriyette ait o
lan bütün vasıflar ve meziyetler sizin mu
hitinizde ve siz"n ıat:ıiy.?tinizde mevcut 
o·acak, ıahsa.ı her liriniz in~<İlip;ı ve 
hukukçu rLhunu tafıyan bir inaa~ olarak 
çalışacaksınız. Bu fÜphesiz ki, yüksek bir 
vaziyettir, yüksek bir mesuliyettir. ~ a· 
kat ı·refi hiç bir merlek'e mukayese ka
bul ebniy<cek kadu yü'.<sek ve asil bir 
vaz:yettir. (Alkı;lar). 
Arkadaşlar, hatipler onuncu yılbayra· 

mın :it n sonra bu diplomanın dağı1masın· 
dan uğur ahnak iıtedil .... Ayni zamanda 
onuncu ~ ı1 mün::s:.betile Cümhuriyct İ· 
darelerine ve ileride Cümh >riyet neıille
r" ne dü~en vazifel re temas e!!.il .r. Bu .. 
gün·erd~ bir ka~ vesile ile yap 1 n i§ler 
ve önümüzde bulunan yıni vazifeler hak
kında koncıulmuftur. Yapılan itlere dair 
konvşm yi daha ziyade bir al'tık içine 
girdiğimiz yeni on yı1ın yeni vazifeleri i .. 
çb bi< batlangıç olarak telakki ediyoruz. 

Çetin işler 
Arkadaılar, büyük Gazinin millete hi

tap elen ve her bir"m"zin a'-clında ayrı 
ayrı nakşolunması icap eden sözlerin de 
bilhassa tebarüz ettirilmiıtir ki, yaptığı. 
mız işler ır.ühim ve kı m tli o'.makla be· 
raber, yapacağıma İ§1erin bunlardln el· 
bette daha çok olması daha mühim olması 
talep olunmuştur. 

Arkadaşlarım gittikçe milli ha. 
yat ve memleketin yeni nesillerin· 
den talep ettiği işler daha çetin ve 
daha mühim olmaktadır. Memleke 
ti, vaziyeti tebarüz ettikçe gerek 
milli sahada ve gerek beynelmilel 
sahada vazifeleri o kadar artmak
ta ve o kadar ehemmiyet kesebt • 
mektedir. Türkiye, takip ettiği si· 
yasetin anahatları, memleketin me 
deniyet ve len yolunda katettiği me 
sa/eleler itibarile milletler ailesi
nin esaslı bir rüknü olmak mevki
ini her gün daha ziyade almakta· 
dır. (Alkışlar) 

Böyle bir vaziyet yalnız öyünülecek mağ 
r<.ır oyuna .. ak bir mevzu de7;Jdir.Ayni za· 
m3ndı b)yle b 0 r va~·yet trbiatile tevcih 
ettiği vaz"fe'erin ehe.,,miyeti itibarile 
dik''a•ill'izi cel\>etmelid. r. 

Yurtta sulh, cihanda sulh 
Arkadaş'ar, takip ettiğimiz 

siyasetin ana hatlarını bir çok 
defalar resmi nutuklarda, ve 
mesuliyet mevkilerinde söyle
diğimiz gibi kısa olarak yurt· 
ta sulh, cihanda sulh kelirne!e· 
rile izah olunabilir. 

Sı~ hukukçular bilhassa vatanda sul
hun vatandaşlar arasında jyi geçinme 
şekillerinin ne kadar müşkül feragatli 
vasıflara muhtaç olduğunu İyi takdir 
edersiniz. 

Kolay tahmin edebilirsiniz ki bey
nelmilel sulhun cihanda sulh denilen 
ülküde vücuda getirilmesi kolay bir l"Y 
değildir. Bilakis bu yolda her müşküle 
rağmen sebatla, yılmıyarak. ve öne çı
kacak müşkülleri bertaraf ederek her 
bal ile her müıküle bir çare bulmak la
zımdır. Biz beynelmilel sulh için ken
di muhitimiz ve kendi vaziyetimiz da
hilinde uzun ıenelerdenberi rast geldiği
miz bütün müşkülü iktiham ederek çalıı· 
tık. Ve muvaffak olduk. Bugün söyli
yebiliriz ki komıularınuzla münasebet· 
]erimiz ve komşu olmayan diğer dev .. 
Jetlerle münasebetlerimiz emniyet ve 
yekdlğerimize karşı sulh ve İyi geçin
me istikametinde İyi hislerle çok terak· 
ki etmiıtir. 

Emniyet hissi 
Arkadaılar, beynelmilel siyasette 

emniyet hissi bir çok konferanslarda ve 
hir çok resmi beyanatta her vesile ile 
söylenilmektedir. Bu kadar ıöylenmit 
söze ben de temas etmek istiyorum. Tec 
rübemize göre , görüıümüze göre öy)e 
anlıyoruz ki beynelmilel münasebetler 
içinde en mühim i.mil, gerek siyasi , ge
rek psikolojik noktai nazardan emni· 
y~t hissidir. Her hangi bir sulh mua· 
lu:desi ebedi olarak yapılır ve gayri ka
bili ihmal bir sulh vaziyeti ihdas etmek 
istenir. Muahedeler bin1erce ve binler
ce SP.nedenberi milletler arasin"°'a bu fi ... 
kirle ak·olunurlar. Amma, l)ütün bu 
muahedelere ve bütün bu sözlere rağ. 

men o muahedeler bozulur, yeni fela
ketler zuhura gelir. 

Bir takım yeni akitler ortaya ko
nur. Bununla §Unu ıöyJemek İstiyorum 
ki , muahedelerin aktinde yalnız keli
melerin ifade ettiği ile değil, muahede
lerin ruhunda, manasındaki ciddiyet ve 
aktedenlerin telkin eyledikleri emni. 
yetle bağlanılır. Sulh vasıtası olarak a
ramlan , emniyeti tutmaktır • 

Hadiseleri takip 
Arkada§lar, herkes beynelmilel mü

nasebetlerde aldığı sözlerin derecei em
niyetini samimiyetini mütemadiyen ölç
mekle uğraıır. Yeni lertler araıında ol
duğundan ziyade milletler arasında sa
mimiyet hissinin kuvvet ve miinase
battaki samimiyet ve emniyetin ehem
miyeti daha ziyade müeısirdir. 

Bu sözleri huzurunuzda bilhassa 
zikretmekten maksadDll, beynPlmilel 
rnünasebetlerde söz verdiğim.iz zaman 
ne kadar mühim bir ıey yapmıı oldu
ğumuzu dütiHıerek ve bilerek maddi ve
ya manevi bir taahhüde girdiğimizi te
barüz ettirmektir. ŞÜphe yoktur ki al
dığımız her sözün maddi ve manevi 
her ihtimale kartı kıymetini ve kuvve
tini anlamak için de dikkatli hassas bu 
kelimeler az gelir • vesveseli olarak 
hadiseleri takip ediyoruz, (Şiddetli al· 
luılar, bravo sesleri.) 

Ciddi ve samimi 
Bizim harici siyasetimizin ana hat

tını iyi anlamak için söz verdiğimiz yer
lerde ciddi ve samimi olduğumuzu iyi 
bilmek lazun olduğu gibi, bize söz 
verilirken de verilen sözün ciddi , sa
mimi olmasından bqka- çare olmadığı 
m, bu hususta gösterilecek ber hangi 
bir tezelzülü daha vukuundım evvel, da
ha tasavvur halinde iken tamaınile far. 
kettiğimizi - alkqlar • ve farkedeceği
mize göre bir icap ederse on tedbiri 
birden alacağımızı düıünınek lazım. (bra 
vo seıleri.) 

Arkadatlar, harici siyasette ve dahi
li siyasette iyi geçirunek, sulh içinde ya
famak fikri samimi olunca mütkülat 
ne oluraa olsun davayı ortaya koymak 
onu tıJcip ebnek her münaka§Aya gir
mek meseleıi kolaylaıır. 

Sulh mücadelesi 
Biz öyle b:r siyaset ıakib ediyoruz. 

Sulh mücaddeıi yapıyoruz. 
Memleket dahilinde gerek Cümhuriye

timizin ve gerek milletimizin inkitafı için 
bütün kuvvetlerimizi sarfetmek imki.nını 
muvaff a!<lyetle tatbik ebnek istiyoruz. 
Bu hususta aldığunız neticeler büyüktür. 
Bu hususta alın nıı neticele1i mu .... a~aza 
etmek t~in kuvvetlerimize, maddi v~ ma .. 
nevi kuvvetlerimize liyik olduğu ehem· 
miyeti veriyoruz. Henüz sulh vasıtası o
larak İnsanların haklarını ır Ü a aa edebil 
mek için müsellah olarak ordu ile sililh
la maddi vaziyete bulunmak mecburiyetli 
mevcuttur. 

Biz beynelmilel silahh.nma 
yarışından çıkmak için silah
laruna yarışma girmiyecek va· 
ziyetler ihdas etmek için aza
mi derecede gayret sarfe :len 
bir milletiz. 

Biz bu hususta esas olarak emniyet 
hissini arbracak her a:nili her faktörü 
son derecede kıymeıı. takd·r ediyoruz. 
Amma b·z·m iktidarnnız dMıi indo olmı
yan bu kadar ihtima!at dünyanı, mukad· 
deratma hakim iken biz ülkümüzü ve mev 
cudiyetim"zi ve in~'i.'> i:nızı hE;r ihtima• 
le kartı muhafaza etmek için daima kuv• 
vetli bulunmak mecburiyetindeyiz. Bu 
hususta biç b:r ihmale sapmamak vazife
lerimizin en mühiıri olarak kabul olun· 
malıdır. (Bravo sesleri alkıtlar). 

Memleketin dahilinde 
Memleket dahilinde İ§lerimiz pek çok· 

tur. Bilhassa hayata atılan genç arkadaı· 
larımıza bu noktayi tebariiz e'tirmek is
terim. Bu memlek•t bqtan bata her fer• 
din azami gayretle çal şmıya mecbur cl
duğu bir m:mlekettir. Memlck!tİn karıı· 
sında buluncuğu asrın talep! ri ihtiyaç· 
!arı böyledir. Arkadatlarnnızın söylediği 
gibi fırsatlar fevtolunmuştur, zamanlar 
kaçırılm ıtır. Bunl•rı telafi ebnek mecbu 
riyetindeyiz. Türkiye en büyüğünden en 
küçüğüne kadar kEdın eık k battan ba
ta her gün bu memleketi imar, etmek, 
terakki ettirmek için azami derecede ça· 
lııma-ı laz= olduğunu düıünecek bir 
memlekettir. Biz böyle bir vazife almıı 
o!an bir nesl:z (Allutlar). 

ilim 
Bir k>ç vuile ile ıöyledim. Yeni haya

tı kurmak, yeni Tüı kiyeyi vücuda ge
tirm•kte baılıca d kkat edectğimiz b3t
lıca ehemmiyet verec?ğimiz mevzu ilim 
mevzuudur. Bu hususta çok açlıımıya 
mecburuz. Cümhuriyetin büyük ilim 
müesseseleri vücuda getirmek i~in sar• 
fettiği gayretler çoktur. Çok emek ıarfe
diyoruz ve çoi.ı:: m:ı.ıra'" yapıyoruz. Yap· 
tığonrz masraf, sarfettiğimiz Emek, ha
klkat halde her genç, yetiımekte olan her 
talebe, her hoca dütünmeli ki bu memle
ketin maddi ve paraca olan kabiliyetleri· 
nin fevkindedri. Varını yogunu bu mem· 
leket hep eyi öğrenilsin daha değerli ilim 
müessesesi kurulsun, yeni yetişecek ne
rsil daha deji'erli yctiısin diye aarfebnek• 
tedir. 

Şüphe yoktur ki fazla bilmiyenleri da· 
ha eyi bilen ne il!ere yetiıtirrnek için, bel 
ki de az gayretle yetiıebilecekl ri halde, 
bir safolunacak yere bet sarfediyoruz. 
Tam hakkını vererek bugün elimizde bu· 
lunan vasıta1ann on misline muhtacız. 

Görüyorsunuz ki muhtaç olduğumuz va 
aıtaların daha az bir mıktarı elimizde iken 
onları da tasarrufla ve bilgi ile sarfebnek 
te mütkül:t çck,raek kartısmda bulun• 
duğumuz müşkü ler ço~tur demektir. 
Şimdi bu kadar müşkül ıerait içinde. ilim 
müesseselerine daha eyi d ha b lgili a
damlar yetiştirme!" için sarfolunan emek 
lerin bedelini almalıyız. 

Onun için ark1da~lar siıi --ı1e konuşur
ken bütün mcktcplermizde bulunan ve 
yeni kurulrrakt3. o!an rr Ü sseselcr n bü .. 
tün t"'lepler:ne temcs edt:r ... k söyltrTliş o
luyorum ki, b:ltün istikbal kendiler ine 

a:ıktır. Ve kendilcr:ni eyi yeti,tirmek j. 
çin her vasıtayi, Cü . hul'İyet, Büyük 
Mi Jet Meclisi temin ebn?k iç'.n çalışı· 
yor. Fakat kendihri, yt hut hocaları ken· 
dilerine düşen vazifeyi bileceklerdir. Bü 
tü nbu sözlerimi bir nasib:ıt, bir ihtar tar
znıda telakki etTek mi:mkün olduğu gİ· 
bi bilhana kendi'erne bir itimat telakki 
etmek daha doğru olur. (Alkışlar) • 

Fazla isteyicilik 
Çünkü arlmdaılar, memleket bu ka· 

dar çok vesaiti muayyen hedeflere sar· 
fediyoraa, talebe ve bocaya teslim e
diyorsa onun kadar semere alacaklanna 
yüreğinin içinde itimat ediyor demek
tir. Bunu size teslim etmek demek si
ze emniyet etmek demektir. Size itimat 
edebilmek ve kendimize ve ırkımıza i
timat etmek demektir. (Sürekli alkıı· 
lar.) 

Onun için vazife İıterken gösterdi .. 
ğimiz fazla isteyiciliği mevzuuıı ehem
miyetine ve ıize itimadnruzm büyüklü
ğüne atfetmelisiniz. Arkadaılar onu
müzdeki senelerde iktıaadi bayatta aar
fedeceğimiz emekler geçen zamanlardan 
daha çok olacakbr. 1 ktısadi hayat rnem· 
leketıeki ikbsadi inki§afm temini, her 
ıeyden evvel ilim meselesidir. Bunu da 
bu fakültede yetiıenlerin veya bu fakül
te gibi memlekette mevcut olan diğer 
fakültede yeıifenlerin gayretlerine borç· 
luyuz. 

Arkadaılar, iktısadi inkiıafm ve me
deni inkiıafm ehemmiyetini göster· 
mek için size ıunu söyiyeyim : Her 
hangi bir mevzuu eksik olan her hangi 
bir sanayii kurmak istiyorsanız, bunun 
bütün şubelerinde dütünecek yapacak 
çalıfllcak insanlar lazımdır. Bu yüksek 
mühendislerden o sanatin en ufak itçili
ğini yapacak sanatkara kadar hepsini 
mektepten yetiıtirmek mecburiyetinde
ainiz.. 

Gerek sanat, ziraat, gerek maden 
her saha böyledir. En yüksek itleri ya
pacak mühendis nasıl bilerek planını 
tatbik ediyorsa o planın en ufak nok
tasına kadar iıletecek bütün adamlara 
da ihtiyaç vardır. 

işçi, ustabaıı, mühendis, mucit bun· 
lann hepsidir ki, memlekette sanata la
yık olan İstikameti verebilir. Bunlar 

Ve bunlann hepsi nazari mektep. 
ten yetişen i§Çİ fabrikada ve yahut 
mektep olarak bir müessesede çalııa
caklardı:r. ~aun için arkadaılar siz -
den bir ıey aaklamıyacağım. Bizim ga 
yelerimiz pek çoktur. Sizin gibi arka· 
daılarımızın yapmaya mecbur oldu • 
ğu meıuliyetli işler pek çoktur. Bir de 
bunların hepsi arbk v =ıaiti belli ol· 
muı, istikameti belli olmuı iılerdir ve 
en nihayet bu memleketin v.saitile ya• 
pı!acak olan ıeylerdir •• Hiç bir za • 
man size hayal tavıiye etmem. Bu 
memleketin en mühim itlerini bu mem 
leket çocuğu olmaksızın hariçten ge
lecek adamlar, getirecekleri vasıtalar
la öyle göreceklerdir ki mükemmel it 
olacakbr. Biz asla böyle bir hayale 
kapılmayız. (alkıtlar). 

Vazifelerinizi bilmeliıiniz. Bu mem 
leketin her işini en yükseğinden en kü
çüğüne kadar yapacak olan sizsiniz. 
Bunun1a beraber dünyanın bütün vaıı 
talannı bu maksat içinde yapmak ia
tiyorsak öğrenmek için beraber çalıf 
mak için ve beraber hizmetleri yap • 
mak içindir •• 

Yani milletler arasında insan ola
rak beraber çalıımarun telif ettiğ_i va
zifelerin hepıini yapacağız amma bu 
memleketin müdafaaıı çün sanayii, İl· 
mi, sıhhati ve sairesi için olan bütün 
bu maddi vasıtaları bir taraftan en 
iyi tatbi ke~''k üzere tedbir alınırken 
diğer taraftan bunları memleekt için 
de tedarik ebnek mecburiyetindeyiz. 

Fasit bir daire 
Sebatsızlann elinde bu nevi mÜş· 

külat fasit bir dairedir. 
Para olmalıdır ki kurayım, para 

kazanmam der. Mevcuttan istifade et 
mesin ibilen kimselerin elinde de bu 
salim bir dairedir, - bravo sesleri al -
kışlar - memleketin bir anda verdiğini 
azami derecede aldıktan sonra semere 
tıkça artbrdık. Bu sermayeyi kazanan 
lar medeniyet, terakki ve kuvvet ~i 
1i olurlar. Bizden evvelki inhitat de
virlerinde memleketin yolu yoktu, ne 
ile yapayım? Yol yapmak için para la 
znndır. Para bulmak için yol lazun • 
dır gibi efsaneler ve aafaa talar içine 
zihinlerimizi yıpratıp harice baıvur• 

mıik aklımıza gelmez. Bu müşkülün 
yenmek için aklnnıza ve gayretlerimi 
ze munzam olarak kendimize emniyeti 
miz vatanseverliğim.iz millete itima • 
dımız IBzımdır. 

Fedakarlık 
Arkadaılar, 

Bütün bu bayatı kunnak ıçın İn -
kılabınıızı kunnak için her hassanın 
batında tahammül ve bilhassa fedakar 
lık gelecektir. Mezun arkadatlarıma 
azami hizmet aıkının hayatta müte • 
madi tesadüf edeceği maniaları ve mÜf 
külleri yenmek için tahammül ve fe • 
dakarlık dilerim. Arkadaşlar, bayat • 
ta pek çok bassalar büyük muvaffa· 
kıyetleri temin ederler amma bu has
saların baıında, muvaffakıyet esaala
nnın batında sabır, tahammül ve fe -
dakarlık vardır. (sürekli alkıılar). 

Otuz beş defa muvaffak olmadığı
nız zaman yine meyuı olmayarak tec• 
rübeyi devam ettirmek için omuzları
nızda kuvvet ve yüreğinizde taham
mül bulmalısınız. Batka türlü ıerati, 
veıaiti bol olan bir memlekette mu -
vaffak_ olunamaz , nerede kaldı ki is
tediğimiz kadar para bulunmıyan 
Türk vatanında daha kolay olsun. Da 
ha güçtür arkadaılar. Fakat bütün 
emeklerin mükafatı mektepten bu se 
ne diploma alan arkada,larıma söy
liyeyim, diğer her hanı:i bi muvaffakı 
yetin zevkin:len büyüktür. Zaten cüm 

huriyet neslinin ve mezun arkadat1an 
mm diğer her hangi bir memleket ge. 
nçliğine ve bize niabeten farklı olduk 
ları zevkli olduklan İstikametleri de 
budur. Çetin ıerait içinde çalışacali • 
1ar, fakat bundan on onbeı sene son• 
ra milletimizin ne kaı!ar çok it:bar gör· 
düğünü ve bunun de kendi mahıulle
ri olduğunu görerek zevk ve gurur d~ 
yacaklardı:r. 

Bin ömre bedel 
Bunun zevki ve bunun gururu bir 

ömre değil bin ömre bedeldir. -alkıt· 
lar • arkadaşlar, hayat arkadaılan • 
ma, cüm.huriyetin eserini tadan cüm. .. 
huriyete hizmet edebilir. latedikleri ~ 
!ikamete yürütmek için ana hatlarını 
bulmuı ve bütün dünyada yüksek dik 
kati ceJbetmi ıbir hnlde bulunmanm 
vasıflarını tekrar anlatmak isterim. 

Türkiye coğrafi vaziyeti, Türk mil 
leli bünyeıindeki kuvvet itibarile öy. 
le bir vaziyettedir ki, bugiiq haiz ol • 
duğu ehemmiyet ve itiban iıtikbal • 
de daha ziyade haiz olacakbr. Mem• 
Jeketin medeniyet terakki yolunda al 
dığı mesafeler ileriledikçe buııün ye
tiımİf olan arkadaılarımızm memle
ket mukadderab Üzerindeki feyizli te 
sirleri kendisini gösterdikçe memleke 
tin beynelmilel ailede haiz olduğu e
ehmmiyet bir kat daha kendini göıte. 
recektir .• Arkada9lar, ıizi temin ede
rim ki, Türk.iyenin coğrafi vaziyeti iti 
barile, milletimiz terakkide ileriledik· 
çe, coğrafi vaziyeti itibarile cihan sul 
hünde, cihanda iyi geçinme husuıund11 
&mil olması daha ziyade kuvvet bu -
lacaktı:r. 

Biz bu kanaatteyiz. 

Gizli emellerden azade 
Arkadaılar biz cümhuriyet Türki • 

yeai bulunduğumuz gerek Balkanlar
da ve gerek Akdenizin bu bavzaım· 
da ve Karadenizin bu kıyılannda on 
beı seneden beri takip ettiğimiz sul
ha başlı batına h

0

zmet ebnitizdir. Bun· 
dan sonra da ayni istikamette yürüye 
ceğiz. Söylediğim gibi gösterdiğimiz 
emniyet, hislerile mütenasip emniyet 
hialerile kartılatbkça yalnız bulundu 
ğumuz muhitlerde değil daha genit 
muhitlerde bizim sulh ülkümüz tesi
rini hissettirecektir. Bütün meaele va• 
11talarunızı m~kul bir surette kullan
maktadır. Memleket c!ahlEnde mil· 
letimizin iıtediği ve muktedir olduğu 
terakkileri temin ebnektedir. Arka -
daşlar bu güzel müessesede bütün bu 
milli meselelerin ana hallan Üzerine 
konuımaya veıile verdiğinizden 
dolayı size bilhassa teıekkür 
ederim. Bu ıözleri söyleten 

genç arkadaıların diploma alamalarındaki 
yüksek günün ve konuıınalanndaki def& 
rin bize verdiği ilhamdır. 

Büyük Şef ve gençlik 
Genç arkadaılanma bu noktada bilhas• 

tebarüz ettirmek isterim ki büyük 
tefimiz büyük Reisicümhur Hazretlerile 
konuıtuğumuz zamanlarda hiç bir ıey, 
gençlikte gördüğü bu feyiz kadar kendi. 
lerini mütcbaııis e'.mez. Yani Gazi ile 
konuftuğum zaman1ar onun en memnun 
ve en bahtiyar olduğu anlar gençlikten, 
filan ve filanlan te:ı:asıda gördüğü feyzi 
anlabnakata duyduğu vektir. (Şidetli 

alkışlar). Sizin imt:hanlarınızc!a bulun
muı memnun o:duğunu bana söylediler 
ve imtihanların sefahabndan bana ayrı 
ayrı bahis buyurdular. Diğer bazı imtibııı. 
!arda bulunark b:ızılan~dan memnun ol
muılar b:ızılarmdan memnun o marşlar. 
Oladıklarını ne kmadar elemle anlatıyor
larsa memnun ol fokların fan da o k dar 
zevkle ümitl~ıediycr ve tasavvur et 
tiği vaziyetlerin ileride •İzin elinizde te
hakuk edeceğini görmesi tefin zevkini 
arbrıyor. 

Aklımda tutmuıtum ki bugününüz. 
de Ankara hukuk fakültesinin bu sene
ki imtihanlarının Gazi üzerinde yaptığı 
tesirin memnuniyet bahq olduğunu si
ze ifade ederek tebrik etmek fırıabnı 
bulayım. (Alkıılar.) 

Gelecek senelerin İmtibanlarmda ge 
lecek senelerin neticeleri ve siz de Öl"'I 
nek olarak diğer bir çok mektepler ve 
müeıseselerin neticeleri daha İyi ve 
daha bahtiyar olsun. Temennimiz bu
dur. 

Arkadaşlar bir kelime ile mezunları· 
mıza muvaffakıyetler dilerim. Ne ka
dar ilerilesek daima sayıfız ibtiyaçlan 
temin etmek vaziyetinde kendimizi bu .. 
facağımız için genç arkadaşları bekli· 
yen sayısız ihtiyaçarı onlanlerın elin· 
de düzelbnek bizim için bahtiyarlık biı 
lerinin en yükseğidir. Tekrar ediyorum 
ki, yapılmakta olan bir vatanın yapısını: 
iıtirak etmek ve onu mamur ve en yü.li: 
sek bir mevcudiyet haline getiren nes
lin efradından olmak mezun arkadat
larnnıza bahtiyarlık olacaktır. (SÜ· 
ekli alkış.lar.) 
-------<>----

Çanakkaleliler 
Balı kesirde 
Şahir halkı misafirlerinı 

ağırlıyor 
BALIKESiR. 11. A.A. - Çanakkale

liler aktam şehrimize geldiler. Çanakka· 
le halkevinin bazırladığ ı bu seya 'ıate on 
beşi kadın olmak üzre 70 kiti ittirak et
miştir. Aralarında Çanakkale valisi, bele
diye, fırka rci<leri bulunmaktadır. Misa
firler ıerefine akıam muallim mektebin· 
de b:r ziyafet ve balkev'.nde de bir mü
samere verilm·ı~ir. Misafirler bu:ıün şeh .. 
ri gezdiler. Öğ!eden so ra yap lan at ko
şularında ve Balıkesir - Çaru:Jckale sehi• 
taknnları n:a;mda ~ulundular. 

--o--

Kaçak sigara 
Dün ak~am Hasır iıkelesinde Muı 

tafa Kaptanın idaresindeki motörlü 
çektirmede gümrük muhafaza memuı 
1arı tarafından yapılan araştırmada 
4500 kaçak köylü sigarası bulunmufo 
tur 
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Tayyare piyangosu çekildi' 
aıoı .. 

Feyziye lisesindeki talebe • • 
sergısı _ 

Dünkü keşi dede 
8 bin lira kazanan 

15022 

4 bin lira kazanan 
18958 

2 bin lira kazanan 
10381 

1000 lira kazananlar 
8062 21474 

500 lira kazananlar 

1258 1629 1859 2282 2282 
4688 5009 6460 7194 11543 
13653 14669 15335 22127 22132 
22236 23009 24663 

150 lira kazananlar 

547 666 1059 1347 1445 
2296 4654 49C9 5142 5936 
6257 6432 10429 11437 12640 

14796 15513 16852 17087 17130 
17130 18925 19364 20212 20730 
22208 22253 22284 24199 24815 

100 lira kazananlar 

1 181 193 535 580 843 
111 1356 1826 2339 3534 
3964 4457 4531 5532 5668 
6534 6833 6938 7454 7467 
7623 7634 7796 8032 8835 
8875 9016 9766 10036 10139 

.' •146 10378 10890 11336 11798 
12644 13087 13405 14133 15053 
15146 16124 16788 17679 18078 
18675 18941 19326 19355 19434 
19660 20014 20852 21374 21677 
21865 21897 22022 22100 23305 
24147 24998 

50 lira kazananlar 
169 237 267 365 474 
561 586 910 957 1215 

1675 1919 1996 2458 2920 
2926 2942 3109 3145 3208 
3268 3371 3388 3777 4029 
4164 4338 4394 4440 4906 
4948 4998 5058 5331 5537 
5578 5709 5809 5805 5861 
6028 6093 6422 6671 6686 
6809 6827 6874 7034 7159 
7543 7803 7803 7832 8017 
8103 8270. 8693 9207 9305 
9756 9808 10027 10258 10371 

10455 10541 10665 10666 10738 
10747 10832 11023 11091 11138 
11431 11783 11989 11981 12043 
12098 12360 12428 12565 12565 
12612 12787 12792 13014 13123 
13190 13226 13406 13650 13708 
13793 13927 14034 14233 14305 
14577 15718 15203 15239 15280 
15328 15430 15620 15715 15942 
16316 16711 17109 17196 17201 
17297 17327 17474 17682 18048 
18048 18201 18429 18473 18551 
19122 10225 10279 19403 19556 
20077 20197 20356 20380 2041J 
20619 20619 20627 20837 20856 
20867 20867 20835 20985 21059 
21155 21678 21740 21786 22248 
22841 22886 23073 23144 23164 
23396 23630 23659 23814 23960 
24029 24052 24183 24205 24276 
24647 

30 lira kazananlar 
45 53 141 175 201 

222 376 470 529 540 
688 689 752 802 886 
891 1J03 1129 1144 1204 

1245 1392 1535 1553 1645 
1839 1933 2027 2205 2228 
2341 2535 2536 2632 2635 
2872 2888 2998 3125 3207 
3334 3390 3428 3461 3705 
3793 4310 4373 4488 4446 
4601 4647 4991 4997 5114 
5146 5175 5508 551 5524 
5608 5639 5737 5445 5940 
&164 6174 6210 6281 6420 
6693 6989 7155 7189 7237 
7348 7452 7452 7472 7664 
7689 7928 7953 7969 8015 
8170 8323 8486 8537 8611 
8946 9026 9208 9511 9680 
9683 9722 9971 10001 10013 

10292 10358 10399 10471 10591 
10796 10850 1J343 11367 11430 
11493 11528 11741 12293 12307 
12348 12426 12552 12578 12696 
12697 12766 12886 12904 13069 
13071 13312 13340 13355 13536 
13685 13769 13;}43 14022 14040 
14294 14271 14395 14434 14518 
14559 14719 14768 14775 14819 
15017 15035 15189 15191 15452 
15519 15567 15588 15848 15962 
15981 16041 16058 16139 16186 
16303 16224 16321 16336 16414 
16472 16635 16653 16682 16866 
16928 17061 17087 17110 17141 
17214 17250 17362 17364 17402 
17528 17563 17576 17871 18068 
2Z2 

Milliyet'in romanı: 59 

kazanan numaralar 
1 18131 

18659 
18969 
19280 
19782 
20128 
20571 
21107 
21757 
22357 
22648 
23066 
23492 

18153 
18703 
19060 
19337 
19900 
20198 
20575 
21191 
21859 
22684 
22762 
23092 
23710 

24077 24098 
24174 24356 
24531 24608 
24737 24815 

18241 
18822 
18119 
19407 
19963 
20221 
20595 
21380 
21874 
22474 
22888 
23123 
23771 
24103 
24405 
24636 
24819 

Vapurcular 
Toplanıyor 

18276 18461 
18883 18959 
19155 18272 
19594 19633 
19978 20080 
20271 20563 
20840 21058 
21337 21680 
22148 22183 
22510 22524 
22893 22949 
23191 23200 
2384ı 23955 
24119 24123 
24435 24458 
24704 24721 
24828 24940 

Kanuni ve hukuki icap
lar tekemmül etmedi 
Türk vapurculuk tirketi mümesail

lerile Devlet Denizyollan müdürü Sa
dettin Beyin evvelki ııün Ankaradan 
avdet ettiklerini yazmııtık. Şirkete da 
bil olmayan vapurcular da Ankaradan 
dönmüılerdir. lkbıat vekaleti, ıirke -
tin faaliyete geçebilmeai ve vapur İf
letmeğe batlayabilmeai için, her ıey
den evvel Denizyo!Lrı kanununun em. 
rettiği veçhile, bu kanunu.n neıri ta -
rihinde mevcut bütün armatörleri ih
tiva etmeıi lazun geleceğini bildirmit 
tir. Bu saa üzerinde cereyan eden mü .. 
zakerat neticesinde Şirket haricinde 
kalan vapurculann da tezyidi serma
ye ıuretile firkete ginneleri takarrür 
etmiıtir. iki taraf, bu eıasa göre ha· 
zırlanan bir mukaveleyi de imzalamış 
)ardır. Binaenaleyh şirketin yarından 
itibaren vapur i,Ietmeai mevzuu ba
his değildir. Dün kendisile görüıtüğü
müz şirkete girmeyen vapurculardan 
Yelkenci zade Lutfi Bey demiştir ki: 

"Hakem karan hakkında Temyiz 
mabkeme-ai nezdindeki müracaatımızı 
takip hakkımız baki ve mazbut kal -
mak ve ileride tahakkuk edecek ha • 
le göre ıermaye mikdannıız değiıe -
bilmek 'artile vapurlarımıza biçilmif 
kıymet üzerinden firkete iltihakı ka • 
bul ettik. Şirket heyeti umumiyesi 
derhal fevkalade bir içtimaa davet e
diliyor. Kanunen heyeti umumiye i ... 
18.n tarihinden itibaren 15 gün sonra 
toplanabilir. Bunun daha kıaa bir müd 
det zarfında toplanması imkanı bu -
kukiai araştınhyor. Şirketin, bütün 
armatörleri ihtiva etmek üzere faali· 
yete geçebileceii lktıaat vekaletince 
tebliğ edilmiıtir. Bu itibarla heyeti u· 
mumiye toplanacak, bizim de iltiha • 
kımızla şirket ıermayeıi tezyit edile
cek, idare meclisi yeniden teşekkül e
decek ve ancak ondan aonra ~irket, 
vapur tahrikine başlayabilecektir." 

Diğer taraftan lktısat vekaleti, bü
tün armatörler iltihak ettikten sonra, 
tirketin vapur i•letebilece~i deniz ti • 
caret müdürlüğüne de tebliğ edilmit· 
tir. 

Binaenaleyh ıirket, yann ilk posta 
amı tahrik edecektir. Diğer taraftan 
şirket müdürü Ali Rıza Bey istifa ede 
rek müdiriyetten çekilmiıtir .• Bu ha -
le göre, heyeti umumiye içtimaından 
sonra te'°kkül edecek ıirket idare mec 
IW, yendien bir müdür seçecektir. 

Simdiden Devlet Denizyollan İda· 
reıile Türk vapurculuk şirketinin 
muhtelif hatlara iıletebilecekleri va
pur adetleri hakkında Ankarada bazı 
esaslar da krarlıbnlmışhr. Maamafih 
tirketin hariçte kalan vapurcular da 
iltihak ettikten sonra malik olacağı va 
purlann groı lonası yekUnunun anla
ıılmaaı ve ona göre kat'i taksimat ya
pılması lazım gelecektir. Şirket, o za
mana kadar teıkilihnı ikmale çalııa
caktır. 

Vekalet emrine alındı 
ANKARA, 1 ı (Telefonla) - Gö

rülen idari lüzum Üzerine Feke kay
makam• Hüaeyin Ferit Bey vekalet 
emrine alınmııtır. 

HANDA • DRAMALIS • PRINEAS 
Yunan operet heyeti Franıız Tiyatro

sunda. Buııün saat 17,30 da yalnız bir 
matine olmak üzre iki kısımlık ve 16 tab
loluk revü Susurada. Akpm ıaat 21,30 
le i/k defa ola:ak Viennoapoules. Y ann
ki pazartesi akıamı ta!ebi umumi üzeri .. 
ne aon defa olarak VassiliHa tou Ate• 
lier. 

ESRARSIZ HAY AT 

Cümhuriyetin onuncu yıl dönümü mü- 1 
nasebetiyle mekteplerde yapılan faaliyet 
arasında Niıantaıonda F eyziye füeai ta
lebesi tarafından tertip edilen Gazi kötesi ; 
ve i -kılap aergisi çok takdir edilmiı ve 
beğenilmiıtir. Fotoğraflarını derç ettiği
miz sergi t•rtip tarzı itibaiyle ıüzel bir 
zevkin mahsulü ve sergide talebe tarafın· 
dan yapılan Gazi Hzzr•tlerinin muaatıa 
bir büstleri ile aulu boya üç kıt'a büyük 
levha teıhir edilmit ve bunlar elektrik zi. 
yalan ile cidden :üz.! bir manzara hali· 

Sedat Beyin 
Mektubu 
Mimarın mektubu, sözle

rinden çok farklı .. 
Mimar Sedat Beyin telefonla Bur

gadan gazetemizi aradığını ve bir 
mektup göndereceğini bildirdiğini ha
ber venniıtik. 

Sedat Beyin mektubu dün geldi. 
Mektup ile gazetelerde ilk intiıar e
den sözler araaında fark vardır. 

Sedat Beyin mektubunu aynen der 
cediyoruz: 

Milliyet tahrir müdürlüğüne, 
Vaktinde haberdar edilmediğim i

çin misafirler Y eıilcamiye dahil ol • 
duktan sonra heyete belki lazım olu· 
rum fikrile kendiliğimden iltihak et
miıtim. içeride her kafadan bir ıes 
çıkıyordu, batka İzahat verenler de 
vardı. Tevfik Rüıtü Beyefendiden e• 
mir alınca o kanşokhk arasında ben 
de ıöze karışmağa mecbur oldum. 
Muhterem gazetenizde inti~ar eden 
anlaşılmamıı ve ıui tehire uğramıı söz 
]erimin doğruıunu berveçhi ati arze· 
diyorum: 

(Yeşilcami Türklerin Osmanlı mi • 
marisine ait olup bu mimarinin bütün 
Bursa abideleri gibi devri iptidaiıine 

mensup ve 1419 tarhinde inıa edil • 
mİ§tİr. Osmanlı mimarisinin iptidai 
devri eaerle,-inde umumiyetle olduğu 
gibi bunda da teknik her ne kadar 
zayıf ise de ıanat ve tezyinat bahıi 
bilhaaaa Yeşil abidelerinde çok yük • 
sr.V: bir mertebeye vanruı ve alçı, Çİ· 

ni, nakış, tahta ve taı iılerinde harika 
lar yaratmııtır). 

Bu sözlerimi dinleyen büyÜk misa
fir ortadaki kemeri göıtererek (tek
nik naaıl zayif olur?) demiı ve buna 
da (Osmanlı mimarisinin devri iptida 
iden sonra gelen devri itilii eserlerine 
nazaran heyeti umumiyede zayıfbr) 
cevabını alarak memnun olmuıtur. Mü 
teakıben tezyinat ıubeleri izah edil -
mit ve ziyaret hitam bulmuıtur. 

Bütün mealektaşlanm ve beni ta
nıyanlar bilirler ki klasik sanatımıza 
ve anın tarihine vakfı hayat etmişçeai 
ne itık bir sanat yolcusuyum. Anlar 
benden böyle gaflar beklemezler. Ma 
amafih bu dedikoduları vesile ittihaz 
ederek muhterem gazetenize ve mea 
!ek arkadaılanma ithaf edilmek üze
re Yetil abideleri hakkında bir ma • 
kale yazıyorum. Bir iki güne kadar 
takdim edeceğim. Şimdilik bu kısa tav 
zihimin ayni sütunda neırini aaygı1a
rımla dilerim efendim.'' 

Köylüye arazi 
ANKARA, - Smutlu Nümune kö

köyünde 45,000 dönümlük arazinin ya 
nndan itibaren köylüye dağılmaaına 
başlanacakbr .. Kadastro ve iıkin me
murlanndan mürekkep bir heyet Smu 
tulu köyüne gitmiılerdir. 

• • ( '-':/ J~ 

/.y~ .. ~ 
. . ·-

ni almı§ br. Lozan, demir yolu, ve Sevr 
haritalan da güzeldir. Bunlardan mada 
Mi'.li mücad leye ait elli ka iar büyütül
müı foto"ği·iii ve on ••nelik terakkiyi gös
teren 60 kadar ıırafik sergiyi süslemek· 
te ve zivaretçilerin çok yakından alaka· 
lannı cebetmektedir. Eıki ve yeni mektep 
arasındaki fzrkı göstermek için yan sa· 
!onlarda açılan kısımlar için~e bilhasıa 
e.J<l mektebin hali görülmeğe değer. 
Sergi bu güne kzdar 4600 k'ıi tarafın
dan ziyaret edilmiı ve çok beğ 'nilmiıtir. 
Sergi daha bir hafta açık kahcaktır. 

Bir Yunan c:an'atkarı 

Yunan artist \>'e muharrirlerinden 
Melle. Manyo Kuçuyanopuloa ıehri -
mize gelmiştir. Bu kıymetli Yunan ıa· 
natkin yarın akşam Darülbedayide 
bir reaital verecektir. Sanatkarı Ha
zım Bey halka takdim edecektir. 

Spor 

Genç takımlar müsabakası 
htanbul mıntakası Futbol heyetin· 

den: 
1 - Müttefik klüplerin genç talam.. 

lan müsabakalanna ait fikistür tanzim 
edilmek üzeredir. Bu maçlara da 17· Jl. 
933 tarihinde ba§lanacaktır. 

Genç takımlar müsabakalarına iıti· 
rak etmek istiyen müttefik klüplerimi. 
zin • numaralar çekilmek üzere • 13·11· 
1933 pazartesi günü saat 18 de mmta
ka merkezine salahiyettar murahhasla
nnı göndenneleri. 

2 - Bu davete murahhas göndermi
yen veya kendisini temsil ettirmiyen 
klüplerin iştirak arzusunda bulunmadık
ları anlatılacak ve haklan sakıt ola
caktır. 

3 - Bu müsabakalara ait ıerait İç· 
timada tebliğ edilecektir. 

Hıfzıssıhha işleri umum 
müdürlüğü 

ANKARA, 11 (Telefonla) - Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekaleti Sıt· 
ma Mücadelesi Umum Reisi Dr. Akil 
lımail Beyin bu reisliğe muhassea 500 
lira ücretle ili.vei memuriyet olarak 
vekalet hıfzıssıhha ifleri umum mü -
dürlüğünü de fahriyen ipka etmesi 
Heyeti Vekilece tenıip edilmiştir. 

Donka evveli sordu: Talruı Donkaya ağır ııözlerile ba· 
- Nasıl olacak?. kıyordu. 
- iyi olacak. Almanca olarak dedi ki: 
Romence konuıuyorlardo. Bu Don- - lıin hikmeti bunda ..•• 

kanm her zaman tecviz ebnediği bir - Ne gibi? 
mahremiyet eseri idi. Takuı ayaklarını sürüyerek cevap 

Hollywood'da sinema yıldızlarının romanı - Derhal bir telgraf gönderebilir verdi: 
Yazan: VICKJ BAUM Terczme: KAMRAN ŞERiF. misin? -Bana hiç bir ıey teıir etmez .• Yal 

•-· oı· e •· h. h. • h. d" .. .. ' - Elbette .•• lıte kağıt ... kalem... nız bir zayıf noktam vardır •• 
aı ıv r ı ıç, ıım ıç mı ıç UJunınu· dakika vardı. D k d 

d BI k 1 lcr E Tel bir sehpaya aaılmı• kırmızı bir on a sor u: yor u. . ac e ey te ar ,.iaenlohr'la Saat be•i yinni geçe aahneyı' çevı·r- • N ı d d. ? 
ı. ed d 81 k 1 • l8mbanm ıtı<fı albnda aleıa· cele bı"r - • 11 e m • avga ıyor u. ac e ey ın kendine meğe baıladılar. Eisenlohr bir aralık 0 

" b f pusula yazdo. Eisenlohr bacak bacak Üatüne at· 
gore . az• .. •.'.kirleri v.ard.•,· Donka, yal- ortadan kayboldu. Jig'le konuımak 1·_ k" ··k d J d d b 1 b - Bunu '!kuyup gönderebilir mi- mıı, uçu aan a yaım a oturuyor u. 
nız . •r yuzu 0 •• an ır autu na dayanıp çin odaama gitmişti. Ciddi ve enditeli ain? Kullandığı her ıey ona küçük geliyor 
be .. kı .. ıyordu. Stüd.yoda biç bir şeyin iki bir hali vardı. Gözleri •ırktan yorulan b. ·d· Elb. · b'I k d d Takus pusulayı miyop gözlerinin ö- gi ı ı ı. ıseaı, mo ı yaaı, a m oat 
y~zu Y.ok. tur. Bıraz dinlerun. ek için Donka, sahnenin karanlık bır· ko" •eaı·ne ·· tuttu c·· ı ·· · k ! 1 k D h 1 Ol • nune • u umaıyere : arı .••• 
goz ennı apattı ... er a ıv~r k~rı!- çekil~.i, .Fünü duvara dayadı. Söyli- - Tam iki yÜz üç kelime ediyor, Kıaaca: 
aına çıkb. Çehreaının yalnız bır çızgı· yecegı cumleleri tekrar edı·yordu d d. · K • e •· - Bütün ıahneyi yeniden yapmalı, 
••· ut~ğınd~n. baılayıp •açlarının ıa- O aırada ayak sesleri İ§İterek: - Onlan unut. Tren aaat ıekizi dedi. 
rışm mu.nhanıaı altından geçerek al- - Takuıl dedi. kırk b.ef geçe kalkıyor. Telgraf vak- Donka mahut sütunun olduğu yere 
n~nd.a nıhayet bulan nadir, emsalsiz Takus'un ayağını sürüye sürüye ü.. tinde yetiıir mi? gitti. 
çızgı ·· .... " d'" Y · . . ruyuşunu unyanın her hangi bir nok· Donka ıiddetle: - Bu akıam niçin beni gözlerinizle 

. - Hayır o. lıve~, hayır şekerım. Be- luında olsa tanırdı. Bu, senelerden be· k. d' d" b 1 d b Ju - Hayır, dedi, otomobille •oför ba- ta ıp e ıyoraunuz? ıye a~ a ı. 
nı E~ra 

1 
phgıtme. ri, hayatının arka planına girmiı bir ı· • 1 

ısen o r: tempo idi na azım. lk cümleıi bu idi. Kendisini en çok 
- Haş~~tlu Prenses Hazretleri _ Eve~, Donka. - Takaiye binerim. bu cümle üzüyordu. 

uyku keıtırı:rorlar alibn? - Peki. Paran var mı? Eiaenlohr: 
~-=ı:.=.:.-=:~~~l!!.l.!!Z!U~~~-1..~-=~C&dl ....... wu-............. .2.-~~-l.~--1u....~~;;_;;,;_;;;;,;.;..~~~--l-___;;;;.;;;.;.;.;,;~.__ .... _ . 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Mübayaa Komisyonundanı 

Müteahhit nam ve hesabına 7 -11-933 tarihinde pazarlıf 
icra kılman kuru erzak ve pirinç pazarlığına iştirak eden taliF 
lerin ita eyledikleri fiatlar haddi }ayıkta görülmediğinden ol 
baptaki şeraitine tevfikan pazarlığının 14-11-933 tarihine 
müsadif salı günü saat (14) te icra edileceği ilan olıı 
nur (6138) 841 

TiCARET 1ŞLER1 UMUM MODORLOGONDEN : 
Türkiyede Yangın, nakliyat sigorta İ§lerile çalı§mak üzre kanuni hüküınl• 

dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Nord Doyçe. Nord Deut• 

ehe sigorta ıirketinin Türkiye umum vek'li haiz olduğu sel1ılıiyete binaen bu ket' 

müracaatla lstanbul'da açacağı acentalığa §İrket namına yangın, Nakliyat aigortl 
itlerile meıgul olmak ve bu iıladen doğacak davalarda bütün mahkemel<r 

müddei, müddeaaleyh ve üçüncü §ahıa arfatlarile hazır bulunmak üzre Aleksant 

roı Eftimyadis Efendiyi tay~n eylediğini bildirmiıtir. Keyfiyet sigorta şirketlerf 
nin teftiı ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine ıo 

vafık görülmüş olmakla ilan olu'1ur. (97115) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilanları. 

Galatada İnhisarlar Umum Müdürlüğü binasına mutt•· 
sıl (7) odalı hane bir sene müddetle kiraya verilecektir. P&' 
zarlık için lS-11-933 çarşamb:ı günü saat IS te taliplerin vt 
recekleri fiatm yüzde 7,S teminat akçelerini hamilen Galatad 
Alım, Saton komisyonuna mjracaatları. (6068) ıı 

Nivo de peche 
(AP) markalı pergel takımı 
Gönyömetre 

Yukarda yazılı malzemeden pazarlıkla birer adet satın alı~ 
nacaktır. Taliplerin yüzde 7,S teminatlarını hamilen 18-11· 
933 cumartesi günü saat 14 te Galata' da Alım, Satım KomİI 
yonuna müracaatları. (S978) 

. t DEVLET DEMIRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
1S-11-933 tarihinden iti haren Cuma pazartesi çarşamb 

günleri Haydarpaşadan saat 18 de kalkan Anadolu sür'at k• 
tarmda Kayseri Sıavs ve Samsun yolcuları için bir yataklı va 
gon bulundurulacağı muhterem volcularonıza ilan olı•nur. 

1 

' 

(6071) ----------- ______________ _, __ ,..,J 

Istanbul Maarif 
Müdürlüğünden: 

Vilayetimiz kazalarında atide gösterilen mekteplerde 
Millet ve Halk dersaneleri açılmış ve kayıt muamelesine bal 
lanılmıştır. Talip~erin derhal müracaatları ilan olunur. 

Eminönü kazası : Kadirg a 3, Süleymaniye 7, Sirkecidt 
48 ci mektepler: 

Fatih kazası : Eyiip te 36, Ramide 3S, Çar• 
§amba 1 S, Karagümrük 27 Ci bali 14 , Saraçhane ba§ı S6, Cer• 
rahpaşa 24, Kocamustafapaşa 28, Davutpaşa 25, Samaty3 
30, İstanbul Mal tepesi 32, Yed ikule 43, Aksaray 4S Y edikule 
Kazlıçeşme S8 ci mektepler: 

Beyoğlu kazası: Fındıklı 13, Feriköy 17, Tünelbaşl 
3S, Kaaımpaşa 9 cu mektepler : 

Beşiktaş: Beşiktaş 19, Ortaköy 23 cü mektepler : 
Beykoz kazası : Beykoz 40 Anadolu Hisarı 34 ciİ 

mekteplerle köylerinde 
Üsküdar kazası : Toptaşı IS, İhsanive 19, Atlamat3 

şı 23, Beylerbeyi 27, 
Çengelköy 28 ci mekteple ·le köylerinde 
Kadıköy kazası: Gazipaşa 3S, Kurbalıdere 9. Erenköi 

4 cü mektepleıl: 
Kartal kazası : Maltepe. Pendik, Kartal merkez mektep• 

lerile köylerinde : 
Bakırköy kazası : Birincı mektep ıle Osmanive mektebi 

ve köylerinde: 
Sarıyer kazası : Sarıyer 14, Büyük dere 30, Y eniköy 33 

Kireçburnu 36 cı mekteplerle köylerinde : 
Yalova, Şile, Silivri, Çatalca: kaza merkez mekteplerile 

köylerinde: (620S) 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğündeıt 
1 - Zabıta memurlarının elbiseleri için lazun olan 6730 

metro kaputluk, 66SO metre ceketlik ve 46SO metre pantolorı 
luk kuma§m imali kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle miİ 
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) 

Donka ainirlendi: 
- Bizi burada daha fazla beklet

mek jçin biraz da briç oynasa olmaz 
mı acaba? 

Saat beti otuz beı geçiyordu. Tre? 
sekizi kırk be§ geçe hareket edecekto. 
Daha cümlelerden hiç biri yoluna ko· 
nulamamıfb. Donka, kendisine birden 
bire gelen bir sarahatle biliyordu, bi
liyordu ki hareketinden evvel Oliver'i 
görmesi Ji.zrmdı. 

Beti elli iki geçe James Blackeley 
Jocaaından geldi. Şimdi favorileri eski· 
ai kadar şeytani değildi. Kulialerin ve 
tahta atkılann biribirine karıtan göl
geleri içinde bir yere asılmıı olan aaa
tin akrebile yelkovanı yollanna devam 
ediyorlardı. Donka rDlünü tekrar e· 
derken Oliver'i unutuyordu. ilk lakır· 
dılar biraz belirmeğe baıladığı zaman 
aaat alb buçuğu bulmuştu. O zaman 
alçıdan mermer taklidi yarım ıütun
dan ayrılıp bir merdivene gittiler. ikin 
ci sahne orada cereyan ediyordu. Ma
nuela podra ııetirdi. Donka çehresi
nin iyi olmadığını hiııediyordu. Sanki 

: ,1 ı.:- h iki va~1nr sröstermeie 

Ter, yeni sürdüğü podra tabakaaıııl 
da geçti. Son ıahne eanaaında bir e' 
lektrikçi elinde 1000 mumluk bir liıl' 
ba tutarak öni?nde durmuıtu. Bu liı" 
ba gayet kuvvetli ve aıcak olduğu ıçı~ 
yÜzdeki kırıııklan siliyordu. 

Donka: 
- Arbk bugünlük bu kadar kafi Jı 

ğil mi? 
Oliver, daha evvel iataayonda butııır 

maaı icap eden.adamlarının haataJığıı< 
dan dolayı üzülmüştü. Donl<a buntl 
biliyordu. Oliver her halde Los An· 
geloı'a gibnişti. Halbuki kendisi yÜ~~ 
makiyajli, bir Bil Prensesi gibi elma•' 
lar içinde, hala orada duruyordu. 

Eisenlohr cevap verdi: 
- Sen çıldırdın mı? Bugün bize 3' 

bin dolara maloldu. Halbuki timdiye 
kadar topu topu üç cümle çevirebildi~ 
Hiç olmazsa en aıağı üç ~ahne dalı' 
oynamalıyız. 

Uzun boyu stüdyonun iç tarafların: 
da kayboldu. Orada, pek beğendii' 
Hint usulü teneffüs idmanlan yapnı•' 
ğa baıladı. Kulislerin, 18mbalann ye' 
ri değiştiriliılten Blackeley de bir ne' 
•• : r.'-t.:- ---..1.-. ....... !-- .. · -- L--1~ _.I_ 

-
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İstanbul ve Trakya Şek~r Fabrikaları Tüı·k Anonim Şirketin en: 1 1 
1 

\\ 
1 
1 

Fal:rikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Tem;:ıuz torihinden itibaren bin kilodan az olmamak 
Üz< re her isteyene •atılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani fatanbul'da Sirkeci lstasy<1>nunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~;~ir~a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~!a Küp Şekerin ilosu 39,50 Kuru~lurı 
A rı_cak en az bet vagon ıekeri birden alanlara vagon batına bet lira indirilir. lstanbul harrlcindekl yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüxde yirmisi peıin ve ilst tarafı hamule oıeaedl mukabilinde ödenmek üzere cierhal göaderllir. Depodan itibaren bütiin masraflar 
ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafında!! mü9teri hıe:-c~bına aigurta ettirilir. SiparJt bedelinin tamamını gön
derenler iç in sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz beı "Vagon :dparlş ederek berl~linin temam~nı peıiıı ödeyenler vagon batına b~ş lira 
ft:n:ıilattan istifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-36 Telgraf adresi: lstanbu1, Şeke:r Telefon No. 244 70. 

ASİPIN K AN Tabletleri: Paris, İzmir, Bari sergilerinde birinci derece diploma ve altın 
madalya kazandı. Grip, nezle, soğuk algınlığı, baş ve diş ağrıları gibi has· 
talık \arın en güzel ve kat'i ilacıdır, İsmine dikkat buyur~lması. (8387) 8326 ı 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENT ALARI : 

Kanı.köy • Köprübqı Tel. 4236l 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :2274C 

l EVKAF MODlRlYETl lLANLARI 1 
--~-------------~ Kilo 1 

Türkiye Ziraat Bankası 
• 

1000 Zeytin y._<Tr 
7000 Pirinç 
7000 Fasulye 

lzmir şubesinden: 
Cin"i No, Muhammen K. 

2500 Nohut 
800 Şeker . 

Mevkii 
Dar ağaç 

Sokağı 

Demirhane Kereste kutu F abrikasa 33-35 87945 Bu kıymet fabrikanın bina· 
sına aittir. 

F ıkara imaretlerine lüzumu olan yukarda cins ve mıktarı 
Yazılı beş kalem erzak ayrı ayrı aleni münakasaya konmuş· 
tur. Talip olanların şeraiti anlamak ve nümuneleri görmek Üze 
re her gün Levazon İdaresine ve ihale gÜnÜ olan Kanunuevve 
lin dördüncü pazartesi günü saat on dörtte ldare Encüme· 
nine müracaatları. (6182) 

Yüksek Mühendis Mektebi Muba. 
yaat Komisyonu Riyasetinden: 

Mektepte tesis edilecek a telyeye lüzumu olan alat ve ede 
'Vat 5-12-933 tarihine müsadif salı günü saat (15) te aleni 
ınünakasa suretiyle ihale edileceğinden taliplerin şartnamesi
ni görmek üzere mektebe müracaatları vemünakasadan evvel 
ınuvakkat teminatlarını mektep veznesine yatırmaları ilna o
lunur. (6184) 

Darağaç Sepetçi 

Darağaç Paralı köpril 

Değirmendere nahiyesi 
Seydiköy Mazğsna mevkii 

9855 Bu kıymet fabrikanın ma· 
kine alit ve edevatı'la aittir. 

97800 
=-=~ 

Pirina ve pamuk yağ 123-127 42233 Bu kıymet fabrikanın arsa 
ve binasına aittit fabrikası 

lstamatyadi Un 
fabrika11 

Gökağaç çiftlifıi 
F oskolo çiftliği 

10147 

5'2400 
82-30 66224 

16376 

82.600 

Bu klymet fabrikanın maki· 
na alit ve edevahna a:tfr. 

Bu kıymet fabrikanın arsa
siyle bina11na aittir. 
Bv kıymet fabrikanın ma· 
kiaa alil ve edevatına aitt<r. 

-~ 

87200 
9700 Yirmi bin zeytin ağacın 

beşte bir yüz dönüm tar'a· 
nın üçte bir hisıesinin kıymetidir. 

Evlenecek ve apartımanlarını döşeyecekler için 
PEK MÜHİM FIRSAT 

Buca Mecidiye Hane 82 10200 
Halimağa Çarşısı İki katlı mağaza 17-15 17400 

Piyasada hiç bir mobilyacının rekabet edemiyeceği derecede ırallarını ucuz· Yukardaki emval peşin para veya gayri mübadil bonosu ile satılmak üzere 6 Te1rinisani 933 tari· 
hinden itibaren kapalı zarfla müıayedcye çıkarılmıttır. İhıle 29 Teşrinisani 933 Çarşamba günli saat 
14,30 da dır. Talip'er talip olcukları mala ait teklif mektuplarını bir ı:arfa koyup üzerine adres'erini 
yazacakhr ve kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu n!abetinde teminata ait makbuı: veya banka 
mekluplarıoı bu ı:arfla birlikle ikinci bir zarfa koyup mühllrliyec.ııkJer ve ilstilne hangi mala ait teklif 
mektubu olduğunu yazarak ihale günü sıat 14,30 :ı:a kadar bankamı:ı:da müteşekkil satıf komisyonu 
riyaşetine müteselsil numaralı b"r m~kbuz mukabili11de teslim eyliytceklerdir. Şartnamesini görmek ve 

latan yegane mobilya mağazası : lstanbulda Rizapaşa yokuşunda 66 No.da 

Asri Mobilya Mağazası 
drr. Bilhassa lngiliz garanti sarı kesme ve beyaz liike karyolalarında 

BUYüK TENZiLAT YAPILMIŞTIR. 
23407 - A H M E T F E V Z 1 ( 9 5 2 5) daha fazla malümat almak isteyenler her gün bankımı:ı muhasebesine müracaat edebilirler. (6014) 

3 üncü KOLORDU İLANLARI • Afyon Vilayetinden: 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya konu 
lan 83,000 kilo koyun etine tek 
lif edilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlığa konmuştur. l 1 

halesi 16-11-933 perşembe gü-ı 
nü saat 15 tedir. Taliplerin şart ' 
nameyi görmek üzere her gün 
'Ve pazarlığa iştirak için o gün 
'Ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 
l'acaatlan. (488) (6192) 

*** K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 
kapalı zarfla münakasaya ko
nulan 127,000 kilo bulgura 
teklif edilen fiat pahalı görül
düğünden pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 18-11-933 cumar 
tesi günü saat 14,30 dadır. Ta
liplerin pazarlığa iştirak için o 
g\iıı ve vaktinden evvel F m<:hk 
lıda 3. K. O. SA. AL. KO. na 
tnüracaatları. ( 490) ( 6193) 

••• 
K. O. Kıt'atı için kapalı zarf 

la münakasaya konulan 
790,000 kilo oduna talip çık 
tnadığından pazarlığa konmuş 
tur. İhalesi 16-11-933 perşem 
be günü saat 15,30 dadır. Ta
liplerin sartnameyi görmek Ü 
7.ere her~ gün ve pazarlığa İşti
rak edeceklerin tayin edilen 
gün ve saatte Fındıklıda 3. K. 
O. SA. AL. KO. na müracaat· 
ları. (489) (6194) 

* * * K. O. Kıt'atı ihtiyacı için ka 
l>alı zarfla münakasaya konu
lan 590,000 kilo oduna talip 
<;ıkınadiğından pazarlıkla alı
t\acakhr . İhalesi 16-11-933 
l>erşembe günü saat 16 dadır. 
'f a'.iplerin şartnameyi görmek 
Üzere her gün ve pazarlığa işti
rak için o gün ve vaktinden ev· 
~el Fındıklıda 3. K. O. SA. AL. 

KO. na müracaatlan. (487) 
(6195) 

* • • 

KansIZlığm ve cansızbğm 
en amansız düşmanı : 

çin ~=::~~~~~~~-e ~~~::~~- PERTEV 
19,0UO kilo bulgura tekl.f edi-

(7415) lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyon'da dikilecek 
Gazi Zafer abidesi kaidesi inşaatı 18-10-933 tarihinden iti 
haren 20 Kanunuevvel 933 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat on beşte kapalı zarf usulile kat'i ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin mezkur gÜn ve saatte şartnamede bildirilen ve ib
razı iktiza eden vesaikla birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
ve bu bapta izahat almak ve şartname, proje ve evrakı lazi
meyi görmek isteyenlerin Encümen kalemine müracaatları 
ilan olunur. (5941) 8157 

~:l~i~t1~~~~~9~;r~~!~:~e~ IŞU RUBU 
n~ ~aat ~ 4 le tehir e~il~ştir. 
l alip:erın şartnameyı gormek 
~~r~ h~~ gün ve ~ünakasa~a· Balıkyağı kadar faydalı oldu- r 
ıştırak ıçın de o gun ve vaktın· ğu memleketimizn en yüksek 
den evvel Fmdıkhda 3. K. O. doktorları tarafından tasdik 'ı iş adamı 

Gustolu adam 

SA. AL. KO. na müracaatları. d'lm' ti' (9510) 
( 486) (6196) 1 e 1 ış r. • . • 1 

Metresteki Topçu AhşMek 
tebinden Başıbüyükdeki depo ...... ---------.............. 
ya pazarlıkla 30 ton eşya nak- nameyi görmek üzere her gün 
lettirilecektir. Taliplerin şart- ve münakasaya iştirak için de 
nameyi görmek üzere her gün o gün ve vaktinden evvel Fm· 
ve pazarbğa iştİl"ak için de iha- dıklıda 3. K. O. SA AL. KO. 
le günü olan 16-11-933 per na müracaatları. (483) 
şembe günü saat 14 te Fındık (6200) 
bda 3. K. O. SA. AL. KO. na 
müracaatları. (485) ( 6197) 

*** 
K. O. ve 1. F. ihtiyacı için 

kapalı zarfla münakasaya ko 
nulan 46,000 kilo kesme ma
karnaya talip çıkmadığından 
pazarlıkla alınacaktır. İhalesi I 
16-11-933 perşembe günü saat j 
1 1,30 dadır . Taliplerin şartna 
meyi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için de o giin 
ve vaktinden evvel Fındıklıda 
3. K. O. SA. AL. KO. na mü 
racaatları. (484) (6199) 

• • • 
Çatalca Mst. Mv. ihtiyacı 

için açık münakasa ile alınacak 
35,000 kilo kesme makarna· 
ya teklif edilen fiat pahalı gÖ· 
rüldüğünden ihalesi 16-11-933

1 
perşembe günü saat 1 l e te j 
bir edilmiştir. Taliplerin şart 

ı{; • * 
Haydarpaşa ve Gümüş Su

yu hastaneleri için müteahhit 
nam ve hesabına 745 ton la
vemarin kömürü pazarldda alı 
nacaktır. lhal~si 13-11-933 pa· 
zartesi saat 16 dadır. lsteklile 
rin şartnameyi görmek üezere 
her gün pazarlığa gireceklerin 
de belli gÜn ve saatte Sa. Al. 
Ko. na gelmeleri. (478) 
(6158) 8400 

• * * 
K. O. V. 1. ci F. ihtiyacı i 

çin kapalı zarfla 30000 kilo şe• 
kere talip çıkmadığından 13. 
11-933 pazartesi saat 11 ,30 
da pazarlıkla ihalesi yapılacak 
tır .İsteklilerin şartnameyi gör 
mek üzere her gÜn pazarhğa gi 
receklerin belli gün ve saatte 
K. O. Sa. Al. Ko. na hazır bu
lunmaları. (477) (6159) 

8401 

Tıraıa meraklı adam 
Tasarrufu aeven adam 

Dilnyada en tekemmül etmiş 
SOUPLEX tıraş bıçağını ku'lanır. 
SOUPLEX • PLA Tf N tıraş bıcığı· 
.ıın emsali daha yoktur ve yirminci asrın bir şaheseridir. • \9482; 

--------------------------------------------~8295 

lzmir Mektepler Mübayaa 
Komisyonundan: 

Karşıyaka Orta mektebinin 11472 lira 15 kuru,luk be
deli keşifli in§aatı ve ilave ve tadilatı 14 Tesrinisani 933 salı 
günü saat 15 te ihalesi yapdmak üzere 20 gü~ müddetle ve ka. 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin keşif· 
namesini v~ şartnamelerini görmek ve anlamak üzere her gün 
saat 9 dan 12 ye kadar Karşıyakadaki Orta mekebine, mü 
nakasaya iştirak etmek için de yüzde 7,5 muvakkat teminat 
mektubu veyahut makbuzlarile ve kanunun tarifatı veçhile 
teklif mektuplarile ehlivet vesikalarını ihale günü muayyen 
saatte İzmir Erkek lisesindeki komisyona tevdi eylemeleri ilan 
olunur. (5800) 8142 

Manisa _ Akhisar Belediyesi 
Elektrik Fabrikasından: 

- Fabrikamızda mevcut muhtacı tamir bir adet (25) bey 
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 adet 
l 1 O volt 180 amper Elin mark:ı bir adet 115 volt 108 amper ve 
bir adet A. E. G. marka 220 volt 70 amper üç adet müte.-nadi 
ceryan dinomalarından mürekkep makineler müçtemian ve 
ya ayrı ayrı taliplerine satılacağından taliplerin Akhisar Be 
lediyesine müracaatları. (6143) 8413 

Karadeniz Aralık Postası 
Sakarya vapuru 14 ikinci Tef· 

rin. Salı 18 de Galata rıhtımm
dan kalkarak Zonguldak, İne
bolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Or
du, Gireson, Vakfıkebir, Trab
zon, Rize'ye dönütte bunlara ;. 
laveten Sürmene'ye uğrar. 

(6206) 

/zmir Sür'at Postası 
lzmir vapuru 14 İkinci Tetrin 

Salı 11 de Galata rıhtımından 
kalkarak doğru lzmir' e gidecek 
ve dönecektir. (6207) 

mı ... ı ............. ııiıiiiıiııİııİııı• 

İstanbul Mr. Kumandanl;ğı 
Satmalma kom. ilanlaı-ı 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıtaat ve müessesatm 
Mayıs 934 nihayetine kadar 
ihtiyacı olan 12 kalem sebze 
15-11-933 çar~amba günü saat 
15 te kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gÜn ve taliplerin belli saatten 
evvel teklif mektuplarını Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
Satmalma Komisyonuna ver 
meleri. (437) (5675) 

8116 

Maltepe Piyade ve atış mek 
tebinin Mayıs 934 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan 12 kalem 
kışlık Yaş sebze 15-11-933 
Çarşamba gÜnÜ saat 14 le a· 
leni münakasa ile alınacaktır. 
Şartnamesini görecelderin her 
gi.in ve taliplerin belli saatte 
teminatlariyle Merkez K Sa
tın alma komisyonuna gel-
meleri. ( 436) (5679) 

• * • 
8117 ı 

Fen Tatbikat mektebi ihti
yacı için bir adet ma teferrüat 
müşeddide 13-11-933 pazarte 
si giinü saat l 3,30 da pazarlık· · 
la satın alınacaktır. Pazarlığa 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın 
Alma Komisyonunda hazır h\ı 
lunmaları. (523) (6165) 

843~ 

Devredilecek ihtira beratı 
" içi boş (mücef) maseni pervaneler • 

hakkında ihtira için istihaal edilmit olan 
19 Teıriniaani 1931 tarih ve 1349 nu

maralı ihtira beratını ihtiva ettiği hukuk 

bu kere baıkasına devir veyahut icara ve 

rileceği teklif edilmekte olduğundan bu 

hususta fazla malUmat edinmek ist<"ye"u 

zevatın lıtanbul'da, Bahçekapu'da Tat' 
hanrnda 43-48 numaralarda ki·n vekili 
H. W. Stok Efendiye müracaat eyleme
leri ilan olunur. (9657) 

Ademi iktidar ve 
bel gevıekligint! 

karşı en müessir deva SERVO!N 
hapları dır. Deposu, lstanbulda Sirkeci
de Ali Rıza Merkez eczaneıidir. Tat· 
raya 150 kuruı posta ile gönd.,,.ilir. İz. 
mir'de lrgat pazarındaki, Trabzon'da 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 

~9335 8240 

İstanbul 3 üncü icra -
memurluğundan: 

Mahcuz 63CO liralık ga)'Ti muba

dil bonosu 15-11-933 çarşamba günü 

saat 11 de esham ve tahvi•at horsasırd,. 

ikinci açrk acttırma suretile aatılacağ. 0• 

dan taliplerin mahalli mezkürda b~luna· 

cak memuruna rnüracaatları ilin olunur. 
(9731) 



• 

KARlbMAN» 
Beyoğlunun en büyük ve en asri mağazalarıdır. Bütün 

mallar fiatlerile sergi halinde teşhir edilmiştir. 

• 

En son modaya muvafık bütün mevsimlik çeşitlerimiz 

TAMAMEN HAZIRDIR 

Hanımlara en ıon moda renk ve biçimlerde 

Triko Jaketler 

Fiatlarımız bugüne kadar emsali 
görülmemiş derecede ucuzdur. 

Bluzlar ve yeleklerin envaı 

Kr. 

Son moda kadın çanta- 200 
!arı muhtelif çeıitlerde 

Hanımlara fantezi örme lSO 
kaşkoller 

Hanımlara ince iyi ha- 60 
tistten beyaz ve renkli 
mendiller düzinesi 

Hanımlara kışlık 
Mantoluklar 

Son moda cins ve asri 
renklerde. 

Kadınlara 

KÜRKLER 
Manto yakalığı ve kol
lar için Tilki muflon, 
Kit, Lutr, Karakül V. S. 

Yünlü kumaşlar 
dairesinde: 
FİSTANLIK 

Kr. 

Panama Len metrosu 115 
Mua Armüre 

" 
250 

Mus Granite " 
225 

Krep Len " 
200 

Krep Ekors " 
290 

Bayader " 
250 

ve daha bir çok iyi cins yünlü 
kumatlar mevcuttur. ................... 

,. .............. imi' ... 

ipekli kumaşlar 
dairesinde: 

Kr. 

Birman iyi cins metrosu 190 
ipekli Kadifeler 
Suvare elbiseleri için 
en aon renkler, metrosu 750 

Krep maroken iyi 
cins metrosu 330 

Buna mümasil daha binlerce 
çetit son modaya muvafık 
ipekli kumatlar vardır. 

Eşyayı 
•• • 

zucacıye 

İpekli Lüks 
Çoraplar 
Piyasanın en 
büyük çeşit 

renk-
.. ve asrı 

dairelerimiz pek 
zengin çeşitleri 
havi olarak açıl
mıştır. En asri güderi eldivenler 225 kuruş leri. 

HANIMLARA MANTOLUK KU AŞLAR 
Kış için muhtelif renk ve desenlerde, 145 ıantim eninde m~trosu yalnız 15() kuruıtur. 

Muhterem halkı. 
mızın mazharı 

takdiri olan · 

Deriden cüzdanlar 
88 kuruş 

Üç çift fantazi erkek 
çorabı 88 kuruı 

Mektep çantalan 
88 kur ş 

Billur büyük kanata 
88 kuruş 

Frec'o marka tuvalet 
takımı 88 kuruş 

lı:ekli kravat.'ar 
88 kuruş 

Kuruşluk binlerce çeşit eş
yayı havi dairemizdeki mal

lardan bir kaç nümune: 

El ç mtalan 
83 kurut 

Çocuklara koltuk 
88 kuruı 

Meş ' ur Ahmet Faruki 
Losyo~u 83 kuruş 

İpekli bagetli ço
raplar 88 kuruş 

Erkeklere mahsus 
eşyadan bir kaç 

•• numune: 
GÖMLEKLER 

Kr. -Poplinden, çift yakala 225 
zarif dikişli. 

PiJAMALAR 
Çizgili fanilidan iyi 350 
cinı. 

DONLAR 
Kısa, Fransız patiska- 85 
11ndan. 

PULOVERLER 
Beyaz yilnden 15rme 160 
Kollu va her renk de- 250 
senlerde, lngili:ı: ma
mulatı. 

ŞAPKALAR 
Fötr, güzel forma ve 325 
çeıitlerde. 

-----------------· 
88 kuruşluk eşyadan 
bir kaç nümune daha: 

Kr. 

2 adet katkorse 88 
Erkeklere fanela ve don 88 
Beyaz ve renk!; 88 
kombinezonlar 
Dört adet son moda bilezik 88 
Koty marka komprime 
pudrası 88 
Gümüt kaplama 
hamam tası 88 
2 çift merserize kadın 
çorabı 88 
Podüsüed kadın kemerleri 88 
Fantezi prustelalar 88 
Bir düzine dantelalı 
kadın mendili 88 
Elbise fırçaları 88 
Asri kolyeler 88 
6 adet en ala 
tuvalet sabunu 88 
Manikür takımı 88 
Kristal trat aynaları 88 
Fantezi erkek bastonları 88 
Çocuklara yüzlerce çe,it 
oyuncak. 88 
Vesair binlerce çeşit etya 

hep 88 

KARLMAN GEÇİDİ: 
Beyoğlu'nun istiklal ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim cad. 
desini birbirine rapteder. Herkes GeÇit'ten serbestçe geçer 
ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. 

Geçidimizde Pasta ve Şe~erleme dairelerimiz de vardır. 


