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Istanbul ve Ankara vila
yetlerinde üçer azadan mü
rekkep bir idare heyeti teşkil 
f"diiecek. 

FlYATI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri: Siirt Meb'usu MAHMUT 

1 lacl .... No. 2792 CUMA 17 TEŞRINlsANI ltJS 

Almanya ile Lehistan ile-
imzalamak 
bir ademi 

ride bir misak 
üzere aralarında 
tecavüz ilan ettiler. 

Tel• ( Müdür: 2431& Yazı itleri müdü.rü: %4319. 
• ld.are •• Matbc.. ... : 24310. 

Yunanistanda 8 k•J Jd• k•• •• h h k t it 
Politikamücadelesij 8ŞVe 1 ge 1 Ve Omur 8VZ8Sl08 are e e . 

. !unani•~anda ~~rka ve politika 1 M. Kamere sulh J 
lnucadeleaı aon gunler zarfında 1 r 
çok harare~li bir aa~aya. girdi: .o Politikamızdan 
derecede kı M, Venızelos un Gırıl· l 
te söylediği sözlerden, Yunanis- ~ B h d• 
tan komtumuzun dahili bir harbin a s~ ıyor 
arifesinde olduğuna hükmedenler 
bile vardır. Filhakika bu komfu 
lnemleketteki vaziyet hayli nazik
tir. Fakat Yunanistan, politika 
hırslarını daima galeyan halinde 
ltÖrmeğe alıtkın olan bir memle· 
kettir. Binaenaleyh fırkalar ara· 
•ındaki mücadelelere daha az alıt· 
kın olan bir memleket için çok teh
likeli addedilebilecek bu vaziyet, 
Y unanistanda normal siyasi haya
tın icabı telakki edilebilir. 

Çaldru:is'in Halk Fırkasile Ve
lıizelos'un Liberal Fırkası arasın· 
da tebarüz eden ihtilaf tudur: 
J.fabrlardadır ki geçen mart inti· 
habatının Venizelos Fırkası aley
hine tecelli ettiği anlatılır anlatıl
lnaz, Plaıtiras bir hükiimet darbe
ıi yapmak istemit ve muvaffak o
laınamıttı. Plastiras darbesi akim 
kalınca, Cümhurreisi Zaimis'in 
daveti üzerine Çaldaris muvakkat 
bir hükumet tetkil etmİf ve sonra 
da iktidar Çaldariae tevdi edil
lnitti. 

Muhalif fırka, Plastiraa'ın dar
heye tetebbüsü sıralarında ve te
tebbüaten sonra da Venizelos ile 
olan yakın münasebetlerini, ileri 
lilrerek sabık başvekili bu hareket
ten dolayı mes'ul tutmak iatemit
lerdir. Bunun için Meclis tatil edil
lnezden evvel, Venizelos itham 
edilmit ve kendisini Meclis huzu
tunda müdafaa ederken, Plasti
taa' ı müdafaa yollu söylediği bazı 
tözler üzerine gürültü çıkınca, 
labık batvekil, fırkasile beraber 
Meclisi terketmi~ ve hükumet ta
rafından serbest müzakere temin 
edilmedikçe bir defa daha avdet 
etıniyeceklerini bildirmitti. 

Bu hadiseden sonra Meclis tatil 
edildi. Tatil esnasında da çok mü
eaaif bir hadiae oldu: M. Venize. 
los ve refikaaı meçhUI bazı şahıs
ların taarruzlarına uğradı. Hükô
lnet suikastçıları meydana çıkar
lııak için ciddi teşebbüslerde bu
lunmuf ise de timdiye kadar mu
\>affak olamaması, Meclis hadise
•inden dolayı esasen gücenmit o
lan Venizelos Fırkasını büsbütün 
l:ücendirdi. 

Meclis açıldığı halde Venizelist
ler hala müzakerelere ittirak etmi
l'orlar. Eğer her iki fırkaya men
ıup mutedil zümreler olmasaydı, 
bu çıkmaz devam _ edebilirdi. 
'1akat son bir kaç gün zarfında 
bir taraftan Plastiras hadisesile 
llakadar mes'Ullerin afvi, diğer ta· 
~aftan da Venizelistlerin tekrar 
Meclise avdetleri lehinde bir cere
l'an batlamıttır ve bu cereyan git
tikçe kuvvetlenmektedir. Memnun 
olınağa değer olan nokta tudur ki 
hu uzlatma ve anlatma siyasetine 
taraftar olanlar arasında Venize
los bulunduğu gibi, Çaldaris te 
\>ardır. İki tecrübe[~ lider böyle bir 
ltzh lafDia siyasetine taraftar olunca 
er halde bu siyaset yürür. Esasen 

1.nla!maya taraftar olmıyan müfrit 
:ıümrelerin her gün biraz daha za. 
l'ıfladığı görülmektedir· Uzlaşma 
taraftarlarına aon iltihak eden kuv
\'et)j bir rükün de Meclis Reisi M. 
Vaziki' dir. Atinadan gelen tel
l:taflar M. V aziki'nin iki fırka ara· 
•ında mütavassıtlık yapmakta ol
duğunu bildiriyor· M. Maksimos 
lf kanunu kabul edilmediği tak
dirde Hariciye Nazırlığından isti-

l
fa edeceğini söylemittir. Binaena
eyh Plastiras maceraaile alakadar 

0!an karmakarıtık mes'uliyet bah
•ınin tasfiyesi ve artık bu mesele
~in tarihe İntikali lehindeki cere
l'an çok kuvvetlenmittir. Müfrit 
;.uınre, Ralliı ve T eotokis ile Halk 

1 _ırkasına mensup olmıyan ve Mec
ııteki temsil kuvveti üç bet meb'us
~n ibaret olan Metakaas'tan ibaret 
1talıyo~·. 

k, Suikast meselesine gelince; hü
lı \lınetin. mücrimleri ele geçirmek 

Ususundaki teşebbüsünün samimi
t'tinden ve ciddiyetinden asla fÜp-

e. etmeğe sebep yoktur. Yazık ki 
'U~kastçılar timdiye kadar tevkif 
'dılemedi. Gerek Çaldarisçiler ve f ~r~k Venizelistlcr arasında ve 

Utun medeni dünya efkarında te
b~sür uyandıran bu hadisenin de 
ır defa darbe:hükiimet meselesi 

\ 

\ 

Baıvekil lnrıet Paıa Hz. nin Haydar paıada iatikballerine ait intibalardan 

Başvekil geldi, akşama 
Eregliye hareket etti 

Başvekile Celal B. de re/ akat ediyor 
Kömür havzasının bu günkü istihsal 

kabiliyeti artırılacaktır 

Yakın şarkte her şey 
sulbü- kuvvetlendiriyor 
MARIHLYA, 16 (A.A.) - Buraya 

gelen Fransanın Ankara sefiri M. Kam
merer Ha~as ajansı muhabirine beya
natta bulunarak demiıtir ki: 

,,Gazi hazretlerinin, bu büyük ada
mın idaresi altında Türkiyenin tahak
kuk ettirdiği akıllara hayret veırici t.,. 
rakkiler karııamda mebhut kaldım. Tür 
kiye cümhuriyetinin onuncu yıldönümü 
bayramı, Türk milletinin mükemmel bir 
tarzda girdiği terakki yolunda devam 
etmek hususundaki müttefik arzusunu 
göaterınittir. 

Ankarada yapılan eaer cidden bir 
mucizedir. Bir kaç bin nüfuslu küçük 
bir tehrin yerinde buıün 80 bin nü
fuslu çok asri bir hüki'ımet merkezi yük
selmektedir. Topraktan çok güzel viJ. 
lalardaq mürekkep mahalleler fııkır
maktadır. 

Fransa genç Türk cümhuriyetine o
lan muhabbetini gijıtermek için Anka
racfa bir sefaret binası yaptıracaktır. 
Fran11z meclisinin kabul etmit oldu
ğu lahaiaat ile bu bina için icap eden 

M. Kamerer 
arazi satın alınmııtır. lnıaata hemen 
batlanabilir • 

Cümhuriyet bayramı devresi ayni za. 
manda büyük bir siyasi faaliyete de 
§ahit olmuıtur. Çünkü bütün memle
ketlerden gönderilen bir çok mümeasil
ler bu bayramda hazır bulunuyorlar
dı. Bu büyük yıldönümüne tekaddüm 
eden günlerde Türkiyeye gelmiş olan 
M. Venizeloa ile Romanya Hariciye 
nazın M. Titulescu ve diğer bir çok dip 
loınatlarla uzun uzadıya görüıtüm. Tür 
kiye ile komıulan, Romanya, Yunanis
tan, Yugoslavya arasında dostluk mü
nasebetlerinin tam bir anl~şma dene
bilecek derecede inkiıaf etmiı olduğu-

(Devamc 6 ıncı sahifede) 

ismet Paıa Hazretleri Ege vapurunıt 
teıril etmek üzere rıhtımda •• 

Baıvekil ismet Paıa Hazretleri, 
Zonguldak kömür havzalannda bir 
tetkik seyahati yapmak Üzere refa • 
lratlerinde lktuat Vekili Celal Bey ol
duğu halde dün sabahki ekspreıle An
karadan şehrimize gelmiıler ve ak -
§anı aaat altıya doğru da Karadeniz 
postasını yapan Ege vapurile Ereğli 
ye harelı~t etmiılerdir. Başvekil Pa
ta Haydarpaıa istasyonunda çak aami 
mi tezahürat ile karıılanmıılardır. Pa 
fa Hazretlerinin istikbalinde vali ve 
belediye reisi Muhittin Bey, kolordu 
kumandanı Şükrü Naili Paşa, ve di -
ğer aıkeri erki.nımız, tehrimizde bu
lunan bütün mebuslar, ve muhtelif dev 
Jet müesseseleri erki.nı, milli banka -
!ar mümessilleri, muhtelit mübadele 
komisyonundaki heyeti murahhaaamız 
reis ve azaları, ıabık sefirler, ve yiik ... 
sek memurlardan, bir çok .zevat bu -
lunmuılardır. Gann içi ve dıtı trenin 
muvasalatına bir aaat kala kamilen 
dolmuıtu. Bir askeri kıt'a ve bir polis 
müfrezesi ihtiram vaziyetini almıılar-

dı. (Devamı 6 mcı sahifede) Matbuat 
U. Müdürlüğü 

T erkos suyunun tevziinde Vedat Nedim ve Bürhan 

bile iltimaslar yapılırmış! ~~;~~l~!fJ~~~~:ş~:.~~~r 
Şehir meclisinin 
Şehir Meclisi dün 

birinci reia vekili 
Sadettin Ferit Be· 
yin riyaseti altında 
toplandı. Meclise . 
yeni iltihak eden 
Ayte Remzi Hanıın 
la Kara Osman za
de Suat Bey, dün • 
kü içtimada bulu • 
narak heyeti umu • 
miyeye takdim edil 
diler. Keresteciler• 
de temelatma me • 
raaimi yapılan mu• 
vakkat hal binası• 
nın inşaır için ma -
kam.:ı 200 bin liralık bir İstikraz ali- / 
di müsaadesi verilmiıti. Halbuki, bu 
civarda yeniden daha bazı istimlilkler 
yapılması mecburiyeti haaıl olduğun • 
dan 200 bin lira kafi gelmemit ve bu 
mikdarın 250 bin liraya çıkarılması, 
makamca teklif edilmiıtir. Makamın 
buna dair olan tezkeresi bütçe encÜ· 

halledildikten sonra alelade bir ci
nayet telakki edileceği füphesiz
dir. 

Hüliisa Yunanistanda politika 
mücadelesinin aldığı son cereyan, 
geçmi~e geçmiş nazarile bakarak 
Yunan milletini iktısadi kurtuluşa 
doğru götürecek olan yolda bütün 

dünkü toplantısı 

menine havale edildi. 
Kanunuevvel nihayetiride mukavele 

müddeıi bitecek olan Taksim bahçesi
nin ilerisindeki Eldorado gazinosunun 
bulunduğu kısının spor işlerinde kul
lanılmak iizere belediyeye terki ka • 
rarlaıtı. Terkos ida~esi mürakıplerine, 

· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

milletin beraber yürümesidir. Si
yasi olgunluğunu bir çok vesileler
le gösteren Yunan milletinin aklı
seliminden ve Yunan devlet adam
larının dünyaca maliim olan va· 
tanperverliklerinden beklenen de 
budur. 

AhmetŞUKRV 

tıaat ve Taaarnıf ce 
miyeti umumi kati
bi Vedat Nedim B. 
Dahiliye Vekaletin 
de ite baılamı9tır. 
Müdürü umumilik 
kadrosuna alınan 
muharrir Bürhan 
Asaf Bey de muma 
ileyhe yeni vazife
sinde yardım et• 
mektedir. Haber al 
dığnnıza göre yeni 
ve ııüniiıı ihtiyaçla 
rma tekabül edebi 
)ecek kadronun ge- Vedat Nadim B. 
nit bir bütçe ile ö-
nümüzdeki hazirandan itibaren ite bat 
laması kabil olabilecektir. Bu zama
ııa kndar idare teni teıkilatını hazır
lamıt bulunacaktır. ---A 

Ali iktısat meclisi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Ali lk

tıaat meclisi kadrosunun meclisin fa
aliyetini istilzam ettiği derecede tev· 
aii ve mevcut umumi katiplik bürosu
nun bir kaç mütebasaıa memurla tak
viyesi için Düyunu Umumiye bütçe
sinden (5) bin liralık tahsisabn Baı
vekillet bütçesine münakalesi için bir 
kanun layihası meclise ıevkedilmit
tir. 

Malatya valisi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Te

kaüde aevkedilen Malatya valisi Tev
fik Beyin yerine Balrkesir valisi lbra
him Etem Beyin tayini ali tasdike ikti· 
ran etmiıtir. 

Matıril Vekili Hikmet B. Haydarpaıa istasyonunda karfıla)•ıcılar arasında. 

•• 
Universite Y.arın açılıyor 

Maarif Vekili dün 
yarın 

Ankaradan geldi, 
söyliyecek nutkunu 

Dün Üniversite'de bir toplanh yapıldı, bugün de 
bir içtima yapılacak - Vekilin beyanah 

Maarif vekili Hikmet Bey dün aa • j dan doğruca Üniversiteye gitmiştir. Ü 
bahki trenle saat 10,20 de Ankaradan niveraitede aaat 11 de rektör Neşet 
ıehrimize gelmiıtir. Vekil Bey iatas- Ömer Beyi, Profesör M. Malche ve fo. 
yonda Üniversite rektörü Neıet Ömer, külte dekanlannı makanılarında zi -
profeaöt" M. Malche, fakülte dokanla- yaret etmiıtir. Vekil Bey öğleden aon-
n, profesörler , Maarif müdürü Hay- ra tekrar Üniversiteye gelmittir. Saat 
dar Bey, liae müdürleri, muallimler, 16 da Vekil Beyin riyasetinde Üniver 
ve daha birçok zevat tarafından kar- aite rektörü Neıet Ömer, Profesör M. 
tılanmııtır. lataayonda aabık Darülfü- Ma!che Türk tarihi tetkik cemiyeti l-
nun müderrislerinden Behçet, Yuauf zasından Yusuf Akçora, Sadri Mak • 
Şerif, Macit Beyler de vardı. Vekil audi, Balıkesir mebusu lsmail Hakkı, 
Bey trenden inince kendisini kartıla- Edebiyat fakültesi dokanı Köprülü za-
mağa gelenlerin ayrı ayn ellerini aı- de Mehmet Fuat, Edebiyat fakültesi 
kara!i hatırlannı sordu. Profesör M. tarih profesör ve dokanlarının iıtira-
Malche'le bir müddet göriiftü • Vekil kile bir içtima yapılmııtır. içtima sa-
Bey vapurla köprüye gelmiı ve bura- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Sovyetler teşekkür ettiler 
Ankaradaki kabul resmi münasebetile 

samimi telgraflar teati edildi 
ANKARA, 16. A. A. - Cümhuriy.,_ 

timizin onuncu yddönümü bayramında 
bulunmak üzre Sovyet Rusya merkezi 
icra komitesiyle halk komiserleri mecli· 
ai tarafından ııönder'Jen cene•al Voro• 
ıilof riyascti.;deki heyetin Moskovaya 
dönmesi dolayiıiyla merkezi icra komi· 
teıi reisi M. Kalenine ile Reisicümhur 
Hazretleri ve yine M. Kalenine cenapla
riyla B. M. Meclisi Reisi Kazını Paıa 
Hazretleri ve Sovyet Halk komiserleri 
meclisi reisi M. Molotof ile Baıvekil Pa· 
ıa Hazretleri arasında a§ağıdaki telgraf• 
!ar teati olunmuıtur : 

Türkiye Reiıicümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hazretlerine 

" Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl• 
dönümünün teıidi meraıimine iıtirak et• 
mek üzre merkezi icra komitesi ile halk 
komiserleri meclisi tarafından Türkiye 
gönderilmiı olan heyetin Moakovaya av· 
deti münaaebetile Sovyet heyetine kartı 
gerek Türk Hükumeti münasebetile Sov• 
yet heyetine karıı gerek Türk hükumeti 
ve ııerek Türk milleti tarafından ııöate• 
rilmit olan iyi kabul ve dostane dikkat• 
ten dolayi samimi tete!<kürlerimi kabul 
etmenizi rica ederim. 

Dost Türkiyeyi en ıerefli yıldönümle
rinden birinde ziyaret etmiş olan Sov .. 
yet heyeti, yeni Türkiyenin Türk millflo 
tinin kahramanlığı ve zati devletlerinin 
mümtaz idaresi sayesinde siyaset, ikti
sat ve hara sahalarında elde etmit olduğu 
muvaffakiyetleri yakından görmek imka
nını bulmuıtur. Zati devletleri tarafından 
Sovyet hükUınetinin heyetine kartı gös
terilen dostçaaına dikkat, heyetin Türki
ye Cümhuriyetinin onuncu yıl dönümüne 
ittirakine ayni zamanda esaslan yeni 
Türkiyenin zati devletlerinin idaresi altın 
ela istiklali için ııiriımit olduğu cidalin 
en kahramanane devresinde atılmıt o-

M. KALEN/NE 

lan Sovyet Türk dostluğunun bir tezahü 
rü feklini alması neticesini vermiıtir. 

Sovyet heyetinin Türkiyedeki ikamet
lerinden getirmit olduğu unutulmaz inti
ba, memleketlerimiz milletlerinin kendi
lerini mütekabil ve tam bir anlaımaya, 
aılu bir tetriki mesaiye ve bozulmaz bir 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Etibba odası yeni idare heyeti dün oda merkezinde toplanarak taksimi ve
zaif yapmııtır. Dünkü intihapta riyase te Ziya Nuri Paıa, umumi katipliğ<; Mu
rat lbrahim Bey, muhasipliğe Niyazi 1 amet Bey, veznedarlığa Ömer L\ıtfı Bey 
aeçilmiıtir. Ziya Nuri Paıa, münhal bulunan mebusl'!ğa namzet gösterildi • 
ğinden, mebus intihap edildiği ta~dir de Eti~ba od.ası reisliğinden istifa ede
cektir. Riyasete en fazla rey alan hır aza aeçılecektır. 



Tarihi tefrika: 155 

Ya:a.an ı S. N. • Her ha.klu (Mi1tiyet) inı!ir. 

Yusuf izzettin Ef.nin boşboğazlığı 
4 

Saraslf.er Hüseyin Avni Paşa, Koca Rüştü Paşaya itimat 
etmiyor! - Abdülazizin, Şehı.ade Abdülhamit Efendi ile 

Çekmece gölünde mülakatları. - Şehzade Hamit Efendiye de 
pek itimat eden yok ! 

Sarasker ile Kaptanıderya, ye- müatahtemdir· Nezdiaciziye gel
mekten sonra, sigaralarını, kahve- di· Sekiz gün akdem, Hünkarın 
!erini içerek Yusuf izzettin Efendi- saydütikar zımnında Çekmece gölü 
nin, bir cihetten hayır olan boşbo- ne tetriflerinde Şehzade Abdülha
ğazlığı üzerine tehaddüs eden va- mit Efendiyi sureti mahsusada ya
ziyeti münakap ediyorlardı. ver gönderip çağırttığını, Efendi-

Hüseyin Avni Paşa, bütün leh ve nin Kağıthane üstünden at ile Çek
aleyhteki fikir ve kanaatlerini açık- meceye gelip amcası tarafından 
ça söyliyordu: pek iltifatlı kabul olunduğunu ve 

- Ben, Mitat Patadan oyunbo- göle sokulmak için ikisi "Fethi Bü
zanlık memul etmem. Ancak maili- lent,,in küçük flikasına binip fakat 
muali olduğu üzere sivil takımı ne içeri doğru ilerliyerek on bet, yirmi 
kadar olsalar askerler gibi icraatta · kürek boyu gittikten sonra bir kö
ceri, cesur olmaıyorlar. Her müt- tecikte tevakkuf ile bir saate karip 
kül işin içinden gürültüsüz patırtı- müddet ehemmiyetli surette ve ya
sız sıyrılıp çıkmak itiyadındadırlar. vaşça konuştuklarını anlatmıttı. 
Sultan Aziz, öyle adam kandıra- Bendeniz buna bir mana vereme
cak liyakatte değildir. Lakin Vali- mittim. İki üç gün sonra Tepdil Es
de Pertevniyal, oyunbaz ve kurnaz. kisi Hüseyin Efendi, Abdülhamit 
dır. Benim batıma gelen felaketler, Efendinin Valideliği Perislu Ka
aziller, sürgünler hep onun ba,ırun dınefendi ve hemtiresi Cemile Sul-. 
altından çıkmıştır. Ba~mabeyinci tanın ve Damat Mahmut Celalettin 
Mehmet Bey de yaman şeydir. Va- Paşanın Pertevniyal Valide Sultan 
kıa Mahmut Nedimi sevmezse de tarafından Çamlıcada Valide ba- J 

bizi hot görmediğini bilirim. Koca ğında hususi bir ziyafete davet olun 
Rüştüye gelince, inanılacak, güve- duklarını ve Sultan Azizin bunlara 
nilecek bir arkadat sayamam. iki mühim miktarda atiyeler ihsan ey. 
öç vak'ada sınadım. Kahkaha ile lediğini söylemi§ti. Abdülhamit E
gülerken hüngür hüngür ağlamağa fendinin amcasına yaranmak ve te
başlamıttı da Şirvani ile ben ve veccühünü kazanmak için çalıştığı 
'f usuf Kamil Paşa tata kalmıştık. ö.tedenberi malumumuz olup, kendi 
Damadıalileri Beyin gönderdiği va- sı uçaıı ku~lardan haber alır, şef
rakada yazıldığı vechile Mitat Pa- faf bulutlardan nem kapar, çok kur , 
sa, ona temenniyatta bulunmuş ise naz, hiylebaz olduğu cihetle gerek 
Vı;-lide Sultana giderek, Padişah il~ Çekmece gölünde av bahanesile 
l\tıtat Paşanın kurdukları hakima- gizli konuşmalar, gerekse Valide 
r.e ! bir üslup dairesinde idareimas- bağı ziyafeti, herhalde boş değildir. 
lahat yoluna gidil\lesi ensep olaca· Zatıdevletlerinin ve asdıkayı mille
ğına dair bin bir dereden misaller tin azmü cezmettiğimiz inkılabı 
ı:etirerek Valide Sultanı kandırıp karşılamak için bir hazırlıktır en-
Abdülazizi sathi bir ıslahat ferma- dişesindeyim ! ' 
nı çıkartmak suretile memnun et- Hüseyin Avni Pata, buna: • _ ..... 
meğe ve işimizi sekteye uğratmağa _ Ben, Abdülhamit Efendi ile 
g~d~r .sanıyorum- Esasen Koca Rüt- bir kaç defa görütmüttüm, 0 da res
tu, ıstıpdada maildir. Mutlak bir mi günlerde vaki olmuştu. Çok sin
hükümdarın vekili mutlakı, sadra- si, çok anlayıtlı buldum. Bu sülale
zamı olmağı ve mührühümayunu nin içinde hazırların en akıllısı o
koynuna koyup keyfince hareket d d 1 ur, er er. Ancak bazı zatlardan 
etmeği mes'ul başvekilliğe tercih aldığım maliimata göre hiç inanılır 
eder, htrattadır diyorum. bir kimse değil imiş! Varsınlar am

Kayserili Ahmet Paşa da bu söz- ca, yeğen vesaire ne yaparlarsa, 
leri muvafık bulup tasdik ettı.kten il d 1 1 k ne enge er, o apar urarlarsa 
sonra o zamana kadar söylemeği yapsınlar, kursunlar, bizi azmimiz. 
unuttuğu yeni mühim bir hadiseyi den, hayırlı emelimizden men'e 
hatırlamıştı : muktedir olamazlar, 

- Pata Efendimiz! Dört gün ev. Cevabile lakırdıyı kısa kesmit 
vel, şöyle bir söz kulağıma çalın- ve b~ sıralarda saat te on buçuğa 
rnıştı ki şimdi konuştuğumuz esasa gelmıt olduğundan önceden Saras-
lealluk ediyor, zumun dayım. B- Lrı". ker p,.,.., k d an .,.- ve yarım saat a ar ıon-
ye zabitanından olup bir aralık ' ra da Kaptan Paşa, Soğan ağa 
makam yaverliğinde bulunmut o- mahallesinde Mitat Paşa konağına 
lan Çerkes lbrahim Bey kaptan ki gitmek üzere hareket etmiflerdi. 
elyevm maiyetişahane gemilerinde (Bitmedi) 
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ı Yusuf izzettin Ef ;rıin boşboğazlığı 

L 
Sayasker Paşanın, gec~ vakitsiz .ziyareti, Mitat 

Paşayı şaşırtmıştı! - Mıtat Paşanın ifşaatı. .JI 
Esnaf cemiyetleri 
Bütçeleri 

Yeni teşkilattan iyi 
neticeler alınıyor 

Esnaf cemiyetlerinin yeni sene büt
çelerini tanzim etmeleri lüzumu tebliğ 
edilmittir. 15 kaıumuevvele kadar ye
ni bütçeler tetkik ve tasdik edilecek
tiı-. 

Eınaf cemiyetlerinin inlcitafı için ye
ni bazı tetkikat yapılmaktadrr. Esnaf , 
cem!yetleri mütterek yardım aandığmm 
faaliyete geçmesi için (Halk sandrklan 
l<anu?u) nun çıkması beklenmektedir. 

Bır kısım cemiyetlerin müıterek bir 
h_üro halinde birleşmelerinden İyi n ... 
tıceler alınmıttır. Kaldınmeılar, inıaat .. 
çılarla diğer bir zümre, kabzımallar aeb 
ze.cilerle ekmek yapıcıları da ayrı 'bir 
zumre olarak ytlbqrnda müşterek büro
ya iltihak edeceklerdir. 

Halen mevcut cemiyetlerin ve mua
yeneye tabi azaunın yekunu, 22 bini bul 
muştur • Hakikatte ıebrimizde 50 bi
ne yakın eanaf bulunduğu muhakk•k 
ı;örülmektedir. 

Yeni talimatname ve anal 
Belediyece hazırlanan yeni zabıtai 

belediye talimatnamesi projesi ahka'"TII 
hakkında, Esnaf cemiyetlerinin de mü
taleası sorulmuıtur. Cemiyetler. müta .. 
lealarını esnaf mürakabe heyeti reisliği
ne vermişlerdir. Bu müta]ealar üı:erine 
b~şm~akiplikçe talimatnamenin rapor
torlen davet ve kendilerile müdavelei 
efkar edilmiştir. 

Şimdiye kadar bir kısım halkta he· 
lediyenin esnaftan ahnacak c~ları 
v~ridat o!~r~k bir kalom halinde bütçe· 
ııne tcv<lunı ve bu suretle varidat temi
ni hedefini güttüğü kanaati vardı. 

Yapılan hasbihalde, esnafın cezalan
dırılmadan talimatname ahkamının te .. 
mini tatb;k.i sıhhi olarak arzu edildiği 

Meclis dün toplanamadı 
. . ANKARA, 16 (A.A.) - B. M. Mec
lisınde .. buııiin ekseriyet hasıl olmadığın 
dan muzakere açtlmamııtır. Meclis cu
martesi toplanacaktır. 

Mısır tahvillerı 
KAHiRE, ı6 (A.A.) - Yüzde 3 

faiz .ve i.k~amiyeli Mısır kredi fonıiye 
talıvıllennın buııünkü çekilifinde ı.a. 
zanan numaralar: 

1886 senesi tahvillerinden 247,511 
numara 50,000, 1903 senesi tahvillerin
clen 465,551 numara 50,000 n 1911 sen&
ıi tahvillerinden 67,584 nu:W..a 50,000 

Almanyada siyasi af 
BERLIN, 16 (A.A.) - Siyasi bir 

umumi affın pek yakın olduğu teyit e
diliyor. 

Roosevelt'in emrini 
dinlemeyenler 

W AŞINTON, 16 (A.A.) - M. Jo
hnson, iıçi ve memur kullananların 
N. R. A. kanunlarının daha fazla İtÇi 
kullanmak hususundaki maddelerini tat. 
bil< etmediklerini görmüı ve M. Rooıe
nlti haberdar etmiştir. Bu maddelerin 
tamamen tatbiki için tedb:,.~er almak ;. 
cap etmektedir. 

anlaşrlmıştır. 
Buna rağmen talimatname projeai.n .. 

de, dükkanları önünde kömür yakılması 
meınnuiyeti gibi bazı yasaklar vardır. 

Küçücük bir berber diikkanının içinde 
ateş yakılamryaca'ğına nazaran, bütün 
esnafın dükkanlannı mesela hava gazile 
teclıiz etmeleri lazrm gelmektedir. Bu 
ise şimdilik ber yerde mümkün görül
memektedir. Talinıatname projeıinin 
bu kısırtı maddeleri, temenni mahiye
tinde görülmcl<tedir. 
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HARiCi HABERLER 
Mahrem 
Bir vesika 
Alman ajanslarına veri

len gizli talimat 
PARIS, 16 (A.A.) - Havas Ajan

sı bildiriyor: Petit Parisien gazetesi, 
Almanların mahrem bir vesikalarını 
ne§rebnektedir. Bu vesikanın ismi "ıi 
mali ve cenubi Amerikada yaprlacak 
propagandaya ait talimat'' tır. Vesika 
da resmi veya hususi ajanların Fran
saya kar§ı kullanacaklan usulleri bu 
vesikada Franaa "AJmanyanın uz:la~
masr miimkiin olmıyan rakibi'" diye 
tavsif ediliyor. fngiltere için de 

"Fransa.nın en kuvvetli ve en tehli
keli arkad~ı" denildikten sonra Al • 
manyanın harici a~yasete sahasındaki 
biitiin faaliyetinin bu iki memleket a
rasındaki münasebetleri bozm~ya ma 
tuf olması icap edeceği beyan olun
maktadır. Vesika, Alman_:<; .., harici 
siyasetindeki noktai nazar: ını da i
zah etmekte ve harfiyen ~öyle demek
tedir: 

Veraay muahedesinin müzakerat 
icrası yolu ile yeniden gözden geçiril
mesini temin için hiç bir şeyi ihmal 
etmemek lazımdır. Fakı<t Almanya • 
run Dundan baıka bir uıul kullanması 
icap ettiği takdirde de hiç bir şeyi ih
mal edilmemelidir. Almanyanın meta 
libatına ait olan ilk plan halihazırda 
Sarre arazisinin iadesidir. Almanya. 
nın Alaas üzerindeki liyezel huku -
kundan şimdiki halde bahsedilme • 
mek lazımdır. Almanya, halihazırda 
Lehistana kartı daha itil&fcuyane ha
reket etmektedir. Zira mata!ibatınr 
başka •uretle tatmin edeceği ümidin -
dedir. Eski Alman müstemlekelerinin 
hiç olmazsa bir kısmının iadesi talebi 
terkedilmiş değildir. Son gaye Alman 
ekalliyetinin mevcut bulunduğu bii • 
tün topraklann iadesi, müstemlekele
rin kayıtsız şartsız geri verilmesi ve 
Almanyanın beyne!milel kontroldan 
azade olarak teslihat sahasında hu • 
kuk müsavatı elde etmesidir. Bütün 
bu matalibatın alelad•~:miizak~reterin 
tatminine muvaffakıyet elvermesi müş 
küldür. Fakat Almanya metalihatını 
cebren kabul ettirmek için henüz ha
zrr değildir. Vesikada deniyor ki: 

Böyle bir nizada beynelmilel efkarı 
umumiyenin çok mühim bir rot oyna .. 
yacağrru biliyoruz. Bu sebepten dola
yı Alman hükiimeti efkan umumiyeyi 
kazanmak için hatta mühim de olsa 
bir takrm mali fedakarlıklara katlan· 
malıdır. 

M. Litvinof 
İle konuşmalar 
Vashingtoı mükaiemelcri 

müsait devam ediyor 
VAŞiNGTON, 16 (A.A.) - M. Ro 

osevelt, il., Lltvinof Yolda§ dün sabah 
ve öğleden sonra Beya-ıev'de ııöriiı· 
mü~Jerdir. Bu, pazar akıamından beri 
iki devlet adamı arasında yaprlan ilk 
görüımedir. Litvinov Yoldaşın Cüm -
hurreiaine bu ziyareti """'k ,.. ...... ,,.,d,.n 
kararlatlırılmıt değildi. Zira, daha ev• 
ve!, M. Roosevelt ::.ovyet ı<uıya ııe ,.... 
merika arasında münasebatın iadesi 
meaeleainin müzakeresi hazır oldu;;.u 
zaman Litvinof Y oldaıı kabul ede· 
cekti. 

Diğer taraftan matbuat miımessil• 
!eri ile görüşürken M. Roosevelt Sov
yet ve Amerika müzakerelerinin ta -
bii bir ıekilde cereyan ettiğini bildir
mişti . Hatti. cümhurreisi cuma, hatta 
pazartesiye kadar bir şey bile imzala
ma, bunun Sovyet Amerika miizakere 
terinin muvaffakryetaizlikle neticelen
miş demek olmıyacğrnı da ıöylemit
tir. 

M. Roosevelt, Litvinof Yoldaş ile 
başlamış olduğu ııörü§melerin memnu 
niyet verici şekilde inkitaf ettiğini ve 
etmekte olduğunu Ja ilave etmiıtir. 

Yangın davası 
BERLIN , 16 (A.A.) - Reichstag 

yangını muhakemesinin gelecek celsesi 
17-11 de yapılacaktır. 

Bundan aonra muhakemenin siya
si safhasına Leipzigde cumarteıi günü 
baılanacaktır. 

Dünkü celsede bir çoli: tahitler din· 
lenmiıtir. ltçilerderı biri bir kahveci 
ç•rağı, bütün tahitlerjn ifadelerinin ak· 
sine olarak Van der Lubbeyi Bulgar
larla beraber gördüğünü söylemi~tir. 
Koridorlarda, Almanyaya oğlunu görme 
ğe ııelmiş olan Dimitrofun ihtiyar an· 
nesi dolaşıyordu • 

Alman-Leh 
Barışması 

iki memleket münasebah 
dostluğa doğru gidiyor 
BERLIN, 16. A.A. - Volff ajansm· 

dan : Batvekil Hitler dün hariciye nazı-
rının huzurile Polonyanın yeni Berlin se 
firini kabul etti. Görüşmede Alman • 
Polonya münacebetleri mevzuubahis ol .. 
du ve her ik.i hükumetin doğrudan doğ
ruya müzakerelerle aralarındaki mesele. 
!eri halletmek ve mÜJterek temaslarında 
Avrupa ıulhunu takviye İçin kuvvete mü 
racaattan vazgeçmek huıuslarındaki işti
rakleri meydana çıktı. 

CENEVRE, 16. A .A. - Bir ademi te
cavüz beyanname•i neıri hakkında Var
§ova ile Berlin a'!"a5ında esas İiibarile bir 
anlaşma husule geldiğine dai• olan haber 
silô.hları azaltma konfernıı rnhfellerinde 
birdenbire hoş ve sevindirici bir tesir yap 
mı~tır. 

Berlln ve Vartovadan ııelen haberlerin 
bildirdiği bu anlaşma beynelmilel hava
daki gerginliği az çok gev,etecek bir 
mahiyettedir. 

Paris ve Cenevredeki Fransız mah 
fellerini hiç te hayrete diişürmeyen 
bu anlaıma hu mahfellerde biiyiik bir 
sevinç uyandrrmr§tır. Çiinkü böyle bir 
anlatma Avrupada umumi bir siikiın 
temini mabadını gözeten Fransız si
yasetinin görüı ve düşünüılen arasın 
da yer bulmaktadır. 

Almanyada İntiba 
BERLIN, 16 (A.A.) - Havas A. 

janıırun muhabirinJen: Volf Ajansı
nın bir tebliği Polonya ;(e Almanya 
müpnasebabnın ehemmiyetli derecede 
iyile§tiğini bildirmektedir. Eğer bu 
müzakereler, bir anlaşma ile !letice • 
lenirse~ Avrupada aulhün iıtikranna 
mini olan büyük sebep1erden bir.isi or 
tadan kalkmrt olacaktır. Filhakika a
demi tecavüz ilin edilmit olması ya • 
km bir azmanda kat'i bjr misakın in1 
zalanmak ihtimalini miimkiin kılmak 
tadır. 

Mayis ayındanber~ Alman matbuatı Po 
lonya koridoru hakkında şikayetlerde bu- 1 
lunmamaktadır ki bu, Hitler hükumeti ta 
rafından bugün için sulh arzusunu göı- 1 

teren ilk vazih harekettir. Alman • Polon 
ya yaklaşmasının ikinci •afha11 §Üpbesiz 
14 S".!nedenberi bu İki hEkümet arasında 
devam eden iktisadi harbe nihayet ver
mek üzere müzakerelerin dveamı olacak-
tır. 

Lehistanda intiba 
V ARŞOVA, 16. A.A. - Polonya ajan

sı bildiriyor : Bütiin gazeteler, dün Lo
histanın Berlin sefiri M. Llpski ile AJ. 
man başvekili M. Hitler ara .. ndaki mü· 
18.kat neticesini '"'Alman .. Leh ademi teca .. 
vüz beyannamesi " ünvaru altında neıret 
mektedirler. 

Kurjer Poranny cazeteıi, Almanyarun 
diğer devletlerle olan mün .. ebatında Mil
letler cemiyeti misakının amelden sakit 
olduğu bir zamanda dünkii mülakat iki 
memleket arasında bir uzla!!ma zemini 
vücuda getirmektedir. Diyor. 

Bu gazete bu meselede mütekabiliyet 
esasının temamile gözetilmiı olduğunu 
kaydetmektedir. 

Yeni bir 
Toplantı daha --Dört devlet yeni bir top

lantıya çağırıhyor 
LONDRA, 16 .A.A. - Sir John Si· 

mon ile hariciye müsteşarı M. Eden, si
lahları azaltma konferansının mesaisine 
yeniden başlaması temin için M. Hen· 
derson ile ve ümit edildiğine göre, diğer 
alakadar murahhaalarla, danı§mak üzere 
y:ırrn Cenevreye gideceklerdir • 

Reuter a:anıırun hariciye nezaretin ... 
den ardığı malümata göre dörtler misakı 
nı imza eden devletle rasında bi• toplan 
tı yapılması hakkındaki teklifin bu ya
kınlarda Cenevrede yaprlacak konuşma· 
lar esnasında müzakere edilmesi muhte ... 
meldir. 

Yine Reuter ajanımın edindi, mahj ... 
mata göre , Sir Jobn Simon'un Cenevre ... 
ye gitmesi, ıili.hları azaltma konferansı 
nı iyi bir neticeye vardırmak için in .. 
giliz hükı1metinin elinden ııelen her~eyi 
yapmak istediğine bir delil •&yılabilir. 

lngiltere hükümeti, bu birlı:aç gün için
de Cenevrede yaprlabilecek veya yapıla
mıyacak feylerden ayrı olarak, lngili:ı: 
mukavele projesini ileride cereyan edecek 
müzakerelere esas addetmekte devam e• 
decektir. 

Nuf usa kaydedilemeyen çocukla 
ANKARA, 16 (Telefonla) -Al kanununun 16 ıncı maddesi mu

cibince 4 teşrinievvel 926 tarihinden evvel affolunan nikaha müstenit 
evlenmelerin ve bu evlenmelerden doğup nüfus idaresince tescilleri ya. 
pılmamıs olan çocukların alakadaıların vesikalarla veya köy mahalle 
veya belediye ilmühaberlerile vuku bulacak müracaatları üzerine ka • 
yıt ve tescil muamelelerinin ifası için Dahiliye Vekaletince hazırlanan 
talimatname layihası Başvekalete takdim edilmiştir. 

Fuhuşla mücadele talimatnamesi 
ANKARA, 16 (Telefo'1la) - Men'i fuhu, nizamnamesinin tatbik 

edilebilmesi için ihzar olunan talimatname Heyeti Vekilece kabule· 
dilmişiİ>. Talimatname önümüzdeki halta Resmi Gazete ile nefredile • 
cek ve tatbikatına girişilecektir. 

Kılavuzluk tarif esinde değişiklik 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Kılavuzluk ücret tarifesinin umumi 

hükümleri üçüncü maddeı>inin Ga'ata limanında 501 gayrisafi tonila
todan küçük gemiler kılavuz almak mecburiyetinde değildirler, sek • 
linde değiştirilmesi ve tarifenin il inci fıkrasındaki nisbetlerin hi;ası • 
na da 501 den 1000 gayriaali toniliitoya kadar 7lira alınır, ibaresinin 
lıonulması Heyeti Vekilece kararlcştırılmıfttr. 
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Gazi Hz. ile Avustıırga reisicümhuru 
arasında telgraflar teati edildi 
ANKARA, 16 ( A.A.) - Avu&turyada cümhuriyet ilanının yıldörıü 

mü münasebetile Rei11icümhur Hz. ile Avusturya Reisicümhuru Hazret
leri araların& aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: 

Avusturya Reisicümhuru M. Vil helm Miklas Hazretlerine, 
Avusturya Cümhuriyetinin yıldönümü münasebetile z.atidevletleri. 

ne en hararetli tebriklerimi ve fahsi saadetinizle dost Avusturya mille
tinin refahı hakkındaki temennilerimi arzetmek isterim. 

GaziM.KEMAL 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, 
Dostane temenniyatınızdan çok mütehassis olduğum halde zatidev

letlerinden en samimi teşekkürlerimi ve şahsi saadetinizle Türkiye 
cümhuriyetinin refahı hakkındaki hararetli temennilerimi kabul etme
nizi rica ederim. MIKLAS • 

Ordu ticaret odası reisi I smet 
Paşaya izahat verdi 

Ege vapurundan (Gece saat 2 Telsiz) - Ordu ticaret odan r~i 
vapurdadır. Ba,ııekil ve lktısat ve kiline izahat verdi. Bu sene fındık 
vaziyee çok iyidir. Fiyatlarda yüzde seksen fazlalık var. Mahaul de 
fazladır. .Sadun Galip 

Ege vapurunda bir hanım iki 
çocuk doğurdu 

Ege vapurundan (Gece saat 2 Telsiz) - Sakin bir deniz ve ha • 
vayla yolumuza devam ediyoruz. Orduya çıkacak yolculardan bir ha 
nım ikiz iki oğlan doğurdu. Birinin adını ismet öbürünün Celiil koydu-
lar. Losaya hediyeler verildi. Sadun Galip 

Adliye Vekili bugün geliyor 
ANKARA, 16 (Milliyet) - Bir müddetten beri rahatsız bulunan 

'Adliye vekili Saraçoğlu Şükrü Be.v tedavi için bu akşamki trenle lstan-
bula hareket etmi,tir. • 

Tele/ on ücretleri hakkında veka lel 
son kararını verdi 

ANKARA, 16 (Telefonla) - İstanbul telefon ücretlerinin indiril
mesi etrafındaki tetkikat hitam bul muş ve Nafia Vekaleti nihai karan
nı Posta Telgraf idaresine bildirmistir. Buna göre mukavelede musar. 
rah para esası gene altın lngiliz li ~ası olarak kabul edilmiştir. Bu altın 
esasın son aylardaki tahavvüllerin e nazaran liyahn hükumet, belediye 
borsa ve şirket mümeuillerinden m ürekk>.!p komisyonunca tetkiki ve 
fazla alı~mışların eshabına reddi icap etmektedir. 

Ankara ve I stanbulda üçer azalık 
birer idare heyeti tesis ediliyor 
ANKARA, 16 (Telefonla) - 2225 numaralı kanuna ve vilayetler 

idaresi kanununun 58 inci maddesine göre işi çok olan Ankara, lstan
bul vilayetlerinde üçer az.adan mütefekkil olmak üzere birer idare he
yeti tesisi icra Vekilleri Heyetince kabul edilmiştir. Talimatnameye na
zaran bu idare heyetleri valinin veya muavininin reisliği altında muay
yen günlerde toplanacaktır. Muhtelil kanun ve nizamlarla bu idare he
yetlerine verilen vazifeler idari ve kazai olmak üzere ikiye ayrılmak 
tadır. idare heyetleri istifari mahiyette beyan edecekleri mütalealar • 
dan mesul değildir. Heyetin bu kabil karar ve mütalealarının icrasın • 
da da vali mümeyyizdir. idare heyeti azaları diğer memurlar gibi her 
gün çal4ma tarzlarında muntazaman vazifeleri başında bulıınmağa 
mezundurlar. 

Segruse/er talimatnamesi 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Dahiliye Vekaletince tanzim olunan 

yeni seyrüsefer talimatnamesinin Nafia vekaletini alakadar eden kıs • 
mı üzerinde de tetkikat hitam bulmuştur. Layiha bugünlerde Heyeti 
Vekileye gönderilecektir. 

Hariciye Vekilinin Belgrat seyahati 
ANKARA, 16 (Telefonla) - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ö

nümüzdeki halta ıronunda Belgrad a gidecektir. 

Recep Bey Avrupaya gidiyor 
'ANKARA, 16 (Telefonla) - Fırka katibi umumisi Recep B. pa· 

z.artesi günü lstanbula hareket edecek ve oradan Avrupya giderek bir 
tetkik seyahati yapacaktır. · 

Kontenjan harici girecek eşya 
ANKARA, 16 (Telefon~a) - Kontenjan iflerinin tatbikatını ko • 

laylafhrmak üzere hazırlanan atideki kararname Heyeti vekil ece ka -
bul edilmistir. 

1 - Madenler iatihsal ve ihracı için hariçten getirilecek mevat lktı
sat vekaletinin müsaadesile kontenjan harici ithal edilir. 

2 - Koli postal ile eglecek makine yedek aksamının kontenjan ha
rici ithaline müsaade olunmudur. 

3 - Kontenjan listelerin~ dahil efYalardan nümune olarak geti • 
rileceklerle fabrikaların mümasili ni imal etmek üzere hariçten celbe
decekleri nümunelerden ticari kıymeti 50 lirayı tecavüz etmeyenleri 
lkhsat vekiiletinin tasdikı ile kontenjan harici ithal olunur. 

4- 20 Ağustos 933 tarih ve 14859 sayılı kararnameye bağlı kon • 
tenjan listesine ilaııeten 283 tarife numarası İçin birinci üç aylık devre
ye mahsus olmak üzere bir buçuk milyon kilo kontenjan verilmiştir. 

• lsveçten kontenjan harici girecek 
eşyanın mıktarı 

"AN KARA, 16 (Telefonla) - lsveç hükumeti ile yapılan ticaret. iti 
la/namesinde lsveç firmalarına ya ,,.lacak ısipari,lerin 500,000 liraya 
kadar olanları için konulmu~ olan takasta istisna kaydı 14853 sayılı ka 
rarname ile ithal hakkını tazammun etmediği ve bu sebeple itila/name
nin buna müteallik hükmünün tatbik edilmediği anlafıldığından itila/
name C fıkrasında devlet müesseseleri tarafından takas mecburiyetine 
tiibi olmıyarak 500,000 liraya kadar lsveçe sipariş edilebileceği yaulı 
lsveç menşeli eşyanın lktısat vekaletinin muvalakatile kontenjan hari 
ci olarak ithaline lüzum görülmesi Heyeti Vekilece kararlaştırılmıştır. 

Cenupta 59 kaçakzı gaka/andı 
'ANKARA, 16 ( A.A.) - ikinci teşrinin ikinci haftası içinde cenup 

hudutlarımızda dokuzu çarpıfmalı 41 kaçakçı vahası olmu~tur. Bu va • 
lardan 2200 kilo gümrük ve 2400 kilo inhisar kaçağı, 1600 defter siga
ra kağıdı, 250 kutu kibrit ile ikisi yaralı 59 k~çakçı, dördü ölü .60 ka • 
çakçı hayvanı ve 67 kaçak hayvan, 3 tülenk, bır tabanca ve 27 lıfek tu• 
tulmuftur. 



Fırka teşkilahna dair 
Geçen gün İstanbul kaz3:l~rın· 

dan birinde yapılan köy tetkılatın· 
dan bahsederken demiştim ki: 

_ inkılabın ana hatlarını Büyük 
Şefin işareti bize öğret~iş~ir. Bu 
hatlar üzerindeki küçük ılerı hare· 
ketlerini halkın, memurların, fırka 
teskilatının ve halkevlerinin idrak 
et~esi ve yapması icap eder. Hal· 
buki bu teşkilat kendilerinden bek· 
lenen vazifeyi ya hiç yapmıyorlar 
:veyahut pek ağır davranı~orlit;r·,, 

Bu bahse avdet etmek lsterım· 
Çünkü on yedi milyonluk bi~ kü~
leyi harekete getirmek ve .. mk1l~
bın kasdettiği yeni hayatı kokleştır· 
mek için geçen her günümüz telafi 
edilmez bir zıyadır. • 

tık hürriyet inkılabından berı 
memlekette bir çok teşekküller gör· 
dük. Fırka yapmak, ocak açmak, 1 

yurt kurmak pek güç değildir. fa
kat bunları bir fikir etrafında 
hummalı bir çalışma ile ileriye fır· 
tatmak lazımdır. içtimai ve siyasi 
teşkilat bizde her zaman olduğu 
gibi bu işi zevk edinen fırkadan 
fırkaya, cemiyetten cemiyete, o- i 
caktan yurda kapı değiştiren in- 1 
sanların adeta mesle~i olmuştur. 1 
Geçen gün en ço_k, faalıyette bu~~- ı 
nan bir kaza teşk1latının dokuz yuz
den fazla mevcudu olduğu halde 
bütün içtimalara azami on iki kişi
nin iştirak ettiğini haber aldım. iş
te teşkilatı felce uğratan, göster
melikten ibaret bir kurulut rengi 
veren hata buradadır. 

İnsan bir fırkaya, bir cemiyete 
girerken bir takım İçtimai, siyasi 
vazifeler taahhüt eder ve bunu aşk 
ile yapar. Bizim teşkilatımıza giren.I 
]erde bu hararetli faaliyet aşkını gö: 
remiyorum. Siyasi ve içtimai teşek- ; 
küllerde ismi görülenler adet olsun, 
görenek olsun diye veyahut herhan
gi şahs bir menfaat kaygusile ora
lara kapılanmış bulunuyorlar.Bunu 
da samimi kabul edelim. Fakat bu 
mühürlü, reisli, lokalli, masraflı / 
teşkilatın inkılabın ana hatlarından 

t.ynlan küçük milli,içtimai,terbiyevi 
vazifeleri ihmal etmeleri doğru de- ' 

iildir .Her fırka ocağı,her halk evi şu 
besi inkılap fikir ve gayelerinin bir 1 
kaynağı olmalıdır. Her nahiye, her 
köy kendine bir program çizerek 
muhitinin sıhhati, seviyesi, terbiye
ai, yaşayışı, gıdası, yolu vesairesi ile 

1 

meşgul olmalıdır. Çok defa biz böy
le küçük İflere ehemmiyet vermi
yor ve nahiye lokalinde devletin 
yüksek siyaseti hakkında mütale
alarla çene çalıyoruz. Halbuki me- / 

aai taksim edilmiştir.Her fırka, her ce ' 
miyet, her teşekkül kendi vazifesi
ni yapmağa mecburdur. Bunun için 
de kendi muhitindeki münevver, gü 
zide ve müıehassıslardan istifade 
edecektir. 

Artık eski ittihat ve Terakki ku
lüplerindeki sekter kafayı, dar ve 
iğreti, geçici çalışma usullerini bı
rakmamız lazımdır. Bu inkılap 908 
inkılabı değildir. Büyük Şefin ana 
hatlarını gösterdiği bu inkılabı 
değiştirecek cüz'ütamlar köylere 
doğru yayılan fırka ve halkevleri 
teskilatıdır. Bunları sıkı bir kontrol 
albnda çalıştırarak ve içlerine da
ha genç, daha yüksek tahsilli, inkı
labın şartlarını ve gayelerini bin 
nefis hisseden ve yaşayan insanları 
almak ve çalıştırmak lazımdır. 

Vazifesini yalnız merkezden ge
len evrakı okuyup dosyasına yer
leştirmekten ibaret zanneden te
tekküllerden inkılap ne fayda bek
liyebilir? .~ 

Burhan CAHIT. 

Romanyadan muhacır 
geliyor 

Samsun vapuru, Köstenceden bazı 
Romanyalı müalüman muhacirleri ge
tirmek üzere dün akıam limanım1z -
dan Kösıenceye hareke! etmi§tir. 

Hacmi istiabiye göre 
yolcu ve eşya 

Deniz Ticaret müdürlüğü, Türk va 
purculuk ıirketinin faaliyete geçmesi 
üzerine, mıntakaamdaki bütün Ilınan .. 
lara bir tamim göndererek, alelfunum 
\rapurl:!rm hacmi istiabilerinden fazl.
yolcu ve eşya almalarına sureti kati
yede müsaade ve müsamaha edilme .. 
ıini tebliğ etmiştir. __, 

Mimari sergisi 
lstanbul Halkevi Reisliğinden: 

Almanyada Mimarlık tahsilini biti· 
ren Mimar Ahmet Sabri Bey tarafın
dan evimizde bir mimari sergi tertip 
edilmiştir .. 17-11-933 cuma günü saat 
14 te açıl<•oak olan bu sergi umuma 
açıktır. 

Türkçe dersler 
Halkevi Beyoğlu kısmından: 
20 Teşrinisııni ı 933 pazartesi günü 

•aat 18 de türkçe derslerine batlana
eaktır. 

MiLLiYET CUMA 17 TEŞRiNiSANİ 1933 
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ŞEHiR HABERLERi 

Eko•e•I 

Türk - Yunan 
Ticaret ofisi 
Yunanistan murahhasla

rını intihap etti 
Müddeti ay sonunda bitecek olan 

Tüı·k - Yunan ticaret itilafı yahut ls
tanbulda muhtelit bir Türk • Yunan 
ofui te§ekkül edecekti. Yunanistan, 
muhtelif ofise murahhaslarını seçmİ§· 
tir. Muhtelit itilafın müddeti bitmekte 
olduğundan ofisin, yeni müzakeratın 
neticesine göre teşekkül edip etmiye
ceği anlaşılacaktır. 

Mintaka ticaret odaları birliği 
Bu sene Ankarada toplanacak Iİ· 

caret odaları umumi kongresinde, ye
ni ticaret oda.lan kanunu liyihası, mın· 
taka ticaret odaları birliği tesisi de 
görütülecektir. 

lsviçreye halı ve kurk ithali 
lsviçre hükfuneti, halı ve her nevi 

kürklerin, lktısat dairesinin vereceği 

müsaade ile lsviçreye ithal edilebile • 
ceğine dair bazı taltyidat vazetmittir. 

ithalat muamelesini kolay
laştırmak için 

lthalat muamelatını daha kolay ya 
pabilmek için gümrük ve inhiaarlar ve 
kaletince yeni baıtan hazırlanmış <>
lan (gümrük tarife kanunu) etrafın 
daki tetkikat hitam bulmak Üzeredir. 
Lyiha yakında mecliıe sevkolunacak • 
br. 

Bu layiha yalnız ithal ve muafiyet 
tatbikabna ait ahkamı ihtiva ebnek 
te olduğundan ithalat rüsumunun ta
dili ile alakadar değildir. 

Yumurta 
Son hafta zarfında tehrimiz piya

sasında yumurta fiyatlarından düşkün 
lük olmamıtlır. lzmirde mal kalmamı§ 
gibidir. lıtanbulda da iki bin sandık 
yumurta kalmıştır. 

Vejatalin isti hsalatı 
Vejatalin istihsalatı hakkında tica 

ret odasınca tetkikat yapılmaktadır. 
Bu tetkikat, bizde vejatalinin ne ka -
dar yapılabileceğini ve ne auretJe ibra 
catını temin ve tezyit mümkün olaca .. 
ğı tesbitini de istihdaf etmektedir. 

Fransada kontenjan 
Fransa, iki aylık aon kontenjan lis

tesini ne§retmİ§tİr. Bu listede, memJe .. 
ketimiz emtiasına 1103 kilo oğlak, 
713 kilo koyun ve kuzu derisi , 211 
kental mayi ve hamur halinde hüla -
salar tefrik edilmiıtir. 

lsveç gUmrUk , mütarekesini 
kaldırdı 

lsveç hükiimeti, muvakkat gümrük 
mütarekesini kaldırnntlır. Bu suretle 
laveçe yapacağmuz ihracattan bazı 
maddelerin tarifeleri de indirilmiştir. 

Alman ticareti 
BERLIN, 16 (A.A.) - Almanya· 

mn harici ticaret muvazenesi teıriniev
vel ayında 347 D>ilyon marl< ithalat ve 
445 milyon ihracat göstermekted1r, 

Paris borsasında 
PARIS, ı6 (A.A.) - Saat 11,45 te 

kambiyo fiatleri ıu idi: Dolar 15,ı2; 
lngiliz lirası 82,26 frank. 

Kaba kagıt fabrikası 
Şehrimizde kasap ve bakkallann 

kullandıkları kaba kağrdnı imali için 
bazı rnüteıebbisler Haliç tarafında bil
fabrika tesis etmeğe tetebbüs etmiı
lerdi. Hatta bu fabrikanın planlan sana
yi müdürlüğü ve belediye tarafından 
tetkik edilmişti. 

F akaı, kağıt fabrikası için her şey· 
den evvel bol suya · İhtiyaç hasıl oldu
ğundan ve Halicin bu noktasında da 
kafi miktarda su bulunmadığından fab
'ıikanııı teıis edilme•inden vazgeçilmiı· 
1ir. 

ltalyanı n harici ticareti 
Altın ve gUmüş 

ROMA, 16 (A.A.) - Son istatistik
lerden anlaşıldığına göre, ı933 senesi
nin ilk ıo ayı içinde ltalyaya ithal e
dilen ticaret eşyasının tutan G,ı33,000 
000 ve 1 tal yadan ecne!M memleketlere 
yapılan ihracabn ·değeri 4,644,000,000 
lireti bulmuıtur • 

Bu hesaba göre geçen seneye naza
ran ithalat ile ihracat arasında ı,140,000 
000 luk bir azalma vardır. 

Altın ve gUmüş 
LONDRA, 16 (A.A.) - ıs teırini

sani piyasası kapanıfı: 
Külçe gümüş pe§in 18 1/2, vadeli 

18 5/ 8, ham gümüş peıin ı9 15/ıG, 
vadeli 20 1/ 6. 

WAŞINGTON, ı6 (A.A.) - Dün 
altının bir ounce'i (ovnç'i) 33 dolar 56 
olarak tesbit edilmittir. 

Tıp talebesinin Maarif 
Vekilini ziyareti 

Tıp fakültesi assitanlar talimatna
mesinde asistan o1mak için 30 ya§ını 
tecavüz etmemek kaydının değİ§tiriJ .. 
mesi h.akkmda teıebbüsatta bulun -
mak Üzere Tıp talebe cemiyetinden ae 
çilen heyet bugün Maarif vekili Hik • 
met Beyi ziyaret ederek görütecek -
tir 

Vlllyette 

Takas işl~ri ----İhraç müddeti bu pazartesi 
bitiyor 

Takas komisyonu dün de toplan
mıştır. Komisyona , kanunen ihraç müd 
<koli 20 teşrinisanide biteceğinden, son 
günlerde müracaat çoğalmıştır. Komiı
yon bu itibarla eldeki itleri kamilen rı
karmaktadır. 

istatistik umum müdürü 
Ame,.ika tetkikatına gitmit olan is

tatistik umum müdürü Celal Bey tetki
katını bitirerek §ehriınize gelmiştir. 

Eytam maaşı 
~ütekait , dul ve yetim ma~lanmn 

üçer aylrklarının verilmesi için liznn 
gelen hazırlıklar bitirilmİf!İr. 

Bu aylıklar kanunuevvelin birinde 
verilecektir. 

Tevfik Hadi Bey 
Emniyet umum müdürü Tevfik Ha

di Bey §ielırimize gelmittir. 
Tevfik Hadi Beyin, bir gazetenin yaz 

dığı gibi, buraya her hangi bir tah
kikat için gelmemiıtir. Tevfik Hadi 
Bey, kolundan rahatsız olan çocuğu
nun tedavisi için gelmiJtir. Çocuğa acil 
sıhhat temenni ederiz. 

Tevfik Hadi Bey, dün polis müdürü 
Fehmi Beyi ziyaret etmİ§Iİr • 

Ankarada asri po'is mektebi 
Ankarada yapılacak asri poli• mek

tebi için beynelmilel bir mÜ1•abaka a
çılmt§b. Müsabakaya İ§tirak eden mi
marlar planlannı göndenniılerdir. Bu 
planlar halkevinde teıhir olunarak mü
tehassıa heyet tarafından bugünlerde tet 
kik edilmeğe başlanacaktır. 

Bu planlardan birisi tercih olunacak 
ve ondan sonra inşaata baılanacaktır. 

Mektep binası için münasip yer bulun
muştu\-. 

Yeni ölçü ve vezinler için 
Vilayet makamı dün ı kanunusani

den itibaren yeni ölçü ve vezinler hak
kında bütün kaymakamlıklara bir ta
mim göndermittir. 

Bu emre göre kaymakamlrklar, na
hiye müdürlükleri bu ifle ehemmiyetli 
surette metgul olacaklardır. Mağaza. 
!ar, dükkanlar teftiı edilecek ve yeni 
ölçü ve vezinlerin tedarik ve tamam .. 
landınlması alakadarlara tefhim edile
cektir • 

Daıngalandmlmamıt ölçü ve vezin
ler müsadere olunacaktır. 

Mehkemeleı-d• 

Karakoldaki dayak 
tahkikatı 

Didar Hanımın Dolapdere polis mev
kiinde dayak yemesi hadisesinin tah
kikatına dün de ehemmiyetle devam e
dilmiş, bazı şahitler daha dinlenilıniş
tir. 

Henüz tahkikat tekemmül etmemİf
tir. Cumartesi günü tahkikata devam 
edilecektir. 

Yeni muhakemeler 
Unyon sigorta kumpanyası müdürü 

M. Piyusun Ticard gazetesi aleyhine 
ikame ettiği hakaret davasile, Zincir
likuyuda bir jandarmamızı otomobilile 
çiğneyerek öldürmekten suçlu kliteci 
Alllettin Beyin muhakemelerine ya
rın üçüncü cezada baılanacaktır. 

Dolandırıcı 
Hilmi Beyle Zekeriya Efendi ismin

de iki kişiyi dolandırmaktan suçlu Ha
san oğlu Cemal dün muhakeme edil
mİ§, cürmü sabit olmut, 3 ay ıs gün 
hapse, 85 lira para cezası vermesine ka
rar verilmiştir. 

--o~ 

lnhlseı-leı-da 

Afyon fiatları 
Uyuıtunıcu madd'eler inhisarı ida

resi, afyon mübayaatına devam et
mektedir. idare, son haftalarda fiatleri 
yükseltmiıtir. 12 morfinli afyonun ki
losunu 85, ı2,S morfinli afyonun kilo
sunu 59, ve ı3 daha fazla morfinli af. 
yonun kilosunu da 61 kunııtan müba
yaa etmektedir. 

idareye gelen mallimata göre, evvel
ki gün lzmir borsasında 975 kilo afyon 
satılmıttır. Alıcılar hararetlidir. 

Afyon tacirleri davet edilecek 
Uyu§tunıcu maddeler İnhisarı ida

resinin, afyon ihracatı etrafında , af. 
yon tacirlerinin menfaatlerini temin i
çin afyon tacirlerini bir toplanbya ça
ğıracağı haber verilmektedir. 

Vapurlar muayyen za
manlarında gidecekler 
Denizyolları kanunu, muhtelif hat

lara İ§liyecek vapurların hareket edecek
leri gün ve saatlerin muayyen olmasını 
emreder. lkbsat vekaleti de, teabit et
tiği tarifede bugün ve saatleri tayin et
mittir. 

Buna rağmen, Devlet Denizyollan i
dareıinin dün akşam saat ı8 de Bartı
na hareket etmesi li.zun gelen Bursa va
puru, vaktinde hareket edememiştir. 
Bu hal, idarenin mevcut vapurlan kafi 
olmamasından, Türk vapurculuk şirketi
ne girmeyen vapurculardan maadasının 
bir kısım vapurlarını kira ile işletmek
te olmasına rağmen, serviılerini henüz 
tama.mile tanzim edemem.it bulunmasın
dan ileri gelmiştir. 

· Vapurların muayyen gün ve saat
lerde hareketlerini temin edecek tedbir
ler alınacaktır 

Pollete 

Diplomasız dişçi 

Çalışırken cürmü meşhut· 
halinde yakalandı 

Sirkeci civannda Abdurrahman is
minde bir adamın diplomasız olarak 
gizli diıçilik yapbğı haber alınmııtır. 
Bu adamın evinde yapılan ini arat -
tırmada kendisi bir kadınm dişini te
davi ederken cünnümeşhut halinde ya 
kalanmııtır. Sıhhiye uıüdiriyeti ve za
bıta tarafından bu adam hakkında ev 
rak tanzim olunara·I< adliyeye verile -
cektir. 

Kaçak et 
Karagüınrük civarında bir evde 

kaçak et kesilip aatılıdığı haber alın -
mı§, zabıta bu evde araştırma yap • 
mıttır~ Bu araıtırmada Hikmet ve Ri
za isimlerinde iki kiti evde kaçak o • 
larak hayvan keserlerken cürmü me§· 
hut halinde yakalanmıtlardır. Hikmet 
ve Riza adliyeye te>lim edilmişlerdir. 

Alacak meselesinden 
Beyazıtta boş gezer takımından 

Mehmet ile Abdullah isminde birisi 
bir alacak meselesinden kavga etmİ§
lerdir .. Kavgada Abdullah kama ile 
Mehmedi tehlikeli surette yaralamış
tır. Mehmet hastahaneye kaldırılmış, 
Abdullah yakalanmıştır. 

Paketteki tüfek 
Kadir isminde birisi dün akşam geç 

'V'akit elinde bir cekete sanlı uzun bir 
paket Beyoğlunda arka sokakıann bi 
rinden geçerken polislere tesadüf et -
mit, Kadir polisleri görünce kaçmak 
istemiştir. Memurlar bundan tüphele
nerek Kadiri yakalaınıtlardır .• Bu a -
damın elindeki paketin içinde bir tü
fek sarılı olduğu görülmüştür. Bu a -
damın tüfeği nereden aldığı ve nereye 
götürdüğü ehemmiyetle tahkik edili -
yor. 

Bulunmuş eşya 
Eminönü polis merkezi 62 lira ev

rakı nakdiye, bir bavul içinde 29 par 
ça çamaşır ve aair etya, bir otomobil 
laatiği, bir mikdar teker, yanm çuval 
fasulye, defter, elektrik pili, dikiş ma
karası, gözlük, içinde bir mikdar pa -
ra bulunan bir çanta bulmuştur. Sa
hipleri polis ikinci ıubesine miiracaat 
la para ve eşyalarmı alacaklardır. 

Hirsız 
Dünl akşam Y emitte dolaşan lne

bolulu Rifat isminde bir adam zabıta 
ınemurlarınm ıüphelerini celbetm.iş, 

karakola davet' edilerek Üzeri aran • 
mış ve o zaJ11.td ceplerinde dükkan 
kilitlerini açmaya ve kesmeye yara -
yan alat ve edevat bulunmu§tur. lne
bolulu Rifat hakkında tahkikat de -
rinleştirilince bu adamın o civardaki 
hırsızlıkların faili olduğu anlatılmıt 

nezaret albna alınarak tahkikata baş 
lanılmııtır. 

Bilezik hırsızları 
Af kanunu dolayısile son tahliye e

dilen mahkfunlardan iki kiti evvelki 
gün Pangaltıda bir evden bilezik ça -
!arken yakalanmışlar ve dün Adliye 
ye verilmitlerdir. 

oumı-Ukleı-de 

Gümrüğe gelen prinçler 
Kontenjandan evvel siparişı edilmiş 

ve gümrüğe ııelmiş pirinçlerin imrarına 
henüz müsaade edilmemiştir. 

Alakadarlar bu huıuata lktısat veka
leti nezdinde tetebbüslerde bulunmuş· 
lartfır. Gelecek altı aylık listeye bu pi
rinçlerin ithal edileceği vadini alddı:
lannı söylemektedirler. 

Galata gUmrUgü 
Galata gümrüğünün taımri için on 

bin liralık tahsisat havalesi gelıniştir. 

Denize düşen eşya 
Denize düşen eşyanın gümrük re•· 

mi hakkında komisyoncular ve tüccar
la gümrük idaresi arasında bir ihtilaf 
""""ı. 

Şamber Martim, bu ihtilafı ·tetkik et. 
mit, komiayonculan alakadar eden bu 
meselede, konıimentolar da dahil diye 
denize düten ewanm da resme tabi 
tutulmasını muvafık görmemi§tir. 

Şamber Martim, bu hususta tqebbü
ut itası için Ticaret odasına müracaat
ta bulunınuttur. 

6000 ton k11mUr meselesi 
Bir müddet evvel, lkbsat vekaleti 

takas komisyonu memurlarından bir 
zatm İsmi kantan bir kömür müsaa
desi mevzuu bahsolmu§tu. 

8300 küsur ton Belçika ve sair ec
nebi kömürünün ithaline dair olan 
bu müsaade üzerine ruhsat alan zat ta
rafından bu kömürlerin 6000 küıur to
nu muhtelif müesseselere karla devredil
mitli. O zaman işte yolsuzluk olduğu 
anlaşılmıı ve verilen emirle gümrükler· 
den, resmi verildiği bütün muameleleri 
ikmal edildiği halde bu 6000 küsur ton 
kömürün son dakikada israrına müsa
ade edilmemiıti. 

Müsaadeyi devir alanlar regmİni ver
mit olduklarından ve bütün muamelele
rini yaptırmış bulunduklarmdan bahis
le kömürlerinin ithaline müsaade iste
mitlerdir. Gümrük idaresi, bu hususta 
vekaletten talimat istemiştir. 

--o--

Bir Yunan motörü 
parçalandı 

lmroz adasının Tuz burnuna çar
pan bir Yunan motörü parçalanmış, kap 
tanı boğulmuı, tayfalan kurtulmuştur. 

Otomatik 
Merdiven --İtfaiye merdiveni tec-

rübe edildi 
itfaiye için .getirilen yeni otomatik 

merdivenin tecrübe1eri yapılmıttır. 
Merdiven aon sistemdedir. Merdiveni 
harekete getirmek için, eski merdi -
venlerde olduğu gil:i, el ile uğ!·aşma -
ğa lüzum yoktur,. Merdivende iki düğ 
me vardır, birine basıld~ğı zaman a
aanşÖr ıgibi merdiven yerden ıtibaren 
bir buçuk dakikadan az bir müddeJ 
içinde yirmi altı metreye kadar yük
seliyor. Diğer bir düğmenin basılması 
ayni zaman içinde merdiveni katlayıp 
topluyor. 

Bundan ba~ka merdivenin wn ba -
samağmda bir hortum vardır ki bu hor 
tum bir arazözden şu almak suretile 
en yüksek binaları &§arak çok uzun 
mesafelere kadar su verebilmektedir. 
Bundan ba§ka merdivendeki bir ha -
lat tertibatı da yükrek binalarda ateş 
ve duman içinde kalan İnsanlan kısa 
bir zamanda şağıya indirebilmektedir. 

Dördüncü vakıf hanının yeri 
Evkaf ile belediye arasında dör -

düncü vak!-f banın~ vaziyeti etrafın
da bir dava vardır. Bu davaya göre be
lediye, Vakıf hanının "kulei zemin'' 
Üzerinde yapıldığını ve arsanın ken -
disine ait olması itibarile hannı yık-tı
rılmasile ananın teslimini istemiıti. 

Bittabi bu iddia, şekle ait olduğun • 
dan belediye davayı kazansa bile ko
ca han yıktırılacak değildir. Halbuki 
evkaf, hanın bulunduğu araanm Ha
midiye imareti yeri olduğunu iddia e
diyor. Meoele, her iki taraf mühendis
lerinden mürekkep bir heyete havale 
edilmiştir. Yakında nıahallinde tetki
kat yapılacaktır. 

Bir çok işler geri kaldı 
Yapılan son tetkikata göre oktru

vanın J&ğvından sonra ve sair varida
tın azalmasından dolayı belediyenin 
bütçe açığı sekiz yüz bin lirayı bul • 
muttur. Bu vaziyet kartısında tehiri 
kabil ~lmıyan belediye sandıklarına 
tahsisat ayrılacak, bir çok itler geri 
bırakılacaktır. 

Ser komiser Mucip Bey 
Vaki şikayet ve tahkikat Üzerine 

İşten el çektirilen Beyoğlu birinci ko
miseri Mucip Bey dün Adliyeye veril
miştir. ilk isticvabı yapıldıktan sonra 
hakkındaki tahkikatın gayri mevkuf 
olarak icrasına karar veril.mi§ ve ken
disi serbest bırakılmıştır. 

--o--

Burhan Arif Beyin eserleri 
Cümhuriyetin onuncu yılı müna -

sebetile Maarif vekaleti tarafından Is 
metpaşa Kız enstitüsünde açılan ser
gide mimar Bürhan Arif Beye bir kö
ıe tahsis olunınu§tur. Bürhan Arif B. 
bu sergide Ankara.run im.arına ait muh 
telif etütler, lstanbulun planlarma ait 
bazı mesai, İzmitteki Cümhuriyet mey 
danmm ve Gazi heykeli projesi, Zon
guldak Halkevi müsabakalarına ait 
muhtelif projeler, Adapazannın imar 
ve inkişaf pli.nlann ve sair tehirlere ait 
planlan teşhir etmiştir. Vekaletten ayrı
ca takdirname alan bu esel'ler hakkın
da Rus misafirlerimiz de ayrıca a l i. .. 
ka ve takdir göstermişlerdir. Bürhan 
Arif Bey son defa ecnebiler arasında 
İstanbul şehrinin iman için açılan mü 
sabakaya da dahil olmuş, teklif ve ra 
porlannı hazırlamaya başlamıştır. 
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lfıcLE~ 
Hayat ucuzladı, bedava 

geçineceğiz! 
Müjde ey İstanbullular! Hayat 

ucuzladı. Elektriğin kilovat fiyatı 
olan on yedi kuruf otuz paradan on 
para kesilecek ve 17 buçuk kuruşa 
indirilecekmiş. Düşününüz bir ke
re! Ne nimet yarabbi!.. Elektriği 
on para ucuz alacağız. E, buna can 
mı dayanır Allahım ! Artık aileler 
bu on para ile çocuklarına kışlık 
elbise, hanımlarına kürk manto ve 
belki otomobil alabilirler .. Banka
larda hesabı cariler muhakkak ta
şar ve faiz mikdarı ucuzlar. Kilo • 
vat batına on para bu! Nasıl yap
tılar, nasıl inidrdiler ! Hayret!. 

Bu acı alayı bir kenara bıraka
lım! 

Ben elektrik firketinin yerinde 
olsam bu on para tenzili yapmaya 
utanır, hiç olmazsa bir kuru' indi· 
rırım. 

Dikkat ettim .. iniş ve çıkıf hak
kmda muhtelif kanunlar var ... Bir 
kere umumi sukut kanunları bir 
feyin güç çıkıp çabuk dü~mesini 
emreder. Havaya taş atın nisbe -
ten ağır çıkar ve çabuk düşer. ln • 
sanlar ekseri geç yükselir ve dü • 
şenleri çabuk düşer. insan ve e5ya 
ne kadar yüksekten düşerse o ka
dar seri düstüğünden sukut o nis • 
bette şiddetli olur .. 

Lakin fiyatlar böyle değil!. Ka
fir şey bu kanunların aksine çıkar 
ken çabuk çıkıyor .. Amma inerken 
ağır amma ne ağır ve ne kadar az 
iniyor •• 

işte telefon ücretleri ... Nasıl ınç 
raya sıçraya çıkmıştı ... İngiliz li • 
rası cıktıkça kordelalı takye giyen 
lskoÇyalı sabık müdür efendi he • 
men bir Ankara seyalıati yapar, 
vaziyeti izah eder, zam yapılırdı .• 
Şimdi lngiliz lirası on buçuk lira
dan altı buçuk liraya düştü. Pos -
ta Telgraf ve Telefon umum mü-, k . 
dürlüğünden, müsteşarlar om1s • 
yonuna kadar her taraf artık mu: 
kavele mucibince telefon ücretlerı 
nin inmesi liizım geldiğine karar 
verdi. Lakin kafir şey inmez bir 
türlü! Çünkü fiyatların ini~ ve cı • 

kış kanunları, Hikmetteki sukut 
kanunlarının aksinedir. ~abuk çı
kar ve ağır, amma pek ağır iner •• 
Bu kanunu keşfettikten sonra ar • 
tık şaşacak bir şey kalmaz. Y ~nız 
anlayamadığım nokta şud~r: ~o.n
guldak kömürünün tonu yırmı h • 
raya iken elektriğin kilovatı 18 ku 
ruştu. Şimdi kömür altı buçuK, ye
di liraya ... Elektrik 17 buçuk ku • 
ruş. 13 lira kömür farkı kilovat ba 
şıııda yirmi para mı ediyor? ... Ben 
zaten mektepte iken de elektrik 
hahsinde pek kuvvetli değildim. 
Demek bütün hayatımda bu elek... 
trikli bahisleri anlamamak mu • 
kadder imiş ... O halde: .f; 
"Mukadderde hata olmaz hemen 

yan gel sala eylel, 
Kadınların askerliği hakkında ı 

Bu bahse dair ciddi ve ekseri 
mizahi mektuplar alıyorum .• Neto
kim Yükselen imzasile mektup 
gönderen bir hanım diyor ki: 

"Bizim de erkekler gibi asker o
lacağımıza neden itimat buyur 
muyorsunuz?. Kadınlar evvelden 
beri gönüllü saflarını teşkil etmez

ler mi? 
"Erkekler kaleyi dışından, ka 

dınlar ise içinden fethettiklerine 
göre muzafferiyet hususunda da a 
rada fark kalmıyor demektir. Öyle 

d - ·ı . f d" , " egı mı e en lm ... 
Bu suale cevap verebilmek için. 

kalesi fethedilmiş bir kumandan 
olmalıydım. Halbuki ben sadece 

bir neferim. 
FELEK 

Çekirge kongresine iştiralt 
ediyoruz 

Devlet Şurası ağasından Süreyya 
Beyle ziraat umum müdürü Tevfik 
Bey Şama hareket etmi§lerdir. Orada 
Mısır, Irak, Suriye, Filistin ve Türki • 
ye araunda her sen? to!'l~nma_kta o .. 
lan çekirge kongresıne ıttirak .ıle me~ 
kur hükumetlerce yapllan çekirge mu 
cadeleıine dair tekİiflere kartı hüku
metimizin noktai na.zarlarını şerh ve 
müdafaa edeceklerdir. Bundan evvel 
de Süreyya Beyle Tevfik Bey Mersine 
kadar giderek tütsühane işlerini tet
kik eylemi§ler; ve ha§erat mütehassıa 
lannın nezareti albnda bu hususta ya 
pılan bazı tecrübelerde bulunmutlar• 
dır. 

Belediye kooperatifi sabş 
mağazası açıldı 

Belediye kooperatifinin bir numa• 
ralı satış mağazası dün açılmış ve sa• 
bflara başlamışın. Mağazada bütün 
gıda maddeleri mevcuttur. Koopera • 
tif mağazasında her madde dı§arıda
ki piyasadan daha ucuz, satılmakta • 
dır. Mağazadan yalnız kooperatif aza
ları istifade edebileceklerdir. Koope
ratif azası peşin pa";,-ı vermiyecek, Lun 
]ara birer defter tevzi edilecektir. Def 
terler muhtelif kıymettedir. Bedelleri 
aybaşında maaılarından kesjlecektir. 



• 

Haftalık Siyasi İcmal ) 
Mütarekenin yıldönümü: 
Geçen cumartesi Cihan h~rbiı;ıi filen 

nihayetlendiren mütarekenın ımzaaı 
tarihinin on beşinci yıldönümü idi. 
Bu tarihi günün yıldönümünde bey
nelmilel münasebetlerin bu derece 
anar~i içinde bulunması, harbi yapan .. 
(ar kadar da sulbü yapanların mes'u
liyetlerini bir defa daha tebarüz etti
riyor. 

Cümhurreisi Wilson, Amerikalıları 
o zamanki dünyadan daha rahat, da-
ha müreffeh bir dünya mey 
dana getirmek ıçın Harbiu -
mumi içine aüriiklemİ§tİ. Dün • 
yayı demokrasi için emin ve salim bir 
hale getirecekti. Bugünkü vaziyet 
içinde gafil ve ıaf Cümhurreiainin söz
leri kulağıma ne kadar gÜlünç geliyor. 

lngiliz devlet adamları da "harp a
leyhine harp,, ili.n ettiklerini 11öylemit
lerdi. Yani harbi dünyadan kaldırmak 
için muharebeyi idame ediyorlardı. 
Bu aözlerin de daha az gülünç olma
dığını anlamak için etrafa bakmak 
kafidir. Mütarekenin yıldönümleri, 
her sene vaziyet v~ teraite göre yeni 
bir mana ifade ediyor. Bu ıeneki en 
çok manidar olanıdır. 

••• 
Alman İntihabatı: 
Alman intihabatı geçen pazar günü 

yapıldı. Beklenildiği gibi, Hitler Fır
kası ittifaka yakın bir ekseriyet temin 
etıniıtir. Dikkate değer olan cihet tU
dur ki geçen pazar günkü İntihabata 
iştirak edenlerin nispeti §İmdiye ka
dar Alman intihaplanna İttirak eden 
müntehiplerin nispetlerinden çok faz· 
ladır. Almanlar bu intihaba ittirak 
edip hükılmete kartı itimatlarını göa
termeyi vatani bir vazife bilmitlerdir. 
Bu, bize Alman intihabatının !UOJlİl ve 
manaaı hakkında bir fikir vermeğe ka
fidir. Alman intihapları, dahili poli
tika noktasından ehemmiyetlerini 
kaybetınişlerdir. So::'I intihabın ehem
miyeti, Alman milletinin harici me
aelede hükumetle beraber olduğunu 
harice karşı göstermekten ibaretti. Bu 
da gösterilmiştir. . "' . 

Franıa'nın mukabelesi: 
Alman intihabatının neticesine ce

vap olmak Üzere Franaız hükUmeti de 
\1eclisten ayni büyült itimat reyini aldı. 
Geçen pazar günkü intihaptan sonra 
Franaız HükUmeti de harici siyasetini 
Fransız Meclisinde tekrar izah etti. 
izahattan sonra Ariya müracaatte 
Sarraut Hükümetinin aiyaseti 44 mu .. 
halife kartı 545 rey ile tasvip edilmit
tir. 

Bu iki hadiae bir araya getirilince 
ne netice çıkıyor? Alman milleti yüz
de doksan al tı ekseriyetle Hitlere yü
rüdüğü yolun doğru olduğunu söylü
yor. Fransız milletini temsil eden 
Fransız Meclisi de &§ağı yukarı ayni 
ekaeriyctle Sarraut HükUmetinin takip 
ettiği harici siyaseti taavip ediyor. Ya .. 
zık ki bu reyler ve iri.ya müracaatler 
büyük beynelmilel meseleleri halle
demez. Belki de Fransız hiikılmeti 
Meclisten itimat reyi isterken Alman 
intihabatının hiç bir teyi halletınedi
ğini göstermek iatemittir. 

• * 
Silahsızlanma koleransı: 
Sili.aızlanma konferansının büroau 

geçen gün Cenevrede toplandı. Bu, 
gelecek ay toplanacnk olan umumi 
heyet içtimaına hazırlık mahiyetinde 
bir içtima idi. Ancıtk Cenevreden ge
len haberler, büro içtimaının çok ga
rip tartlar içinde yapıldığını bildiri -
yor. Bir defa Almanya konferansta 
yoktur. ltalya ve Macaristanın da mü
messil yerine müıahit gönderdikleri 
bildiriliy9r. lngiliz Hükumetini de ne 
Haridye Nazırı Sir John Simon, ne de 
Hariciye Müstetarı Mr. Eden temail 
ediyor. lngilizler bu İ§leri, bililtizam 
üçüncü derecede bir murahhasın elle
rine bırakrnıtlardır. Konferana reisi 
Mr. Henderson bu vaziyette bir "sui
niyeet,, gördüğünü beyan ederek isti
fa edeceğini söylemiştir. Yani bütün 
vaziyet silihsızlanma konferansının 
kendiliğinden dağılmak üzere bulun
duğunu gösteriyor. Diğer taraftan 
bazı devletler silahlarmı artırmağa 
başlamıtlardır ki bunu konferansın 
inkıtaından doğan tabii bir netice te
lakki etınek lazımdır. 

• • • 

Borçlar meselesi: 
Amerikada bir aydan beri devam e

den borçlar müzakeresi bir defa daha 
inkıtaa uğradı. Bu borçların bir tak
sit vadesi ı5 kİlnunuevvdde tekrar 
geliyor. Fransa, değirmenci l1ik&ye
sinde olduğu gibi, artık borçları ver
memeğe karar vermİ§ ve içi rrıhat et
miştir. Fakat lngilizler, hem verir gi
bi görünmek hem de vermemek isti
yorlar. Amerikalılar da büyük dert
lerle meşgul olduklarından bu batak
çılardan paraları kurtaramıyacaklarr
nı anladılar. Nihayet vermekle ver
memek gibi iki zıt §ey telif edildi. ln-

gitlere geçen haziranda olduğu gibi, ı5 
kanunuçvvelde de küçük bir para ve
recek ve borcun tamam.Jru ödemiı te .. 
lakki edilecek. Gerçi bu hokkabaz
lıktan sonra da borçlar meaelesi nihai 
§ek.ilde hal ve teaviye edilmiş olmuyor. 
Fakat bir defa, para vermeden borç ö
denebileceği hakkındaki kaide icat 
edildikten aonra artık öteai kolay ..• 

• * * 
içki memnuiyeti: 
Amerikada on dört sene devam 

eden müıkirat memnuiyeti nihayet 
5 kanunuevvelde kalkıyor. Geçen in
tihabattan aonra Meclis üçte iki ekae
riyetle Kanunuesaaiye giren bu mem .. 
nuiyetin kaldırılmasını kabul etınitti. 
Ancak kanuni muamelenin bihneai için 
Amerika ittihadını ıeşkil eden knk ae
kiz devletten de Üçte ikisinin bu kara
rı taatik etınesi lazımdı, Geçen hafta
nın ııonuna kadar otuz Üç devlet taa
tik etti. Hafta arası da dört devlet 
daha tastik ettiğinden memnuiyetin 
ilgası emrivaki §eklini almııtır. 

Ancak daha bir takım kanuni mua
meleler vardır: Yapılan intihaplar, 
5 kİlnunuevvelde bu .;:.esele hakkında 
karar vermek üzere toplanacak olan 
devletler müıneaıiUeri içtiınaırıa mu• 
rahhas intihabından ibarettir. Şimdi 
bu murahhaslar 5 kanunuevvelde top
lanıp memnuiyetin ref'i hakkındaki 
kararı taatik edeceklerdir. Ancak bun
dan sonra da Amerikada içki tamami
le serbest aatılmıyacak. içkinin aatıl
ma ve içilmeai hakkındaki hükümler 
ayn ayrı her devletin kanunlarile tan
zim edilecek. Bazı devletlerin içki •&• 
tımmı devlet inhisarı haline aldığı an
latılıyor. Bazıları da müskirat satıl
masını ve içilmesini sıkı kayıtlara tibi 
tutınuıtur. 

* * * Nadir Şah: . J 
Hafta arası Efgan Kralı Nadir Şah 

bir suikaste uğrayarak katledildi. Ka
tilin hakiki hüviyeti henüz kat'i suret
te anlaşılmadığı gibi, kralı neden kat -
!ettiği de bilinmiyor. Ancak Efgania
tanda krallar ve emirler daima kabi
leler araaındaki intikam hislerine kur
ban gitmişlerdir. Nadir Şahın ölümü 
de belki bu sebeplerde aranmalıdır. 
Her halde şu muhakkak ki Nadir Şa
hın ölümünde Efgan halkı iyi ve mü
debbir bir hükümdar kaybetmit olu
yor. Nadir Şah hükümdarlığa talip 
olmamıttı. Sabık kral Amanullah a
leyhine tertip edilen kıyam muvaffak 
olunca memleket bir anarti içine abl
mııtı. ~adir Şah memleketi bu karı
şık vaziyetten kurtarmayı bir vatan 
vazifesi bildiği içindir ki o şartlar al
tında çok ağır bir vazife olan hüküm
darlığı kabul etmişti. Nadir Şahı he
nüz yirmi ya,Iannda genç bir hüküm
dar iatihlaf ediyor. Efganiatan, Irak
tan aonra iklnci tark memleketidir ki 
hükümdarlarının beklenmedik bir 
zamanda ölümil ile devlet reisliği genç 
ellere &'eçiyor. 

• • * 
Mussolini'nin yolu: 
ltalyada kabine değitmeai mesele

ainde Muasolini'den her teY beklenir. 
Bunun içindir ki geçenlerde Amerika
ya bir hava filosu ile yapılan muvaf
fakıyetli aeyahatin kumandanı Balbo'
nun kabineden atılması bile hayret u
yandırmamıttır. Balbo ile beraber 
Bahriye Nazın Scrianni de çekilmiş ve 
Mussolini gerek Hava ve gerek Bah
riye Nazırlıklarını uhtesine almıttır. 
Bu iki nazırlığın ili.vesile Muaaolini 
yedi nezaretin birden nazın oluyor. 

Balbo'nun hükilmetten çeltilerek 
Bineazi'ye Vali tayin edilmesine ae
bep olarak ileri sürülen fikirler ıun
lardır: 

1 - Muasolini, geçenlerde Milli 

Milliyet'in edebi romanı: 43 

~==========~~--~--~~~ "' . 
KIR (l(IG~ 

::-----------BUR HAN CAHIT 
(inkılap Romanı) 

O kadar iyliğini gördüğüm bu ı 
kibar kadına ilk defa ağır davran
dım. Fakat bunu istemiyerek yap- 1 
tım. Çok fena tabiatim var. Kırıl
dığım insanların yüzüne gülemiyo
rum. 

Hanımefendiye: 

- Refİt Beyin İfleri çok, kendi
sini beklemeğe mecburum! Dedim. 

E viııe sığınan bir köy kızına kar
~' onu bu kadar düşkün görmek 
gücüme gidiyordu. Ben onu daha 
temkinli, daha ağırbaşlı, nasıl di
yeyim. Daha anne görmek istiyor
dum. Ve ilk defa ona o gözle, o 
hisle bakmıştım. 

Saat beşi geçiyordu ki Reşit Bey 
geldi. 

Bugün katip Ali Efendinin i~le
rini yapmıştım. Memnun oldu. 

Getirdiği iki dosyanın tape edi
lecek kısımlarını ayırdım. 

Reşit Bey bir kaç yerle telefonla 
kom.ıytu· 

Sonra beni odasına çağırdı. 
- Gel bakalım küçük hanım. 

Şimdi davanı halledelim! Dedi. 
Ben galiba bütün hayatımca böy

le bir dava mevzuu olacaktım. 

Reşit Beyin temkinli, güleryüzü 
emniyet vermeseydi korkacaktım. 

- Anlattığın şeylere zaten ihti
mal veriyordum, dedi. Mahir Beyin 
maksadını, hanımefendinin tema
yüllerini tecrübesizliğine rağmen 
anladığın için seni tebrik ~derim. 
Mahir Bey iyi kalpli bir adamdır. 
F ı.kat hanımın keşfettiğin gibi ba
zı garip ve aykırı tabiatleri olduğu 
için hayatının en keyifli zamanları
nı dıfarıda bafkalarile geçirir •• Gü
zel genç bir Rum kadını ile yaşıyor 1 

du. Galiba seni görünce ondan vaz
geçmek istedi. 

Hanımefendi zeng:ndir. Onun 
için Mahir B ey Ge or.u kendi hava
sına bı akmış•ır. Daha doğru5u Ma
hir .Bey konuğın kahyası vaziye:in-

MiLLiYET CUMA 17 TEŞRiNiSANi 1933 

Çocuklara oyuncaklar 
Bu gün bazı memleketlerde çocuk 

lar için umumi ve milli kütüphaneler 
gibi umumi oyuncak merkezleri ya
pılmağa başlamıttır. 

Buradan kendi oyuncağı olmıyan 
ve ho§una gideni satın almak için pa
rası bulunmıyan fakir çocuklar arzu 
ettiklerini alıp bir vakit onlarla oyna 
mak ve oyalanmak için evlerine götü 
rebileceklerdir. 

Bu gibi oyuncak merkezlerinin te
aiainden beklenilen fayda ıudur ki, 
bir zamandanberi oyuncak çalmak 
töhmetiyle yakalanan çocukların pek 
ziyade çoğalinakta olduğu görülmüş 
olmasından bunların önüne geçilmek 
için alınacak tedbirler cümlesinden 
olmakla beraber ayni zamanda ço
cuklar için bu oyuncaklar talim ve 
terbiye vasıtaaı da olurlar. 

Çocuklar okumağa baılamadan 
çok evvel oyuncaklarla oynamağa 
baılarlar, bununçün kalabalık ve ba
kımaız mahallelerin henüz mektep ça 
ğına gelmemit çocuklan buralardan 
büyüklerin kütüphanelerden ettikleri 
gibi çok istifade ederler. 

Bu oyuncak merkezlerine bayir ıa 
hiplerinin hediye edecekleri ıeylerin 

dayanıklı olması, temizlik tütaüsüne 
müaait bulunması, bununla beraber 
çocukları hem eğlendirecek ve hem 
de talim ve terbiyesine yarayacak te
kilde kıymeti olmasına dikkali bulun 
malıdır. 

Buralarda bulunacak teyler yapı 
eıyaaı, vagonlar, gemiler, biıik:etler, 
tayyareler, yazı makineleri, tab alet
leri, ainema makineleri, aatranç vo 
dama oyun İlletleri ve buna benzer 
feylerdir. 

Bu oyuncakları alıp götürecekler
den hazan teminat ta almabilmezse 
de bunlar pek hususi mahiyette olduk 
lan için o kadar ziyade kayit altına 
almak ta caiz değildir. 

Çocuklar oyuncaklara o kadar sı
kı sarılırlar ki, bir müddet aonra onla 
rı tekrar geri almak Üzere vermek 
hiç le hot bir ,ey olmaz. 

Kütüphanelerde okuma salonları 
gibi oyuncak merkezlerinde de oyna 
ma yerleri bulunur ve burada evlerin 
de yeri bulunrnıyan çocuklar öğleden 
sonra veya akıamlan oynarlar. Ma
amafih her halde çocuklar evlerinde 
oyuncaklarla oyalanmaları en doğnı 
dur. Çocukluk hayatımızda bugün bi 
zim için oyun mahalleri her teyden 
evvel düıünülecek elzem bir tey ol
muştur. 

Fakat oyun yerlerinde düşünmek 
ve fikretm.ek için vakit olmaz ve za .. 
man bulunmaz. Sunun için çocuklar 
oyuncakları evlerine alfrlar ve onlan 
düşüne dütüne evlerinde kurup oy
narlar iae istidat ve kabiliyetleri açıl
mağa ve karakter sahibi olmalarına 
yarar ve faydası olur. 

Bu efyanın bazdan bozulur ve kı· 
rılır dökülürse bunlara kartı ne türlü 
davranmak li.zon geleceğine dair ao 
ruluraa, biz de bu süale cevap olarak 
kütüphaneleri gösteririz. Tabii orada 
ki kitaplar da az çok bozulur ve yır
tılır; maamafih burada zayiat o ka
dar çok olmaz. Her ne hal iae bugün 
çocuklar için te&İa edilen oyun mer
kezlerinden bütün ruhiyat ve içtimai
yat alimleri pek yükaek bir ta!<dir ve 
pek büyük bir alaka ile bahaetmekte 
dirler. 

Büyükacla 
Dr. ŞÜKRÜ 

Müdafaa Nazırlığını uhtesine almıştı. 
Şimdi Hava ve Deniz Nazırlık!arını da 
üzerine almakla Milli Müdafaayı tev
hit etınek istiyor. 

2 - F atist Şefi, hükumet iktidarını 
ellerine alacak genç unaurlar yetiştir
mek istediğinden nazırlılrları münave
be usulüne tabi tutmuştur. 

3 - Musaolini te:..nayÜz eden nazır
IRn kıskanıyor. Binaenaleyh Balbo da 
Grandhi ve diğer Faşist erkanının git
tiği yola gönderildi. 

de .• Hanımefendi nazik, kibar bir 
kadındır. lylik etmeyi çok sever. Fa 
kat kendine göre bazı telakkileri 
ve huyları vardır derler. Mesela 
morfin, kokai:ı: gibi keyif verici 
feylere dütkünlüğü, sonra nasıl 
söyliyeyim, senin de biraz hissetti
ğin gibi garip huyları, zevkleri ol
dÜğu söylenir. 

Anlaşılıyor ki senin vücudun her 
ikisi için de bir mesele olmuf .• Şim-

1 di sen ne fikirdesin. Kendini onla
rın yanında rahat görmüyor musun! . 

Retit Beyin anlattıkları benim 
gördüklerimi ve hissettiklerimi is
pat ediyordu. Bu vaziyet karşısın
da ben konağa nasıl gidebilirdim. 

Mahir Bey terbiyeli bir adam. O 
ileriye varmadı. Fakat hanımefen
dinin ~imdi timdi anladığım o ga
rip temayüllerine kartı nasıl mu
kavemeet edebilecektim. 

Sükut ettiğimi gören Ret it Bey: 
- Anlıyorum, dedi. Gitmek fik

rinde değilsin. Zaten ben ona göre 
tertibat ıılm19tıDL Senin gibi genç 
ve güzel bir kızı her yerde barın
dırmak güçtür .. Hem senin ıçın 
hem de seni yanına alanlar :çin .. 

Ne günahı çok insanmı,ım ya
rabbi .. Ben derdimin bittiğini sa
nıyordum, önüme bakarak içimi 

1 
çektim. 

Ortanın uzunu bir boy, fakat löp, 
ıarkık değil, heybetli bir göbek, hafif 
ağarmıt kıvırcık saçlar •• Yanları ma
kine ile alınmıt, çenede uzatılmıı bir 
sakal, uçlan kıvrık ufak bıyıklar •• Se
rop Efendi .. 

Caketli gezdiği pek azdır. Yaz 
mevsiminde, yeleği, yakalığı, boyun· 
bağını çıkarır, kollarını aıvayarak do
la§ır. 

Naziktir, mültefittir, fakat kafasını 
kızdırmağa gelmez. Gür, azacık çat
lak sesile ortalığı gÜrletir, hiddeti sa
man alevi gibidir. Parlaması He sön
meai bir olur. 

Köyümüzün en eski, en aıina çeh
relerinden biri, §Üpbe yok ki odur. 

Sabahları iskeleye doğru gidenler, 
aktamları vapurdan çıkanlar ona te
ıadüf ederlerse: 

- Merhaba! 1 
yı bastırırlar. O da canügönü!den mu
kabele eder. 

Şaka kaldırır, yalnız damarına bas- \ 
mamak şartile .. Her şeye eyvallah di
yen, herkese giileryüz gösteren kuzu 
gibi bir adam, bir de hiddetlendi mi, 
artık zapto]unmaz, köpürür, küplere 
biner. 

Sılbahlan biraz çakır keyiftir, takı
lan oluna elile iter: 

- Haydi git itine .. Seninle uğra§&• 
cak vaktim değildir. 

- Bu sabah ta içtin mi? 
- içmem de ne yaparım? Yatak-

tan kalkar kalmaz §İtenin içine bir 
kaşık karabiberi atar, dikerim, o, be
ni öğlene kadar idare eder. 

- Öğleyin de var mı? 
Batını sallar, aakalını ııvazlar. 
- Helbet .. Sofraya çağırdıkları za

man benim au kadehi vardır .. 
Elile tarif eder: 
- Na bu kadar .• Tam yüz dirhem 

alır. Senin anlıyacağın, yemeği meze 
ederim. Eh, bu da "ktama kil dar ida
re eder. Gel gör ki kardetim, insanı 
kendi halinde komazlar. Cins inaanlar 
çoktur. Adamın damarına baaarlar. 
BiJirsin, ne olunım. Kanım döner be 
kardaş, hangi birisi ilen uğraşacakıın. 
işte o zaman çık yukarı, bir kadeh at, 
fırla sokağa, dolaş. Efkarlan içilen ra
kı da insanı tutmu}or. Canımdan u· 
sandım be artık .. 

Bazan sağ tarafından kalkmıştır, 
hikayeler anlatır: 

- Eh, sizden iyi olmasın, vaktile 
Habip Bey vardı. Bilmem belt..i de ta
nırsınız. İsmi de Habip mi idi ya, dur 
bakayım, geçmiş gün, pek hatırımda 
kalmamış. Neyse, ona benzer isimde 
idi. Çok sevişirdik. O vakitler şimdiki 
gibi briç modası yoktu_. Bezik, piket, ı 
altmışaltı, arada bir tramvay, bazı ba .. 
zı da konsolit.. Onunla piket oynar- ' 
dık. Pikette ıskarta çıkarmak ona ver-
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1-Naşit Dolandırıcı 
İPEKFILM studyosunda yapılan 3 kısımlık Türkçe sözlü komedi 

2 • DENİZ KIZI EFTAL YA Hanım tara
fından söylenen çok nefis AYŞE KIZ ve ÇOBAN 

şarkısı, bestekarı T ANBURİ REFİK Bey 
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HULYALI DUDAKLAR 
(MELO) 

filini. Sinemanın 3 büyük yıldızı 
GABY MORLA Y - VICTOR FRAN
CEN ve P. BLANCHAR aayeainde 

seyircileri son derece memnun etm"ıtir. 
Sahnede : HARISSu1'1 TRUPU, 
JOE BONELL ve MISS BA Y'm 

yeni varyete numaralan. 
Hamış: BugÜn ı&,30 matineaile 
auvareıinde varyete. (9985) 

Bugünkü Program 
ISTANBUL : 

12130 Türkçe Gramofon neıriyatı l 
18 Gramofon 

19 Orkeatra 
20 Hanımlar H e~et: 
2 1,30 Gramofon. 
22 Anadolu Ajanaı, Borıa haheri, ıaat ayan 

gi idi. Şimdi piket mi oynuyorfar san- ·----------""""'.~"'.""".' 
ki? .. Tahta perde Yani, biraz, biraz iş- Galen trYrak aeri •erilmez.- Müddeti 

14 - 28 -12 A N K A R A, ıs38 m. 
12,30: Gramofon. 18: Keman konaer; (Ekreot 
Z eki Bey tarafından.) 18,40: Franarzca der• 
19,15: Gramofon. 20: Ajana haberleri. te ... Habip Bey bir gün bana sordu: 'ı ıeçen ıaüU.aJu 10 kuruttur.- Goxete ve 

d • • · matbaa]'• ait itlaf' için müdiriyete mÜ• 
- Ne İye ıspırto içıyorsun? / racaat edi1ir. Gazetemiz ili.nların m•a'u• 
- Dur, estağfirullah, ben o zaman ı ; .... ıi"i ltabul etm•"J:. 

adet etıniştim. ispirto içer idim. Kötü ·------------
bir tabiatim vardır. Bir ıeye dadan-
dım mı, kendimi alamam. Bak dosdoğ
nı söylüyorum. Kişinin noksanlığını 
bilmekliği kadar irfanlık olamaz, diye 
bir söz vardır. işte onu diyorum. l,ıe 
Habip Bey bunun için sonnuıtu, ona 
cevap verdim: 

- ispirtoyu, Jspirto diye içiyorum. 
Amma kapalı şişelerdeki içkileri ne di
ye içeceğim. 

Durur, sö2ünün teairinj 8.nlamak İs
ter gi!.i geriler, bakar, bununla kana
at etmez, aorar: 

- Naaıl? ettiğim cevabı beğendin? 
Bazan da aol taraftan kalkar, o gün 

akşama, hatti. geceyarısına kadar ate§ 
püskürür: 

- Küfür, günah ederim be kardaf. .• 
insanlığı şimdiden sonra sizlerden 

Mussolini nazırlıklara gençleri ta
yin etmediğine ve h()psini de l.:endi uh
tesinde topladığına göre yeni eleman 
yetiştirmek qıülihazaaı varit olmasa 
gerelt;tir. Sonra bazan milli müdafaa 
gibi tevhit meselesi mevzuub2'hia ot .. 
matlığı zamRnlarda d.ı muvaffakıyetli 
nazırlar değişmiştir. Bu vaziyette bu 
tekilde nazır değittirmek, F atizmin 
kendine mahaus bir disiplin kaidesi 
olmak &'erektir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

- Anam, babam, evimiz, oca
ğımız söndü. Ben ne d"ıye kaldım. 

.Alemin batına dert olayım diye 
mi? 

Şimdi başımdan geçenleri Retit 
Beye açtığıma üzülüyordum. A
damcağız iylik edip beni yanına ça
lıtsın diye aldı. Onu kendi derdim
le me9gul etmeğe ne hakkım var. 
Bütün iti arasında benimle ne diye 
uğratacak? 

-- Hakkınız var etendim, dedım. 
Hatta sizin için bile gaile oldum. 

Reşit Bey başını salladı: 

- Hayır, hayır. Böyle düşünme. 
Anlayıfh, zeki bir kızsın, sana ha
kikati söylemek lazımdır. Senin va
ziyetinde bir kız Lu munıtte kolay 

barınamaz. Şerefli kalmak için se
nin çok temkinli olman lazım oldu

ğu kadar yatadığın muhitin de se
ni takdir edecek kadar yüksek ol
maSI lazım .• Bunu takdir edersin, 
Şimdi bunları bırakalım. Madem ki 
konağa gitmek istemiyorsun. senin 
için münasip bir yer bulmak lazım
dır· Ve ben bugün sana böyle bir 
yer buldum· 

Retit Beyin yüzüne bakıyordum. 
Yeni yeni insanlar tanımak bana 
artık endişe vermeğe ba,lamıştı. 
Yüzümdeki tereddüdü hissetmit gt.

1 
\.ıi Reşit Bey: 

mi öğreneceğiz? Kaç defa dükkan sa
hibi oldum .. Kaç defa devrettim. Ne 
varken azamet sattur., ne de yokken 
boynum eğik gezdikn. Bugüne bugün 
alnım açık, yüzüm p&ktir. Git İ§İne, 
uğratma benimle .• Bı~ıtım be kar
daş .. Küfür günah "derım. . 

Hava almak için aokağa fırlar, cı
var meyhanelerden birinden bir bir 
üatüne bir iki kadeh çeke.. Fakat kan 
tutınut gibi gene eaki yere döner: 

_Benim yapmadığım mı. kaldı? 
Kerestecilik, nalburluk , kazinoculuk, 
nele!!' yok.. Elhamdülillah kimseye, 
karşı bir eksikliğim yoktur. 

Fakat k'\vga tekrar batlar ve tek
rar kendini meyhaneye atar, tekrar 
döner, böylece akşamı eder. 

Geçenlerde dükkimın kapısına aır
tını dayamış, melul melill etr• fına ba
kmıyordu: 

- Merhaba .. 
- Merhaba Beyzadem. 

- Bugün neten yok 1 
Kolunu gererek havada aavurdu: 
- Bıraaak, aen de .. Gayri vazgeç· 

tim hepisinden .. yetti gırgırı can~•·· 
Ne yapıyorsun?. der isen, aana dıye• 
yim. Halının dort ucunu kopmuı, ko
yuvermi§, ortasını tatıyorum. 

SEM 

. - Eminim ki burada rahat ede
ceksin dedi. Bir Fransız karı koca
nın ya~ında iki oda. Vekaletini yap 

tığım bir ecnebi firketinin ~uhase
becisi. Beyoğlunda güzel hır apar
tımanları var. Karı koca .• Yatlı, 
kendi hallerinde insanlar •• Pansiyo

ner olarak oraya yerleteceksin. Ma
damını da tanırım, ağır batlı bir 
kadındır. Hem fransızcan da da 
ha işler,açılır.Buraya da yakın. Tu
nele atlayınca inersin. Banka apar
tımanındadırlar. Beykerin karşı sı

rasında. 
_Çok teşekkür ederim efendim. 

- Teşekkür edecek ~ir şey ~e
ğil kızım·· Ben seni takd~_r ed.erı~. 
Zeki olduğun kadar tecrubesız hır 
kızsın iyi kalbin var. İstanbul ga
rip bi; yerdir. Tesadüf insanları 
daima değiştirir çok isterim ki sen 
bu akıbete düşmiyesin. Şimdi itimi
ze gelelim. Dediğim pansiyonda 
kalmak ister misin? 

- Siz bilirsiniz efendim. Müna
sip görüyorsanız tabii isterim. 

- Bence en muvafık yer orası. 1 

Dedikodu olmaz. Temiz bir aile kö
sesidir. Akşam yemeklerini, sabah
kahvaltını orada yapacaksın. Ça
maşırın, ütün, her şeyin tıpkı evin 
gibi hazır olacak.. Para cihetine ge- , 
'ince ben zaten maaşını az buluvo-1 

V A R S O V A, ı4t2 m. 
17.45: Opelf'et muaikiai. 17,40: Re-..ü. 18: 

SeaY muıikiai. 18.SS: Müaababe. 19,z:l: Danı 
pli.klan. 20,25: Pa.zarları nerelere citmeli?. -
Müaahabe. 21,05: Muaiki bahialeri. 21,20: Sen
fonik konaer. - Tefrika. 23,45: Spro haberleri. 
23,55: Pli.klar. 24: TayyareciUk. 24,10: Plak 
konaeri. 

BUDAPES ~E.SSOm. 
18,05: Geza Navy tarafından piyano konseri. 

18,45: Tolıtoi hakkında konferans •• plaka 
çekilmit •eaini neıir. 19,05: Konferans (Bu· 
da.pefle hakkında}., 20,15: Harici •İyaıiy~~ 
20.35: Büyük operada verilecek opera temaıli· 
ni nakil. (latirahatlerde müaahabeler). Müte• 
akıben cazbant. 1 

V 1 Y A N A, sıs m. 
18 25: Piyano kon•eri (Brahmı, Haendel). 

19,tO: Muhtelif haberler. 20:' Kartet takım ile 
eaki 'Ye yeni operet parçalan. 20,55: Saat •· 
yarı, haberler. 21: °Cünah.lar aölü" iıimli. .pi
yeı. 23,05: Son haberler. 23,25: Dans muaiki~ 
ıi. 

MILANO - TORlNO - FLORANSA. 
l 7 ,45: Çocuk köıeıi. 18,15: Oda muıikial. 

19,45: Haberler, - Pli.le, 20: Haberler. - Pli.k: 
21: Haberler. - Kooaer. 21,45: Koro taaanru 
heyeti. 

P R A G ı 481 m, 
18,10: Kartet konıMerİ. 19,25: Almanca neırl

yat. 20 IS: Ders. 20,30: Bando halk orkeıtraar. 
22: MÜ•ahabe. 22,20: Letonyanın İatill.lili yıl• 
dönümünün kutlulenıtı. 23: Haberler. 

ROMA. 441 m. 
17,35: Çocuk muaikiıi. 18,20: Konıer (Ta

aanniJi). 19,45: Haberler. - Plak. Müteakıben 
Letonya muaikisi, 22,50: "Karoline,, iaimü pi
ye•. 23,20: Karıtık netriyat. 

B R E S L A U, 325 m. 
17: Hafif muaiki. 17,45: Musahabe. 20: .. Lud• 
wis - Spohr ıaati. 21: Haberler. 21,lS: Halk 
operalanndan parçalar. 22: Fakirlere y~r.d~m 
konserL 23: Haberler. 23,35: Dana mua1ki11le 
hafif muaiki parç.alan. 

rum. Pansiyon masrafını sen dütün· 

miyeceksin. Buradan maatını alır, 

harçlık edenin. Pansiyon ücretini 

ben ayrıca Mösyö (Girot) ya veri· 
rim. O ciheti düşünme. 

- Ço knaziksiniz Beyefendi. 

- Şimdi telefon edeyim· By. ak· 

şamdan gidersin değil mi ? 
- Hay hay efendim. 

Reşit Bey telefonla Mösyö (Girot) 

yu buldu. Konuşmalarından evvel· 

ce benden bahsettiğini anladım. 
Teklifsiz konuşuyorlardı. Telefonu 
kapayınca bana döndü: 

-Yerin hazır •. Konakta efyan 
var mı? 

Benim iki sepetimden başka nem 
var ki. Elbise dolabım dolu. Fakat 

hepsini hanımefendi yaptı. Gümül
cüneden llmi Efendinin hanımı ile 

annesinin yemiş ve yiyecek doldu
rup verdikleri sepetleri bir daha gör 

medim. Kim bilir mutfakta, çama
şırlıkta bir tarafa atılmıttır. Reşit 
Bey benim lstanbula iki sepetle 
geldiğimi unutmuş galiba. 

Bir kaç kelime ile vaziyetimi an
lattım. 

Benim tabii hallerim onun hoşuna 

gidiyordu. Güldü: 
~Bitmedi) 

... 



Haftanın fllmlerl 

Melek - Kırık mabude: Fransızca 
ipek - Fedailer alayı 
Türk - Don Kişot: Fransızca 
Artistik - Birgün bana geleceksin 
Saray - A§k hüzünleri 
Elhamra - Roma Ateşler içinde •• 

Melek 

Kırık mab11de 
(Fransızca) 

Oynayan: Marlene Dietrich 
Bu film (Marlene) İn Rouben Ma· 

llıulian isminde Kafkasyalı Ermeni sah· 
tıe vazu tarafından çevrilen bir eserdir 
ki; Marlene bu filmde başka bir karak
ter göstermiş ve münekkitlerin takdirini 
kazanmıştır. 

Filmin mevzuu fakir bir kızın kom
!Usu heykeltraıa modellik ederken onu 
1•vmesi fakat heykeltraıın yerini yaşlı 
\ıe zengin bir dostuna terketmesi üzeri
~. kızın nevmit olması fakat sonunda 
tekrar buluşmalarıdır. 

Filmde Marlene çok muvaffak ol· 
llıuı,tur. Eser vazu sahne noktasından 
!•Yanı dikkattir. 

Rouben Mamulian Hollyvood'un bi. 
tinci sınıf sahne vazılarındandır. 
ipek -Fedailer alayı 
Naşit dolandırıcı - Türkçe 
Deniz kızı Ef tal ya Hanı

mın şarkıları 
Bu hafta ipek sineması biriei maruf 

lrtiatimiz Naşidin güzel bir komedisi
ni Ve hanende Efta'.ya Hanımın (Ay
"' kız) ve (Çoban) şarkıların. göste
recektir. 

Bundan başka ayni programda us 
l'anın Fransızlar tarafından İfgal za
bıa""ın:ı ait casusluk ve a~k macerala
L'ını havi bir de sergüzeşt filmi vardrr. 

lUrk sineması 

Donkişot 
(Fransızca) 

Oynıyanlar: Cha!iapine, Dorvi/le. 
l'v!eşhur lspanyol edibi Cervantes'ın 

dünyaca tanınmıf olan bu namdaki e
'erinden çekilmiş bir senaryo olan bu 
filrn dekor ve bazı sahnelerin hakiki
liği itibarile dikkate şayandır. Filmin 
Iİiı>hesiz en kuvvetli tarafı Don Kişot 
•oliinü almış olan maruf Rus barito· 
~u Chaliapine'in şahsıdrr. Chaliapine 
dünyanır hemen hemen en meşhur 
~anendeler olduğu için oynadığı fil. 
ine halkı çekeceği şüphesizdir. Buna 
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rağmen filmde ümit edildiği kada. 
şarkı söylememekte ve Don Kişot ope
rasından bir iki parça ile iktifa et· 
mektederi. (Don Kiıot) un uşağı 
Sanşo rolünü yapan Fransız komiği 
Dorville efendisinden fazla muvaffak 
olmaktadır. 

Filmde Don Kişot'un turnuvası ve 
değirmenlere hücumu güzeldir. 

Mevzu, biraz aptalca birisinin ken
disini dünyadaki haksızlıklan izaleye 
ve mazliimları müdafaaya memur ol
duğunu zannetmesi ve gülünç kapa
dayılıklar yapmasından ibarettir, Bu, 
bir Fransız filmidir. 

Saray 

Aşk hüzünleri 
( İngilizce ) 

Oynıyan: Norma Shearer. 

Bu bir hazin filmdir. Zaten böyle 
facialar N orma'ya çok İyi gider. 

Sir Con Karter isminde birisinin 
Monik ismindeki kansını, bir divane 
ve kıskanç aşık öldürür. 

Adamcağızın yegane tesellisi ka
rısının kiz kardeşinin çocuğu Jeremi 
İamindeki kızdır. Kız büyür, güzelle
ıir. Bir gÜn ·talih, bu kızla Monik'in 
katilinin oğlunu mazilerini bilmeksi
zin karşılaştırır ve sevişirler. İhtiyar 
Sir Con JC,;.rter'in bu hadiaeden duy• 
duğu teessürü tahmin edebilirsiniz. 
Araya harp girer. Katilin oğlu Jere
mi'nin .i\~ıkı olan delikanlı harbe gİ· 
der. Yaralanır ve ıakat e>larak döner, 

·( dlrgün bana geleceksin) filminden 
bir sahne 

Nihayet ilcisi evlenirler ve ihtiyar a
dam ölür. Film, hissi bir dramdır. 

Bu filmle beraber yirmi kadı c dan 
mürekkep ve gÜzel bir Çigan orkestrası 
da çalacaktır. Bu orkestra çok muvaffak 
olmaktadır. 

(Aşk Hüzünleri) filminde Norma Shearer ve Frederic March 

Artistik 

Bir gün 
Sana geleceğim 

(Almanca) 
Oynayanlar: Marto Eggerth, Er

nest Werbes • 
Bu film hafif ve neıeli bir eserdir. Gü 

zel sahneleri ve tayyare hünerleri var
ıdır. Mevzuu yeralt. şimendifer biletçisi 
bir küçük \uzın tesadüfen bir tayyare 
ciyi sevmesi ve onunla birleşmek için i .. 
ki tarafın geçirmiı olduğu maceralar· 
dır. Küçük biletçi bir kır eğlentisinde 
yağmurdan sığ[ndığı bir ağacın albn .. 
da iken tayyare oraya inmiş ve iki aıık 
yağmurdan kaçıp doluya tutulmuılar 
yani birletınitlerdir. 

Film hoştur ve sonu iyi bitmekte• 
dir. 

Fransada çevrilmekte 
olan filmler 

• J aques F eyder, F aata (Büyük o
yun) filminin harici sahnelerini çek
mektedir. Bu harici sahneler bilhassa 
ecnebi alaylanna taal!Uk etmektedir. 
Bu filmde Marie Bell, Pitoeff ve F ey
der'in kansı Françoue Rosay oynıya
caktrr. 

* Marie Glory ve Albert Prejean 
'(Tenacity vapuru) fibnmi çevirmekte
dirler. 

* Henri Baur ve arkadatları Roçild 
filmini çeviriyorlar. 

* Meg Lemonier ve arkadaşlan Jorj 
ve Jorjet'i çevirİyQrlar. 

* Charlotte Lyse• ve arkadatlan 
(Yataklı vagon hadiseleri) filmini çe
virmektedirler. 

* Georgea Riganrl, Françoiae Rosay 
ve arkadaşları (Mösyö lö Margi) fil
mini yapıyorlar. 

* Jeanine Cipsin, Catherine Hea
seing ve arkadaıları (Yukarıdan aşa
ğıya) İsminde bir film çeviriyorlar. 

* Jeanne Helbling ve arkadaşlan 
'(Altın düvme) filmini çeviriyorlar. 

* Andre Bauge ve arkadaşbrı (Se
vil berberi) filmini çeviriyorlar. 

* Simone Bourday ve arkadaşları 
'(Bir dağlı) filmini çeviımektedirler. 

* Constant Remy ve arkadaılan 
(Adsız sokak) filınini çeviriyorlar. 

* Jean Gobin ve arkadaşlan (Müs
temleke askeri) filmini çevirmektedir
ler. 

* iki aylık durgunluktan sonra Hol
lywood stüdyolarında tekrar dehıetli 
bir faaliyet ba§lamıtlır• Halihazırda 
Hollywood'da 48 film çevrilmektedir. 
Bu miktara ancak 929 senesinde bir 
kere daha varılabilmişti. 

* Lllian Harvey'in Amerikada gÖs· 
terilmij ilk filıni olan (Yarim) filıni 
Hollywood'da alaka ile karıılanmıı· 
tır. 

(Fedailer Alayı) filmrnden bir parça 

Yeni bir sinema mecmuası 
- Sizin için -

Haftalık (Sizin için) isminde yeni 
bir ıinema mecmuası çıkıyor. ilk nüa
'hası gördüğümüz va baskısını beğendi
ğimiz bu mecmuanın Türkçeıi de da· 
ha düzgün olursa şüphesiz muvaffak o
lacaktır. Kolay gele! 

(Kırık Mabude) 

( Marlene Dietrich) 
filmleri 

5 

• 
ın 

Marlene Dietrich Avrı;.-:ıadan döner 
dönmez hemen son filmi olan (Aşık
larının alayı) ismindeki filmi çevir
meğe başlamıştır. Rus imparatoriçesi 
büyük (Katerin) İn hayatını tasvir e• 
den bu eseri Marlene'in daha (Mavi 
Melek) filminden beri daimi sahne 
vi.zn olan meşhur Josephe von Stern• 
berg çevirmektedir. Bu filmde Mar
lene ikinci Katerin rolünii alacaktır. 
(Mavi Melek) birinci defa olarak bir 
tarihi rol almaktadrr. 

Büyük Katerin'in daha çocukluk
tan itibaren hayatını gösteren bu film
de Katerintin çocukluğu rolünü Mar
lene'in kızı Maria Sieber alacaktır. Bu 
küçük hanım şiındiye kadar film çe
virmiı değildir. Maria dokuz yaşında
dır. 

Anası kızını ıiındiye kadar stüdyo
ların pek sıhhi ve ahlaki olınıya",, ha
vasmdan uzak bulundurmuıtu. Fakat 
büyük Katerin rolünü alan Marl~ne'ia 
küçüklüğünü temsil edecek yegane 
çocuk kendi çocuğu olmalıydı. Onun 
için kızını filine almııtır. --·--

Gary ve Lupe Velcz 
Lupe V elez ile Gary Cooper'in eski 

sevdaları maliimdur. Sinema artistlerinin 
sevdaları daha ıreçici oluyor. Lupe Ve
lez !İmdi meıhur Tarzan Weiumuller 
ile evlendi. Gary düğün arifesinde eslı.i 
aevdalmnı ziyaret etmiıtir. Anlattkları• 
na göre, bu ziyaretinde eıki vefasızlıkla• 
rından dolayı af dilemiı. Hatta gene an• 
latanlara bakılırsa üstelik bir "veda bu
seıi,, bile almıt- 1 

filminden bir sahne 

Aynaroz manasbrı gezintilerine ait kıymetli intıbalar 
[W 

-

Jlynaroza ait dört manzara Aynarozda konferans azdları şerefi ne yapılan ayine ait iki intiba •.• 

Sağdan itibaren: Ayn<!rozda mahaUi bir Sağda: Aynarozda Bulgar başmurahhası, Tahir Bey ve muhabirimiz Mecdi 
Aynarozda papaz.fa,., Aynar ozun büyük rütbeli bir papazı, bir münzevi papaz. jandarma Sadrettin Bey_ Solda: Ayna roza vapur yanaşırken •• 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---.;__~~~~~~~~~~~~-=-.;.__.;..~~~~~~~~~~=--=-=---=-=--==-:_:::: 
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Üniversite yarın açılıyor 
(Başı 1 inci sal:: ifcde) 

~t on ""eki7e kada r devanı etmittir. 
Bu toplantıda cihan ' 'e Türk krill<nin 
Oniverait,.d& naııl tedris oluracağı gÖ· 
rUt~lmüı, ba7ı miihim knrarlar veril
m it lir. S""t 17 ele Da, vekil ismet Pa· 
ıa Hazretleri Üniversiteye ııclcrck beş 
dakıka kalını tlar ve Maarif vekili 
Hikmet, rektör Netet Omer Beyle ııö· 
rü~tükten aonrR, Cnivcrait~dcn ayrıl
mışlardır. Başvekil ismet Paıa Haz • 
retleri yeni latanbul Onivorılteıinin 
cumarteai gUnü açılınaaı münaaebeti -
le muvaffakıyet temenni etmitlerdir. 
Bu sabah saAt onda Univerıitede V&
kil Beyin riyftıetinde rektör ve dokan
lar bir içtima yapacaklardır. Bu içti
mada Oniveraite derı programları ve 
aaire görüıı.ilecektir. Bugün oğleden 
aonra Oniveraitede bir resmi kabul ya 
pılacak, saat birde edebiyat fakülteıi, 
iki de feo, üçte hukuk, dörtte Tıp fa 
külteıi hocaları vekil Bey tarafından 
kabul edileceklerdir. Reami kabulde 
Oniversite işlerine dair umu.mi bir has 
bühal yapılacaktır. lstanbul Üniveraİ· 
lesinin kütat resmi yarm öğleden ıon 
ra saat 14,30 da yapılacaktır. Mera
sim merkez binada alt kat avluda ic -
ra olunacaktır. Küsadı Maarif vekili 
Hikmet Bey yapacak ve bu münaae • 
betle bir putuk ıöyliyect'ktir. Merasi
me bütün Üniveraite hocaları, talebe, 
hükıimet erkanı ve sair bir çok zevat 
davet edilmittir. Vekil Beyin nutkunu 
rnüteakıp rektör Neıet Ömer Bey Üni · 
veraite namına mukabelede buluna • 
caktır. Cumartesi günü merasime has 
redi!eceği için fakültelerde tedrisat 
pazar ııünü aaat dokuzda baflayacak • 
tır. Hikmet Bey ıehrimizde bulundu· 
ğu müddetçe Tokatliyanda kalacak • 
tır. Maarif Vekili Hikmet Bey pazar 
günü akşamı Ankaraya dönecektir. 

Vekil Beyin beyanah 
Vekil Bey dün kendisile goruten 

bir .muharrirlmize ıu beyanatta bulun 
muıtur : 

- Üniversite rektörü ve dokanlan 
ile Üniversite itleri hakkında görütü· 
yorum. Cumarteai günü Üniversitenin 
açılış meraaimi yapılacak. Ye bu müna
ebetle bir hitabe irat edeceğim. T ed
riaata pazar günü baılanacaktır. Üni· 
versite kadroıo tamamlanmııhr. An
karada bir çok itlerim olduğundan pa 
zar günü dönmek iıtiyonım.'' 

Devam mecburiyeti 
Fakültelere talebenin devamları 

mecburi olması takarrür ebni~tir. Se
miner mesaisi ihtiyaridir. Hukuk fa -
kültesi ders programlan ikmal edil -
miıtir. Diğer fakültelerin programlan 
tamamlanmak üzeredir. Hukuk fakül 
lesi deralerinden bir çok değitiklik var 
dır. Üçüncü aınıfta evvelce 11 ders 
varken 15 derse iblağ edilmiıtir. 
Türk hukuku tarihi, içtimaiyat, Hu • 
lcuku felaefe, lktıaadi doktrinler, ye
t\İ konan d~rslerdir, Birinci •mıf~an 
(idare) ve (ceza) deralen kaldın! -
mııtır. Bu deraler ikinci sınıftan batla 
yacaktır. Birinci sınıfta dersler öğleye 
kadardır. Yalnız haftada bir gün öğ
leden aonra da bir ders vardır. ikinci 
ve üçüncii aınıfta dersler akıama ka· 
da .· devam etmektedir. Haftada üç 
gün de saat beıten yediye kadar ec • 
nebi dersleri vardu. 

Bu sene lıtanbul Oniversiteaine ge 
çen seneler olduğu gibi pek fazla tale
be tehacümü olmamııtır. Bu sene liae 
mezunlan diğer yükaek mekteplere 
daha fazla rağbet göstermiılerdir. Ga 
zi terbiye enstitüsü, Mühendis mekte
bi bu a-. en fazh rağbet ııören mek
teplerdir. Üniveraite fakülteleri için • 
de en fazla talebe kaydeden Tıp ve 
Hukuk fakülteleridir. Bu aene Hukuk 
fakülteaine yeniden 375 talebe kay • 
dedilmittir. Geçen sene 600 tal~be kay 
dedilmİ§tİ. Hukuk birinci sınıfında ııe 
çen aeneden müdevver 388 talebe var 
dır • Daha evvelki senelerden müdev
ver talebe adedi de yüzdür. Bu sene 
hukuka girenlerin albnıtı hanımdır. 
Kaydolunan talebenin 73 Ü liselerde 
birer dersten ikmalleri bulunduğun -
dan muTakkat kaydedilmişlerdir. 

Talebe talimatnamesi 
Fakültelere yeni talebe alınma ta

limatnamesi henüz ikmal edilmediğin 
den bir kısım müracaatların vaziyet
leri henüz tavazzuh etmemi§tİr. 1906 
ıenesinden fakülteleri herhangi biP sı
nıftan terkedenler, tekrar tahıillerine 
devam ebnek isterlerae, terki tahıil 
ettikleri ıınıftan değil, birinci sınıftan 
itibaren batlayacak!ardır •• 

Asistanlar talimatnameai 
Aaiıtanlar taliınatnameai ikmal e -

dilmit ve fakültelere bildirilmittir. 
•Hukuk fakültesine 14 asiıtan alınmıt 
tır. Yeni talimat.nameye l'Öre aıiıtan 
olmak için 30 yaıın• tecavüz ebne -
mek, fakülteden ala veya aliyüla!i. 

'derecede mezun olmak, bir ecnebi li
ıanma Takıf bulunmak ıartlarını haiz 

·olmak mecburiyeti vardır. Aaiıtanlık 
,pıüddeti 3 senedir. Aaiatanlara ma 
aı değil, Ücret verilecektir. Aıistan -

Milliyet'in romanı: 64 

lar fakültelerin kütüphane, laboratu
var, ve ıemizlerinin hiiınü muhafa ~ 
za•ile ve talebenin devamı ile met • 
gul olacaklardır. 

Tıp fakültesinin ecnebi 
mütehassısları 

ANKARA, 16 (Telefonla) - latan
bul Üniveraiteainin Tıp fakültesine cel. 
bedilen ecnebi mütehaasıslann taba· 
bet ve ıuabatı sınıflan hakkındaki ka
nun mucibince icrayi tababet edeme. 
meleri ve dolay11ile bunlllnn yüksek 
ihtiıaılarından memleketin iıtifadeıini 
teminen mezkur kanunun tadili hak· 
landa bir kanun layibaaı hazırlandı, mec
liae verildi. 

Bu layihaya nazaran 1219 numara
lı kanuna aıağıdaki madde ilave olu-
nacaktır. • 

- htanbul üniversitesi Tıp fakülte
si üçüncü dahili haıtalıklar ve seririya
tmda, ııöz haatalıkları ve ıeririyatm· 
ela, kulak ve boğaz, burun haatalıklan 
ve seririyatında, kadın ve doğum baı
talıkları ve radyoloji laboratuvarında 
ders vermek ve memup oldukları lıaa
tanelerde haıta tedavi etmek ve polo -
nildik yapmak ve dıtarıda serbeıt dok 
torluk etmemek bususi hastanelerde 
çalıımamak ve hizmet müddetleri bet se 
neyi ııeçmemek ıartile yedi ecnebi mü
derris doktor getirilir. 

Başvekil geldi 
Eregliye gitti 

(Ba~ı 1 inci sahifede)' 
Paıa Hazretlerini ve vekil beyleri 

hi.nıil tren, 10,20 de Haydarpaıaya 
viaıl olunca muzika aeli.m havaıı çal
mağa baıladı. ismet Pata Hazretleri, 
karşılamağa gelenlere iltifat <!ttiler .. 
ve kendilerine ıelim veren erkinı aı .. 
keriyemizio ber birinin ayrı ayrı elle
rini aıkarak hatırlarını sordular. Paıa 
Hazretleri, aıkeri müfrezeyi: 

- Merhaba asker 1 
Hitabile aeli.mladı. Efrat bir ağız • 

dan: 
- Merhaba Paf&JD! cevabile müka 

helede bulundular. Paıa Hazretleri 
HaydarpaJa istasyonunu dolduran 
yüzlerce kitilik bir halk kütlesi tara
fından İçten ııelen çok samimi bir al· 
kıt tufanı ile kar§ılanarak kendileri
ne ve refakatlerindeki zevata tahsis 
edilen motörle Tophane nhtın-ına çık 
blar. Pata Hazretleri, rıhtım,. çıktık
ları zaman; bir aralık: 

- Vapurumuz nerede? diye aor • 
muılardır. Egenin biraz ileride rıhtı -
ma yanaımıı olduğu cevabı verilmit 
ve havanın güzell\ğinden bahsedilere4c 
Zonguldağa kadar iyi bir yolculuk 
yapmaları temennj edilmiıtir. 

Ve buradan vali Muhittin Beyle 
kalemi mahsus müdürleri Vedit Beyi 
oio,;.obillerine alarak doğruca Tokat
liyan oteline gittiler. 

Ziyaretler 
Baıvekil Pata Hazretleri Tokatli

yan otelinde vali Muhittin Beyle bir 
müddet görü~.tükten sonra istirahat et 
mitler ve öğle yemeğini yedikte n son
ra Sipahi ocağını ziyaret ebnişlerdir. 
lamel Paşa Sipahi ocağında bir müı!
det kalmıtlar ve aza ile görüşerek o
cağın faaliyeti hakkında İzahat almıt 
!ardır. ismet Paıa buradan Bozöyük 
mebusu Salih Beyin Pangaltıdaki evi
ne giderek Salih Beyi ziyaret ehnit -
)erdir. 

Ba§vekil Pata buradan lstanbul ta 
rafına geçerek bir gezinti yapm.ı§lar, 
hu meyanda Üniversiteyi ziyaret ebni§ 

"]erdir. 
ismet Pata Üniversiteden doğruca 

Galata rıhtımına giderek Eıı;e vapurİ· 
le Ereğliye hareket etmitlerdir. Bat· 
vekil PaJ& vapurda vali Muhittin, ko
lordu kumandanı Şükrü Naili Paıa, 
Boı:öyülı: mebus11 Salih, Ordu mebuıu 
Ali Ihsan Beylerle, Halk fırkası idare 
heyeti reiıi Cevdet Kerim, devlet de
nizyolları müdürü Sadettin, beyler ve 
ticaret odaıı heyeti, ıehrim.iz ticari ve 
ikb$adi mabafiline menıup birçok ze
vat tarafından tetyi edilmi§lerdir. 

lamel Pata, vapura girerken bir 
müfreze polis efradı tarafından ae • 
18.mlanını§ ve rıhtımı dolduran ve va
purda yolcu~ .. nru teşyi ebnekte olan 
halk tarafından ıiddetle alloılannuş· 
tır. Vapur da saat 18 de hareket et • 
miştir. Baıveki Pataya lktısat vekili 
Celal, Siirt mebusu Mahmut, bolu me 
huıu Falih Rıfkı. Zonguldak mebusu 
Ragıp ve Rifat Beyler ile Artvin me
busu Aaım , Sümerbank müdiirü Nu • 
rullah Esat, Baıvekalet kalemi mah -
sus müdürü Vedit Beyler refakat et· 
mektedir. 

Ege vapuru bu sabah aaat altıda 
Ereııliye vasıl olacaktır. ismet Paıa • 
nın Erea-liye uğramaktan maksadı, 
Irmak • Ereğli hattının eaaaen malıim 
olan güzergahını bir gözden ııeçire -
rek yapılmaaı ötedenberi arzu edil -

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema 

Yazan: VICKI BAUM 

• .füze! bir aabahtı. Garptan biraz rüz. 
gar eıiyor, aoluk mai semada zarif bir 
ıur.tte kıvnlmıı küçük bulutlar görünü· 
yordu. 

Delikanlı havaya bakıp derin bir 
nefes aldı. Koltuğunun altında ufak 
beyaz maakara bir köpek tutuyordu. 
Hayvan halaiz gibiydi. 

P<U<Jdena • Hotel'in bir garaonu ki. 
İnalı dolaımıt ııibi duran, eski bir ba
vul getirdi. Yolcu, köpeği, bavulu tar 
tıldılar. Crosse iaminde genç pilot ma 
kinesini ilerletti; karnı kırmızı boyalı 
ufacık bir tayyare .. 

Yolcu ı .... yyareye binmeden evvel, 
§Öyle bir etrafında dolaştı. 

- Kulu gibi ufacık bir şey... de-
di. Pek yeni !>ir şey değil galiba .• 

yıldızlarının romanı 

Terc.?me: KAMRAN ŞERiF 

- Hayır, yeni değil cımma iyi ma
kinedir .• Biraz aol tarafına yatar, fa
kat ok gibi uçar. Şimdiye kadar hiç te 
bir yeri kınlmamııtır. 

- Wright motorlu eski bir Fair
child değil mi? 

- Tamam. Siz de tayyareci misi
niz? 

- Hayır, tayyareciyim diyemem. 
Pilot imtihanımı geçtim. Biraz da U• 

çarım amma, yere inmek ... MalUm a •• 
Pilot halden anlar bir tavırla: 
- Malilm, maliim ... dedi. Zaten 

ben ıizi tanır gibi oluyonım. Sinema-
da çalıtıyorsunuz, galiba? 

Bu &Özlerden ho§lanmadığı anlaıı· 
lan yolcu: 

- Olabilir. Yolda nereye inece-

. . 
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Şehir meclisinin 
Dünkü toplantısı 

(Baş • 1 inci sahifede) 
Karaağaç müeıaeıatı idare heyetine 
olduğu gibi hakkı huzur verilmesi 
hakkındaki bütçe e!lcümeni mazbata
sı okundu. 

Azadan Mehmet Ali Bey bu mese
lenin idareye a it talimatnameler mü .. 
zakere edilirken gÖrÜ§ülmesi muvafık 
olacağını söyledi. 

Avni Bey (adalar) her şeyden ev • 
ve! icra makamının Terkos işleri hak· 
kında eaaılı izahat vermesi lü :t umunu 
ileri ıürdü. 

Muhittin Beyin cevabı 
Vali ve belediye reisi Muhittin B. 

cevap vererek ezcümle dedi ki: 
- Heyeti a1iyenizin arzu ettiği bü

tün izahatı her an için vermeği, yal
nız vazife değil, bu İ§İn icabı noktasın 
dan ayni zamanda bir zaruret telikki 
ederim. Şahıi kanaatinıe göre aular i
daresinin meaaiai gıttikçe inkiııaf et .. 
mektedir. Bu huauı•a malllmatı fen he 
yeti müdürümüz Ziya Bey verecektir." 

Ziya Beyin izahatı 
Bundan sonra Ziya Bey, Terkos it· 

leri hakkında izahat vererek ııeçen 
ıene ba§layan müzakeratın ııeçirdiği 
aafhaları anlattı .. Terkosun beledi -
yeye geçtiği gün tehre ancak 28800 
metre mikabı su verilirken bu mikda
nn gitgide artmak suretile bugün 
35,000 metre mikabına iblağ edildiğini, 
mütebaaaıa Felner'den alınan rapor -
dan maada üç proje daha hazırlan • 
dığını, neticede müderris Bürhanettin 
Beyin tanzinı ettiğ i projenin diğerleri 
ne tercih edilerek tatbikına ba§lan -
dığını, yeniden altı bin ton boru ıipa· 
riş edildiğini, eskiden azami 12 metre 
irtifaa su çıkabilirken, bugün irtifaı 
30 metreyi bulduğunu, üç ay sonra 
ise tazyikm suyu kırk metre irtifaa 
kadar yükseltmesi temin edilebileceği 
ni ıöyledi. 

Sınıf farkı kaldırıldı 

Belediye reisi Muhittin Bey bu iza 
hata §unlan ili.ve etti: 

- Eskiden yükaek, orta, idi olmak 
Üzere Üç nevi tazyikle au tevzi edili .. 
yordu. itini beceren, şirketin iltiması
nı temin edenler, yükıek tazyikle ıu 
alabiliyordu. 

Biraz geri kalanlara orta 3e hüs • 
bütün kimsesizlere de adi tazyikle 1U 

veriliyordu. Bugün, bu tasnif kalma • 
mıştır. Avni Be;:, bu izahat verilme -
den evvel mürakıplerin hakkı huzuru 
hakkında karar vermek anormal oldu 
ğunu, fakat timdi normal bir vaziyet 
hi.dia olduğunu söyledi. 

Doktor Hikmet Bey, verilecek hak 
kı huzurun mikdarını sordu. Bir kı -
ann aza, bu suale cevap İstedi. 

Fakat müzakere ki.fi ııörülerek bu 
na a it olan bütçe encümeni mazbatası 
kabul edildi. 

ikinci celsede, mülhak bütçelere a
it heııabı kat'i raporlarının müzakere 
sine devam olunu>uştur. 

M. Kamere'in 
Beyanatı 

(Başı 1 inci sahifede) 
nu gördüm. Bulgariıtanla da bir mu
karenet hareketi belinniıtir • 

Sovyet Rusyaya gelince; Sovyet he· 
yeti muralıhasaşmın ziyareti bütün dip
lomatların nazarı dikkatini lıaaaaten 
celbetmiştir. Hiç bir kimaeyi tehdit 
etmiyen Türk • Sovyet anl"!rnasr istik
rar yolunda il eril emektedir. 

Türkiyenin Avrupa ile olan rabıta· 
larının ehemmiyetini hakkiyle anlamıı 
olduğunu görmekle bahtiyarım. 

Bugün yalan tarkta her feyİn Bal· 
kanlarda ıulhu ve tam bir ntilaan 
istihdaf ettiğini aöylemekle müfrit bir 
nikbinlik ııöstermif olmıyacağımı zanne
diyorum • ., 

Mühendis mektebi balosu 
Mühendis mektebi ellinci yıldönü

mü münaaebetile dün akıam Makaim· 
de mektep talçbe cemiyeti tarafından 
bir balo verilmiıtir. Balo geç vakte ka 
dar samimi bir bava içinde devam et
miştir. 

mekte olan Ereğli limanı hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. lamet Pata 
bir müddet Ereğlide kaldıktan sonra 
ayni vapurla Zong'1ldağa gidecekler 
ve pazar akşamına kadar Zonguldakta 
kalacaklardır. Zonguldakta yapılacak 
tetkikatın mevzuu madencilik noktai 
nazanndan kömür havzumrn vaziye-
tini anlamak ve bugünkü iatihsal kahi 
liyeti ile bunun arttınlmaaıdır. ismet 
Paıa, Ankarada çizdikleri proıırama 
nazarn pazar alqamı Gülcemal vapu
rile hareketle pazartesi aabahı fdıri
mize avdet edeceklerdir. 

ğiz? 
Bakahm ..• Winslow'da yemek 

yiyebiliriz. 
Pilot ııömleğinin tokalarını ilikle-

di. Yolcu köpeğini koltuğunun altına 
alıp ufacık kamaraya çıktı, yatağın· 
dan, benzinden, gene yağdan hasıl ol 
ma kokuyu kokladı, çok geçmeden 
pervane ııürültiiaünden kulakları •a· 
ğır oldu. Tayyare yerden kalkınca 
memnun bir tavırla arkasına yaslan· 
dı. 

Tobiaa, ıakm korkma, dedi. Bura
da kimıe bize bir ıey yapamaz. 

Tobias efendisinin keyfine iıtirak 
edecek halde değildi. Pis bir odada, 
bir otel odaaında, berbat bir gece ge
çirmiıti. Sanki binlerce kişinin sizden 
evvel içinde yaJadığı, uyuduğu, yeyip 
içtiği, mes'ut olduğu veya el~m ve is
tırap çektiği bu odaya, otel odaaı is
mi veriliyordu. Hassas ve cins bir kö
pek için böyle bir odada gece kalmak 
hakiki bir iıkence idi. Üıtetlik bu o· 
da<I* kendisile birlikte Meyer denilen 
lif anlamaz bir adam vardı. Bu adam 
bacaklarına pantalon yerine deriden 

Sovyetler 
Teşekkür ettiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
doıtluğa İyıal etmit olan tarihi inkiıaf 
yolunun ne kadar doğru olduğunu gös
terınittir. Sovyet heyet[nin Tüı·kiyeyi zi
yaretinin ve orada gönnüt olduğu doıta· 
ne kabulün bu dostluğun ileride daha zi 
yade kuvvet bulmasına ve memleketle
rimizin daha feyyaz bir surette tetriki
mesai etmelerine medar olacağına derin 
bir surette kaniim. " 

Türk milleti ile zatidevletleri hakkın 
daki haliaane ve en aaınimi temennileri
mi kabul etmenizi rica ederim. 

Sovyet Rusya merkezi icra 
komitesi reiıi Kalenine 

Sovyet Ruıya merkezi. icra 
komitesi reiıi M. Kalenine 

Hazretlerine, 
Çok doıtane telgrafınızı büyük bir 

memnuniyetle aldım. 
Büyük kom~u memleketin Türkiyeye 

göndermek lutfunde bulunmuı olduğu 
mümtaz zevat, burada Sovyet Rusya ve 
Türkiye milletlerinin on iki aeneden fa:.o 
la bir zamandanberi aralarında tesis et
mit olduklan ve bugüne kadar bili inkı 
ta kuvvet bulmuı olan samimi dostluğa 
en iyi bir ıurette uyan bir kabul ııör
müılenlir. 

Dostlarımızın kendilerinin huzurunun 
Türkiyenin bütün mıntakalarında baiı ol· 
mut olduğu dostluk tezahürlerinin ifade 
ettiği manayi temamile hi11etmiı olma
lannda dolayi son derece bahtiyarım. 

Mümtaz Sovyet ricalinin ziyaretleri ve 
kendilerine kartı gönülden yapılan kabul 
iki memleekt tarafından Türkiye ile ıoı 
yalist Sovyet ıuaralan ittihadııiı birbiri· 
ne bağlayan bozulmaz dostluğun yeni iki 
zımanını teıkil etmektedir • 

Bu münasebetle zatidevlerine ıahıi ıaa 
detinizin ve büyük dost memleket millet 
rinin saadet ve refahı hakkındaki en sa· 
mimi temennilerimi tekrar ederim.'' 

GAZI M. KEMAL' 
B. M. M. Reisi Kazım Paıa 
Hazretlerine, 

" Türkiye Cümhuriyetinin onuncu yıl. 
dönümünü kutlulama bayramına iıtirak 
etmek üzre Türkiyeyi ziyaret etmiı o
lan Sovyet heyetine göıterilnıit olan 
müatesna kabulden dolayi Sovyet turalar 
Cümhuriyeti icra komiteıi namına çok 
samimi tetekkürlerimin kabulünü rica 
ederim. Sovyet heyetinin ııerek Türkiye 
Cümhuriyeti ricali ve zati alileri tarafın
dan gördüğü kalbi doıtluk ve gerek Tür· 
kiye hallo tarafından izhar edilen çok sa· 
mimi mühabbet Türk-Ruı dostluğunu ka 
tenderkat tarıin etmiıtir. Ruı-Türk ri
cali arasında teeısüa etmiı olan müna
aebetin ileride Rus ve Türk münaıeba
bnın daha ziyade reaanet ve samimiyet 
kesbedeceğini ve hayırlı neticeler tevlit 
eyleyeceğini ümit eylerim. 

Merekzi icra komitesi reisi 
KALEN~NE 

Sovyet merkezi icra komiteıi 
reiıi M. Kalenine hazretlerine 

::tovyet Rusya merkezi icra komitesi 
namına bana göndermek lütfı.inde bu
lunmuf olduğunuz dostane telgraftan 
dolayı samimı surette tefekkür ederim. 

Sovyet heyetinin zıyaretinin Türk 
milletinin hafızasında çok kıymetli bir 
hatıra olarak kalacağına ve Sovyet Rus
ya ile Türkiye milletleri ara •.•• !>a mev· 
cut olan ve mütemadiyen artan dos tlu
ğun takviyeıine yarayacağına kati suret
te kaani bulunmaktayım. 

Dost memleketin ~ahsiyetleri ile temas 
etmit olmaktan §ahıen çok memnunum 
ve bu münasebetle gerek zatidevletlerİ· 
ne ve cerek merkezi icra komitesine bo
zulmaz dostluğumuzun mükerrer temina 
tını beyan hususunda Türkiye B. M. 
meclisine terceman olurum. 

B. M. M. Reisi 
KAzlM 

Baıvekil ismet Paıa Hazret· 
!erine, 

Sovyet hükiimeti heyetine kartı Türk 
hükumetile zatidevletleri tarafınaan gÖ•· 
terilmiı olan müstesna dikkat ve ıonde
recede dostane kabülden dolayi samimi 
minnetarlığı kabul etmenizi rica ederim. 
Şahıi devletlerinde Moskovayi ziyareti 
ıilirunez intibalar bırakmıı ve iki mem
leketin hükumetleri arasındaki müteka
bil anlaımayi ve te§riki meıaiyi geniı· 
)etmeye medar olmuf olan yeni Türkiye 
nin mümtaz devlet adamını aelimlarım. 

Sovyet hükiimeti heyeti ile yeni Tür
kiyenin devlet adamları arasında teaiı e
dilen fahıi temasın ve bu heyetin Türki
ye Cümhuriyctinin yıldönümünün teıi
di meraaimine iıtirakinin iki memleket 
arasında mevcut olan ve inkitafı tari
hinde namı dev !etleri büyük bir mevki 
iıgal eden ve teıriki mesainin ileride da 
ha ziyade inkitaf ebneıine, daha ziya· 
de kuvvet bulmaıına yardım edeceğine 
katiyen kani bulunmaktayim. "' 

Sovyet Ruaya halk komiıerleri 
meclisi reiai MOLOTOV 

Soryet Ruıya halk komiser
leri meclisi reisi M. Molotov 
Hazretlerine, 

" Bana ııöndennek lütfünde bulunmuf 

yapılmıı birer •ert boru ııeçinniıti. Bu 
gelirleri ıaırma~ kabil olmadığı gibi, 
köpecik biraz inliyecek olaa, aetirler
havadan uçup küt diye kafaaına ini
yordu. 

Efendisi: 
- Ala, Tobias, dedi. 
Köpeğin arkasını ok§adı ve hafifçe 

titriyen ütümiit ellerini, hayvanın be
yaz ve 11cak kürkünün içine soktu. 
Tobias oturmuf, sanki pek uzaktan 
ııelen bir aese kulak veriyor gibi ku
Jaklannı dikmi§ti. Efendili: 

- lıler yolunda, Tobiaa, dedi. Artık 
bizi rahat bırakacaklar. 

Efendi uyuyor. Köpek mütteyakkız 
ve pür dikkat oturuyor. Ona, efendi· 
sinin birlikte seyahat ebnek gibi miU
tesna bir teref bahşedilmitti; onun İ· 
çin efendiıine müteyakkız oluyor .. 
du. Bir sandığın içine tıkılıp altların
da karanın erimesinden , kulağınızın 
zarını patlatan bir ll;'Ürültü içinde kay· 
bolmasından daha müthiş bir hale uğ
rasalar bile efendisinin kılına clokun
durmıyacaktı. Efendisi çok deği§mişti. 
Caketi buruıuktu. Saçları lüzumu ka-

Balkan haberleri 

Krallar Bükreşe gidiyor 
Bulgar kralının Bükreşten evvel Bel· 

grada uğraması da muhtemeldir 
BÜKREŞ, 16 (Milliyet) - üniver- 1 

sel gazetesine göre: Bulgar kralı ve 
kraliçesi, ki.nunuaani içinde Bükrefİ 
ziyaret etmek için Romanya kralının 
davetini kabul etmitlerdir. Yugoslav 
kralı ve kraliç.eıi de ayni z.amanda 
Bükreıe gideceklerdir. 

BELGRAT, 16 ( Milliyet) - Yugoı 
lav reımi makarnalı , Bulgar prenıi 
KiriJ'in Belgradı ziyaretini, Bulgar 
kralının yakında Belgratta vaki ola
cak ziyareti ile alakadar görülmekte 
dirler. Bu ziyaretin kinunuevvelin bi
rine tesadüf eden hakimiyeti milliye 
gününe veya kral Alekaandrın doğdu 
ğu 17 kanunuevvele rastlaması muhte
meldir. 

Bulgaristan Kahirede elçilik 
ihdas etti 

SOFY A, 16 (Milliyet) Mısırla 
Bulgaristan münaaebabrun takviyesi 
için Kahirede bir Bulgar elçiliği vücu 
de getirilınittir. Buna mukabil Sofya
da da bir Mısır sefarethaneti hazır • 
lanmııtır. 

Bulgar ihtiyat zabitleri 
konferanslar verecek 

SOFYA, 16 (Milliyet) - Bulııar 
ihtiyat zabitleri, kiinunuevvel ayında 
Bulgaristanın aiyaıeti, iktısadi ve 
beynelmilel vaziyeti hakkında mem • 
lel<etin her tarafında konferanslar ak 
dedeceklerdir. Bu içtimalarda, sulhün 
ehemmiyetinden bahaedilecek, harici 
ıiyaaette müsavi muamele iatenecek, 
memleektteki partizanlık protesto e • 
dilecektir. Bilhaaaa, içtimalarda Bul· 
ııaristanda günde ngüne inki1&f eden 
komünistlik tehlikeleri de mevzuu 
bahsedilecektir. 

M. Muşanof BUkreşa gidiyor 
BÜKREŞ, 16 (Milliyd) - Bulgar 

ve Romen krallannın geçenlerde Tu
na üzerindeki miilakatlan Ye Romen 
Hariciye nazın M. Tituleacu'uun Sof· 
yayı ziyaretleri ile batlayan müzake
relere devam edilmek üzere Bulgar 
Bll§vekili M. Mutanov'un bu ayın 20 
ainde buraya geleceği reami makamat 
tarafından bildirilmektedir. 

Yunan CUmhurreisligi 
ATINA, 15 (Milliyet) - Bazı ga

zeteler ayan azasından ve sabık Hari
ciye nazırı Mösyö Mihalakopulosa ri
yueti cümhur vazifesinin teklif edildi· 
ğini yazmıtlardır. Bu haber dün ıiya· 
ıi mahafilde de mevzuu bahıoluyordu, 

Yunan muhalifleri meclise 
gelecekler mi? 

ATINA, 15 (Milliyet) - Muhalif
ler meclisindeki ıahsi emniyetlerinin te
mini için, meclis muhafız müfrezesi 
kumandanlığının her türlü siyasi tema
yüllerden uzak bitaraf bir zabite tevdi· 

olduğunuz dostane telgrafı, büyük dost 
memleketin mümtaz tafısiyetlcrini biz .. 
zat Ankarada kabul etmit olmaktan mü 
tevellit mahzuziyetimi bir kat daha artb 
ran yeni bir i.mil olmuıtur. 

Memleketlerimizi bırbirine bağlıyan 
bozulmaz dostluk Sovyet heyetinin Tür
kiye Cümhuriyeti hükumeti ve bütün 
Türk milleti ile temasının vukua gelmit 
olduğu muhitin yüluek samimiyeti ile 
her halde kuvvet bulacaktır. Bu mani· 
dar tezahür, Odeaada izzettin Paıa ile 
Sovyet heyetinin refakatine memur edil 
mit olanlara ııösterilmit olan iyi kabul i
le bir kat dalıa kuvvet bulmu~tur. Ve 
bundan dolayı dost memleket hükumeti
ne bilhassa teıekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. 

Moskovayi ziyaretimden silinmez bir 
hatıra muhafaza etmekte olduğuna ve 
Sovyet heyetinin mümtaz azaıiyla vuku 
bulan phsi temaalarunın bana aizin rc
fakatinizde geçinnit olduğumuz ııünleri 
tekarar yaıatmıt olduğuna itimat buyu
runuz. Türk-Sovyet dostluiiunun İstikba
line ve te~riki mea.aimizin feyizli neti
celerine itimadım olduğu halde size en 
aamimi neticelerine itimadnn olduğu hal
de aize en ıamimi muvaffakiyet temenni 
)erimi tekrar ederim. " 

Baıvekil 
lSMET 

ini istenıiılerdir. Mösyö Çaldariı bu tt' 
lebe cevap olarak, timdiki muhafız ku• 
mandanı Mösyö Angdato•'un bitaraf· 
lık ve vazifeJ İnaslık evsafını h~iz ol· 
duğunu bildirmi ı tir. 

Maamafih Mösyö Vcnizeloıun mah
kemeye ıevki meıelesi ballcdilmedfll 
muhalefetin mecliı mesaiaine ittirak et· 
miyeceği temin olunmakta.dır. 

ATINA, 15 (Milliyet) - Mecli• r,,. 
iai Mösyö Voziki uzlaıma meselesi i· 
çin Seliıoikten avdet eden Möayö Pn· 
panaatasyu ile buııün ııörüıecektir . 

l M. Çaldaris nutkunu tehir etti 
ATINA, 15 (Milüyet) - Yunaniı· 

tanla hamiller arasındaki ıon anlat'°' 
mukavelesinin imza edildiğine dair, he
nüz Londradan haber ııelmediğinden ~ 
Çaldariı mecliste vuku bulacak bey•• 
nabru tehir etmiıtir. 

Yunan borçları 
AnNA, 16 (Milliyet) - Bir gaze

te Loncfradan aldığı ıu telıırafı neırel• 
mektedir: 

Yunan hükumeti ile hamiller arası"' 
dairi mukavele hazırlanmııtır. Times'i• 
yazdığına göre, yann mukavele teati 
dilecek tir. 

LONDRA, 16 (A.A.) - Ecnebi bo' 
nolan hamilleri komitesi ile Milletle1 
Cemiyeti İstikraz komitesi, Yunanist•• 
nın ecnebi memleketlerden ödünç oh" 
rak aldığı paralara ait faiz taksitleri• 
ni bu ıene yüzde 27,5 ve gelecek sen~ 
35 niıpetinde ödemek için YunaniataJI 
tarafından yapılan teklifi kabul etmil' 
)erdir. 

Bulgar kraliçesinin yıldönUmü 
SOFYA, 15 (Milliyet) - Bulgat 

kraliçeainin dün burada doğum yı)dÖ' 
nümü tes'it edilmiıtir. Kraliçe 27 y•' 
tına ginniıtir. Sarayda parlak bir kab 
resmi yapılmııtır. 

Kır koşularına hazırlık 
Atletizm federaıyonundan: 
Kır kotulanna bir hazırlık olma~ 

üzere bu cuma saat onda Muallim ti 
Abrahamın refakatinde atletler bir yiİ· 
rüyüı yapacaklardır. Arzu edenler O 

gün ve o satle Şi~li tramvay deposun• 
da bulunmalıdırlar. 

Türk Atletizm federasyonu 

Fırkada verilecek konser 
1933 senesi Türkiyede lstanbuldııJI 

birincilik kazanan sporcular şerefiııl 
pazar günü ıaat 16 da ViJiyeet met 
kezinde bir konser verilecektir. 

* • • 
14taohul mıotakaaı riyasetinden' 
Mmtakamız sporcularından olıı~ ı 

muhtelif sporlarda Türkiye birincilii1 

kazan.mı§ olan gençlerimiz ıerefine C. 
H. F ırkaaı vila yet merkezi tarafın ' 
dan tertip edil en toplantı iç in hazırlj 
nan davetiyeler m a hallerine İrsal ed• 
mek Üzere rmntakamıza ve mıntaka • 
mızdan da sporcuların mensup olduk• 
ları kuiüplerine gönderilmiıtir. Al.ô ' 
kadarların davetiyelerini almak içi• 
kulüplerine müracaat etmeleri rica tJ' 
lunur. 

• 
Verem mücadele cemiyet 

takvimi 
Verem mücadele cemiyeti tarafın ' 

dan yeni sene için nefis bir takvim h• 
zırlanm•ı ve piyasaya çıkanlmııtıf· 
Memleketimizde menhuı bir illeti' 
mücadele için tetekkül eden bu ha ' 
yir müesaeseıinin çıkardığı takviJJ'IİI' 
beklenen rağbeti bulacağı tabiidir. 

lST ANBUL BELEDiYESi 
ŞEHiR TiYATROSU 
" ··-·'- .;;.,düz saat 15 te 

Türkçeye 

ak tamı 
Saat21 de 

PER GON1 
Yazan : Henrİ~ 
lbsen 
Besteliyen: E. 

Grid 

çeviren: Seniha 
Umuma 

Bedri 

75 KURUŞA KiLOSU KUŞT0Y0 -
lsısnbulda ÇakmskÇllardı kuŞ{üyü fabrikasında kuşıüyü yastık 75 kuruştur. Şilte ı 

10 lira. Yorgan 12 liradır. Salon Yıstıklan, kuşıüy~9~;;;ş• ;~;;ur-

dar parlamıyordu. Uykusu ıatıraplı bir 
ııayrete benziyordu. Alnında inci gibi 
terler vardı. Tayyare hava çukurla
rına düttüğü zaman birdenbire sıçra
yıp doğruluyordu. 

Pilot kamaraya nazır küçük pence~ 
reden bakıp gülümsüyor. Yolcu bu te
beısüme muka'3ele ediyor, fakat epzy ıs
tırapla. Kamarada cehennemi bir sıcak 
var. Çö! üstü.nde uçuyorlar; tepeleri ve 
ainek kadar görünen otomobillerile ufa
cık zarif bir çöl. Tamamile r kit. Makine 
rahat rahat yürüvor ve biyanet hava çu· 
kurlanna pek nadir olarak düıüyoruz. 
Yolcunun haatalanmaama muhal yok. 

Maama'ih o hasta. Takriben b'.r s at 
uykudan sonra yolcu uyanıyor. Art.k 
o andan itibaren çok fenalaşm•ttır. Daha 
doğrusu onu rahatsızlık uykudan uyan· 
dmnııtır. Tabii bir rahatsızlık. 

Ayni hale iki gün evvel Sacnt • Sebu
tien'in ta'>losu altır.da hissehni!ti. G ne 
gözleri her tarafı kızıla boy anmış görü· 
yor, sonra parlak bir aiyahlık , patlar gi· 
bi bir ııcalıl:k. Arkasından, boğulmalar , 
buz gibi bir ter, korkut ürperme. titn-nıe 
sonra feci ve mutlak bir vaziyet. Arkadan 

bir dalıa. onun arkaaından, baı:ndan ff 
nuna kadar ayni buhran. 

- Allah Allah! Ben fenalaııyorum, 1-
biaa. lıte ııene batlıyor. Allah Allah! 
Atağıda kara ufacık görünüyor. tftl 

şey yerli yerinde. Pilot makineye adaJll , 
kıllı yol vermiş. Araura arkasına dön~ 
yor. Yolcuyu daima kıvrılmıs bir hal.
ııörüyor. Ellerini yüıüne dayamıf. k~!· 
mak ister ıkınıp duruyor. Pilot ıılüınsıl' 
yor: 

- Hani pilot imtihanı geçirmiftİ
Amma da palavra ha •.. 

Biraz alay olsun diye yılankavi ııid'' 
yor. Pilot palavrac.ları ırünabı kad•1 

sevmiyor. Şu köpeğin korkmaaına ı.alı' 
Tobias ne yapmalı? Anlat:lan Ef•~· 

disi çok keyifsiz, kendisinden medet ~· 
muyor. Halbuki o hiç bir ıey yapaflll' 
yor? Ne yapabilir? Efendiai inild '.yor: 

- Tobias bana yardım et. A'Tan Y' 
rabbi, artık mecalim kalmadı. Bana bif 
§ey yapsana, Tobiaa. Bana bir ••Y y•' 
pın! Donka .. J.a - a yard m e•, Donka! 

Tobias öt~kj iami İ!id" nce gidip Dort' 
ka'yı gttirmcği kendisj İ!İn b'r va ·· ife 

(Bitmedi) 
q 
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İSTANBUL VE TRAKYA 
Türk Anonim 

ŞEKER FABRİKALARI 
Şirketinden: 

Fabrika mızda çıkarılmağa haşlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilo dan az olmamak üzere her isteyene satdmaktadır. 
Fiatlarnnız eskisi gibidir. Yani İstanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta teslim 

~ovalda Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,1s landıtta Küp Şekerin 1

Kilosu 39,so Kurustor. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule 
senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. !Jepodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hes:ıbma si
gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş ederek bedelinin temamını peşin ödeyenler vagon başına beş 
lira tenzilattan istifade ederler. l 

Adres : lstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30. Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 8073 
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ası 
Kul!anınız. .-.. 
HereczaneŞ 

°' de satılır.~ 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosfatı 1 Şark \re kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen 

Bakırköy köylerinde sıhhat ve temizlik r·3 üncü koloı-du ilanları 1 1 tsT. MR. KUMANDANLIGI SA.AL. KO. tLANLARıl ! VAPURCULUK 

o 

, 
i 

• 
il 

Geçen cuma toplanan 

Cümhuriyet Halk fırkası Bakırköy 
Sıtma mücadele komiteai geçen cu -
ltıa günü Bakırköyünde ikinci kong -
resini akdetti. Bu isim altında Sıtma 

"'Ücadelesine baılayan komite, Bakır
ko'yünde yalnız sıtma mücadelesi sa
h.asında değil, köy kanununun çerçe -
•esine giren bütün güzel itlerden pek 
Çoğunu az zaman içinde ve az mas -
•afla başarmağa muvaffak olmuştur. 
Şimdiye kadar alınan müsbet ·netice
ler karşısında kongrede daha iyi ça
lışma yollarını çizen bir program ka
bul edilmi§tir. Önümüzdeki mesai se
ııesi içinde köylüye r.ağlık ve sıhhat 
Yolları da öğretilecektir.. Komite ite 

kongreden bir resim 

başladığı birinci devre içinde iki ay gi 
bi kısa bir zamanda yedi yüz S1tmah 
yı işlerinden geri kalmıyacak tarzda 
tedavi etmittir. Tedavi devam etmek
tedir. Bu mikdar halen bini bulmuf
tur. Mücadeleden evvel bir abdestha
nesi bile olmayan, ~kakları gübre ve 
müzahrafat dolu olan köylerden yüz
de şekıen beş.İ temizlenm.İş1 gübre yı
ğınları kaldınnış, fenni halalar yaptı
rılmıttır. lki ayda en aşağı yirmi bin 
arabalık gübre ve müzahrefat on se
kiz köyün tarlasına dökülmüştür. 

Bakırköy bu hayirli savaş ve ham
lede yalnız lstanbul civarındaki köy
lere değil, bütün memleket köylerine 
çok güzel bir örnektir. 

1 

Corlu Askeri Satın alma Ko 
ndan: mısyo 

Te 
vanatı 

kirdağındaki kıt'at hay
ihtiyacı için açık müna
e 60,000 kilo arpa satın 
ktır. İhalesi 2-12-933 
esi günü saat 15 tedir. 
rin şartnameyi görmek 

kasa il 
almaca 
cumart 
Taliple 
üzere 
iştirak 

her gün ve münakasaya 
için o gün ve vaktinden 

eminatlariyle Çorluda 
Satın alma Komisyonu 

racaatları. (3380) 

evvel t 
Askeri 
na mü 

(6117) 8431 
" * * 

K. . . O. ya bağlı kıt'alar ihti
ın pazarlıkla 76,000 ki
am Odunu sahn alına
lhalesi 18-11-933 cu 
ı gÜnÜ saat 11.30 dadır . 
rin şartnameyi görmek 
er gün ve münakasaya 
için de o gün ve vak· in 

yacı ıç 

loham 
caktır. 
mart es 

. 
Taliple 
üzere h 
iştirak 
dene 
d[klıda 

vvel teminatlariyle Fın
Üçüncü Kol Ordu Sa

a komisyonuna müra-tın alın 
caatlar ı. (492) (63:0) 

Dr. IHSAN SAMI 
85641 

Tdo ve Paratifo Aşısı 
Paratifo hastalıkl>rın• tutu l

çin tesiri çok kat'i muafiyeti 
Tifo \'e 
mamak i 
p ek emi 

-------------------
n bir aşıd ı r. Ecza depo l a rı n d a 

bulunur. -~9331 )'4--ıll 

MOESSlF BiR 1RT1HAL 
~ Cümhuriyet merkez Bankaoı murakıbı 
ır "• sabık Kütahya Meb'uıu Niyazi Aoım 

lley k11a bir hastalığı müteakip dün sa-
fi lıah Eı·enköyündeki köşkünde vefat et

"1iştir. Cenazesi bu sabah saat 10 da cad
debostanından Betiktaıa nakledilerek öğ
le vakti Sinan Pa~a camisinde namazı 

• ltııındıtkan sonra Yahya efendi kabris
r· tanına defnedilecektir. 
e 

J 

Merhum mektebi mülkiyeden birincilik 
le çıktıktan sonra Pari.s ulumu maliye 
Yiiksek mektebini de ikmal eylemiş, mül
lıiye, erkanı harbiye, Levazım ve Mü
lıendis mekteplerinde iktisat mual[mli
ti yaparak yüzlerce talebe yetiıtirmiş ol 
d11ğu gibi Darphane müdürlüğü zamanın 
da da Darphaneyi asri bir hale ifrağ et· 
'."iş ve ilk Cümhuriyet sikkelerini basmış 

1 •di. Henüz genç denilebilecek bir ya;ta 
•efatı zayiattandır. Allah rahmet eyle
•ln. (9971) 

eG 

j( 

~· 

, 

İRTİHAL 
Tramvay ve Elektrik şirketi vezne

daı· muavini ve gazetemiz İstihbarat 
lefi Tevfik Necati Beyin akrabaların
t•n Hali\ Gönül Bey uzun bir hasta
•ktan lrurtulamıyarak dün sabaha kar-
lı vefat etmiştir. . 

Kendisini çok sevdirmit olan mer
lı11ın Halit Beyin cenazesi bugün saat 
1 l de Pangaltı tramvay istasyonu ya
~lndaki evinden kaldırılarak Yahya e
'•ndideki aile kabristanına defuıoluna
'aktır. Kederli ailesine beyanı taziyet 
·deriz. Allah rahmet eyleye. -Bir mütercim aranıyor 

Ankarada çalışmak üzere lngi -
lizce ile birlikte fransızca veyahut 
İngilizce ile birlikte alman<:a bilir 
bir mütercime ihtiyaç vardır. Ücre

ti ayda 200 liradır. Arzu edenler 
Milliyet gazetesi idaresine 19-11-
933 p zar günü alı~amına k' dar i
•İnılerini kaydettirmelidirler. Ecne
l.i matbuatını en İyi takip cdebile-
0ek olanlar tercih olunacaktır. __ l ________ IRll __ __ 

HANDA-DRAMALIS- PRINEAS 
, Yunan operet heyetinin tems:lleri 
•anoız Tiyatrosunda muvaffakiyetle de 

·aın ediyor. Bugün birinci matine saat 
1'1,30 te Matmazel Nituş. ikinci matine 
''1at 18 de Ah Soultanamou. Akşam sa
~ 21 ,30 da Tou Koutroulj to Panighiri. 
at"ınki cumartesi akşamı Ah Soulta~ 

~~ou. Pek yakında Maharaca. Vik
l"ıa et son H ussard. 

Teşekkür 
Kandillideki köpnimden eşyamı sir

kat eden çeteyi ince bir maharet ve fe· 
rasetle bir gün içinde meydana çıkara
rak, hiç bir ziyana uğramaksızın eşyayı 
yedime teslim eden polis müdüriyeti 
ikinci şubesinin ve bilhassa mezkur şu-

. be memurlarmdan sivil komiser Abdür
rahnian Bey ile arkadaşları Osman, Ali 
""'' Rıza. Şevket , Nuri Efendilerin gös 
!erdikleri muvaffakıyet hakikaten cüm
huriyetimiz polisine 13yık bir dereced'e 
olduğundan, kendilerine alenen teşek
kür eder ve müdüriyeti böyle değerli 
memurlara malik olmasından dolayı cid
den tebrik eylerim. 

Nazım Kıbrıslı 

MEVLlT 
Alaçam efrafmdan ve tütün tüc

carlarından merhum Ali ağa zade 
Ali Raif Beyin ruhuna ithaf edil
mek üzre ayın 17 nci önümüzdeki 
Cuma günü öğle namazından sonra 
Dolmabahçede Dolmabahçe camiin 
de haf12 Riza ve Kemal Beyler ta
rafından mevlidi nebevi kıraat e
dilecektir. 

Arzu edenlerin ve merhumu se
venlerin teşrifleri rica olunur. 
( 9880) Ailesi 

8551 

BEYLERBEYİ NÜFUS 
MEMURLUCUNDAN: 

' 

. Çengelköy mahalleainin Kerime 
Hatun sokağmda ikamet eden ve 
Beylerbeyi nahiyesi nüfus idaresin
ce kayıtlı bulunan Hayriye Hanı
mın Üsküdar Hukuk Mahkemesin
den aldığı 11-10-933 tarih ve 933-
1733 numaralı karar üzerine ~öhre
ti Kinam oğlu iken Molla Musa oğ
lu olarak ve validesi ismi Fatma i
ken Şerife olarak tashih edileceğin 
den Keyfiyetin ilan edilmesi rica 
olunur. (9967) 

8218 

Beyo" glu üçüncü sulh hukuk ha
den: kimliğin 

Milli 
dan mü 

müdafaa vekaleti tarafın
ddea aleyh Kasımpaşada 

Mehmet efendi (Kulaksız) mahal
Hacı Bekir sokağında 1 no. 
de mukim Samsunlu Ab
ğlu Dursun efendi aleyhi

lesinde 
lu hane 
dullah o 
ne açıl mış olan 1864 kuruş alacak 

dan dolayı ceryan eden 
mesinde müddei vekili ta
n divanı harptaki ikrarını 
bıtname ve karar ve bes ka
a listesi ibraz edilmiş ~lup 
akı subutıyeden bahisle hak 
uameleli gıyap kararının 
asıla ile ilanen tebliğine ka
miş olduğundan yevmi mu 
olarak tayın olunan 18-12-
hine müasdif pazartesi gü
,_.,,;ı,. it"ra>:la mahkemeye 
ği ve tarafından bir vekil 
ıed: ği taktirde vakıaları ka

davasın 
muhake 
rafında 
haviza 
lem eşy 
işbu evr 
kında m 
20 gün f 
rar veril 
hakeme 
933 tari 
nü saat 
-ıelmedi 
görtdern 
bul ve i krar etmiş addolunacağı ma 

bliğde ilan olunur, (9992) kamı te 

1 Aske 

Ba . . 

ri fabrikalar ilanları 1 
kırköy Barut Fabrikaları 
uhtelif cins ve eb'atta 
e teferruatı, cıvata, vida, 
akap, ve saire 23 Teşri-
933 perşembe günü saat 
azarlıkla ahnac:ığmdan 
ın mıktarını ve şartname 

ıçın m 
boruv 
eye,m 
nisani 
14 te 9 
bunlar 
sini ve nümune!erini görmek Ü· 
zere pazarlığa iştirak etmek is
teyenlerin mezkfu fabrikadaki 
satınalma komisyonuna müra 
caatları. (379) (6346) 

Dr. A. KUTİEL 
Karaköy, Topçular caddeıi No. 33 

(9334) 8076 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
d . Kapalı zar~ usulile müna'casası ilan edilmiş olan müstah-
emın kışlık elbıselerine ait ihale muamelatının bir hafta son

raya t~~k e?il~iği 9-11-933 tarihli komisyon celsesinde taliple 
re teblıg .edilmış idi. Mevzubahs elbise ihalesinin yine kapalı 
zarf u~ulile 18-11-933 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
14 te ıcra kılınacağı ilan olunur. (6295) 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak olan Üç kalem seb 
zenin 15-11-933 tarih saat 
16,30 da yapılacak olan müna
kasası vaktin darlığı hasahiyle 
münakasası 19-11-933 pazar 
günü saat 15şetalik edilmiştir. 
Taliplerin mezkiir saatinde sa
tın alma komisyonunda hazır 
bulunmaları. (561) (6343) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıtaat ve müessesat ih 
tiyacı için ahnacak olan 
103,000 kilo koyun etine veri
len fiat gali görüldüğünden 
19-11-933 pazar günü saat 16 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesini göreceklerin her 
gün ve pazarlığına gireceklerin 
belli saatinde ve Merkez Ku 
mandanlıgı Satmalma Komis
yonunda ha'Zır bulunamaları. 

(562) (6342) 
• * .. 

Merkez Kumandanlığına 
merbut kıt'at ve müessesat i
çin 31,00D kilo bulgurun aleni 
münakasası 9-12-933 cumar 
lesi günü saat 14 te yaı;ıılac~lc 
tır. Taliplerin belli gün ve 
saatte Merkez Satmalma ko
mısyonuna miiracaatları. 
(563) (6341) 

• • • 
Asker! tıbbiye mektebi ih-

tiyacı için alınacak olan 300 
çift eldivenin 15-11-933 saat 
16 da ya9ılacak olan münaka
sası vaktin darlığına binaen 
19-11-933 pazar günü saat 
14,30 ela teh•r edilmiştir. Ta
liplerin mezkiir saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı Satın· 
alma Komisyonunda hazır 
bubnmaları. (565) (6337) 

~ * 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

alınacak o1an 65000 kilo koyun 
ve 6000 kilo kuzu ve 20,000 
kilo sığır etine verilen fiat pa
halı görüldüğünden 19-11-933 
pazar günü saal: 16,30 da pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Şart
namesini göreceklerin her ~Ün 
ve cazarlığma ~ireceklerin bel
li s~atinde ve Merkez Kuman
danlığı Satınalma Komisyonun 
da bl'zır bulunmaları. (566) 
(6338) 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin alınacak olan altı kalem seb 
zenin 15-11-933 saat: 15,30 
da yapılacak olan münakasası 
vaktin darlığı hasabiyle 19-11-
933 pazar günü raat 15,30 za 
tehir edilmiştir. Münakasasma 
gireceklerin belli saatinde ve 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda hazır bulun 
maları. (560) (6344) .... 

Y eşilköy makinist mektebi 
ihtiyacı için 25 ton kok kömü 
rü 19-11-933 Pazar günü saat 
16 da pazarlıkla satın almacak 
tır. Şartname3ini göreceklerin 
her gün ve pazarlığına girecek 
lerin belli saatinde ve Merkez 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda hazır bult:nmala • 
rı. (564) (6339) 

• • • 
Harbiye Mektebi talebe!eri 

ihtiyacı için karyola pazarlık- i TORK ANONiM ŞiRKETi 
la mubayaa edilecektir, Pazar- 1ST ANBUL ACENTALIC.I 
lığı 20-11-933 pazartesi günü Liman Han, Telefon: 22928 
saat 15 te icra kılınacaktır. Ta işletme mücliriyeti: Tel: 22921 
!iplerin şeraiti öğrenmek üzere 
her gün ve belli gün ve saatin
de Komisyonda hazu bulunma' 
ları. (556) "' . (6316) 1 

Harbiye Mektebi ihtiyacı i
çin 45000 kilo odun 18-11-933 
cumartesi günü saat 13 te pa
zarlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin belli saatinde ve Mer
kez Satınalrr:a Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (547) ! 

(6315) 

Merkez • ~u~andanbğma ! 
merbut kıtaat ve müessesat ih
tiyacı için alınacak olan 3000 1 

kilo sirkeye verilen fiat gali gö
rüldüğünden münakasası 23- 1 
11-933 perşembe günü saat 15 ' 

AYVALIK YOLU 
SÜRAT POSTASI 

S E Y Y A R 
vapuru 18 Teşrinisani Cumarte
si günü saat 16 da Sirkeci Rıhb
mından kalkarak lzmire gide
cektir. 
Gidişte: Gelibolu, Çanakka

le, Bozcaada Edremit, Ayvalık, 
Dikili. 
Dönüşte: Geliboludan mada 

ayni iskelelere uğrayacaktır. 

BARTIN ' YOLU-ı 
BARTIN 

vapuru 18 Teşrinisani Cumarte
si günü saat 18 de Galata rıhtı
mından Amasra'ya gidecektir. 

Gidişte ve dönüşte: Ereğli, 
Zonguldak iskelelerine uğraya
cakhr. 

te tehir edilmiştir. Şartname- Şirktimiz vapurbrmın çalıştığı hat-
sini göreceklerin her gün ve lar kahve ocıklm kiraya verilece-

kl 
ğinden talip olanların ıir:O:ete IDÜ· 

münakasasına g"-·ece erin bel- racaatları. 

li saatinde Merkez Kumandan- -------------
lığı Satmalma Komisyonunda 
hazır bulunmaları. (559) 

(6340) 
* • • 

Harbiye mektebi talebe1eri-
nin ihtiyacı için 14 ders masası 
ve 32 ders sırası pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pazarlığı 20 
Teşrinisani 933 saat 14,30 da 
yapılacaktır.Taliplerin her gün 
şartnamesini göreceklerin ve 1 

belli gün ve saatinde komisyon ' 
da hazır bulunmaları. (557) 

(6317) 
... :!< ·~ 

Gülhane Hastahanesi ihti
yacı için 30 çeki hamam kuru il 

ve 30 çeki yemeklik odun 18-
11-933 cumartesi günü saat 
13,30 da pazarlıkla satın alma 
caktır. Taliplerin mezkur saa- 1 

tinde ve Merkez Satmalma Ko
misyonunda hazır bulunmala 
rı. (546) (6318) 

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

8125 
* * * 

Fen Tatbikat mektebi ihti
yacı için satın ahnacak olan 
telsiz labratur malzemesinin 
pazarlığa 23 Teşrinisani 933 
perşembe günü saat 14 te icra 
edileceğinden taliplerin belli 
gün ve saatinde Komisyonda 
hazır bulunmaları. (555) 

(6305) 8569 
* ıf; * 

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

8404 

Deniz Yolları lıletmesi 
ACENT ALARI ı 

Earaldly - Köprlib'"t' Tel. 42361 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Mersin Aralık Postası 
İnebolu vapuru 19 lkinci tet

rin Pazar onda Sirkeci rıhtımın
dan kalkarak Çanakkale, İzmir, 
Küllük,Bodrum, Rodos, Marma
ris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, 
Kaş, Finike, Antalya, Alanya, 
Mersine. Dönütte buiılara ilave
ten Taşucu, Anamur, Kuşadası, 
Gelibolu'ya uğrar. (6348) 

lmroz Deniz Yolu 
Asya vapuru 17 ikinci tetrin 

cuma 15 te İdare rıhtımından 
kalkarak Gelibolu, Lapseki, Ça
nakkale, fmroz'a· Dönüşte bun
lara ilaveten Şarköy' e uğrar. 
(6347) 

Karadeniz Üçüncü Aralık 
Postası 

Cümhuriyet vapuru 18 İkinci 
Tetrin Cumartesi 18 de Galata 
rıhtımından kalkarak İnebolu, 
Sinop, Samsun, Gireson, Trab
zon, Rize Hopaya dönüşte bun· 
!ara ilaveten Pazar, Sürmene, 
Fatsa, Onye'ye uğrayacaktır. 

(6296) 8586 

Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk mahkemesinden: 

Terekesine mahkemece vaziyet olunan 

müteveffa Vasi) Vilahupolos efendinin 
uhdesinde bulunan ; Beyoğlunda Kalyor 
cu kolluğu caddesindo 109 ve Simitçi ... 
kağında 1, 3, 5 numaralı ve tahtında bir 
bap dükkanı bulunan, ifrazı kahil değil
sede ayrı ayn üç hane olarak kiraya ve
rilen eayri menlrulum, nısıf his eı.i açık 

artırma suretiyle sahlacaktır, nısıf hisse 

kıymeti muhaınmincsi 6000 liradır. Rü
sumu dellaliye ve ihale pulu mÜ§terisi:ıe 
aittir. Satış bedeli peıindir: Alıcı olanla
rın 17 kanunu evvel 933 pazar ı:ünü saar 
16 da Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah 
kemesinde kıymetinin yüzde yedi buçu· 
ğu nisbetinde pey a~tçesiylc l:azır bulun 

malan ve fazla malıJmat almak ve mü

zayede şartnamesini görmek isteyenlerin 

927-205 numara ile mahkeme kalemine 
müracaatları lüzumu ilan olunur. (9~3) 



KARBONAT DÖ SUT 
Hazım hareketinin ba,lıca yardımcısıdır ... 

---Ju\-ıı-ıı-u.-A-1-. Karbonatı toz halinde --h.A_K_ıı-u.-A-1-· -

~ alamı yanlar ~ 
M M 

! PERTEV t 
E L 
i fabrikasının şişeler içinde hazırladığı i 
R karbonat komprimclcrlni R 
1 kolaylıkla alabilirler. (9510) 1 

lstonbul Akşam Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Akşam kız San'at mektebi Beyoğlu şubesi Nişantaşında 
Vali konağı caddesinde (41) numaralı hanede açılmıtşır. 

18 Teşrini Sani 933 cumartesi gününden itibaren tedrisa 
ta başlanacakhr.Evvelce kaydolunmuş talebeden müracaat 
etmiyenlerin yerine yeni talebe alınacağından bilahara şikayet 
lerin mesmu olmayacağı ilan olunur. (6321) 

İstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 

Beyoğlunda İstiklal caddesind ) Melek apartmanının 1 No. lı 
dairesinde mukim iken elyevm ikametgahı meçhul bUiunan 
Dimitri efendiye 

Vakıf paralar müdürlüğünden 1 Mart 931 tarihinde bor
ça.ldığmız (faiz, komisyon, masarifi saire hariç) (20,000) lira 
ya mukabil birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Beyoğlunda 
Katip Mustafa Çelebi mahallesinde Beyoğlu caddesinde eski 
119 yeni 119, 8-7 No. lı maa müştemilat kagir hane ile Hoca 
zade sokağında Garajdan ibaret gayrı menkulünüz, borcunu
zu el'an tesviye etmediğinizden dolayi satışa çıkarılarak ye
minli üç ehlivukuf tarafından takdir olunan (32,000) lira kıy 
metin yüzde 75 şi aranılmak üzere 11 K. evvel 933 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar birinci arttır
ması ve böyle bir bedel elde edilemediği veya talip zuhur etme 
diği takdirde 26 K. evvel 933 tarihine müsadif salı gÜnÜ yine 
saat 14 ten 16 ya kadar ikinci arttırması yapılacağı ve arttır 
ma bedeli yine muhammen laymetin yüzde 75 nİ tutmadığı 
takdirde satışın (2280) No. lı kanun ahkiirnma tevfikan ge
ri bırakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere 933-4 dos-
ya numarasile ilan olunur. (6334) 

Beyoğlu Orman idaresinden: 
Müsadereli emvalden olup Fındıklıda mahfuz bulunan 

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

8260 

Akay işletmesi Müdiriyetinden: 
20 Teşrinisani 933 pazartesi gününden itibaren H. Paşa

Kadıköy - Adalar - Anadolu ve Yalova hatlarında kış tari
fesi tatbik olunacaktır. 

Yeni tarife iskelelere asılmıştır. (6349) 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım. Satım Komisvonu ilanları. 

Nikelli ve Nikelsiz olma'c üzere pazarlıkla altı adet yerli 
veyahut Ecnebi mali demir dökme soba satın alınacaktır. Ver 
mek isteyenlerin yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 22-11-933 
Çarşamba gÜnÜ saat 14 te Galatada Alım, Satım komisyonu
na müracaatları. (6259) 

Cetveli mucibince kısmen çıralı kısmen de lata olmak Ü· 
zere (288) adet muhtelif nevi ve eb'atta kereste alınacaktır. 

Taliplerin cetveli gördükten sonra pazarlığa İştirak et
mek üzere (yüzde 7 ,5) teminatlarını hamilen 20-11-933 pa
zartesi günü saat 15 te Ga!ata'da Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. (6222) ,. ' 

ROTBART lUXUOSA 
Bir çeyrek asırdanberi tıraç bıçağı imalinde 

en yllksek ihtısaaı kazanmıı bir fabrikanın 
ıon ibda ettiği tıraş bıçaklarınıa şaheseri olan 

"ROTBART LUXUOSA,, bir kaç ıene zarfın:la 
bütün dünya tarafından takdir edilmi,, töhret kazanmıştır. (98i2) 

1 DEVLET DEMlRYOLLARI İDARESİ İLANLARI 1 
İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan demir levha, 

peşel borusu manşonu, yuvarlak peşel kutusu, tevzi tablosu, 
evrak dolabı, telefon, vestinghavz jrtibat hortumu, karbit, 
çift kutuplu şaltet, madeni katran, U. demiri, düz rende ve sai
re gibi 21 kalem muhtelifülcins malzemenin pazrlığı 23-11-33 
tarihine müsadif çar§amba günü mağazada İcra kılınacağın
dan taliplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 11 e kadar isbati 
vücut ederek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin 
müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup numune geti
rilmesi icap eden malzeme için pazarlık günü numuneleri
nin beraber getirilmesi, numunesiz tekliflerin kabul edilıniye
ceği ilan olunur. (6345) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

5000 metre Efrat elbiseli Pazarlıkla münakasıısı : 22 
ği şayağı Teşrinisani 1933 çaı::şamba 

750 metre Efrat kaput- günü saat 14 te. 
luğu §ayağı __. 

Taahhüdünü ifa edemiyen müteahhit nam ve hesab:na 
yukarda mıktarı yazılı kumaşlar pazarlıkla alınacağından şart 
namelerini görmek İsteyenlerin her gün ve itasına talip olacak 
ların da pazarlık gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzla 
rile birlikte Kasımpaşada Deniz Leva.zım Satınalma Komiııvo
nuna müracaatları. (6286) 

Istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - İstanbul Üniversitesinin küşat resmi 18-11-933 cu 

martesi günü s;pat 14,30 da Maarif Vekili Beyefendi tarafından 
yapılacaktır. ı 

2 - Bu merasimde Üniversite Tedris Heyetinin ve ta
lebenin hazır bulunmaları lüzumu tebliğ olunur. (6325) 

Alacaklının defterdeki Alacaklının 

ismi 
İddia olunan 
ıılacak mıktan 

Kabul olunan Reddolunan 
ııra numarası 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

Mm. Zaruhi Katipyan 

Koati Mihal Anastasiyadia 

Leon Kuyumciyan Ef. 
Yani Ef. 
Madam Evdokaiya 
Gomik Efendi 
Kısenofon Politopulo Ef 
lzak Galimidi Ef. 
Aleksandır lstamatya• 
dia Ef. 
Mm. Antonya Kraus 
Matmazel Uraniya 
Madam Vilman 

ffrant Noradunkian Ef. 
Liğor Ef. 
Dimitri Lena Ef. 

Yani Yuvaılİdia Ef. 
M.Deskufi ve M. Marinı 
lapadaru 

lbrahim Halil Bilar Ef. 
Rahim Efendi 

'.ı\ristotelli Ef. 
Hüıeyin Kaıım Ef. 

Efatatiyos Ef. 
Jlizkullah S. HaWlt Ef. 

Yekun : 

Lira Kur•Jt 

611 

670 

1000 
75 

600 
350 
412 
317 
90 

550 
470 

1420 

150 
300 
377 36 

350 
350 

200 
118 

210 
943 75 

255 
180 

9999 11 

alacak mıktan 

Lira Kurut 

435 

365 

1000 
75 

600 
350 
412 
317 

90 

550 
470 
700 

150 
300 
236 36 

350 

-.-

200 
71 

210 
371 75 

255 
30 

7538 11 

mıktar Kabul olunan 

•ıra 

176 " 
305 ,, 

------

720 

l41 

350 

47 

l72 

150 

2461 

6 

6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

6 
o 
.....J 

6 
6 

6 
6 

8 
6 
~ .. 

Ret sebepleri 

Teslimat vukuJ 
na mebni 

Bir aenedin be· 
delaizliğine, tes
)iınat vukuqna 
binaen 

Alacaklının is
kan ve iaıeıinin 
müflia tarafın

dan yapılmasına 
binaen 

~MARKA ' 

HUTCHINSON 
En sağlam 

.__..::L::;;;Astl k leri dlr 

9939 

Foça asliye Hukuk mahkemeainden : 
:r ealiınat vukuu F oçada topçu zabitanından yüz batı Ö 
11a mebni mer Beyin karısı olup İstanbul, Ortaköy, 

merdivenli mahalleai fıstıklı aokağında, 

Veaaik ibraz e- Orhaniye kıılası civarında, aralık kötk ao 
dilmemeaine bi- kağında ıaray ıabık hademesinden Meh

n oen met ağanın (11) No. lu haneıinde ika-
met eden Gülizar hanım aleyhine açtığı 

Teslimat vukuu teıçili talak davaaında müdei aleyha mez 
na mebni 

Müaala!ıa vu· 
lıuuna mebni 

bu re oturduğu evi terk ile aemti meçhule 
gitmit ve ikametgahı da malum olmadığı 

latanbul adliye tebliğat müdürlüğünün 
metruhatından anlatılmıt ve evvelce ilan 

,Teslimat vukuu ıuretiyle tebliğ olunan on günde cevap 
na mebni verilmesini muhtevi dava ar:ı:uhalinin la ... 

1 tanbul adliye tebliğat müdürlüğünün 
metruhatından anlaıılmıı olmasına bi· 

Müflis Alkivyadi Lukresi efendiden alacak iddiasında bulunanlar hakkında yukardaki sıfa cetveli tanzim kılınmıı ve a• 
lacaklıların ikinci toplanması için 10-12-933 pazar günü tayin edilmiı olmakla alacakları kıamen veya tamamen kabul edilen 
alacaklıların yevmi mezkilrda saat 14 te toplanmada hazır bulunmaları için ilanen celp ve davetleri zunnında İstanbul ikinci 
iflas Memurluğuna takdim kılındı. 4 Tetrinisani 1933 

iflas idare azaaı avukat: HAYRETTiN 
lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 

Tayyare piyangosu 
16. ıncı Tertip 2. inci keşide 

11 Kanunuevvel 1933 dedir 

Büyük ikramiye 
25,000 Liradır 

Bu keşidede ayrıca 10,000; 4,000; 3,000 
liralık ikramiye ve 20,000 liralık 

bir mükafat vardır. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Et 
31,000 kilo Tıp 1·alebe ı urcıuna 

7 ,000 kilo Çocuk hastahanesine 
8,000 kilo Heybeliada sanatoryomuna ~ 
2,500 kilo Kuduz tedavi müessesesine 

48,500 
Yukarıda yazılı ~ıhhi müesseseler için Mayıs 934 sonuna 

kadar olan ikinci altı aylık et ihtiyacı olbaptaki §artnamesi 
veçhile ve 5-12-933 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile iha 
le edilmek üzere münakasaya konmuştur. İsteklilerin müraca 
atları. .(6176) 8484 

Marmara Üssübahri ve Kocaeli 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı 
Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

20,000 Kilo Sığır Eti 
Deniz Efradı için yukarda mıktan yazılı sığır etinin mü• 

nakasası 29-11-933 tarihinde öğleden evvel saat 1 O da ale 
ni münakasa usulile icra edilecektir. 

Şartnameler komisyonumuzdan ve İstanbulda bulunan 
Deniz Levazım Satınalma he)\'eti reisliğinden alınabilir. Ta· 
liplerin yüzde 7 ,5 nisbetindeki muvakkat teminat akçelerile 
yevmi mezkiirda lzmitte kumandanlık binası dahilindeki ko· 
misyona müracaatlan ilan olunur. (6112) 8359 

!111 ....................................... ~ 
Ecnebi memleketlere giden tüccar ve seyyahlara 

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

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

~ekilde tertip ve ihtas edilmittir. (5999) 

8068 

Salihli Belediyesinden: 
Elektrik fabrikası için 50 ·60 beygir kuvvetinde tip e• 

lektrik bir motora şirketin ihtiyacı vardır. 
Motör müceddet veya az müstamel olup mahalline yer· 

le§tİrmek şartile talip olanların 10 gün zarfında Sal.hli Bele· 
diyesine müracaatla fialtarını bildirmeleri ve lüzumu para• 
nm Ziraat Bankasında hazır b:ılunduğu ilin olunur. (6319) 

s581 

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 
münakasa suretiyle ihale edileceğinden taliplerin şartnamesi· 
ni görmek üzere mektebe müracaatları ve münakasadan evvel 
muvakkat teminatlarıru mektep veznesine yatırmaları ilna o· 
lunur. (6184) "453 

Kagıt ve Kagıt mamulatı 
Eşya Satışı: 

lstan bul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 
2-6-13-20 Temmuz ve 28 Ağustos tarihli Milliyet, 

Cümhuriyet, Vakit, Son Posta, Akşam gazetelerile kapalı 
zarf suretile müzayedesi yapılacağı ilan edilip talibi zuhur et 

memesi dolayısiyle açık müzayedeye konulmasına komisyonu 
muzca karar verilen 928 mali senesi nihayetine kadar gümrük 
lerde toplanan e§yalardan mülğa tarifenin 14 üncü faslına ait 
950 kapta 5776 lira 84 kuruş kıymeti muhammeneli kağıt ve 
kağıt mamulatı eşyanın bu kerre 2750 lira mukabilinde talibi 
zuhur etmiş olmasına binaen yeniden 25-11-933 cumartesi 
günü saat 3 te eski şerait dahilinde açık arttırmaya konulmuş· 
tur. Her türlü izahat Baş müdürlükten her vakit alınabilir. Li• 
teler, Eşyalar İstenildiği zamanda görülebilir. Gümrük resmi 
ne tabi olmadığı gibi kontenjan müsaadesi de mevcuttur. 
Yüzde 7 ,5 teminat akçesini hamilen taliplerin yazılı gün ve 
saatte Gümrük Baş müdürlüğünde satış komisyonuna müra· 
caatları. (6320) 

Müflis Alkiviyadi Likrezi efend'nin tanzim kılınan sıra defterile idare kararı yukarıya yazılmıttır. Müflis alacaklıları· 
na konkordato teklif etntlı olduğundan ikinci toplanmada bu cihetin dahi müzakere edileceiii bilinmek üzere ilan olunur. 

naen muhakemenin 22· 11-933 taYİhine 

müsadif çartamba günü saat onda Foça 

asliye hukuk mahkemesinde hazır bulun 
ması için davetiye ve il3nnamele~ in bi
rer birer nüshası mahkeme divan hanesi 

ne asıldı. Hukuk uıul muhakemeleri K. 
nun (141, 142 inci maddelerine. Tevfikan 
teb~iğ makamına kaiın olmak üzere ilan J ====-U-mwru ____ N_ef-r-iy_a_t_v_e_Y_a_:ı:_ı "".'lş_l_e-ri_M_iı_'J-iı-.r-ü-E:-:T,_E-M--:l,_Z,_Z00E..,T=""""""'~ ... 
olunur. (9968) Gazetecilik ve Matbaacılık T. A • .Ş, ~9973) 


