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'' eisicümhur Hz. nin nut }arından : 

devrenin ilk yılı yeni bir azim ve kudre 
Gazi'nin nutku ve 
Yeni devre 

Gazi Hz.nin nutku sürekli 
alkışlarla karşılandı 

2 TEŞRiNiSANi ttJS 

F an~anın sabık Herl'n se
firi vak' alara karşı 

alınmasını vaziyeti 
ediyor. 

intizar 
tavsiye 

T e} • ( Müdür: 24318. Yazı itlecri müdürü: 24319. 
• idare •• Matbaa: 24310 • 

on yıl ı 
aktır,, 

-Büyük Millet Meclisinin dördün· 
~ d~vresinin üçüncü toplanma yı· 

• dun Reisicümhur Hazretlerinin 
hUtuklarile açıldı. Devlet reisinin 
ıı:ı:ı Ytl bu vesile ile söylediği nu • 
)· ar iki kısma ayrılabilir: Evve· 
a &eçınit sene içindeki mesai plan:sunun hülaaasıdır. ikinci olarak 

I g~lecek yıl içinde yapılacak o • 
h~n lfler hakkında bir direktif ma-

"Cümhuriyetin bu on senesi, eşi görülmemiş bir diriliş 
ve göz kamaştırıcı bir ileri atılış abidesidir,, 

1Yetindedir. 

C" Bu sene Meclisin toplanması, 
U~huriyetin onuncu yıldönümü 

te~lıkleri içine tesadüf ediyor. Bu 
ju.ııasebetle Reisicümhur Hazret. 
er~, on senelik bir çalıtma dev • 
~•ınin neticelerine itaret buyura
~ nut~arına batlamıtlardır. Bü 
d' . ~eıs bunu, eti görülmemİf bir 
11.~lıt ve "göz kamattırıcı bir ileri 
n 1t" ~iye tavsif ettikten sonra bu
h ~11\ nıhayet gelecek devirler için 
~r a,langıçtan ibaret olduğunu 
ehYleınt.kle bizi bekleyen vazifenin 
I eınıniyetine itaret buyuruyor • 
~~· Filhakika geçen gün geçit res
d •!!de irat ettikleri nutuklarında 
d~ .çalıtma temposunun süratlen • 

itik lınesi lazım geldiğini söyliye • 
re a-· 'f . b l , .. ı vazı eye ıtaret uyurmut· 
b~r~ı. On senelik mesai plinçomuz 
ızı sevindirebilir. Fakat bu mu • 

"affakıyet bizi durmağa, dinlenme 
te sevketmemeli, ileri doğru atıh
tıınız için bize hız vermelidir. Bü
)iik Gazinin her iki nutkunda da 
:!'eınmiyetle tebarüz ettirdiği nok-
~dur. 

~aha süratle; fakat nereye? Bü 
ri . ~eis bu hedefi millete 29 T et· 
le n~~"vel nutuklarında göstermit • 
h r ır. Türk milleti medeniyette .:ll milletten üstün olacaktır. Yani 
d 

1
f.t ?tiicadele içinde ordulara "He 

fi~ 1~1Z Akdenizdir" dediği gibi, 
d.. ~1 de millete "Hedefin kültür • R .d!yorlar. 
ıe k~ıcümhur Hazretleri geçen 
h ne ı nutuklarında en ziyade ci • 
lç~niktıaat buhranı ve bu buhran 
d~~ e Türkiyemizin vaziyeti üzerin 
ka urınu~ !ardı. Her tarafı kasıp 
ın·"Uran bu buhranın memleketi • 
ol t:ı:deki tesirlerinin binnisbe hafif 
bi~as.ını, hükumetin isabetli ted • 
leın~r1ıne ~rçlu olduğumuzu söy • 

B t erdı. 
ın· u seneki nutuklarında da ehem 

ıyetJe T" k' . h • • heu . ur ıyemn arıcı münase-
lleç erınde duruyorlar. Filhakika 
old e~ se~e. iktısadi buhran senesi 
'Yaa~gu gıbı, bu sene de büyük si
ne) 1 ~1mniyetaizlik senesidir. Bey • 
'Ya ~1 el münasebetleri tanzim için 
ın:ı ~°. te9ebbüsler bir netice ver-
11 ·'k:tır. Silahsızlanma konferan
letİn taa uğram19, Almanya Mil • 
;/ Ce~iyetinden çekilmi9tir. 

raıı a;ı1 ~ı. geçen sene iktısadi buli
llda jnızı içinde Türkiyenin bir 
hu 0 duğuna itaret buyurdula.·; 
rar,•ele ~e beynelmilel siyasi ka • 
tnünl?. ık ıçinde Türkiyenin harici 
ret ";ebetlerindeki intizama İfa -
bir :ulhrek memleketimizin nasıl 
ğuııu t ve müaalemet amili oldu-

..... ebarüz ettirdiler. 
• llrk' Sovy 1Yenin dostlukları arasında 

r 1 Ve ei Rusya, dostluğun daima ay
İıicij hsusi bir yeri olacaktır. Re
ğun h ur !'Ja~retleri de bu dostlu
ret h Uausıyetıne fu sözlerle işa • 

"J~Yllrnıu9lardır: 
rında ~ memleketin çetin zamanla
lü itnt'hurulmuf, on bet senedir tür
bııt h ! anlardan daha kuvvetli çık· 
kı..,_ ır dostluğun daima yüksek 

,.,,et' h • 
•-ulh . .ı aız olması, beynelmilel 
li h' ıçın de değerli ve ehemmiyet

ır • ·ı dile aını olduğunda tereddüt e-
lll.ez.'' 

ri !}:~sicüınhur Hazretlerinin aözle
llu ıına kuvvet ve ilham vericidir. 
doğ•eneki nutuklarından da ileriye 
dık rH atı!ıtımızda yeni kuvvet al
ları:! erhalde Büyük Şefin nutuk-

e açıl 'k' · tıiıı 'lk an 1 ıncı on yıllık devre-
ret d ~ıl! "yeni bir azim ve kud
tır." evrının parlak misali olacak -

~ 1...,,., Stl'<RU 

ANKARA, 1 (Milliyet) - Reisi
ciimhur hazretleri bugün oaat 14 te B. 
M. Meclisinin dördüncü İçtima devre
sinin üçüncü içtima senesini açtılar. 

Bu açılıt merasiminde hazır buluna· 
cak oamiin için ayı~lmıt olan yerler çok 
erkenden hınca hınç dobnuf bulunu
yordu. Yer bulamıyan çok kalabalık bir 
dinleyici kitlesi Gazi hazretlerinin nu
tuklarını koridorlarda dinlemitlerdir. 
Sefirler ve sefaretler erkanı bu açıht 
meaıiminde tamamen hazır bulunuyor
lardı. 

Dinleyici localarında 

Ceneral Vorotilof bazretlerile refa. 
katlerindeki Sovyet heyeti ve refika. 
ları Hanımefendiler reisicümlıur haz
retlerine mahsus locada bulunuyorlar• 
dı. 

Saat bir buçukta Reiıicümbur baz. 
retleri meclisi teırif buyurmuılar ve 
meclisin önünde biriken kalabalık halk 
tarafından alkıılanmıı, muzika istiklal 
marımı çalmıı, bir askeri kıt'a resmi 
selamı ifa etmiıtir. 

Saat tam ikide meclis reis vekili E-
1&t Bey riyaset künüaünü itgal ederek 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

lınnet Pal" Hazertleri Ziraat enstitü. 
.ünde nutuklann.ı irat buyuruyorlar .. 

Şehir Meclisi dün açıldı 
Taksim meydanındaki tezyinat on yılın 
bir hatırası olarak muhafaza enilecek 

Etem izzet Beyin Taksim mey dam hakkındaki 
takriri - Gazi Hazretlerine alkışlar arasında 

çekilen telgraf - Yeni intihaplar 

Şelıir mecliainin dünkü içtimaında .• 

ıstanbul Şehir meclisi dün dördüncü 
vrenin ilk içtimaını yapb. Bu ilk iç
maı belediye reisi Muhittin Bey aça

rak ıu nutku ıöyledi: 
"- Birinci devrenin üçüncü İçtim&\ 

devresini açıyorum. On senelik cüm· 
buriyet bayramının halkımız tarafın
dan görülmemi§ bir ıekilde ve büyük 
tezahüratla tesit edildiği bugünlerde 
Meclisin yaptıiı içtima çok ıereflidir. 
Halkın gösterdiği itimat içinde vazi· 
fenizi bu sene de muvaffakıyetle ya
pacağınıza ıüphe yoktur. 

Size yeni içtima devrenizi açar -

';üze/ sanatl::r birliğinde clün 

ken beyanı hoı amedi eder ve mu • 
vaffakıyetler temenni ederim.'' 

Muhittin Beyin bu nutkunu mütea• 
kıp divanı riyaset intihabına geçildi 
ve reylerin tasnifi için Refik Ahmet 
ve lamail Sıtkı Beyler katipliklere se
çildiler. Bundan ıonra tasnif bitti ve 
neticede eaki divanı riyaset aynen ip
ka edilerek birinci reis vekilliğine Sa· 
dettin Ferit, ikinci reis vekili iğne Ne
cip Beyler, katipliğe Etem izzet, Ah· 
dülkadir, Sa~i ve Ali Rıza Beyler ıe· 
çildiler. Bu esnada iki istifa okundu. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

verilen tenuilclen bir intiba •• 

"Türkiyenin fen ve me· 
deniyet yolundaki 

terakkileri çok barizdir,, 
BERLIN, 1. A. A. - Volf Ajan11 

bildiriyor: 
Ecnebi memleketlerdeki Alman bir 

!iği ve Asya muharipleri fedeasyonu 
Türkiye Cümburiyetinin onuncu yıl 
dönümü münasebetiyle dün akpm bir 
çay ziyafeti tertip etmiıtir. 

Ziyafette Türkiye sefiri Kemalet· 
tin Sami Paşa, baıvekil muavini Von 
Papen, diğer hükiimet azası, aıkeri ve 
mülki erkin, ıefirler ve bir çok yülc• 
~Jk ıahsiyetler hazır bulunmuftur. 

Bı>t:vekil muavini Yon Papen söyle· 
diği bir nutukta demiftir ki : 

" Alman milleti bu meıut ,.ünü 
(Devamı Sinci sahifede) 

Belediye Bankası 
idare meclisine tayinler 

yapıldı 
ANKARA ı (Telefonla) - Beledi· 

,.e Bankaıı idare meclisi riyasetine sa .. 
bık mebuılardan Sa 
lih Vahit Bey, aza
Jıklara da gene aa
bık mebuslardan 
Sami ve Hüseyin 
Kadri ve M. Mecli 
ıi aabık evrak mü
dürü Nuıret Beyler 
tayin edilmiılerdir. 
Banka müdürlüğü
ne de Dahiliye mu
hasebecisi laa Be•· 
tayin edilmiıtir. D

0 

biliye mubasebecih 
ğine Adliye veka
leti muhasebecisi Salih Vahit 8. 
Rıza Tevfik Beyin tayini muhtemel • 
dir. -o-
Ruşen Eşref Bey geldi 
Teıriniıaninin betinde Selanikte top

lanacak olan Balkan konferansına itti· 
rıık edecek murabbaslarımızdan, riyaseti 
cümhur umumi katibi Ruıen Eşref B. 
dün Ankaradan tehrimize gelmiştir. 

Murabhaslaruruz bugün Pire tari
kile Selimiğe hareket edeceklerdir. 

Bir banka hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Haber aldığımıza göre hükumet şeh· 
rimizdeki ecnebi bankalarından birinin 
vaziyet ve muamelelerini tetkik ettir
mektedir. 

lktısat vekaletinin salahiyetli bir me
muru tetkikatı idare eylemektedir. Bu 
tetkikatın mevduatı koruma kanunu 
tatbikatı ile de alô.ka ve münasebeti var
dır. 

münasebetlerinin 

Ru• Joıtlarımız ve misafirlerimiz Ziraat enstitüsünün açılma merasiminde .. , 

Sovye! misafirlerimiz 
dün lzmire gittiler 

M. Voroşilof, istasyonda "Yaşasın Türk
Sovyet dostluğu" diye bc.ğırdı 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Dost 
Sovyet misafirlerimiz 9,22 trenile Izmi· 
re hareket ettiler. Misafirlerimiz lzmirde 
iki gece kalacaklar, Çaankkaleyi z.İya-

ret ettikten sonra lstanbula dönecek
lerdir. 

Doıtlann:•z Başvekil ismet Pata ve 
(Devamı S iı. ·i sahifede) 

Türk tayyarecileri Atina
ya iadei ziyaret yapıyorlar 
Reisicümhur Hz. Yunan Hava Cenera

line kıymetli hediyeler verdiler 
Ceneral Adamidis dün Ankaradan geldi 

gazetemize beyanatta bulundu 
ve 

Dost Yuann bükiimetini cümhuriye
tin 10 uncu yıldönümünde Ankarada tem 
sil etıniı olan Yunan Hava kumanda
nı ceneral Adamidis dün tayyaresile An
karadan ıehrimize gelmiş ve Tayyare 
Cemiyeti namına Perapalaı otelinde mi· 
ıafir edilmittir. Ceneral • cenapları ıere
fine dün Perapalas otelinde Tayyare Ce· 
miyeti lstanbul ıubesi reôsi Fehmi B. 
-tarafından hususi bir ogle yemeği ve
rilmiştir. 

· Ceneral Adamidis öğleden sonra 
Ayaıofya ve diğer camileri gezmif, 
ve tehrimizde bir gezinti yapmıftır. 

· Dün akıam Tayyare Cemiyeti tara• 
fından Perapalas otelinde muhterem mi
oafirin terefine 60 kİ§ilik bir ziyafet 
verilmitt.ir. Ziyafette vali Muhittin B. 
Kolordu kumandanı Şükrü Naili Paşa, 
ve Kolordu erkanı harbiyeıinılen bazı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Yunan Hava Ceneralı Ankaracla 

te-'ıürat eanaaında 
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Tarihi tefrika: 144 

.,:.._. ,t_ ... .:...: • 

Ya.ı.an : S. N. Her hakkı (l\ı1illiy~t} indir. 

Mitat Paşa ve Kızlar ağası 
4 

Sultan Azizin Kızlarağası Cevher Ağanın Mi tat Paşa ile 
mülakatı. - Pertevniyal Valide Sultan, nasıl bir kadındı? -

Rüşvet alan Valde Sultan! 

Kızlar ağası Hafız Behram ağa
nın Sultan Hamide verdiği ariza
nın hülasası fU idi: 

"Mitat Pa,ayı oda kapısından gi
rer görünce Sultan Azizin kızlar 
ağası hemen ayağa kalkıp kapıya 
doğru ilerliyerek patayı etekledi. 
Mitat Pata, dü,ünceli görünmekle 
beraber. ağaya yer gösterip: 

- Şöyle buyurun, dedi, o zaman 
kanapenin sağ tarafına oturttu. Bu 
suretle kar" karfı:fa oturmu,tu. 

Mitat Pa~a, böyle gece yarısı va
kitsiz gelişten bir mana çıkaramı
yorlardı. Çünkü Sadrazamlara, vü
kelaya, eski adet mucibince bir i
rade tebliği için bir mabeyinci, ya
hut ba,katip gönderilirdi: irade teb 
liği için olmayıp ta yalnız Sarayı
hümayuna çağırmak üzere ise bir 
ya ver bey gelirdi. 

Bu mutalealar Patanın zihnini 
yormakta iken, Cevher ağa söze 
ba,Iayıp; devletlü ismetlü valdesul 
tan hazretleri tarafından gönderil
diğini Pertevniyal Valde Hazretle
rinin kendilerine mahsus selamlar 
edip hatırıdevletlerini istifsar ile 
beraber Rumeli isyan ve ihtilalinin 
alevlenmesinden ve Mahmut Ne
dim Paşanın bir it beceremeyip ha
disenin günden güne vehamet kea
betmesinden ve hallerden Şevketli 
Hünkarın pek ziyade mustarip olup 
gece uykularından bile mahrum kal 
dığından bahsile kendilerinin mü
sellem olan derin akıl ve irfanı sa
yesinde meselenin sürat ve sühulet
le bir çareihalli bulunabileceğini Ü· 
mit ile ne yapılmak icap ediyorsa 
devlet ve memleketin selameti na
mına bildirmelerini istediklerini 
ifade ve tebliğ etti. 

Cevher ağa, Valde hazretlerinin 
ve bu hususta Sultan Aziz ile konu
,up karar verdiklerini dahi ilave 
eylediği zımmında patanın sadaret 
makamına çıkarılacağı manası sak
lı bulunuyordu.,, 

Valde Sultan, az değildi; Sultan 
Azizi adeta avucunun içine almı•
tı. Sözünü geçirmenin yolunu bilir
di, oldukça okuyup yazması da var
dı. Aslan Çerkes değildir. Sohum 
taraflı Gürcü kızlarındandır. 

Sultan Mahmudu uni, Pertevni
yali çok severdi. B-.ka gözde ve 
ikballerden ziyade hürmet ve mu
habbet gösterirdi. He ... iresi Eama 
Sultanın Çamlıcada Libadedelri köt 
künde yalnız onu yanına alarak, ne 
güzel günler, alemler geçirmi,ti. 

V alde Sultan, oğlu Sultan Azi
z& ÇM"kluğundanberi çok iyi bak. 
mı, ve olanca ana ~fkatini oğlu
na göstermi,ti. Bunun için Sultan 
Azilt, onun bir sözünü iki etmezdi. 
Bununla beraber sözleri de, yaba-

na atılacak bot kadın laflarından 
değildi; akla, mantığa muvafık il
zamkar sözler söylerdi. 

Abdülaziz vükelası, Valde Sul
tandan çekinirlerdi; emirlerini Pa
di,ah iradesi gibi telakki ederek 
icabına göre hareket ederlerdi. Val 
de Sultanın sadrazam ve vükela 
tebeddüllerinde mühim rol oynadı
ğı ve hükUınet devairinde i9ler yap
tırdığı ve hatta bazı tarafların
dan mühim miktarda rütvet aldığı 
kuvvetle fayi ve mütevatirdi. 

Mahmut Nedim Pa,a, bilhassa 
Valide Sultanın hendesi idi. Maka
mı Mehdi Olyaya Ramazan, Kur
ban bayramlarında, cülusu, veli.
det günlerinde kıyınetli hediye be
hiyeler takdiminde kusur etmezdi. 
Mahmut Nedim Pata, yaptığı bin 
bir hatalı iıtikrazlardan, Valide 
Sultana ne mühim miktarda hiaae 
ayırmağı, pitket takdimini unut
mazdı. 

Mısırlı Mustafa Fazı.I Pata ve 
Namık Kemal Bey, Avrupada çı
kardıkları gazetede bu meseleyi a
çıktan açığa yazmıtlardı. Mitat Pa
ta merhumun lstanbuldan gizlice 
gönderdiğini istikraz hesap notla
rını telleyip pullayıp gazetelerine 
dercettikleri ve Mustafa Fazıl Pap
nın kızı Prenses Nazlı Hanımın 
Mitat Patayı tebdili kıyafetle ziya
retinin sebebi, Avrupaya taze hava 
dis yetiştirmek olduğu muhakkak
tı. 

Milat Pata, oynadığı oyunu pek 
mahirane idare ediyor idise de 
me9hur ricalden uzun etek Riza B. 
ve letrif atçı mah9eri laka bile ma
ruf Kamil Bey de Valide Sultana 
haberler eletmekten geri kalmıyor
lardı. 

Sultan Hamidin henüz çocuk de
necek ya5ta bulunan cingöz kölesi 
Çerkes Ahmet Celalettin Bey de 
Riza ve Kamil Beyler ile efendisi 
arasında postacılık ederek ,eytan 
gibi ifliyor ve arada mekik doku
yordu. Sonraları serhafiye Ahmet 
Celi.lettin Pa,a Olan mumaileyh, 
muharriri acize, bu maceraların 
tafsilatını bizzat anlatm19tı. 

Bu tafsilatı vermekten maksat, 
okuyucularımızın, itin evveliyatına 
vukuf hasıl etmesi, Mitat P-.a ile 
Abdülhamidi Hin arasındaki mii
naferet ve zıddiyetin senelerce de
vam ettiğini, günler geçtikçe de 
arttığını anlatmaktadır. 

Gelelim bahsimizin yukanda kal 
dığı noktaya; yani Mitat P-.a ile 
kızlar ağası Cevher ağanın, gece ya 
rısı bir kanapede kartı kal'fıya o
turup konuttuklarına ! 

(Arkası var) 

Yarın: 

Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
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Mitat Paşanın yüreği ferahlıyor! - Kızlarağası \..evher 
Ağa da için için seviniyor!- Mitat Paşanın konağında 

şenlik yapılıyor! 

Yugoslav gazetecileri 
dün akşam ~ittiler 

Hamza Humo Beyin beyanatı 
Yugoalavya gazetecileri ile birlik

te Cümhuriyet bayramında Ankarada 
hulunduktan aonra tehrimize dönen 
Hamza Humo Bey, Bosna ve Herse -

·jİll maruf muharrirlerinden biridir. 
Hamza Humo Bey Saray Boanada çı
kan Yugoalovenska Poıta gazetesinin 
muharriridir ve Boına Hersekte müa 
lümanların taaaaup ve cehaletten kur
tulm .. ı için mücadelede bulumnut bir 
münevver zattır. Hamza Humo Bey 
dün Y"1İ Türkiye hakkındaki fikirle
rini bize fu suretle hüli.sa etti: 

- Ben bir gazeteci ve edebiyatla 
metırul olan bir adam aıfatile Türk in
kılabının seyrini alika ile takip ettim. 
Bir müılüman olmalrlıiım haaebile, 
biz Bosna müalümanları için de, ar -
tık Türk milletinin büyük haliakin Ye 
ıalahatçm olan Gazinin büyük ve ta
rihi eserinden örnek almak · zamanı 
geldiğine kail bulunuyorum. YugoalaY 
ya Krah Alexandr Hz. vatalllllll2ın 
ittihadını temin için aarfedilen gayret 
leri temsil ettiği gibi, Gazi de Türk 
milletinn kahramanlığını ve terakki -
yatını tahaında temsil etmektedir. Boa 
na Hersek müalümanlarını Türk mille 
tine bağlayan dört aaırhk eski anane
ler, inkılibın hıziyle artık ortadan 
kalkmıştır. iste bu oehepledir ki biz 
Bosna Hersek müalümanlan, yeni bir 
hayata doğru gitmek için bu eıki ana-

nelerle mücadele etmeliyiz. Bu meoe
le bizim için fU tekilde tebarüz di
yor: i::aki adetlerin yerine garp haya
tına ait yeni adetler ikame etmek. 
Bu mesele bizim için çok mühimdir. 
Çünkü memleketimiz balkı, biz müa
lüman]ar müstesna olmak Üzere, Gar· 
bin medeni hayatını yatamaktadırlar. 
lıte bu sebepledir ki bizi ayni kan -
dan olan kardetlerimizden ayıran fark 
lan ortadan kaldırmak için Carbe ya:, 
!atmak mecburiyetindeyiz. 

- Boana müaliimanları elin fes ve 
kadınlar çal'f'lf ıiyiyorlar mı? 

- Boana müalümanları maalesef 
elin fes ve kadınlar ferace ciyiyorlar. 
Müateanaları nadirdir. Fakat bu müı 
teana]ar, memleketinizde olduğu ka
dar aüratle tahakkuk edemiyen, le • 
rakkinin batlar;:ıcıdır. 

- Bu terakkinin tahakkuku hak • 
kında fikriniz nedir? 

- Bunun için edebi ve kültür sa
ha11nda çalışmak lazım olduğu fik • 
rindeyim. Belgratta ne4relmit oldu -
ğum "Harabeler Üzerindeki ev'' is • 
mindeki romanım, bu zamanın mÜf -
külatını ve geçit devresini tahlil et • 
mektedir. 

- Ankara hakkındaki fikriniz ne
dir? 

- Anı..rada her aahada yeni bir ha
yat bqladıiını gördüm. Bu bayat, 
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HARiCi HABERLER 
Vak'alara 
Karşı intizar 
Fransanın sabık berlin 

sefirinin sözleri 
PARIS, 1. A. A. - Havaı ajansın· 

dan : Franaanın aabık Berlin elçisi 
M. Jules Cambon "Excelsior " gazete
si muhabirlerinden birinin sorduğu 
auale verdiği cevapta demiştir ki : 

" Souk kanlılığm muhafazası Fran· 
sa ile Almanya arasında bir ihtilaf çık 
ması ihtimalinin önüne geçm.eği müın· 
kün kılacaktır. 

Memleketimizde bazen herşeyi mu· 
balağalı görmeye, bizi tehdit eden 
tehlike ihtimallerini büyÜtmeğe doğru 
bir temayül vardır. Vakalara kartı İn· 
ti.zar vaziyeti almak ve bu vaziyeti de 
sükundan ayrılmamak li.zımcelir. Ay
ni zamanda kuvvetli olarak kalmak 
da icap eder. Yabancı memleketler 
bizim sulb iatediğimizden olabilirler. 

"Hitler'in son hareketini ı Avru
payi vahim neticelere ıürük: . A-ıemesi 
için Fransanın aükiindan ayrılmaması 
ve kuvvetini muhafaza etmesi iki za. 
ruri tart mahiyetindedir. " 

Türkiye ve 
Almanya 
Berlin sefirimiz abideye 

bir çelenk koydu 
BERLIN, t. A. A. - Volff ajanaın 

dan : Türkiyede Cümhuriyet ilanmın 
onuncu yıl dönümünü lrutlulama bay
ramı ve merasimi münasebetile Ber .. 
!indeki Türk elçiıi büyÜ!< harpte ölen 
Alman askerlerinin hatıraaına hür
met eseri olarak dikilen abideye bir 
çelenk koymt4tur. 

Bu çelenkin üııtünıle : " BüyÜk 
harpte ölen Türk askerleri namına Al
man kardeıler.i.ne '' ibaresi yazılıdır. 

Berlinde tahsilde bulunan Türk la· 
!ebesi namına murahhas bir heyet de 
bu abideye bir çelenk koymuıtur. 

Varşova müzesinde 
hırsızlık 

V ARŞOV A, 1. A. A. - Varşovada
ki Kı-asinski müzesinin kütüphanesin
de bu gece büyük bi rhırsızlık yapıl· 
ıruşbr. 

Çok değerli onbet tablo ile Napo
leonun vaktile ceneral Kraainskiye he
diye ettiği tüfek çalınnfıfbr. 

Sırılan bu eşyanın kıymeti bir mil
yo.; zilotidir. 

Bu hıraızlığın beynelmilel bir çete 
tarafından yapıldığı ve çalı-n bu 
kıymetli eıyanın yabancı memleketler 
de satılmasına çahıılacağı fÜpheıiz 
görülmektedir. 

inkılap senbolu 
M. Kemal Beyin eseri 

çok alkış topladı 
Halkevi temsil tubesi sanatkirlan 

M. Kemal B. in inkılap sünbolü ilimli 
6 tabloluk eserini oynııdtlar. Alkıt -
landılar. Temıilin aonunda eseri ya • 
zan Kemal Bey sahneye çağmlarak 
tebrik edildi. 

Cevdet Kerim Bey, Belediye reis 
muavini Himit Bey , Nakiye Hanım, 
Halkevi reisi HAmit Bey ve aair zevat 
hazır bulundular. Cevdet Kerim Bey 
hararetli bir nutuk söyledi. Muharriri 
ve tcmail edenleri tebrik ettikten aon-

1 ra; bilhassa bayramda muhtelif yer
lerde temsil vermit olan gençleri ha
raertle takdir ve tebrik etti. 

Temsil veren sanatkarlann 
arasında 

Cümhuriyet bayramında ..,hrin muh
telif yerlerinde temsil nnnit olan 
amatôr heyetler biribirlerile tanıtmak 
konuımak üzere kutlulama komiayo
nu temsil heyeti tarafından davet e
dilmi,ti. iki yüze yak•n cenç sanat
kara Alay köşkünde limonata, piskü
vi ikram edildi. Ye aralarında gönİflÜ• 
ler. 

Vekalet emrine alınanlar 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Tekir

dağ ~ müı!iirii Faik ve Trabzon ta
pu müdürü Müair Beyler teftiı netice
ıinde Tekilet emrine alınmıtlardır. 

eski bir ıövde yerinde, daima büyü
yen bir aiaç gibi inkiıaf etmektedir. 
Bu hayat milletin bütün ümidini tef
kil eden gençliğin Gaziye kal"fı olan 
muhabbeti ile tezahür etmektedir. 

Ben, izcilerin tribün önünden reç· 
tiğini gördüğüm zaman yeni Türkiye
yi anladım. Aldığım habere göre Türk 
gazetecileri gelecek ilkbaharda Yu -
goılavyayi ziyaret etmek tasavvurun• 
dadırlar. Bu seyahat bizi daha iyi ta
nımak ve tarafınızdan bize karıı söı
terilmit olan hüınü kabulden mütevel 
lit minnettarlık hialerimi izhar etmek 
için iyi bir vesile olacaktır. Öyle ise, 
Yugoslavyada cörü•.Jıek üzeer timdi
lik allaha ıamarladık !,, 

Hamza Humo Bey bu akşam mem
leketine gidecektir. 

Balkan ·mumessilleri de gidiyor 
Cümhuriyetin 10 uncu yıldönümün 

de bulunmak üzere Ankaarya gitmiı 
olan Bulgariatan Maarif nazırı M. Bak 
laciyeff ve Ceneral Markoff dün, ken 
dilerine refakat etmekte olan muhte· 
lit mübadele komisyonu Türk murah
haslarından Esat Beyle beraber ıehri
mize gelmitlerdir. 

Bulrar misafirler bu akp.m Sofya 
ya cideceklerdir. 

M. Litvinof'un 
Seyahati 
Sovyet hariciye komiseri 

Paristen gitti 
P ARiS, 1. A. A. -Sovyetler birliği 

elçiliğinin bu sabah bildirdiğine göre 
mütenekkiren seyyahat etmekte olan 
M. Litvinof Amerikaya gitmek üzere 
Parist'en hareket etm.iıtir. 

M. Litvinof'un Champlain, Bremen, 
Berengoria tarnaatlantiklerinden han .. 
gisine bineceği henüz belli değildiri. 

Amerikanın 
Yardımı 

Silahsızlanma meselesi hak 
kında M. Hull ne diyor? 

V AŞINGTON, 1. A. A. - Hariciye 
nazırı M. Hull şu beyanatta bulun
mu~tur : HM. Norman Davia'in cüm
hur reiıi M, Roosevelt'Je konuflJlak i
çin y&kında Vafington'a dönmesi ol
ması ,~ilihlan azaltma meselesi hak
kında herhangi bir anlaşma elde edil
mesi huauaunda Amerikanın Avrupa
ya yardım için aarfettiği emeklerden 
"·azareçtiği suretinde kartılanmama
lıdır. Çünkü M. Norman Daviı lüzum 
görülecek herhangi bir zamanda Ce
nevreye dönmeğe hazır bulunmakta· 
dır.'' 

Madritte bomba 
Madrit 1, A. A. - Gazetelerin ver

dikleri haberlere göre birinci teşrinin 
otuzuncu geceai Madrit'de beı bomba 
patlamıttır. Bunun üzerine sendika .. 
liatlerin ileri gelenlerinden on üç ki· 
;i yakalanmı!br. 

---<>--

ltalyada manevralar 
MILANO, 1. A .A. - Milan<- şeh· 

rinin bir hava hücumuna karşı müda· 
faasını denemek için yapılan manevra 
]ar büyük bir intizam içinde geçmiş
tir. Bu manevralar halk arasmda çok 
kuvvetli bi ralaka uyandınnıtbr. 

lnsull'ü iade etmeyorlar 
ATINA, 1 (A.A.) - Yunan mah

kemesi, Amerika hiikiunetinin n<aliye
ci lnsull'ün Amerikanın iflis kanunla· 
nna muhalefetinden dolayı iade edil
mesine cair olan talebi ikinci defa o
larak reddetmiftir. -Alman yanın 
Silahlanması --Her Nadolni Cenapları 

ithamları reddediyor 
Almanyanın Moskova sefirliğine 

nakledilmi şolan Ankara sefiri Her 
Nadolni Berlin'den 
tayyare ile Ankara 
ya riderek Cümbu 
riyetin onuncu yıl
dönümünde bulun • 
duktan ve Reiai -
cümbur Hz. ne arzı 
veda ettikten aonra 
dün tayyare ile ,eh 

rimize celmiıtir. Her 
Nadolni dün Pera -
pat .. otelinde Al • 
man koloni.i ,erefi
nc bir reami kabul 
tertip ederek kendi 
lerine veda etmit -
tir. Sabık sefir bu 
aabah tayyare ile H. Ncıdoini Co. 
Berline gidecektir. 
Dün Her Nadolni Cenaplarını Perapa 
las otelinde ziyaret ettik. Her Nadolni 
dokuz sene memleketimizde sefirlik 
etmi, ve çok sevilmit bir diplomattır. 
Bu sebeple kendisi de memleketimizi 
terkettiğinden dolayı müteeniftir. Her 
Nadolni bu teessürünü ifade ederken 
iki seneden beri Cenevrede meıgul ol
makla beraber Türkiy<! ricalile daima 
temasta bulunduğunu söyledi. Her 
Nadolni, Milletler cemiyetinden ve ıi
li.hlan azaltma konferaD01ndan çe -
kilmi tolan Almanyanm bundan aon
ra takip edeceği batb hareketin ne o
lacağı hakkında aorduğumuz auale ce 
vaben dedi ki: 

- Hatb hareketimiz gayet sarih • 
tir. Bizim her veçhile hüsnü niyetimi· 
zi ıtöalenneğe hazmz.. Şu şartla ki 
silahlarda, bize de diğer devletlerle 
mutlak bir mÜsaYat bab,etmit olıun. 

- Fakat Almanyayi ailihlanmakla 
ittiham ediyorlar? 
-- Almanya acaba kime kartı ıi

lihlanryor? .. Bunlar hepıi aleyhimize 
yapılan propagandalardır ve bilbaaıa 
Veraailleı muahedeıi istatokosunu mu 
bafaza etmek isteyenlerin çıkardığı a
leyhtar JAyİalard ır. Silihlannı azalt -
makta &amimi olmayanlar, bizim si -
lihlandığunrzı ileriye aürerler, bunlar 
propagandalaar itimat etmemek li. -
zımdır." 

Yeni Alman sefiri M. Rosenberc 
bu av içinde şehrimize ırelecektir. 
Hindenburg'un Gazi Hazretlerine 

mektubu 
Her Nadolny, 29 birinci tetirin ırü

nü B. M. Meclioinde süferanm tebrik
l~rinden sonra buıuıi olarak reiıi
cümhur hazretleri tarafından kab11I 
edildiği sırada cümhuriyetin onuncu 
yıldönümü münaıebetile Almanya rei
sicümhuru marepl Hinclenb11rc haz
retleri tarafından Gazi hazretlerine gÖn 
derilen bir name ile kendisinin v., 
danameaini takdim etmiftir. 

• 

DA.Ki 
'' Gazi'yi Yunanlılar da 
Türkler kadar severler,, 
Yunan cenerali geceki ziyafette çok 

alkışlanan bir nutuk söyledi 
Dün akıam Tayyare Cemiyeti tarafından onuncu yıldönümü mera

siminde Yunan hükiimetini temsil etmek üzere Ceneral Adamidis fere
line 60 kifililt bir ziyafet verilmif tir. 

Ziyafete riyaaet eden Tayyare Cemiyeti latanbal fUbeai müdürü 
Fehmi Bey asil Yunan milletinin Türk milleti için mesut olan bugünde 
Ceneral Adaır.is tarafından temsil edilmesine teıekkür etmif ve iki 
memlekel arasındaki dostluk münasebetlerinin bu vesile ile takviye edil 
diğini söylemiştir. Cenera1 Adamis alkıplanan cevabında demiftir ki: 

- Türk milleti için mesut olan bugün Yunan milleti için ayni dere
cede mesuttur. Yunan hükumetini tenuil etmekle müftehirim. Türkiye 
- Yunanistan do•tluğu ebedidir. iki memleket herhangiaine tecavüz edi
lecek olursa her iki milletin ordularr müfterek muharebe edeceklerdir. 
Türkler Yunanlılar asırlardan beri biribirinin düfmanı idiler. Bu düp -
manlığı dostluğa çeviren Gazi Mustafa Kemal olmuftur. Gaziyi Yunan
lılar da Türkler kadar severler." 

Ziyafet geç vakte kadar samimi bir hava içinde devam etmiftir. 

Kazım Pş. Hz.nin teşekkürleri 
ANKARA, 1 ( A.A.) - B. M. Meclisi Reisi Ktizım PllJa Hcurellm 

cümhuriyetin onuncu yıldönümii miinasebetile resmi ve h..-i malııa -
mat ve müessesat ile bir çok zevat tarafından almıf oldukları tebriklere 
ayrı ayrı cevap vermek imkansızlığı dolayısile karşılrklı tebriklerinin ib 
lağına Anadolu Ajansını taıı•il buyurmUflardır. 

Divanı Muhasebat Reisliği 
"ANKARA, 1 (Telefonla) - Divanı Muhıuebaı riyasetine Devlet 

Şurasından Saffet Beyin intihabı kuııııetle muhtemeldir. 

Hazineye ait bazı alacak
ların affına dair kanun 

Zabitlerle efradın borçları 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Cüm

huriyetin onuncu yddönümü münaae
betile hazineye ait bazı alacakların 
affi hakkındaki layiha Meclise gelmit 
tir. Vaktin müsaadesizl iğ ine binaen 
bayramdan evvel çıkarılmayan layi -
haya göre vefat eden kara, deniz, ha
va ve jandarma zabit, askeri memur 
küçük zabitlerin 29 Te~rinievvel 933 
tarihine kadar ceçmiı müddet zarfın
da vazifei askeriyeıi ifaıından müte
vellit eytam ve eramilinden tahsili 
lazım gelen borçlar, yukanda yaZ1l1 
muvazzaf ihtiyat, mütekait zabitan ve 
askeri memurların küçük zabitlerle ef 
radın 29 Tetrinicvvel 933 tarihine 
kadar hizmeti aıkeriy'1eri eanaaında 
tayinat ve yem kanununa tevfikan iı· 
tihkak harici yapılan sarfiyattan do • 
layı olan borçlar, 1337 ıenesinde An
kararun tahliyeıinde zabitan aileleri
nin nakli için verilen avanslar, Harp 
zamanannda ve milli m'ücadele eana
aında zabitan ailelerine verilmit olan 
ıipariıler, harp zamanmda eımanı hi· 
ti.hara tabıil edilmek üzere veribnit 
olan ayniyattan dolayı olan borçlar, 
milli mücadele eanaaında latanbulda 
milli bükW..ete mensup gruplar tara
fından verilen aYanslar,. milli hüku -
metin te,ekkülü sıralarında Anadolu· 
ya ceçen zabitlerden bazılannın aile 
veya velilerine lıtanbuldaki kıtalar la 
rafından verilmq olan mezuniyet 
müddetlerine ait ma.,.lar, 

Vekalet ve clevair tahakkuk memarla
rile bunlarm yaptıktan muamelelerden 

pn yıllık 
Iktısadi vaziyet 
Jeneral Voroşilorun ser~i 

hakkında intibaları 
ANKARA 31 (A.A.) - Dün Ti -

caret liaeıinde açılan on yıllık iktısadi 
faaliyetimizi göıteren aeıııi cuma ıü· 
nü kapanacaktır. Sergi ziraat, ticaret, 
sanayi faaliyetlerini grafiklerle, re -
simlerle ve tıarlarla anlatmaktadır. 
Serci yerli ve ecnebi binlerce kiti ta
rafından gezilmittir. Bu meyanda muh 
terem misafirlerimiz Jeneral V Ol"llfİ • 
lof'un riyasetindeki Sovyet heyeti mu 
rahhasaaı, Bulgar Maarif nazın ve Je 
ncral Markof ve şehrimizdeki diğer 
murahhas heyetler vardı. Jeneral v 0-

roıilof Hazretleri ve arkadatlan mek 
tepte iki buçuk aaatten fazla kalmıt
Jar ve mektepten çok iyi intibalarla 
aynlmıtlardır. Jeneral vo...,ilof mek
tepten ayrılırken mektep defterine 
bu intibalannı ıu cümlelerle kaydet
mişlerdir: 

"Bütün heyeti murabbaaa ile Tür
kiyenin genç aımayiinin bir mehteri o 
lan bu metkep •e aerciıini rezdim. 
Mektep "" serci bende büyük bir in
tiba bıraktı. Görülüyor ki inkılapçı 
Türkiyenin aanayÜ büyük bir hamle 
ile irilDf&'f etmekte ve ileriye doinı 
aağlam adımlarla gidilmektedir. Gör 
düiüm talebe itleri cöateriyor ki ken 
dil erine yerilen •f!i'lt.n "" terbiye çok 
eaaalıdır. Bu Til~ cüınliitriyel'i ~lh 
mühim bir mikdarda liyakatli ihtisaı 
unsurlan yetıtinnesini temin edecek
tir. Mektep -Ve~tl!h ~ryct için 
en büyük muvaffakıyetle lnkitaf di
lerim. 

Sergiyi ayni zamanda Bat•elril lı
met Paşa Hazretleriyle Hariciye ve
kili T .,..fik Riittil Beyefendi de ziya• 

1 
dolayi muhasiplerin zat ve zaman hesap 
lanndan takdire bıralalan mıktan ge
naimi harbiyeden harp yadiiari olarak 
kumandanlar larafınadn hediye edilen 
hayvan vesair ayniyat, askeri tayinat ve 
yem kanunu mücibince efrat ve hayva
nata yedirilen erzakm hesap hataların
dan mütenllit içtihat hatalan. 

Farlı ve kantar hatasından Yezinle 
nuktar farklarından hiiıil olan açddar
clan mütevellit borçlar, harp ve dahi
li harekab aakeriye ilcaaile Y.aik tanzİn; 
le celp ve ibraz edilmemesinden, ıuç • 
nasırını ihtiyat eden muamelelerden mü 
levellit hazine zararlan, müıteana olmak 
üzere mukavelenamelerin akitle tatbi
kinde vukua getirilen yanhtlddardan 
miadi hulul ve i.timal kahiliyetini zayi 
ettiii veya mürd oldufu halele uaulea ter 
kini kayit muameleai yapıbnamlf her M
Yİ e,ya ve hayvanat ııibi ayniyatbılı, 
düpnanla aliler eliaa seçen Yeya ı..,. 
dahili aakeri hareketlerden zayi olan na
kitle aynİyattan, tevsik edilenıİyen)erden 
dükkan icari, gübre satıfı ve emaali mal
aandddarına tealimi liiznn selen .,....... 
kende variclatnı aaker ihtiyaçlarına ...., 
Eedihnit olmaımclan. 

V ekilet ve devair bütçelerinin bir 
faahna mevzu tahıisata mahauben müba
yaa n tedarik edilen ayni yatm lıa lsa
nunun netri tarihine lı:adar difer faaıl 
ve maddelere ait hizmetlere aarfile iati
mal ve bütçeye mahıup eclilmit olma
aından mütevellit borçlar alfedileceldir. 

Bu borçlardan kanunun neıri tari
hine kadar tahsil edilenleri iade edilmi
yecektir. 

Nallıhan kaymakamı 
ANKARA, ı (Telefonla) - Nallı 

han kaymakamı Nebil Bey Seyhan Yili
yeti hukuk itleri müdürlüğüne tayin e
dilmiıtir. 

240 yataklı hastane açıldı 
ANKARA, 31 (A.A.) - 240 yatak

lı büyük hastanenin ve aıhbat aaatitüleri
nin açdma reımi bugün saat 16 da Bq
vekil lıınet Pa,a hazretleri tarafmdan 
yapdmıttır, 

B. M. Mediıi reiai Ki.um P&fa haz
retlerile jeneral V oroıilaf hazretleri 
refakatindeki heyeti murahhaıaıua Ha
riciye Tekili TeTfik. Riiştü ve C. H. Fır
ka11 Wllumİ kib1ıi Recep Beylerle he
yeti Tekile azalarının ve Bulcar Maarif 
nazm Boyaciyef cenaplarının, mebıta
lann hazır bulunduiu bu kiipt reamiıı
de Baıvekil paf& lıazretleri bir nutıık 
İrat buyurarak haatan-in yapıhnaaı iç.in 
cümhuriyet hülıcümetinia verdiii eı.-.
miyeti kaydelmİftir, 

Asılsız bir haber 
ATINA, 1 (A.A.) - Atina ajan-

amdan: 
Sofya cazetelerindea Pli.dna'nın Ro

dop pomaldarmm Türklerle Yımanlda· 
nn te,vikile iıyan ettiklerine dair ola
rak neıretmiı oldufıa haber, aad ve 
eaaatan iridir. 

M. Painleve'nin cenazesi 
P ARls, 1. A. A. - Geçen gün ölen 

Painleve'nin cenazeaini çiçeklerle süıı
lenmif bir otomobile konarak " Güzel 
üıfllktlar " konservatuarına götürül· 
müıtür. 

811 mlinaaebetle yapılan meraaim
de M. Chaulemps, M. de Monzie ve 
IDÜ'-vefEanın ailesi bulunmuılardır. 

ret etmiılerdir. Sergide uzun müddet 
kalan 8afYekilİmİz serginin Yemekte
bin mükemmeliyet n faaliyetini tak· 
dir etmiılerdir. 



!FıKli§4 
Reçetelere pul 

Ettıbba odası, muhtaç olan dok 
tor arkadaşlarına bir yardım ol
ıtıak Üzere bundan böyle reçetele
re nıuayyen kıymette bir pul ya
:•ttırınağı dütünmekte imiş. Buna 
~ sebep, lstaobulda olan meslek-

şları arasında sıkıntıda olanla
bın Pek çok olması imif. Hatta 
k unlar arasında ceplerinde beş 

uru,u bile bulunmıyanlar var
nıış. 

k' İtiraf etmelidir ki, lstanbulda
h 1 doktor kesafeti, Türkiyenin 
eınen hiç bir yerinde yoktur. Bu

na rağmen Anadolunun bir çok 
'ehirleri, kasabaları doktor ihti
iaciyle kıvranmaktadır. Mektep
ben çıkan doktorlarımızın lstan-
~lu terkedememeleri; maişetleri

nıİ nüfus kadrosu esasen çok da
ha mıf olan bu tehirde aramaları, 
enı stanbulda doktor kesafetini 

;~ ~innetice itsiz doktorların ade-
1 ını arttırmakta, hem de Anado
u tehirlerini doktorsuz bırak
lnaktadır. 

Filhakika ceplerinde beş kuru
ju bite olınıyan doktorların bu
tınduğu bu şehirde, kapılarında 
sıra ile nöbet bekliyen hastalara 
llıalik ve herkesten avuçlar dolu
•u Para kazanan bir doktorlar 
ıc Umresi de mevcuttur. 
I Doktorların yoksul olan mes
~taşlarına yardımlarını pek ma
d l. ve necibane bir hareket adde
ı/ı·ız. Yalnız aklımızın ermediği 
ır nokta var ki, o da reçeteye il

la~ edilecek pulun parasının ki
:ın tarafından tediye edileceği

ır. 

. Eğer bu, pul parası, yahut vi
hıte Ücretlerine zam suretiyle inti-

aen yine halkın cebinden çıka
Cakıa, bunu, el kesesinden miras
Ye.d!lik şeklinde tasvirden kendi
:ızı alamayız. Ve buna hiç bir 

0 ktorun hakkı olmadıaını ve ola 
llııyacağını açıktan açığa beyan 

. ederi:ı:. 
l Salahattin ENiS 

inkılap sergisinde 
ressamlarımız 

. Ankarad'a cümhuriyetin onuncu yıJ
dDnümü münaaebetile halkevi merkezin
de açılan inkılap ıergiaine bir çok res
•amlar eıerlenle ittirak etmiılerdir. 

Ekseriyetini gençler teşkil eden san
lltkarlanınızın eserleri her gün kalaba
~ bir ziyaretçi kütlesi tarafından gezil
Ilı elr.ıe ve inkılaba ait olarak hazırlan
ı...'! bu eserler herkes tarafından çok 
"9ı•nilmektedir. 
]L. So;rgide teşhir edilen eserlerden Çallı 
""ahim Beyin "Y aıak,, tablosu gerek 
i::;~u, gerekse teknikteki kuvveti iti
ı,· le etrafında en çok takdir toplayan 
.. ~· eserdir. llhami Beyin "Cengizin 
~~ayi öldürüıü" Ziya Beyin (Atil
labJ •ı, Elif Naci Beyin "Gazi,, isimli · 
tul oau, Cemal Sait Beyin (lzmirin kur
ete 11fU~ Zeki Faik Beyin "lnkdap ,, eser
l'iil rlerı , Zühtü ve Nusrat Beylerin ba
lı Yelleri, Halil lbrahim Beyin "Cep
~ ta,ıyan kadın,, ı , Hamit Necdet 
(ZYın "26 ağustos sabahı., Sami Beyin 
ı.,:Yhekler) i serginin beğenilen eser
i llleyanındadır. Sergi on gün müddet
e açık bulunacaktır. 

-o--

lskenderiye seferleri 
ayda ikiye indirildi 

.ı.,. Denjz yolları işletme idaresi tarafın
ferl ~a!'tırılmakta olan lskenderiye ıe
la •rının ayd'a ikiye indirilmesi karar
tı!.""' ve kararın tatbikine başlanmış-

( """'.' --.;B;..O.;;...;.:R...::S;..:.A.:..__1
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Azami tarife ---
ispanyaya karşı bun~ 

başlandı 
ispanya ile aramızdaki motus vi

vendi, bugünden itibaren meriyetten 
kaldırılmııtır. Bugünden itibaren İs • 
panya müvaredatına azami tarife tat .. 
bikı lüzumu gümrüklere bildirilmİ§tir. 
Tarafeyn araaında yeni bir itili.f içip 
müzakerat cereyan etmektedir. 

ilk rapor verildi 
lktısat vek&letinin, ıruntaka ticaret 

müdürlüğünden, mıntakanın ticari ve 
iktısadi vaziyet ve faaliyeti hakkında 
h..- hafta bir rapor İstediğini yazını§· 
tık. Bu hususta Ticaret odaaı, ofisi 
ve diğer alakadar teıekküllerden alı· 
nan maliimata m~steniden hazırlanan 
ilk rapor, dün akşam vekalete gön 
derilmiştir. 

Peşte sergisine iştirak 
Peşto:de mayısın dördünden 14 Üne 

kadar açılacak beynelmilel sergiye 
ittirakimiz için Peşte sergisi müdürü 
M. Etyen Ho!lossi lstanbul Ticaret o
dasile temaslarda bulunmuıtur. Oda· 
da Turing klüp ve belediyenin de it· 
tirakile yapılan bir içtimada bu me • 
aele tetkik edilmittir. Sergiye iştiraki
miz için teıebbüsaıta bulunulmakta • 
dır. ·· .:J.~ 

Ankaradan gelen buğday 
Dün borsada buğday üzerinde ol

dukça muamele olmuştur. Anadolu ve 
Trakyadan dün §ehrirnize 136 vagon 
buğday gelmiştir. 

Almanyaya yumurta sevkiyatı 
Almanyaya tenzilatlı tarifeden is -

tifade edilerek yumurta sevkiyatı müm 
kün olup olmadığı Ticaret odasınca 
tetkik edilmiı ve buna iınkan görül
m.Ü§tÜr. Bu hususta hazırlanan rapor 
vekillete gönderilmittir. 

Türkiye - Yugoslavya ticareti 
Yapılan tetkikata nazraan, Türk -

Yugoslav ticaret münasebab son se -
nelerde azalmıtşır. Tarafeyn arasın • 
da bir ticaret muahedesi akdi için te
tehbü•ler vuku bulmuıtur. Mıaıra da 
son senelerde ihracatımızın azaldığı 
görülmektedir. 

Yeni ölçüler 
--o---

Hazırlıklar devam ediyor, 
buhran olacak mı? 

Yeni ölçü ve ayarların tatbikatına 
ait hazırlıklar çok ilerilemiştir. Dün 
kendisile görüşen bir mubarririmi
ze, İstanbul mıntakası ölçü ve &yaı· 
baş müfettişi Kudret Bey aşağıdalci 
beyanatta bulunmuştur: 
"- Kanunun tatbikına ait iktısadi 

işlerle me§gul oluyoruz. Memleketin 
bütün mıntakalarında teşkilat ikmal 
edilmiştir. Mınta)<a müfettiıleri, bir iki 
gün daha lstanbulda kalarak stajla -
rnıı ikmal edecekler ve müteakıben 
mıntakalarına hareket eyleyecekler • 
dir. Siparit ettiğimiz normal aletleri· 
miz kısmen gelmiş ve dahilde iınal e
dilen kilo, metre ve terazilerin mua
yenesine ve normal aletlerle tatbik ve 
mükayeaesine baı1anmıştır. 

Nizamname mucibince 1 kAnunu
•anide bütün ölçüler ve tartılar ayar
lanmış olacaktır. Bu müddetin hita -
mından .sonra i.yarla.nmamıı ölçü ve 
tartılar için nizamname muhtelif ce -
zalar tayin etmiştir. 

Elektrik ve su tirketlerinin saat
lerine gelince, bunlar esaaen siste .. 
metriktir. Asıl sistemmetrik olmayan 
ölçüler, okkalar, litreler ve em.alidir. 
Şimdi bu kısımla meşgul oluyoruz. 
Diğerleri için de aletler aipari~ edil -
miştir. lktısat müsteşan beyin refa
katindeki arkadaşımız bunlan müba
yaası için Avrupada bulunmaktadır. 

Bu aletler geldikten gonra elektrik, 
su ve emsali saatlerin muayeneıine 

ba§lanacaktır. Diğer ölçü ve tartıla -
rın dahildeki imalatı, ihtiyaca tama -
men kifidir. Aaıl ıayanı arzu ve tav
siye olan nokta, esnafın ve bütün ali.
kadar müesseselerin son dakikayı bek 
kmeden ihtiyaçları olan ölçü ve tartı
ları §İmdiden siparİf etmeleridir. Ma
alesef, ekser eanafm son dakikayı bek 
!edikleri ve siparq vermedikleri görü
lüyor .. Bu, son günlerde imalit mües
::e:;E.lerini sipariş tehacümü karıısın .. 
da bırakacaktır. Bunun neticeai ola • 
rak bunlann muayeneai ve iyarlan -
ması için teşkilatımız da tehacüm 
karşısında kalacaktır. Bu da, karışık· 
lığı mucip olacaktır. Bu hale meydan 
k.ılmaması için, alakadarJann şimdi· 
d<n siparişlerini yapmaları, kendi r'.\'n 
faatleri icabı olduğunu söylemek iste
ı·im.'' 

TUrk kömUrleri Suriyede gUm
rUk resmi vermiyecek 

Suriye - Lübnan hükumeti Türkiye 
müvaridatı maden kömürlerine yakın 
zamanlara kadar yüksek &"Ümrük res
mi. almmalıtadır. FçHıı;,. sefareti tara
fından Hariciye vekaleti vaoıtasile ya
pılan tebligattan 30 eylul 1933 tarihin
den itibaren Türkiye müvaridatına Suri
yenin C~ıniy.eti Akvam tarifesinin tat
biki takarrür etmiıtlr. 

Cemiyeti Akvama dahil bulunan mem 
kketlerden Sııriyeye ithal edilmekte o
lan maden kömürlerinden gümrük res
mi alınmamakta olduğwıdan mezkUr ta
rihten sonra Suriye gümrüklerince 
Türk maden kömürlerinden de resim is
tifa olunmıyacaktır. 

Vapurcular 
Ali Rıza Bey dün akşam 

Ankaraya gitti 
Milli vapurculuk §İrketine giren 

vapurculann. vapurlarının ıirkete fe
rağ muamelelerinin tescili deniz tica
ret müdürlüğünce ikmal edilıniştir. Bu 
nun üezrine, şirket mümessilleri, de -
niz ticaret müdürlüğünden bu husus
ta aldıkları tezkere ile Devlet De • 
nizyolları işletme müdürlüğile muhte 
if batarın aralarında takıimi için te
masa gelmiılerdir. Devlet Denizyol -
ları idaresi, ilk olarak müzakere edi
len Karadeniz hattına, kendisinin haf 
tada üç posta tahrik etmesini ve §İr -
kete de haftada bir poata t_ahsisini i -
leri sÜnnÜ§tÜr. Bunun esbabı mucibe
si olarak, idarenin malik olduğu va
purların tonaj yekllnunun, şirket va .. 
purlarmın tonaj yekunundan çok faz
la olduğu kaydedilmİ§tİr. Şirket mü -
messiJleri ise, evvelce Karadeniz hat .. 
tına hususi vapurculan haftada üç ve 
mülga Seyrisefain idaresinin bir va .. 
pur işlettiklerini söyliyeerk buna ya
nll§mamı§lardır. Bu suertle müzakerat 
akim kalmıştır. 

Kanun, bu içtimaı derpiş ettiği için 
böyle bir vaziyet husulünde mesele -
nin lktısat vekilletinde teşekkül ede
cek bir komisyonca tetkik ve hallini 
amir bulunmaktadır. 

Tarafeyn müzakeratının inkıtaı ü -
zerine veki.letin iıe müdahale ve me
seleyi halletmeai için Devlet Denizyol
ları müdürü Sadettin Bey Ankaraya 
gitmiıtir. Ayni suretle ~irket meclİ•İ 
idare biirnci reisi Sadık zade Ru§en 
ve reis vekili Tovil zade Hafız Beyler 
de evvelki akıam Ankaraya gitmiıler
dir. Vaki olan davet üzerine dün ak • 
§am Milli vapurculuk ıirketi müdürü 
Ali Rıza Bey de Ankaraya hareket 
etmiştir. Ankarada vekalette tarafey 
nin iştirakile muhtelif hatlara iki te
şekkülün işletecekleri vapurların a -
dedi tesbit ve hatlar taksim edilecek
tir. Milli vapurculuk şirketi ancak bu 
taksimattan sonra vapur İ§letmeğe baş 
layabilecektir. 

Dün kendisile görüşen bir muhar
ririmize, milli vapurculuk §İrketi mü
dürü Ali Rıza Bey, kısaca demiıtir 
ki: 
"- Hatların taksimi işinde Devlet 

Denizyollan idaresiel anlaşılamadı. 

Mesele, İktıoat vekaletine İntikal et • 
ti. Şirket meclisi idare reisleri gİtmiı
lerdi, beni de çağırdılar, Müzakerata 
iştirak çin iAnkaraya gidiyorum.'' 

Diğer taraftan şirkete ginniyen va. 
purcuların da Ankarada bir heyetle
rı bulunmaktadır. Ankarada, bu kı-

Poliste 

Aftan kurtulanlar 
Bazılarının vaziyeti Veka

letten soruldu 
2335 numaralı af kanununa göre, 

mahkilmlarm vaziyetini tetkik eden 
ve müddeiumumi muavinlerinden mÜ· 
rekkep olan beıer kitilik heyetler dün 
de hapishane ve tevkifhane binaların
da mefgul olmuşlar, dosyaları tel • 
kik elmltlerdir. 

Dün lstanbul hapisaneıind'ıen iki 
kafile halinde ilcisi kadın olmak üzere 
53 kişi tahliye edilmitlerdir. Bunla -
nn ekaeriai yankesicidir. İçlerinde iki 
tane de on beşer seneye mahkı'.im o
lan vardır. Bunlardan biri Bedia İs
minde bir mektepli kızı öldüren F ik
ret Efendi, diğeri de Kirkor ismnide 
Rus tebaasından bir Ermeniwr. Hapis 
hanede mahpus bulunan ilci tarikati sa 
Jahiyecinin vaziyeti tereddüdü mucip 
olmııt, bunları affe dahil olup olma -
dıkları Adliye vekaletinden gorul • 
muıtur. Dün müddeiumumi muavin • 
]eri müddeiumumi Kenan Beyin reis
liği altında toplanmıılar ve af kanu • 
nunun tereddüdü mucip olan maddele 
ri Üzerinde görüşüp kararlar ittihaz 
etmiılerdir. Bazı avukatlar müddei • 
umumiJiğe müracaat ederek rüfvet ve 
renlerin de tahliyesini istemitlerdir. 
Fakat irtita suçunun tekemmül ede -
bilmesi için rüşvet vermit olmak ta i
cap etmektedir. Bunnu ıçin bu nokta
da tereddüdü mucip olmuı ve S<Jrul
muştur. 

Bütün hapishanede tahliyesi icap 
edenlerin 250 yi tecavüz etmiyeceği 
.anılmaktadır. Bunlardan 130 u cu -
marteıi günü 35 Ü de dün tahliye edil 
diklerine göre geriye 65 • 70 kiti kal
mış olmaktadır. 

Tevkifhaneden dÜn ancak 3 • 4 ki
şi tahliye edilebilmittir. Beter kişilik 
heyetler dün olduğu gibi bu gün de 
tetkikatlanna devam edecekler ve 
tahliyesi icap edenleri bırakacaklar -
dır. 

Kanunun mahkemelerde de tatbi
kma başlanmıştır. 3 seneye kadar ce
za verilmeıi ica peden suçlann suçlu· 
ları serbest bırakılacağı ve davalarına 
bakılmayacağı için bütün davalar İp
tal edilecektir. Ancak sabıkalılar af. 
ten istifade edemiyecekleri İçin bun
ların sabıkaları olup olmadığı zabıta
dan ve hapishaneden gorulmaktıı_dır. 
Bunun için dÜn hemen hemen bütün 
davalar suçluların sabıkaları olup ol
madığı sanılması için talik edilmİ§ • 
tir. 

9IDl vapurcuları da §irket karşısında 
vaziyetlerinin tetkik ve bir neticeye 
raptedilmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Şile soyguncuları tutuldu 
Adapazarında tutulan şakiler de 

Şileye getirildiler 
Bayramdan evvel Şilenin Heciz kö- 1 vala doldurarak çıkarken devriyeler ta-

yünden yedi kilometre ileride seyyar rafından yakalanıruıtır. 
pazarcı Akif, ve Karakaş Efendiler fe- 1 Y aıann §İmdiye kadar faili bııluna-
ci bir tekilde öldürülmüşlerdi. mıyan müteaddit deniz hırsızlıklarile 

Bu cinayete ait bütün tafsilatı ve ka- alakadar bulunduğu ve kendisinin baş-
tillerden dördünün de o vakit yakalan- ka arkadaıları da olduğu anlatılmıştır . 
dıklarını yazmııtık. iki katil de Ada- Evlere sobacı dı'ye gı'ren hırsız 
pazarlı ve hırsız takımından olup Ada-
pazarına kaçmııtı. Madam Mari isminde blr .kadın ev-

Şile müddeiumumiliği buııların ya· velki gün evine soba kurdurmak iste-
kalanmaları için tevkif müzekkeresi kes.. ıni:ı ve Yani İsminde bir adam kendi
miıti. sinin sobacı o]duğunu söyliyerek ma .. 

dam Marinin evine gitmiştir. 
Adapazan jandarma11 bu şerirleri Soba kurulup yani evden çıktıktan 

yakalamış ve dün Şileye getirmiştir. sonra madam Mari odadaki konsolu a-
Bunlann isimleri Rüttü ve llyastır. çınca bilezik, yüzük ve saire gibi bir-

Heciz köyünden olan dört maznun da ç~k eşyasının a§rrılmış olduğunu görmüş 
Şakir, Zahur , Safer, Alidir. tü!'. Madaı;n Mari polise müracaat et-

Tahkikat bittikten sonra suçlular mış .ve Yanı yallalanmııtır. Yaninin böy 
adliyeye verilecektir. le bır kaç yere daha girip hırsızlık yap-

Danizde bir ceset bulundu tığı anıaşılmışıır. 
Dün sabah saat yedide köprünün Üs- Bir kaza 

küdar iskelesinde denizde ölü olarak 
bir adam görülmüştür. Yapılan tahki· 
katta bu şahsın Seyrisefainde çarhçı 
mütekait 65 yaşında Mehmet Şevket 
Efendi olduğu ve mağrukan öldüğü an
laşılmıştır. Bu hususta tahkikata baş
lanmııtır. 

Otomobil çarptı 
Eminönünde gitmekte olan asker 

Veysel Efendiye, 3158 numaralı şoför 
Veys.elin otomobili çarpımı, aaker Vey
sel elendi yaralanmıı, hastaneye kaldı
rılmıttır. 

Esrarkeşler yakalandı 
Vedat ve Hasan isimlerinde iki ki

tinin Lalelide yangın yerleri anaında 
küçük bir mahzen harabesinin üzerini 
kapatarak burada eorar içinnekte olduk
ları haber alınmış ve zabıta o civarı kon
trol altına almııtır. 

Mahzenin içir>de Vedat ve Hasanla 
diğer bit;. ka~ kişi kabaklarla esrar çe
lerken curnw meşhut halinde yakalan· 
mıtlardır. Bir kaç paket te esrar bul
muşlardır. 

Mavnaları soyan yakalandı 
Muhtelif sahillerde gemi ve mavnala· 

ra dadanmış ve bir çok eşya çaldığı hal
de izini kaybettirmeğe muvaffak olan 
Yaşar İsmindeki bir deniz hırsızı evvel
ki gece Yağkapanı sahilinde Kamil kap
tanın gemisine girerek eline geçirdiği 
eşyayı topladıktan sonra diğer bir mav
nayı da soymuş, ve üçünçü olarak Ahmet 
kaptanın gemisine girmişti. 

Y &§ar burada da bulduğu eV'ayt çu-

Vakit gazetesi sermürettibi Hayri 
Beyin Üzerine idarehanenin demir ka~ 
pısı dii§erek ağır aurette yaralanmıfbr. 

Unkapanı köprüsü 
. Bayram münasebetile üç günJenbe

rı. Unkapanı köprüıünden geçen otomo
bıller ve arabaların miktarı çoğalmış
tır. 

Bel~~ye, Unkapanı köprijsünün dö
§emelerını, dubalarını tamir ettirmiı üç 
aydanberi köprünün üstünden gelip '~eç
me temin edilmiıtir. 

Belediye, Unlcapanı köprüsünün as
gari yirmi beş sene mukavemet edecek 
derecede ~~_irine karar verdiğinden 
934 ıenesı bııtçesine de tamirine devam 
çin tahsisat koyacaktır. 

Gazi köprüıü inşa edildikten sonra 
Unkapanı köprüsü Halicin -diğer bir 
noktasına nakledilecektir. 

Vebayı bakari rok 
Mezbahada dört senedenheri kesi

l~n ~ayvanatta ve yapılan tetkikat ne
lıcesınde memleketimizde vebai bakari 
hastalığınd.~n eser kalmadığı anlaıılmıt· 
tır. Bu~. cumhuriyetin ilanındanberi ya
pılan mutenıa_di mücadelenin neticesi o
larak telakki ediliyor. 

Yeni telsiz istasyonu 
Telsiz şirketinin O&maniyede vil -

cude getirdiği kısa mevcebJj telıiz is
tasyonunun bugünlerde tecrübeleri ya 
pılarak muvafık çıkaraa tesellüm edi
lece~tir. ~un';' müteakıp şirket, bura
dakı faalıyetine nihayet verecektir. 

Mahkemelarda 

Katil Zafer 
Af kanunundan istifade 

ediyor 
Şehremininde Arap Mehmedi öl 

dürmekten suçlu olarak evvelce Ağır 
ceza mahkemesinde 15 sene bapıe ve 
bin hru tazminata mahkiım olmuştc. , 
Temyiz mahkemeai bu karan bozmu~, 
Zafiı in yeniden yapılan muhakemıe&İ 
de dün neticelenmİ§tir. 

hiıkimler muhakeme neticesinde ea 
ki kararlarında ısrar etmişler, ancak 
af kanununun ilk tecellisi olmak Ü -
zt!l'P. bu kanunun dördüncü maddtsi 
mucibince 15 seneye mahkUm o l~:.: 
Za{ııin cezasının bet senesinı affet -
mişlerdrr. Zafir on sene hapu yata 
cak, ~in lira tazminat verecek tı r .. 

Hasan tekrar mahkum oldu 
233!'> numaralı af kanunundan is

tifade ederek cumartesi gÜnü tahliye 
edilen ~· .,nkesicilerden Kamil oğ!u Ha 
san evyelki gün kalabalık bir tram -
vayda yankeaici.lik yapar ve bir za -
vallının 300 lirasını çaJarken yakn • 
lar.r.ruıtır. 

Karni! oğlu Hasan dün derhaı mah 
ken..eyt-: sevkedilmif, ve muhakem~ ~ 
diln1;ştir. Hasan cürmü .sabit oldcgu 
için ~ ay hapse mabkilm edilmiş H t .
kifaıaneye gönderilmiıtir. 

Tevkifhane müdUrlUgU 
Sulh hakimliğine tayin edılen as•i · 

ye mahkemeleri baş katibi Avni B. 
ayni zamanda tevkifhane müdür~üğü 
vazitesini ifa ediyordu. Mumaıleyh 
su h hakimi olunca bu vazife inhilal 
c!nıiş, yerine tevkifhane ba§katibi A
ziz B<-y tayin edilmiştir. 

Adliyede tayinler 
Af kanunu münaaebetile yeni vazi 

Ceieı·ine ba§almaları teahhür cclen 
mürldeiumumilik baş muavini Hikmet 
Bey dünden itibaren üçüncü ceza n11\h 
kemesi riyasetine, altıncı istintak hi
kimi Salih Eaat Bey müddeiumumi baş 
ıınuavinliğindet hukuk aza&ından f'Au
hictin Bey de altıncı iatintak hakimli
ğir.c!cn bilfiil çalıımaya ba§lamı§ '.~r -
dır • 

Eroin kaçakçıları 
Bayramdan bir gÜn evvel Kurtu • 

luıta meydana çıkarılan gizli eroin i
malathanesi ile alakadar ihtiyar tilki 
namile manıf beynelmilel kaçakçı 
Vaailaki ile İsmail Bey, Petro, Kirya
kiçe ve kıZJ mevkufen sekizinci ihti
sas mahkemesine aevkedilmiılerdir. 

Muhakemelerine yakında baılana • 
caktır. 

limon kralının muhakemesi 
Limon kralı Diyanıandi Efendi ve 

rüfekasının muhakemesine dün seki
zinci ihtisas mahkemesinde devam e
dilmi§tir. Dünkü celıede ehli vukuf ra 
ponı okunmuş ve bazı kimselerin ma 
lilmatına müracaat olunmu§tur. Muha 
kemeye başka gün devam edilecek • 
tir. 

Asansör kazası 
Dördüncü Vakıf hanının asansörü

ne •ıkıtarak ölen Cerrahpaıa hastaha 
nesi eczacısı Ragıp Beyin oğlu Naci 
Ragıp Efendinin vefatının §Üpheli ol
duğuna dair müddeiumumiliğe müra
caat edilmİ§tir. Müracaat yapan Naci 
Ragıp Efendinin pederi Ragıp Beydir. 
Ragıp Bey oğlunun kendi hatası yü. 
zünden değil, asansörün bozukluğu 

ve asansörü İ§letenlerin dikkatsizliğı 
yüzünden kazaya uğradığını iddia et
mekte ve bunun için de tahkikat ya
pılarak faillerin ve mesullerinin mey
dana çıkarılmaaıru iatemiıtir. 

Kaçakçılık davaları 
Gümrükte manifesto harici eıya 

çıkarmaktan suçlu Pehlivan zade Fa
ik Beyin muhakemeıi dün dokuzuncu 
ihtisas mahkemesinde yapılmıştır. Fa
ik Bey bu eşyanm Yunanistanın La • 
varyüm gümrüğÜne gitmekte olduğu
nu ve buraya yanlışlıkla ithal edildi
ğini söylemi§, muhakeme sefarethane 
vasıtasile keyfiyetin Lavaryüm gümrü 
ğünden sorulması için ba§ka güne bı
rakılmıştır. 

• Bartında tütün kaçakçılığı yapan 
Tilki Hüs~y~ lıtanbula getirilmif, do 
kuzuncu ıhtıaaa mahkemesinde mu -
hakeırieaine baılanılmıştır. Hüseyin 
cürmünü inkar etmektedir. Muhake • 
me keyfiyetin mahallinden tahkiki ı
çin baıka güne bırakılınııtır. 

••••dı:r•d• 

T erkos tesisatı genişledi 
Terkos tesisatının ve boru ıebekeıi

nin geniılemeıi Üzerine lstanlYJI ihtiya
cı daha fazla temin edilmeğe başlanmıı
tır. Terkos lstanbula günde (3) bin 
metr~ ~hı 111 _vermeğe baflaınıştır. 
Taksımdeki Taksım havuzu in§aatı ta
mamen bibni,tir. Evvelce geceleri su 
verilemiyen bir çok mıntakalarda gece 
gündüz su verilıneğe başlanmıştır. Ya
,,Uan ıslahat projesine göre bir sene son
ra şehre verilen bugünkü su miktarı 
bir misli daha arttınlacaktır. 

Belediye lokantasında 
Belediye lokantasının üstünde yeni 

açılan salon daha ziyaı!e tezyin ve tan
zim edilerek burada belediye memuı·la
rının ni§an, düğün gibi meraaimlerini.n, 
yapılması takarrür etmiıtir. Bu gibi me
rasimler burada çok ucuza mal ettiri
lecektir. Belediye kooperatifine aza o
lan memurlar için daha fazla tenzilatlı 
tarife tatbik edilecektir, 

1 

ICUl.A.&. ~ - .......... . 
On yıl bir asra bedel. .. 

Oç gün üç gece süren büyük 
bayramımızda yüzlerce vecize o • 
kuduk, Bunlar arasından bir ta • 
nesi de şu idi: 

"On yıl bir asra bedel!" ... 
Arkadatlardan biri vecize hak

kında fikrimi öğrenmek istedi: 
- Ne gü:ı:el •eğil mi? Manalı 

ve kuvvetli bir söz •• On yıl bir as
ra bedel •.• 

Ben, tereddüt etm~den: 
- Hayır! dedim. belki güzel 

amma, yerinde değil ! 
- Amma yaptın ha... Neden 

yerinde olmasın? .. 
Cevap verdim: 
- "Asır" kelimesile herhalde 

eski Osmanlı imperatrrlugu tkv -
rinde geçen asırlar kaııdedilse ge
rek... Çünkü cümhuriyetimizin on 
seneden fazla mazisi yok .. 

Ve ilave ettim: 
- Osmanlı hükumeti zamanın

da her on senede hir vatan parça
sı kaybederdik. Her yüz senede bir 
iklim elimizden giderdi. Cümhu • 
riyet rejiminin ilk on senesinde 
memleket, ba,tan başa ihya edil
di. Demiryollarile birlettirilen a • 
nayurtta uzaklık yakınlık mefhu
mu kalmadı. Eski devirde, her ge
çen sene bizi inkıraz uçurumuna 
bir adım daha yakınlaştırırdı. 

Yeni devirde, her arkada bırak. 
b;jımız yıl, yenisi için bize kuvvet 
veriyor. 

E .... Azizim •• insaf et .. Böyle bir 
on vıl, öyle bir asra, nasıl bedel o
lur? ' 

·-' M. SALAHA TilN 

M•erlfle 

Ders ne zaman? 
Kadro ders başlangıcında 

ilan edilecek 
Üniversite İçin kendilerile mukave

le yapılan üç ecnebi profesör daha dün 
şehrimize gelmiştir. Şimdiye kadar şeh· 
rimize gelen ecnebi profesörlerin adedi 
on bete baliğ olmuştur. Gelecek hocala
rın mecmuu (30) dur. 

Derslere 11 teşrinisanide başlanaca
ğı için o vakite kadar bütün ecenbi pro
fesörler gelmiş olacaklardır. 

Üniversite kadrosu t&mamen ikmal 
edilmiştir. Kadronun ders başlangıcın
da ilan edilmesi ümit edilmektedir. 

Gıdasız çocuklara yeme,< 
tik mekteplerdeki gıdasız çocuklara 

dünden itibaren Hilaliahmer cemiyeti 
tarafından öğle yemeği verilmeğe baş
lamıştır. Bu sene bin talebeye haftada 
dtirt gün yemek verilecektir. Cemiyetin 
varidatı sene orlas1nda artacak olursa 
yardım edilen talebe adedi arttırılacak· 
tır. 

lstanbul Amerikan kolecinda 
müsamere 

Cümhuriyetin onuncu yılı ınünasc• 
betile lstanbul Amerikan Kolecind"' 
Türk Talebe ceıniyeti tarafından par·· 
lak bir müsamere verilmiıtir. Müaa
mereye istilil ve onuncu yıldönüınö 

marşlarile ha§larunış, Rünettin Bey ta
rafından bir hitabe söylenmi§, Kahra 
man piyeıi temsil edilmiştir. Bunlar
dan maada Karadeniz dansı, Zeybek 
dansı, Faruk Nafiz Beyin bilhaua 
Kollec için hazırladığı "Yüzüncü yıl
dönümü'' nü Kız kolleci son smıf ta~ 
lebeai oynamış, istibdattan kurtulup 
Cümhuriyete kavu§mayı temsil eden 
temsili rakıa ta alkışlar toplatmıştır. 
Müsamerede mektep müdürü tarafın
dan bir nutuk söylenmİ§, Amerika ve 
Türk inkılabı mükayese edilerek ara
da benzeyişler tebarüz ettirilmiştir. 

-----,··~----

Rapor hazırlanıy<H' 
Üç gün devam eden cümhuriyet bay. 

ramı bitti. Dünden itibaren claireler 
ve mektepler açılmıştır. Cümhuriyet 
bayramı münasebetile yapılan tezahü
rat hakkında fırka umumi katipliğiğ 1 s
tanbul kutlulaına komitesinden bir rapor 
istemiştir. Komite bu raporu dünden i
tibaren hazırlamağa başlaını,tır. 

Raporc!a şehrin her tarafında yapı
lan merasim, tezahürat, geçil resmi, haı 
km heyecanı, tezyinat ve saire tesbit e
dilecektir. Rapor bir iki güne kadar 
gönderilecektir. 

Ciimhuriyet bayramı münasebetile 
Ankaraya giden lstanbııt izcilerinden 
bir kısmı şehrimize avdet etmişlerdir. 
Bir kısım iu:iler de bu sabah gelecekler• 
dir. 

Bayram münasebetile yapılan tezyi· 
nat dim de kaldırılmaınııtı. Şehrin her 
tarafı süslü idi. Şehrimizdeki vesaiti 
nakliye tirketleri dün sabahtan itiba· 
ren tenzilatlı tarifeyi kaldırmıılardır. 

Devlet demiryolları tenzilab daha on 
bet gün sürecektir. Bayram münasebea 
tile §ehrimize misafir gelen köylüler. 
dÜn köylerine dönmüşlerdir. 

Vlllyetla 

Ziraat sergisi 
Ziraat sergisini dün de bir Ç")k kim

seler gezmiştir. Bu meyan~a bilhassa 
mektep talebeleri toplu bir halde gez
miş ve kendilerine sergi hakkında i
zahat verilmiştir. 

Daireler açıldı 
Dünden itibaren daireler açılmıı

tır. 
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Gaz muharebeleri 1 

Gaz hücumlarına karşı ne yapmalı? 
3 

ıtuslar; ırazdan korunma tedbirlerini 
ahalinin terbiyei münferidelerini ilerlet
mek suretile temin ettikleri halde, Fı·an· 
sızlar ayni yolu kanuni esaslar dahilinde 
takip etmektedirler. Fransızlar, hususi 
tedrisat, matbuat vs, kalemler vasıtasile 
ahaliyi tenvir etmekte ve bombadan mah
fuz sinema, hal ilh. gibi inşaat ile bu na
zari esasatı ameli sahalara intikal ettir· 
mektedirler. Daha 1924 senesinde intişar 
eden Dahiliye Vekaletinin bu husustaki 
nizamnamesi, sivil ahalinin, demiryolla
rı memurları ile memlekette mevcut bilu
mum fabrikalar amele ve memurunun, 
düşmanın bir hava taarruzu halinde itti
haz edecekleri şahsi korunma tedbirleri
ni ihtiva etmektedir. Mülki memurlar, 
ahalinin .eaz taarruzlarrndan korunmala
rına müteallik tedbirlerden mes'ul addo
lurlar. Daireler, muallimler ile gazdan 
korunma vasıtalarmm tedarikini deruhte 
ederler. Hükumetin himayesi altında te
şekkül eden hususi cemiyetler tehlikeli 
mıntakalarda yüzde 10 nisbetinde yedek 
maskelerle birlikte lüzumu kadar 
gaz maske1erinin idha.rını deruh
te .. ~erler. itfaiye teşkilatı, tah
tı tehl"k•de bulunan mıntakalarda ise, 
ask,.ri devair, sivil ahalinin maske talim
leri ile iştigal eder. Bundan itfaiye teşki· 
li.t1na gazlanmı$ olan mıntakalarm gaz
lardan sureti tathiri talim ve tedris edilir. 

Bütün bu tertibattan maada, Fransız· 
)ar. Parisin. hava taarruzlarmdan vikave
'si İçin, gizl,,.nmesi hususunda büyük mik
yasta tecrübeler yapmışlardrr. Bunlar 
meyanında, sıravari tertip edilmiş. ase
tilen l~mbalarıle umumi caddeler hale· 
kmda düşmanı ii\fal, şehir haricinde şeh
rin haşlıca mahallerine mümasil İnş.aat 
ilP düşmanı yar\lıŞ hedeflere imale el:mek 
gibi hllsuslar bilhassa zikre şayandır. 

Bir d~ şehirlerin sislenmesi nazarı
itibare alınm"ştır. Büyük bir şehrin sun'i 
sis perdesi altında bırakılması, gerçe düş
man t;:ıı .. ,,rr:t ..... lf"ri ;,.;n c:.fflri .... kalahahk . ..,.,u 
tena noktalanna bomba isabet ettirmele
rine mani olabilirse de şehrin, bütün hu
tutu umumiyeıini düşmana pişkeş çek
mek gibi büvük mahzu-ru da vardır. Bun
dan maada. hiivük sehirlerin sislenmesi 
fı'avet müşküldür. 2 . 3 saat devam ede
biJf'cek bir ~'"' perdP~İ teşkil için bir kilo
metre murabbaa takriben. 21 ton mikta
rJıı'1!:\ si"' vapacl'lk maddeikimyeviye ta .. 
Zm"ld'r. Maamafjh bu şekil tesettürün is
tik!,,.( harplerinde korunma balonları ve 
tr-vlr;f 1\curtmaları Jribi vesaiti muavene 
ile birlikte h'!\rp cr-pheleri gerilerinin mü
d'fa" vasıtalarından birini tetkil edece· 
ğirıe kı\naat vard!l'. 

1 noiltf"rede hücum tavvarelE"rinden ma
ada bunJara muavin olc:ıh~lecek ti.li hava 
taarru7.l~r1rı:ıı karsı müdafaa vasıtala
rının ink;~~file u*ra§ılmaktadır. 1 ngiliz
IPr. c;İvil ""'a.linİ'l tayyare taarruzları hak
kında esaslı m"lumat edinmelerine has· 
saten ehemmiyet vermektedirler. Mes
k•.,lerd~ '"vyare taarruzlarına dair mun· 
tazam tedri<at vat>11maktadır. Daha U
mumi harbin 1917-1918 senelerinde in
ti~~r eden yevmi 17azetf"ler. hav11. taar
Y"""lA.rına maruz kalan ine-iliz milletinin 
ihtisal".atına tercüman olarak bu gibi ta
,. .......... J"r'"' ""'"'"'m::t. t""kerrür etmemesi için 
hi1k1~rneti a,..;1f>-n ittihazı tedabire davet 
etm,.kt~ ;ııı1;. Harp e~naıı;rrıda alınan müs
tacel tertibal•n ade.mikifaveıini 1tören 
t~::.~uz mmtakası ahalisi. hükUmeti ma
hallivevi acz ve mesk~netle itham etmiş 
ve bütil" san"ör tazvikine raimen,_ i.de
tıı mevzii ihtilaller bile bat ıı-östermekte 
h11t,,"muştu. 

1 st• bu ahvalden hakiki bir deı-s almıf 
olan ln"'ilizler, muayyen senelerde Lon
dr::,, clvsıırınd~ va.pdan manevrelere ahali
njn ,......ühim bir kısmını da iştirik ettire
rek. lJmumi harpten bugüne kadar, mü
teaddit ıenel,.rdenberi, Londranm hava 
taarr•-zlarından vikayesi için, havada ve 
karAil" alınan müdafa lertibbnın, dere· 
cei kifvesi hnkkında milletinin kanaat 
ve ~mniyetini İstihsale çalışmaktadrr. Bu 
tedabir mevanında. taarruz halinde Lon
drcııı'"T1'1. icabında k3mi1~n tahliyesi de na
zarıitibare alınmıştır. lngilizler tarafın
dan bu hu•usta alınan tedbirlerin hututu 
umumiyesi hemen §U suretle hü18.sa edi
lebilir: 

1 - Düsman tayyarelerinin taarruz is
tikametlerini ve bunlann miktari)e ne 
cins tayyarelerden mürekkep olduklarını 
vaktinden evvel ihbar edecek tarassut ve 

ihbarat müfrezeleri; 
2 - Tayyare taarruzlarında ahalir.!n 

müçtemian iltica edecekleri büyük sığ
nak mahal1erinin tayin ve tespiti; 

3 - Bu sığnaklara iltica edecek ahali
nin şehirlerden oraya kadar gidecekleri 
yolların tayin ve ihzan; 

4 - Şehirlerde mevcut hükumet me· 
murlannın iltica edecekleri mahallerin 
tayini ve bunların daha vakti hazerde bil
dirilmesi; 

5 - Aahalinin şehir haricinde iltica· 
gahları ile şehirlerdeki hükumet idare 
memurlarının telsiz ile irtibatlarının şekli 
temini; 

6 - Mevki polislerini lüzumunda tez
yit edebilmek Üzere takviye polislerinin 
tertip ve tayini; 

7 - 1 tfaiye vesaitinin gaz tathir vesa
iti i]e techizleri; su ve elektrik tesisatının 
bir çok arızalara karşı aletdvam temini 
için bunlara muavin olarak verilecek si
vi1 eşhasın tayini; 

8 - Hava taarruzlarında ahaliye mah· 
sus gaz maskelerinin tedarik ve münasip 
mab~llere idharı; 

9 - Gaz ve bomba taarruzlarına karşı 
şehir dahilinde sığnak mahallerin tesis 
ve inşası; 

10 - Hastahane ve sar!'I mahallerinin 
te&İs ve bunlara tayin edilecek eşhasın 
tefrik ve izharı gibi tedbirlerden ibaret· 
tir. 

Birletik Amerika Hükumeti Cümhurİ· 
yeti her se'ne e-az fenni techizatına sar
fedilmek üzere 800 ila 900 bin dolarlık 
bir meblağ tahsis etmektedir. Bu meblağ 
gazlara kar§ı tedefii vesait ihzaratından 
zivade, gazlarla taarruz hususuna sarfe .. 
dilmiştir. Amerika hükllmeti ahalisinin ı 
gaz taarruzlarına kar~r müdafaası husu
sunda diğer devletler kadar müteyakkız 
bulunmamalctadır. Her şehirde mevcut İt· 
faiye lat'aları bu gibi tedafii talimler ile 
iştigal etmektedir. Y alruz bu itfaiye kıta
atı gaz maskelerile techiz edilmişlerdir. 
Hükumet mahafilinde hususi tedrishane
ler kü~adı ile ahalinin bu hususta nazari ' 
ve ameli olarak yetiştirilmelerine son 
zaman1arda fazla kıymet verilmektedir. 

ltalyada; gaz taarruzlarına karşı alına
cak tedbirler: hazere ve sefere ait olmak 
üzere iki safhaya ayrılmıştır: 

Hazeri ihzarat: askeri makamatın mu
aveneti ile, sivil memurların vazifesidir. 
Sanayi, ilim erbabından müteşekkil bir 
sivil teşkilat gazlara ait bilumum fenni, 
ilmi mesai! ile alakadar olmakta ve bu 
maksat için ele askeri kimya ve tayyare 
fen şubeleri ile sıkı bir surette teşrikime· 
sai etmektedir. 

Şehirler dahilinde en ziyade ı;ıaz tera .. 
kümüne müsait mahaller hususi şekiJde 
i~aret edilmektedir. Şehir haricinde aha
linin sığınmasına mahsus ilticagahların 
İnşası ve bunların şehir mmtakalarma tak 
simi gibi hususat bu heyetin başlıca va
zifelerindendir. 1 tfaile teşkilatının gaz
lanmış mahallerin tathiri hususundan ta
lim ve terbiyeleri, ahalinin gaz maskeleri 
istimal edebilecek bir kabiliyette Jlİzlen
meleri, ve bunların taarruzi harekit a
nında alabilecekleri tedbirlerden ve naza
ri ders görmelerine büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir. ltalyanlar şahsi müdafaa 
İçin biri yedek olmak üzere her 
tahıa iki tane gaz maskesi hesap etw 
mişlerdir. ı 

Harp vukuunda en hurda teferruatına 
kadar, daha hazerde iken düşünülerek 
hazırlanmış olan bu tertibat ( siJalı başına 
nizamnamesi, gaz muhafaza ali.tının tak
simat plinı, gaz tathir vasrtalan ve iaıe) 
derhal sahaitatbika vazolunur. ihtiyar· 
lar, kadrolar, çocuklar ilanı muhasemat 
olunca, ilk merhalede bu gibi ilticagah
lara sev kolun ur. 

Limanlardaki tesisat kuvvetli askeri 
müfrezelerle tahtunuhafazaya alınır. 

Cevdet NEJA T 
-· - -~ --

MEVLODU NEBEVi 
Pederimiz Nemli Zade Hamdi 

Efendi ruhuna ittihaf olunmak Ü· 

zre T efrinsaninin 3 ncü cuma gü
nü namazı müteakip Ortaköy ca
mii ,erifinde mevludu nebevi kı
raat ettirileceğinden arzu eden ih
vanı dinin tesrifleri rica olunur. 

M~rhumun mahtumları 
(9365) 

Milliyet'in edebi romanı: 28 . ..., . 
~;~KIR (l(fC.-

)..ı::o..;..;,,--------B UR HAN CAH IT. 
(inkılap Romanı) 

Deniz kıyıaı gidiyoruz. Ne güzel ı 
kö,kler, bahçeler var. 

Ellerimde sepetlerim ve paketle
rim. Ayakta, pencerenin önünde
yim. 

Nihayet lstanbula geliyorum. 
Daha sekiz yafmda iken İstanbul 

için duyduklarım hala hayalimde. 
Vakıa lstanbula bir kere geldim. 
fakat öyle bir gelit ki zindana ge
lir gibi. 

Tren ağırlafh. 
Durdu. 
Herkes iniyor. 
Bana çok iylik eden memur: 
- Küçük Hanım. Ne duruyor

sun. lstanbula geldin! 
Dedi. 
Trenden inenleri karşılıyanlar 

vardı. 
Bazıları da hiç yeri ve yolu yadır 

gamadan çantalarını alıp koşarcası 
na gidiyorlar. 

İki sepeti ellerime aldım. Memu-

ra tefekkür ettim. 
Yere indiğim zaman nereye 

gideceğimi bilmiyordum. Herkes 
bir tarafa gidiyordu. 

Ben de katıldım. 
Memurlar biletleri toplıyorlardı. 

Ben de verdim. Bir genit avludan 
geçtikten sonra kalabalık bir cad
deye çıktık, tramvaylar, otomobil
ler ok gibi geçiyorlar. 

Bir çok sokaklar var. 
Nereye gideceğim. 
1Imi Efendinin verdiği mektup 

koynumda idi. 
Zarfın adresini bir daha okudum. 
Sirkecide Ralli hanında Avukat 

Mahir Bey. 

İlmi Bey bana lstanbulda bir 
müşküle düfersem polis memurları
na müracaat etmemi söylemişti. 

Bir köşede duran polise yaklas-
tım. ' 

Zarfı gösterdim. 
Aradığım yer uzak değilmiş. Ba. 

MiLLiYET PERŞEMBE 2 TEŞRiNiSANİ 1933 

CSIHHf:: ...... 
,~._..,,, 

=:oGUTLERJ 
I(ızamık 

Kızamık tehlikeli ve ula~ıcı bir 
hastalıktır. Bu hastalığın ilk alamet· 
leri aksırık, burun akması ve hafif au 
rette öksürüktür, gözler kırmızı ve 
yaşlı görünürler ve ışıktan rahatsız o
lurlar. 

Hastalığın başlangıcında nöbet pek 
hafif olur. Bir veya iki gün sonra deri 
sıcaklanır. Dil bir pas ile örtülür ve 
bogaz siyadesiyle "kızarır. Dördüncü 
günü alın ve yüzde kırmızı lekeler gö 
rünmeğe başlar ve biraz sonra bütün 
vücude yayılır. Bu lekeler büyük ve 
kırmızı parçalar halinde toplanırlar 
ve ka§ınrrlar. 

Çocukta ilk aksırık, öksürük ve 
yaşlı gözler gibi alametler görülünce 
mektebe göndermemeli. Evde büyük 
ve havadar bir odada diğer çocuklar
dan ayn olarak bulundurmalı. Ne 
türlü bakılmak Iaznn olduğunu dok
tordan sormalı, ziya doğrudan doğru
ya çocuğun gözüne İsabet etmemesiw 
ne dikkat ebneli, ve hastalık tama
men geçinceye kadar hiç bir şey okut· 
mamalı. Çocuğun göz, kulak, ağız, 
bunın delikleri temizliği hakkında 
doktorun tavsiyesi dahilinde hareket 
edildiği surette hastalık buralarda bir 
anza bırakmaksızın geçer gider. Kıza 
mığa pek kolay yakalanılır. Bunun i
çin hastanın odasına doktor ile hasta
ya bakandan ba§kasının girmesine mü 
saade edilmez. Bu hastalığa en çok 
çocuklar tutulur. Fakat bazan büyük 
!erin de yakalandığı vardır. Büyükler 
de hastalık daha zidaye ehemmiyetli 
olur. lndifat kaybolmağa baılar bat· 
lamaz deri değişir; hastalığın ehem
miyetine göre bu değişme ve deri so
yulması bir kaç günlerden bir iki haf
taya kadar sürer, çocuğu hemen kal
dırmamalı ve dışanya çıkmasına mü
.saade etmemeli; hiç bir tarafında haa 
tahktan eser ve bir an:ı:a kalmadığı 
doktor muayenesi neticesi anlaşıldık .. 
tan sonra brrakılmalıdır. Çocuklar kı· 
zamıktan kalktıktan sonra hakların
da çok dikkatli bulunmak lazundır. 
Zira henüz hastalıktan kalkmıt çocu
ğun vücudü pek zayif bulunur. Bu hal 
de bulunan çocuklann bazıları pek 
çabuk zatürree ve diğer hastalıklara 
tutulurlar, böbrekler de bu esnada 
çok dikkat altında bulundurulmalı
dır. Böbrekler hastalıktan ufak bir e· 
ser ve arıza kalmış İse çocuğun bütün 
büyüklük hayatında devam eder. Ba 
zan göz ve kulaklarda da iltihap o
lur ve çocuğunun göz ve kulağının 
kaybolmasına sebebiyet verebilir. Ha 
sılı çocuğun müstakbel hayatı bu esna
da yapılan dikkat ve ihtimamlar saye 
sinde kurtulur. 

Behemehal çocuklann kızamığa 
tutulması iktiza etmez. Hastalıklı ço 
cuklarla birlikte buluıuna.ma müın-

kün olduğu kadar meydan vermeme
ğe çalışılır İse tutulmaktan kurtulur
lar. Mektep Ya§ından aıağı yaıtaki 
çocuklar pekala bu hastalıklardan 
muhafaza edilebilirler. Bununla ken
dinizi bir çok sıkıntı ve Üzüntülerden 
kurtarmış olur ve çocuğunuzu~ haya
tını da tehlikeden korumuş bulunur-
sunuz. 

____ K_u_ç_u_k_h_ıı_b_•_r_••_r __ ı ı • Bu akşam SARAY (Eski Glorya) da 

BlN İKİNCİ GECE 
" Seyfi Bey - lstanbul gümrükleri 

başmüdürü Seyfi Bey, dünden itibaren 
bir aylık mezuniyetini İstimale başla
mı§tır. 

ı:: Köylü sigarası tutuldu - Dün 
Mudanyadan limanımıza gelen bir va
purda gümrük muhafaza memurları la
rafın·Can arama yapdarak patlıcan kü
feleri İçine saklanmış dört bin küsUr 
paket köylü sigarası derdest edilmiş
tir. 

* Litvanya sefiri - Ankaraya git
miş olan Litvanya sefiri Mösyö Baltro
usiatis dün şehrimize avdet etmiştir. 

1 RADYO 
Bugünkü proğram 

lSTANBUL : 
18 Gramofon. 

19 Alafranga orkestra. 
20 Kemal Niya%i bey ve arkadatlarr. 
21,30 Gramofon. 

1 

22 Anadolu Ajansı, Bor&a haberleri aaat ayarı. 

(YIKILAN SALTANAT). Muhteşem şark saraylarının göz kamaştmcı 

dekorları içinde cereyan eden muazzam bir aşk, ihtiras ve· şehvet filmidir. 
lVAN MOSJOUKINE, TANIA FEDOR ve GASTON MODOT tarafın· 
dan temsil edilmiştir, Bu şayanı hayret fransızca sözlü filim bütün şehir 

halkı tarafından görülecek ve takdirle alkışlanacaktır. 

llaveten : FOX JURNAL 

Müthiş program: 
VARYETE 

Dünyanın en kuvvetli canbazları HARISSON trupunun nume· 
roları, meşhur dansör ve saksafonist JOE BONELL ve Empire 

de Paris'in meshur adale canbazı MISS BA Y'in parlak 
• muvaffakiyetleri 

Sinemada: 

Zeynebin Günahı (818~~~) 
REX 1NGRAM'ın muhteşem süperfilmi ve ROSİT A 

GRAC1A ve P1ERRE BA TCHEFF'in muazzam A N K A R A, 1538 m. 
12,30, Gramofon. ıa, Alaturka •az. 18,45, y;. , temsilleri Fransızca sözlü film. 
yolon*el konseri (Edip Bey tarafından.) 19,15: ( ) _-
Alatu•ka .... 20, Aj>nı haberlerö. 1 --~ Fiyatlarda zammiyat yoktur. 9386 ...... _ 

V A R Ş O V A, 1411 m. 
16,45: Trio konseri. 17.45: Kadın saati. 18: ' - ,.,.. Bugün matine~erden itibaren 
Orga konseri (Ba<:b, Liazt, Surzynski). 18,55: 
Gençlere mab•u• neırôyat. 19,05' Muhtelif. 21, Daima yalnız en büyük filmleri göstereceğini taahhut eden 
05: Soliatlerin iıtiriki.le koro konaeri. 23,05: e 
Spor babcrled. 23,tS, Cöddi mu,:k; plaklar•. 1 p E K 
24,05: Muaahabe. 

B U O A P E Ş T E, 550 m. Sineması 
18: Z!rai kooferana. 18,35: Plik. 19,05: Harici 
ıiyaaete dair konferans. 19,35: Dera. 20,15: mu . 
aiki ili mektebinden naklen. Budapeıte muai- 1 

ki cemiyetinin konşer.i (Macherin çocuk tar
kılarile Brahı:n!.ın e•erleriÔden). Müteakiben 

1 

yortu münaaebetile neıriyat yoktur. 

V 1 Y A N A. 518 m. 
16.20: Tagannili aantimantel ıaTlular. 19: Mu
ıahabe. 20,05: Kuator oda muaikiai. 21,30: 
.,Günah nefeai 11 iaimli temail. 23,20: Haberler. 

MlLANO • TORINO • FLORANSA 
Yortu nıünaaebetile neıriyat yoktur. 

P R A G. 488 m. 
18,550: Pl.ik:. 1!1135: Almanca oeıriyac. 20: Kon 
feraoa. 20,35: Verdinin "TROUBADOUR,. o
perası. 23,40: Trio piyano konaeri. 

ROMA~ 441 m. 
Neıriyat yoktur. 

BÜKREŞ,394m. 
18: Karııık konser. 20: Üniver•İte dersi. -
pl3.k. - Konferana. 20,40: Verdi.nin "RIG0-
1.F.TTO,, operaaı (pl.ik ile.) 

P A R l S P O S T A S I, 328 m. 
22,35: Caruso ve Sarah Bernardt'ın plikları. 
23145: Oda. musikisi. 24,45: Son haberler. 

Holivut 
Hollyvood'un 2 teşrinisani nüshası 

çok güzel resimler ve memleket sıne
ma haberleri ile intişar etmiştir. 

· Gonk Vurdu 
Genç ediplerimizden Reşat Enis Be

yin "Gonk Vurdu,, ismi]e yeni bir ro
manı çıkarılmıştır. lstanbulun kenar 
mahalleleri, yazı ve gazetecilik alemi, 
bu romanda realist tasvirlerle gösteril
mektedir. 

Muazzam • Zengin . Büyük • Muhteşem sahnelerle ve Paris'in 
en güzel 500 kızının iştirakile yapılmış : 

Sahte Fahişe 
Oynıyanlar : HENRİ GARA T - MEG LEMONNİER 

Şimdiye kadar yapılan en güzel f ransızca sözlü ve şarkılı 
büyük süperfilmini takdim edecektir. 

llaveten: ANKARA CUMHURiYET BAYRAMI MERASiMi 
·,;ı;. '! ~- -':· •• -,.. . ·-· ~ - •• "'('~"o".. • ' -[9396] ,. 

Büyük muvaffakıyet! 
Zevkine doyum olmıyan, görmesi 

inıana ilahi bir zevk veren 

Deli Gönül 
'ı1ARIE BELL velean MURAT'ın 

şaheseri 

MELEK 
sinem3s1?da. lıaveten; Ank~r~· 
Cümhmıyet bayramı merasımı 

9384 -.. .................. .. 
.!!1111---• D:i, akşam ----1!! 

ARTİSTİK 
sinemasında gösterilmeğe başlanan 

ABEL GANGE'm eseri 

25 senedenberl 

yapılan filimlerin 

en güzel • en 

muazzamı 

Roma 
Ateşle 

içinde 

IST ANBUL BELEDiYE 
Darülbedayi Temsilleri 

2-11-933 Perşembe günü akıaını 
Saat 21 de 

Eser müdafaa ettiği tezde muvaffak 
olmuştur. UslUp çok sad'e, içli ve canlı
dır. Mahalli görüşler kuvvetlidir. Kitap 
iki rer.kli şık bir kapak içinde, basıl- 1 

Büyükada mıştır. Ana iztırabı PER GO:N 
Dr. ŞÜKRÜ i 

,,-1!'-;ol v-e -j~-i -ı r lnilliy~t' 
M illi,,.ı ba aitancla İf .,. itfi Ufi. 
,,.nı.,.. la- ediyor. lı.,. ifFi 1 
iolİy•nl.,. bir mektupla lı lıiirı> 
m<Ua müracaal dmcliclirl•r. 

işçi aranıyor 

Bir doktor yazı!>anesinde çalışmak 
Üzere okur yaazr genç bir hanuna ih
tiyaç vardır. 

Karaköy, Yüksekkaldırnn baıın • 
da polis noktasının arkasında Şevket 
paşa han No. 9 - 7 saat on ikiden bi· 
re ve beşten altıya kadar müracaat. 

İş istiyenler 
Eski ve yeni harflerle okur yazar, 

hesabım da vardır. Ticarethanede ve
ya dava vekili nezdinde it istiyorunl. 

Balat Eğrikapı Yatağançeımesi 11 
No. hanede Ahmet. 

na el ile yolu gösterdi: 
- Soldaki büyük bina. Kapıcı

ya sorarsın. 
Sepetlerimi aldım. 
Kalabalıktan o kadar faşırmıt· 

tım. Herkes bana çarpıyordu. 
Ralli hanını buldum. 
Pos bıyıklı bir adam kapının iç 

tarafında karanlık bir yerde kahve 
pi,iriyordu. Sordum. 

- İkinci kata çıkarsın. 12 numa
ra! Dedi. 

Avukat Mahir Beyin yazıhanesin 
de içiçe odalar vardı. Genç bir ka
tip mektubu içeri götürdü. Biraz 
sonra geldi: 

- Giriniz. Dedi. Beyefendi bek
liyor. 

Sepetlerimi bıraktım. Sıkılıyor
dum. Fakat başka kime ve nere
ye gidecektim. İçeri girdim. 

Büyük bir yazıhanenin arkasın
da ak karışık sarı saçlı biraz çiçek 
bozuğu yüzlü biri oturuyordu: 

- Gel kızım. Senin adın Çiçek 
mi? Dedi. 

- Evet efendim. 
- Gel, otur bakalım şuraya .• ll-

mi Efendi mektupta fazla bir şey 
yazmıyor. Sen memleketine mi git
mek istersin, yoksa burada kalmak 
mı? 

- Erzuruma gitmek istiyorum 

Aarm umdesi "'M l L L l Y E T" tir. 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türki1e için Hariç içia 

L K. L. K. 
3 a7lrjı 4 - 8 -
6 .. 7 50 14 -

......}~Z~-·:ı...~~...;,14;;...~~~~28::...;;.;;..~ 
Gelen ınrak geri Yerilmez.- Müddeti 

a:eç.en nüahalar 10 kuruıtur.- c.z«• •• 
matbaaya ait itler içiu mGd.iri1ete mÜ• 
racaat edilir. Gazetemiz ilU.ların mea'u• 
liyetini kabul etmez. -BUGONKO HAVA 
Yeıilköy askeri rasat merkezinden aldr

iımız mali'imata nazaran bugün hava bu· 

lutlu ve fastlih olarak yağmurlu devam 
edecektir. 

Dün hava tazyiki 760 milimetre en fazla 
111eııı 1,.1•k 20. en az 12 rlerece idi. --

efendim. 
Mahir Bey biraz dü,ündü: 
- Peki, orada kimlerin var? 

Orada kimim kalmıftı. Babam 
yoktu, anam kayıptı. Batka yakın 1 

akrabamız yoktu. Bir halam vardı. j 
O da kim bilir ne olmuftu. Çocukla 
rı vardı amma timdi görsem belki 

1 
tanıyamam. 1 

- Evimiz vardı efendim, dedim. 
Belki halamı da bulurum. 

Mahir Bey koltuğa yaslandı: 
- Bana kalsa birdenbire kalkıp 

1 
gitmektense adını sanını verip ora· 
ya yazsak, sorsak... lşallah iyi bir / 
haber gelir. O zaman kalkar gider-

sinN. d. ~· • b·ı • d M 1 e lyecegımı ı mıyor um. a-
hir Beyin belki de hakkı vardı. 

- Siz bilirsiniz efendim, dedim. 

- En doğrusu bu, dedi. Valiye, 
kaymakama yazar sorarız. Akra
bandan kim kalmış, eviniz ne ol
muş .. Alacağımız cevaba göre ya 
gidersin. ya kalırsın. Çünkü oraya 
gitmek ve gelmek kolay değil, ba
husus senin gibi bir genç kız için .• 

- hakkınız var efendim, dedim. 
- Burada kalacak kimsen var 

ıpı? 
-Hayır. 
Mahir Bey düşünüyordu. 
Kimsesizliğim, yetimliğim beni 

Fransızca sözlü film pek parlak mu
vaffakiyetler kazanmıştır. 

Bu film, en büyük modem faciayı, 
bir valdenin azap ve iztırabını tasvir 

etmektedir. , ilaveten: FOX JOURNAL (9389) 

JOSEPH SCHMİDT 
Pek yakında 

Her yerde parlak muvaffa
kıyet kazanan 

DÜNYA Yt 
DOLAŞAN ŞARKI 

filminde en güze! İtalyan me
lodi! erini taganni edecektir. 

(9388) 

her zaman böyle acındırıyor, ba
na öyle geliyor ki babasız, anasız, 
kimsesiz bir kıza herkes acımakla 
karı,ık bir tereddüt ve şüphe ile 
bakıyor. 

Mahir Bey: 

- Senin için bir teY dütünelim, 
dedi. Tahsilin nasıl ? 

Anlattım, Fransızca, biraz İngi
lizce bildiğimi makine ile yazı ya
zabildiğimi söyledim. 

-O halde it kolaylaftı, dedi. 
Benim bir avukat arkada,ım vardır. 
Fransızca yazan bir daktilo istiyor
du. Seni oraya yerleştirelim. Yat
mak meselesine gelince •• Bizde ya
tar, kalkarsın. Yerimiz var. Bizim 
hanım da misafiri pek sever. 

- T eefekkür ederim efendim. 
- Ben seni buraya da alırdım 

ama, iki katibim var. Onların ya
nında doğru olmaz. Halbuki Retit 
Beyin bir yatlı katibi var. Onunla 
beraber çalı,abilirsin. 

Mahir Bey birdenbire kaşlarını 
kaldırdı. 

- Ha •• Eğer çalıfmak istemez
sen onu da söyle •• Ben sana vakit 
geçirmek için bir vesile arıyorum. 
Buna lüzum görmezsen çalışma .. 

-· Hayır efendim çalışırım. 
O halde Reşit Beye timdi telefon 

ederim. Sen yolları bilmezsin. bi-

Yazan: Hent 

İbsen 
Besteliyen: 

E. Grieg. 
Türkçeye çeviren Seniha Be 

5 Perde 
Umuma 

81 

Handa - Dramalis - Priea 
Operet heyetinin temsilleri 

Bu akşam saat 21,30 te FRANS 
TiYATROSUNDA ilk defa olarak 

DESPINIS KAPETANIOS 
Yarınki cwna günü birinci mati 

saat 14,30 te MISSES BROWN iki 
matine saat 18 de DESPINIS KAPE 
NIOS. Cuma akşamı saat 21,30 te L 
LEBICI HORHOR AGA. Pek yakııı 
NURDU (Monon Essi). 

zim katip Ruhi Bey seni oraya i 
dar götürsün, ben ak,ama geçeri 
seni alırım. Olmaz mı? 

- Çok tefekkür ederim efe! 
diın. 

Ruhi Beyi çağırdı. Anlattı. 
Mahir Bey benimle çok alaka 

oluyordu. Dıtarıya kadar geçirdi 
Ben sepetlerimi alıyordum. M, 

bir Bey güldü: 

Zahmet etme kızım, dedi. Oı 
lal'ı, aktama otomobille alırıi 
Sen hemen Reşit Beye giL Valci 
geçmesin. Öğleden sonra maJıkı 
meye çıkar. 

Katip Ruhi Bey beni tramva)'1 

bindirdi. 

- Galataya geçeceğiz!. 
Dedi. Uzun bir köprüden geÇ 

tikten sonra indik, çok kalabş 
Irktı. 

Dar bir sokağın dibinde büyiil 
bir binadan girdik. Üzerinde (A' 

bit Hanı) yazılı idi. İkinci katt8 

tıpkı Mahir Beyin yazıhanesi gibi 
içiçe odalardan geçtik. Meşin kol' 
tuklarda bir çok adamlar oturıl 
yorlardı. Katip Ruhi Bey içeri git' 
di. 

Çıkttiiı zaman bana ifaret etti: 

(Arkası var.) 



--~-

Aydında incir müstahsil-
leri nasıl çalışıyorlar? 

911 den itibaren teşkilatlanmağa başlı
Yan incirciler bugüne kadar ne yaptılar? 

Aydın 

•ili~ 'YDIN, (Milliyet) - incir müstah 
&onn!k karşılaıtığı bu günkü vaziyet, 
ltıu 1 b~ısadi vaziyetin tesirlerinden doğ
ıılt 1.. ır hal, bütün dünya piyasalarım 
c:eai ll~t .... ~de.n umumi buhranın bir neti .. 
büt.. egiJdır. Gerçi bunların da bütün 
l,,:ıı ~esiri yok denilemez, şu kadar ki, 
Yeti lr ihracat tüccarlarını, tüccari vaz-i
ağ~ "ı.~". normal olduğu senelerde bile 
~ok trlıği ederek müstahsilin malmı-

9fahasına elinden almıılardır. 
ltıüe 1 senesinde lzmir ihracatçıları 45 
leri ·~~~· birleşerek, müstahsili istedik· 
rnul1 1 ezebilmek için bir kartel kur. 
bir dar, teıkilatçı ihracatçının yamnda 
rulın • teıkiô.tcı komisyoncu şirketi ku· 
Yeın·"'• bu şirkete de bu gün de lzmir 
lloh '§ bÇarşısrnda komisyonculuk yapan 
rilıt 0~ ~ki ~e dahi bulunuyordu. O ta. 
çıt..,'.' kncır pıyasasr?a hal_<im ~lan ihr".~t 
ıöyerıı ~ftsında kımsenın kimseye soz 
Çaı- "ite hakkı yoktu, Fik Pakerin 
bu !'Ya. tebiğ ettiği fiyat kati idi. Çünkü 
ho Vazıyet müstahsilin daima kendine 
edijçlu kaJmasını ve daha kolay istismar 

tnesini kolaylaştırırdı. 
h 'türk müstahsilinin mahvolmasına 
/r gün ıktısadi esaretin daha kuvvetli 
ı:~ı.~•lerile bağlanmasına karşı koyacak 
tah !r1er düşünmesi, o zamanın yalnız 
<a\i~d >evk ve saltanatlarını düşünen ri
deıı l~':' beklenemezdi. Bunu idrak e· 
\re k ll~k münevverleri, ihracatçıların 
ı..u,1 °tııisyoncuların bu sözbiriklerine 
10 .,.,: ~ukabiJ bir cephe olarak teşkilat· 
de ı.:;ı:a başlamı§lardır ki, 911 senesin· 
dı11 i "';'lan bu teşkilat, bu günkü (Ay· 
ti vencır müstahsilleri ortakları) şirke
"1uıtu (Ardın Milli Bankası) temel ol
ko0Pe r ~ı, müteşebbisleri Türkiyede ilk 
dıuı • rat;f Ve Akşehir Milli Bankasm
letefj~'k" ikinci milli bankayı kurmak 

il . azanmıılardır. 
lıiıııa; ~il' .. teıekkülün adı (Aydın incir 
Iİrkeı; ·~ zurra Anonim ıirketi) idi ve iki 
ll.eiıj Nçl~nde bu günkü Kooperatif 
liirı, ~zn:u Beyin de bulunduğu yedi 

Şi kllnevveri kurmuşlardır. 
b;, k r ;ı hemen lzmir Y emiı çarşmnda 
ZillU;°Ş•Yoncu mağazası açmı§ ve Na
diir t ,h kacı Mehmet Efendiyi mÜ· 
veu; br•n etmişlerdir. Fakat çok kuv• 
hü•ıı(j ". •ermaye kar§mnda ne kadar 
bu ufakıyetle kurulmuı olursa olsun 
ll'ıa.dığı teıekkülün tutunması imkanı ol
~•t aa n! 913 senesinde biç bir mevcudi-
d •erı " a11 ırostermeden şirket te piyasa-
'•ne,tzi,kJaıtrrılmıştır. Müstahsil 913 
Yedarl Ilı ayetine kadar kuvvetli serma-
"'· •rın . . l k ·~lif, n ·h esırı o maktan urtardama .. 
da ltıijı a.!et o sene mahsulünün sonun· 
lııeı;11 "3sısler de Nazmi Kadri Bey hükii 
h.üt.n.,,Yardrmını dilemeği düşünmüı, ve 
tir llıii et merkezine giderek Aydın in
bite11 •talıaillerinin vaziyetini yakinen 
~ulu.;• 0 ~aman ,Şurayi Devlet reisi 
~l •!Jtı~ Mlaılr Halil Beyle vaziyeti tah 
J~raı. ~ve en İyi ve modern bir çare o
tir. 00Peratif esası kabul edilmiı· 

ı.. Fakat hun . . h ı·· "''tçe . un ıçm ma eu une ser .. 
~f hak~ıp ve onu iatediği gibi tasar 
•ı l•zrınd nı haiz bir müstahsil kütle
~ahaulii j· Halbuki Türk incircisi, 
arltıtıı y zmir ihracat ve . komisyoncu 

Ve iaıe,. a~duniyle meydana getiriyor, 
le~· 1111 d· 1 d. .. il ...,ıın, ed• """ on ann ver ıgı para e 
tı1 •adı • 'Yordu. l•te müstahsil bu ik-.. ..:aar ~ 
U11e •erb etten kurtarmak ve mahau-i:,•k içiıı."lçe tasarruf hakkını ver· 

ediyi t' eyvela ona muhtaç olduğu 
~'malt 1 ~mııı edecek bir müessese 
k ltı llaııku:ıumu hi11edilmiş ve milli Ay· 

'.'ta leın7" te§kil edilmİ§tİr ki, Ban· 
11••betind 11 ':'lunacak hususi sermaye 
•~ı. eı- ". Zıraat Bankasının da İ§ti· 

"'-Uleaı t · Bank emın olunmu§tur. 
Aydın h ~k~n tesisi için ilk toplantı 
"~ o ~a u UJrıet dairesinde yapılmıı 
j•l;\y.,ti)an :'."Ydın Valisi (eski Aydın 
:t.txtir \I' Nazını Pa§anın yardımiyle 
•aı.;Yle ~5:ıengin tüccalarının da işti
;' •atılın O §er liralık 20 müessis his· 
b1he kad ası temin olunmuştur. O !a
d "-nkacıı k Yurdumuzda Türklerin 

!'n ba ı yapması adet olmadığm
"1lııı;. nkaııın adına Milli Aydın de
t,· > ve b · . 
d 1te l'vı'll' u ısım takılmasından Tür-
e de uı· 1 Banka.iyle muhakemeler· 

Zir ııraşılmıştrr. 
d?-iru 5"o"ı: B:ınkası müessislerin kur· 
~lğind O hraya karşı 5000 lira ver
~llıııış~n ;u para ile faaliyete baş

l\il\ PaUrİ. akat 914 te cihan harbi-
a verıneai ve muratorınoy j .. 

i 

Milli Bankası 

lan olunması, ve müstahsilden ayda 
yüzde 5 ten fazla tahsilat yapılmama 
aı bankanın vaziyetini güçlestİTT""İŞ. 
müessialeri (Aydın incir müstahsilleri 
Kooperatif §İrketi) namiyle b:ınirde 
bir komisyon evi açmağa sevketmİ§ 
ve bu suretle bankanın alacakları tah 
sil olunabilmİ§!İr. 

Harp senelerinde incir fiatlerinin 
yükselmesi, borç ödemenin kolaylaş· 
ması bankanın rolünü ikinci derec .;: ye 
düşürmüıtü. Harp senelerinde banka 
nm eermayesi bankonot olmu~tur. Mü 
tareke senelerinde, Kooperatif Ziraat 
Bankaeının hissesine satın almış ve 
Millt Banka yalnız yerli sermaye ile 
işler bir vazivete sokulmuştur. 

Aydının Yunanlrlar tarafından İş· 
ğalinde bankanın evrak ve defterleri 
yağma edilmİ§ ise de elyevm lzmirde 
komisyonculuk yapan Aydınlı izzet 
Bey bunları bakkal dükkanlarından 
toplıyarak esas kayıtları kurtarmış· 
tır. 

Düşmanın işğal senelerinde ismi 
bile unutulan banka, istirdatta serma 
yesi onun hunun elinde kalmış, mev
duat bile ödenemiyecek bir vaziyette 
idi. ilk İş olarak bankaya bir muhase 
beci tayin edilerek tahsilata başlan· 
mış, fakat o sene içinde yaprlan tah· 
sil.At mevduatı ödemeğe bile yetİ§me~ 
miştir. 

Sonradan idare meclisi reisi olan 
Sarı zade Ahmet Beyin çok takdire 
ıayan çah§ması neticesi tahsilat nor
mal şekle sokulmuş ve bankaya bir 
de müdür tayin edilerek faaliyete gc 
çirilmittir. 

. Bankanın ikinci hayat devresi 
Cümhuriyet ili.nından sonra 925 se
nesinde Aydın incir müstahsillerinin 
faaliyete geçtiği 925 senesinde baş
lar. O tarihte tediye· olunan sermaye 
18000 lirayı geçmiş, bankanın müte
baki hisse .senetlerini Kooperatif sa
tın almıf ve 927 de sermaye bir mis1i 
fazlalaştrrrlarak, 100 bin lirası çıka· 
rılmrş ve yeniden çıkarılan hisseler 
de Kooperatif tarafından tamamen 
satın ahnnır§trr. 

Bu gün Aydında iktısadi ve ticari 
sahada büyük yardımı görülen ve pi 
yasada en çok faaliyet yapan Milli 
Aydın Bankası gün geçtikçe vaziyeti· 
ni kUvvetlendirmekte, ihtiyacını ço .. 
ğaltmaktadır. Geçen aene banka çok 
§ık ve modern bir bina yaptırmış, bir 
senedir yeni binasında çalışmağa baıla ... 
mııtır. . 

Temel atıldığı gÜndenberi bir çok 
müşkülô.tlarla karşılaşan bu Milli 
Türk müessesemizin kar§ılaıtığı her 
müşkül, onu kuran Türk gençlerinm 
aczini bildirmemiş, sonuna kadar ae· 
bat etmişler ve Cümhuriyetin feyizli 
idaresinin yardım ve himayesiyle bu 
gün yurdun en faydalı bir milli mües 
seseei derecesine yükselmiştir. 

Aydm Milli Bankasının tarihçesi
ni, Türk azmine bir nümune ve yurt ... 
ta her iyi ıeyin yük•elmesinin Cümhu 
riyet idaremiz sayesinde mümkün ol
duğunu tebarüz ettirmesi itibariyle 
aziz okurl~rımıza bilidiririm. 

Muşta kar taşladı 
MU,Ş - ,Şehrimizde kar yağmrya 

başladığını bildirmiıtim. ilk kar on 
beş saat kadar sürmüş, fakat bu müd
detten sonra fırtına dinerek hava a .. 
çılmış ve her taraf tekrar ısınmıştır. 
Köylüler bu güzel havadan İstifade 
ederek bol bol ekin ekmİJlerdir. 

Trakyada mahsuller iyidir 
TEKIRDAGI 29 - Tekirdağı bu 

sene de Trakya kıtası içinde iktısadi 
ve zirai sahalarda iyi bir faaliyet gös
termiştir. Tekirdağının bu seneki İs -
tihsalatı çok bert!ketli olmuştur. Ge
çen eeneye nazaran buğday mahsuli
tmda yüzde 75; kuş yemi istihsalatın
da yüzde 40 nisbetinde fazlalık görül
müştür. Şehrimiz ticaret ve zahire bor 
sasında muamele gören buğday mik -
tarının 300,000 çuval, kuşyemi mahsu 
!ünün de 80,000 çuval olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu sene Tekirdağı iske· 
lesinden Hamburg, Londra, Marsilya 
ve Nevyork gibi ecnebi limanlarma 
ihraç edilen ku§yeminin mikdarı 60 
bin çuvaldır. 
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Aydında 
Evlenenler 

--o--
Beiediyenin bir senelik 

faaliyeti 
AYDIN, (Milliyet) - 6-10:9~6 

tarihinde teşekkül eden Aydın nıkah 
memurluğunaa medeni nikahla: 932 
senesinde 33-927 de 139 • 928 de 145 
929 da lGl 930 da 2'J.I, 9:n de 236, 
çiftin nikahları kıyılmıştır. Bir sene İ· 
932 de 152 933 te 140 ki ceman 1210 
çinde 118 ;rkek, 11 S kadın o.im ak Ü
zere 234 kişi ölmüş, 79 erkek 57 kız 
ki ceman 126 çocuk doğmuştur. 

Aydın belediyesi mezbahasında 
bir •ene içinde 148 manda, 645 oğlak, 
396 keçi, 4155 kuzu, . 2605 koyun, 
1886 dana 930 sığır kı ccman 10765 
baş hayva~ kesilmiş ve belediye t:ara 
fından 2413 lira 90 kuruş naklıye, 
7290 lira 60 kuruş zebhiye olmak Ü· 
zere ceman 9704 lira 50 kuruş rüsum 
alınmıştır. 

Bir sene içinde Aydına 2934 tene
ke makine yağı, 10900 kilo dökme mo 
torin, 5095 teneke motorin, 4 79~5 
teneke benzin, 2711 teneke gaz gır
mİ§ ve bunlardan belediye . taı·dın • 
dan l 048 lira 98 kuruş arzıye alın 
mııtır. . . . 

Aydın belediye sıhhıyesı hır. sene 
içinde 1633 esnaf mu:-ye;"e. edılerek 
sekizi sanatten menedılmıştır. 

Teftiş edilen 1078 dükkandan 572 
matluba muvafık görülmüş, 487 •İne 
tenbihat yapılmı§, 19 u cezalandırıl
mıştır. 

8 kasap, 17 kebapçı ve lokantacı 
hıfzıssıhha konununa göre tadil et • 
tirilmİ§tİr. . 

Gelen fakir hastalardan 2251 i mu 
ayene edilerek 958 ine reçete veril
miş, 147 hasta hastahaneye gönderil
mittir. 

1582 mühtaca maa§ dağıtrlmı.,tır 
ki dağıtılan para mecmuu 2988 lira 
CJ5 kuruştur. 

2653 çiçek, 874 tifo, 139 menenjit, 
5 difteri, 6 titanos aşısı yapılmış ve 
1215 köpek zehirlenmiştir. 

Bir sene zarfında 180 salatalık 
5 çuval karpuz imha edilmiş, 155 kilo 
ekmek müsadere olunmuştur. 

Kaş'ta iktısadl vaziyet 
KAŞ, (Milliyet) - Havaların 

eyi ve kurak gitmesi yüzünden bu 
sene ekilen pirinç mahsulü çok gü
zel ve bereketli bir surette yetiş
tirilmiş ve çiftçilerimizin yüzünü 
güldürmüştür. 

Bu senelerde edilecek pırınç 
miktarının beşyüz bin kiloya baliğ 
olacağı yapılan tahminlerden anla
şılmaktadır. 
Kazamızın ticari ve iktisadi va

ziyetini nazarı itibara alan Ziraat 
bankası Umum müdürlüğü burada 
bir şube açmak için Antalya Zi
raat bankası müdürü Mehmet Ali 
Beyi tetkikat yapmak üzere kaza· 
mıza göndermittir. Mehmet Ali B. 
in gerek köylerimizde kerek kaza 
merke.ı:inde yaptığı tetkikatta müs· 
bet neticeler elde etmittir. 

Bankasızlık yüzünden bir çok 
müşkilatlarla karşılatan ve haklı 
sıkıntılar çeken köylülerimiz ve 
tüccarlarımız Ziraat bankasının 
bu hayırlı teşebbüsünü sevinçle 
karşılamışlardır. 

Pulatlıda cinayet 
PULATLI - Malrköy çiftliğinde 

yol bekçisi Kara Ahmet, Nemli çift • 
liğinde Refahiyeli Mevludu 2 kur • 
§unla vurarak öldürmÜ§!Ür. Cinaye • 
tin sebebi kadın dedikodusudur. 

Karakayalr ınahallesinde düğün 
yapan Hasan Efendi isminde birisi 
de mahalle bekçisi Emin çavuşu av 
tüfeği ile vurarak ağır surette yara
lamııtır. Yaralı Ankara hastahaneaİ· 
ne gönderilmiştir.. Bu cinayetin aehe· 
bi de bir kadına takılma meselesidir. 
Hasan Efendi düğün yaparken ma • 
halle delikanlıları eski bir adete u • 
yarak düğün evinin önüne gelmitler 
ve §arkı söyliyerek kızlarla alay et
miye baılamı§ladrır. Hasan Efendi de 
bundan kızmıı ve bu kazayı yapmış• 
tır. 

Tokatta polis teşkilatı 
TOKAT, 30 - Tokat polisi ıon 

aylar içinde çok ıslah edilmiştir. ,Şeh· 
rin en mühim dört noktasında kulüp· 
ler yapılmı§tır. Burada po.lis daimi 
surette nöbet bekliyor. Bekçiler de 
polisten ibret alarak muntazam bir 
surette çalışmaktadırlar. Bu sayede a
aayişi ihlal edecek hiç bir vak'a olmu• 
yor. 

Kastamonude cinayet 
KASTAMONU, - Birkaç gün ev· 

vel A§ağı imaret mahallesinde tüy
ler ürpertici bir cinayet olmu§tur. Bir 
genç o mahallede oturmakta olan yok 
sul bir kadının evine gitmek istemiş, 
yanlışlıkla başka bir kapı çalmış, e
vin sahibi de çıkıp eline geçirdiği bir 
tokmağı bu gencin kafasına vurmuş· 
tur. Genç hastahanede ölmüştür. 

lnegölde mektep 
lNEGÖL, - Halkımızın geniş mik

yaeta yardımile inşasına başlanan 
yeni orta mektep binası tamamlan -
mak üzeredir. Binada şimdiden ders
lere bile başlanmııtır. Bu hususta kay 
makam Ekrem Beyle belediye reisi • 
nin ve komisyon azalarının yükeek 
hizmetleri görülmüştür. 

Bayram, Anadoluda 
nasıl geçti ? 

gece bütün memleket Üç gün üç 
yekpare bir kalp gibi çarptı 

SiVAS 31 (Milliyet) - Bayram 
tezahüratı 'devam ediyor. Şehir baştan 
başa ekktiklerle ve fenerlerle .aydm!an
mıştır. Dün gece san~tlar evı muzıkası 
cümhuriyet meycanmda çal!'ıı§ ve ~e~
mil cadde ve meydanlarda halk mıllı 
gz.z ve oyunlarla bayramımızı kutlula-
rmştır. . . 

Bugün de program mucıbın~e saat 
onda askeri kıt'alar memurlar, lıse, er
kek muallim mektebi ve diğer mektep· 
ler halk cümhuriyet meydanında top· 
ıar:arak toprak alma ~~rasimi yapılmış 
ve nutuklar söylenmıştır. 

Saat on dörtte" sinema binasında er
kek muallim mektebi muallimlerinden 
Fikri Bey tarafından inkılabımız mev· 
zuu alhnô'a halka bir konferans veril .. 
miş ve erk<k muallim mektebi talebeleri 
tarafından istikli) ve cümhuriyet onun
cu yıl martı söylend~kten . sonra i.stik
lil, meçhul asker ve gavur ımam pıyes .. 
leri göıterilmiştir. 

Bütün halk coşkun heyecanla teza• 
hürata devam etmektedirler. Sıva• onun· 
cu cüınhuriyet bayramı kutlulama ko
mitesi reisi : Süleyman 

Bolu da 
BOLU, (Milliyet) --; <;ümhuri!.~~in 

onuncu yıl dönümü şebrımızde . gorul
memiş tezahüratla kutlulandı. Bılhassa 
şehrimize bu münasebetle gelen tayya· 
relerimiz halk tarafından derin bir mem 
nuniyetle karşılandı. Halk üç gün ü.ç 
gece mütemadi bir bayram yaptı. Mu
teaddit ziyafetler, temsiller. ve~il~i. ilk 
mekteplerin yaptıkları sergılerı bınlerce 
halk gezdi. 

Afyonda 
AFYON, (Milliyet) - Cümhuriyet 

in onuncu yıldönümü bayramı burada 
görülmemiş tezahüratla kutlulanınıştır. 
Merkezde kazalarda köylerde emsalsiz 

' ' l tezahürat yapılmış, konferans ar v.e 
temsiller verilmiş, fener alayları tertrp 
olunmuştur. 

Rizede 
RiZE, (Milliyet) .- Şehirde, köyler

de bayram devam edıyor. 
Bayramın ikinci günü saat 13 te bi .. 

rinci mektep talebesi tarafından veri
len temsil kadın erkek 1000 kişi tara· 
fından seyredildi. 

Salon o kadar izdihamı çekmiye
cek bir hale gelmİ§ ti. 

· Elflzizde 

bayramımızdan sabah erkenden coşkun 
ve candan tezahüratla tes'it edilmeğe 
başlandı. 

Cümhuriyet meylanında toplanan 
kıtaatı askeriye mektepliler , esnaf, ke
sif halk on bin kadardır. Vali ve fırka 
kumandanı beylerle gayet samimi bir 
surette bayramlaşmalar, her bir ağızdan 
cümhuriyet marşı söylendi. 

Resmi geçidi müteakip arslanca ve 
muntazam geçişleri herkes üzerine 
büyük tesirler yaptı. 

Büyük Gazimizin nutukları radyo
larda çok güzel dinlendi. 

Ve ıiddetle alkışlandı. Akşama ya
kın toprak alma merasimi yapıldı. Gece 
fener alaylan tertip edildi. Balo gayet 
nezih oldu. 

Malatyada 
MALATYA, 1 (Milliyet) - Cüm

huriyetin onuncu yılı vil&yet merke
zinde ve mülhakatta görülmemi§ bir 
surette kutlulanmıştrr. ismet Paşa 
köprüsünün açılma merasimi tezahü
rat arasında yapılmıştır. 

Diğer yerlerde 
Memleketin her tarafından bayram 

günleri hakkında binlerce telgraflar al
dık. Maalesef bunların hepsini yazma
ğa sütunlarımız müsait olmadığından 
isimlerini yazıyoruz. Bu yerlerde bay .. 
ram muhterem halk tarafından büyük se
vinçle kutlulanmıştrr: 

isimler: Kuruçay, Adıyaman, Kilis, 
Söke, Boğazlıyan, Mardin, Geyve, Tar· 
sus, Milis, Düzce. Rize, Sivrihisar, Div .. 
riği, Eliıziz, Orgiip, Karamürsel, Sam
sun, Bürhaniye, Hendek, Osmancık, De
verek, Uzunköprü, Orhan Gazi, Sun
gurlu, Çiçe)ıdağ, Cenye, Kızılca hamam, 
lzmit, Keskin, lskilip, Reşadiye, Arap
kir, Osmaniye, lnegöl, Pınarbaşı, Payas, 
Boğazlayan, Oltü, Al.iı.iye, Adana. 

Giresun, Malatya, Tf..ilis, İskilip, Or
haneli, Aayanpazar, Merzifon, Zile, 
Mersin, Bafra, Demirci bahçe, Bursa, 
Gerze, Kuruçay, Tokat, Mardin, Ma
lazkirt. 

Taşköprü, Trabzon, Sinop, Kırşehir, 
Artivin, Dinar, Vakfıkebir, Lice, Mi
lis, Güron, Herzan, Sinop, Tepeköy, Da 
ı&.y, Denyar, Kastamonu . Bunlardan 
maada memleketin her köşe ve bucağın 
dan daha bir çok telgraflar alınmış· 

ELAZIZ, 31 (Milliyet) - Büyük tır. 

Von Papen diyor ki: 
(Başı 1 inci sahifede) 

hususi bir alaka ile kutlulamaktadır. 
Kahraman Türk milletinin parlak va• 
sıflarını ve tarihin uzun seyri esna
sında mevcudiyetini idame için yap
tığı ledakarıkların azametini Alman· 
!ar kadar hiç kirme bilemez Fakir 
düşmüş ve meyus olmuf bir memle· 
kette yeni T ürkiyenin büyük Reisi ta· 
rafından ihya olunan enerjilere yine 
Almanlar kadar hiç kimse hayran o
lamaz. Türk mmetinin irki kıymetin· 
den cihanşumal tarihi bir şuur doğ 
muıtur. Türkiyenin len ve medeniyet 
sahalanndaki terakkileri çok bariz.· 
dir. Milliyetperver sosyalistlik Alman 
miUetine dahide uifak ve hariçte usl· 
hu temin için giriımiş oduğu yolda, 
Türkiyenin şahsında kıymteli bir yar· 
dımcı bulacaktır. ,, 

Türkiye sefiri Kemalettin Sami Pa· 
şa Türk milleti namına teşekkür et
miş ve Türk milletinin 1914-1918 si· 
Jah arkada§lığı hatirasiyle meıbu o
larak Alman milletile samimi dostluk 
münasebatı idame etınek arzusunda 
bulunduğu söylemiştir. 

Milliyetperver Sosyalist fırkasının ha. 
rici siyaset şubesi müdüı·ü M. Daitz de 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

Türkiyede Kemalizm, ltalyada Faşizm 
ve Almanyada miOiyetperver sosyalizm 
münbaarran bir rejim tebeddülü değildir. 
Bunlar birer felsefi inkılaptır. Ve günün 
,birinde bütün cihana yayılacaktır. 

Londra sefirimizin beyanatı 
LONDRA, 1 A.A. - Ankarada 

Cümhuiryetin onuncu yıl dönümünün 
kutlulanmasrndan bahseden Daily Te· 
legraph, Türkiyeyi meydana getiren 
Gazinin şahsiyetini tahlil etmektedir. 

Türkiyenin Londra büyük elçisi 
Münür Bey Daily Telegraph muhabi· 
rine vaki beyanatında bilhassa şöyle 
demiştir : Avrupa gazetelerinin ve bil 
hassa lngiliz gazetelerinin Türk Cüm
huriyetinin yıl dönümünü karşılamala· 
n tarzı çok hararetli olmuştur. 

Gazinin eserlerini tebcil eden Mü .. 
nür Bey, dahili cidalde elde edilr.uı o
lan hayete şayan muvaffakiyeti ve 
bilhassa gösterıniş olduğu müslihane 
hayatiyetin diğer milletlerde uyan· 
dırmış olduğu do•tane alakayi kay· 
detmiştir. Türkiyenin sarfetmiş oldu
ğu mesai onun Milletler Cemiyetine 
girmesiyle tetevvüç etmiştlr. 

Roma gazeteleri ne diyorlar? 
ROMA, 31. A. A. -. Bütün gaze

teler, Türkiye Cümhuriyetinin onun
cu y.I dön~ü münasebetiyle Türki
yede yapılan merasiıne ait uzun uzun 
tafsili.t vermekte, Gazi Hazretlerinin 
reaimlerini ne§ertmektedirler. Gazete 

\er neşrettikleri makalelerde Türk cüm
huriyetinin 10 sene içinde elde ettiği 
muazzam terakkileri yazarak Türki
yenin dahili hayatında yapılan esaslı 
islahat silsilesini ehemmiyetle kaydet
mektedirler. 

Matbuat Gazi Hazretlerinin gerek 
dahili, gerek harici çok isabetli siya· 
setlerinden hayranlıkla bahsederek 
Türkiyenin medeniyet yolunda büyük 
adlmlarla ve yenilik fikirleriyle yürü
düğünü yazıyor. 

Lavaro Fasci'ta Türk hükfunetinin 
istinatgahı olan Ciimhuriyet Halk fır
kasından bahsetmekte ve Türk mille
tinin içtimai ve harsi inkİ§afında bu 
fırkanın yaptığı emsalsiz hizmetleri 
saymaktadır. 

Giornale d'ltalia gazetesi de Türki
yenin son zamanlardaki beynelmilel 
faaliyetinin ehemmiyet ve fu.tnulünü 
tebarüz ettirmektedir. 

Yugoslavya'da lehimize neşriyat 
BELGRAD, 1. A .A. - Bütün ga· 

zeteler Türkiye Cümhuriyetinin onun
cu yıl dönümü münasebetiyle bir çok 
resimlerle dolu uzun makaleler ne§• 
retmektedirer. 

Sovyet misafirler 
İzmire gittiler 

(Başı 1 inci aahiledt!) 
vekillerimizle ve sefaretler ve vekil.le!· 
ler erkanı ve pek büyük bir halk kütle
si tarafından teşyi edilmişlerdir. -

Teşyi merasimi pek samimi olmuı, 
ve misafirlerimiz tren hareket ederken 
şiddetle alkışlanmışlardır. 

Milli müdafaa ve Hariciye veldllerile 
Recep Zühtü Bey E skişehire kadar misa
firlerimize refakat etmektedirler. Orada 
misafirlerimize tayyarelerimiz ve ıeker 
fabrikasını gezeceklerdir. 

Misafirler Ankarapalastan istasyo
na kadar, Ankarayi son defa bir daha 
iyice görmek için, yürüyerek geldiler. 
Kendilerini ismet Paşa istasyonun dı
şından karşıladı. Trenin hareketi es
asında meclis reisi Kazım Paşa Rus• 
ça: 

"- Ya§asın Sovyet birliği!,, 
M. V oroşilof ta: 
"-Yaşasın Türk - Sovyet dostlu

ğu., diye bağırdılar. 
Bütün misafirler tren hareket eder .. 

ken büyüklerimize: 
- Moskovaya gelin, Moskovaya, di. 

ye haykıddar. 
Misafirlere müteaddit buketler veril-

di. 

Marmaranın şirin 
Bir köşesi 
Nahiye değil, minimini 

bir kaza merkezi 
TIRILY A, (Milliyet) - Bu yazım 

da Marmaranın şirin bir köşesinde 
gizlenmiş olan Tirilyadan yazıyorum. 

1800 nüfuslu ve 500 haneJ;;:'".ba· 
ret o.lan Tirilyaya ilk ayak baatığrm 
dakikadan itibaren kendimi bir nahi· 
yede değil, mini mini bir kaza merke 
zinde zannettim.. 

Burada Kamil Bey İsminde değerli 
bir müdür var .. Müteaddit köyleri ih
tiva eden Tirilya nahiyesi müdürü 
Kamil Beyin, köylülerin refah ve saa
detini temin iktısadi ve içtimai bir 
varlık meydana getirmek için bütün 
zeka ve kudre!İ:ı"le çalıştığını yine 
köylünün ağzından işittim. 

Burada ayni faaliyet ve hararetle 
çalışan ikinci bir zat daha vardır ki, 
ismi Mehmet Beydir. Halkın ve köy
lünün muhabbet ve teveccühünü ka· 
zanmış o.lan bu muhterem zat Beledi
ye te§kilatmın lağvini müteakip hal
kın ıaariyle lt.öyler ihtiyar heyeti reis .. 
fiğine intihap edilmif.. Kendisini ma• 
kamında yine ihtiyar heyeti azalariy
Je nahiyenin um.rani esaslarını tesbit
le meşgul bir halde buldum. 

Nahiye merkezi vaktiyle munta· 
zam l>İr plan dahilinde kurulmuş ol· 
duğu için gerek sahilden, gerekse ha 
riçten çok cazip bir manzara halinde 
göze çarpıyor. Bina.lat iskeleden iti
baren doğru bir hat şeklinde karŞ<lrk
lr olarak in§a edilmiş.. Bu binalarıa 
ta.m ortasından da oldukça genişçe 
bir dere akıyor. Bunu gördüğüm za• 
man Manastırın me§hÜr (Drahor Bo· 
yunu) hatırladım. Y a.lnız civar ev
Jerle ve dükkanlardan çıkan pislik 
doğrudan doğruya dereye aktığı için 
ifraz tahammül edilemiyecek derece· 
de fena kokular neşrediyordu. Muh
tar Mehmet Beyin bu hususta naza· 
n dikkatini celbetınek isterdim. Meh
met Bey: 

- Zaten bu günkü topluluğumuz. 
dan maksat ta bu idi. Cevabında bu
lunduktan sonra sözünü devamla de· 
di ki: 

- Kaza Kaymakamı Sa1ahattin 
ve Nahiye müdürümüz Kamil Beyler
le bizlerin her şeyden evyel yegi.ne 
düşüncemiz şüphesiz ki, halkın sıhha 
ti, memleketin terakki ve inkişafın
dan başka bir §ey değildir. Mevzuuba 
hia pisliğin izalesini temin için mez
kur dere temizlenecek, Üzeine bir de 
köprü yaptmlacaktrr. Yalnız arkadaş 
!ardan bazıları bu köprünün beton
dan yapılmasını iatiyorlar. Ben ise 
harçla yapılması taraftarıyım. Eğer bu 
fjkrimi arkadatlara da kabul ettire .. 
bilirsem yapılacak köprünün sağlam
lığından bir şey kaybetıniyeceğimiz 
gibi paradan artacak kısımla da di
ğer ihtiyaçları temin etmiş o.Iacağız". 
Dedi. 

Mehmet Bey bundan sonra Tirilya 
nm on a.ene evvelki vaziyetiyle bu
günkü arasında istatistiklere istinat 
eder mukayeseli tahliller yaptı.. On 
sene evvel burası son derece mamur 
bir halde imi§ .. Gün geçmiyormut ki, 
mini mini iskelesini bir kaç vapur ıi
rinlendirmeain. Halkı zengin, geliri 
pek yüksek imi§ .. Etrafı kamilen zey
tin ağaç.lariyle çevrilmiı olan TiriJya 
nahiyesi senevi milyonlarca okka zey 
tinyağı ihraç ediyorm.uı.. Ziraati de 
hayli iJeri bir vaziyette imi§.. Fakat 
bilahara ağaçlar bakımsız ka:ldığı i· 
çin zayıflamıı, mahsulden istifade e• 
dilemez wmuş .• Bu suretle o zamanki 
zengin ve Şirin Tirilyanin ölüme mah 
kUm, hasta bir İnsan gibı günbegün 
benzi sararmağa baılamııtı. 

işte bugün ba§!a kaza kaymakamı 
olduğu ha.ide nahiye müdürü ve çalı§
kan halkla köylümüzün müşterek 
gayretleri bu hasta adamı eski gür
büzlüğiyle yine evvelki canlılrğma 
kavuıturabilmek için var kuvvetle ça 
lrşmaktayız .. dedi. 

Mehmet Beyden Mudanyalıların 
bana methettikleri Tirilya mektebini 
gezdirmesini rica ettim. Tirilyahlar 
mektep hususunda da hakikaten hah 
tiyar im.itler .. Çünkü; buradaki mek
tep hiç bir kaza hatta bazı vilayetle
rimize bile nasip olmıyacak §ekilda 
büyük ve muntazamdır. Rumlar tara 
fmdan terkedilmif .• Faka! halk bunu 
haraplıktan tamamen muhafaza et• 
miı. Geniı salonları, derahaneleri, 
traçaları ve teneffüshaneleriyle Bur
sa liselerini andrracak bir §ekildedir • 
Beı sınıflı olan bu mektep ıimdilik 
altı muallimle idare ediliyor. Bu ıene 
den itibaren mektebe 25 leyli talebe
nin kaydedildiğini öğrendim. Tiril. 
yanın belli ba§lı üç yerden geliri var• 
dır. Çiftçilik, zeytin.cilik, balıkçılık .• 
Uzun zaman ihmale uğramıı zeytin 
ağaçlannm evvelki vaziyetine ircaı 
için büyük gayretler sarfedilmekte• 
dir. Bu sene mahsul gayet iyi olduğu 
için köylünün yüzü gülecektir. Bir kı· 
sım halk ta balıkçılıktan oldukça isti· 
fade ediyorlar .. 

Bilhassa burada çıkan istakozlar 
nefaset itibariyle lstanbulda fazla 
rağbet görüyormuş ... Yalnız lstanbu
la ve diğer yerlere sevkiyat ~apan ha 
lıkçrlar her birini 30 kuruşa sattıkla
rı İstakozların, vapur acenteleri de 
beherinden 30 'kuruı a!dıklarrndan 
saileri boşa gidiyor, hiç istifade ede
miyorlarnıış. 

işte, Tirilya halkının hilkiimetten 
istediği yegine bir şey varsa o da va .. 
pur tarifelerinin bu isinde tenzilit 
yaptırılması •• 

DERViŞ 
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Gazi Hz. mühim nutukları 
(Ba~ı 1 inci sahifede) yetinin cevap ziyaretini kabul et

tik, bu ziyaretin onuncu yıl bayra

mına tesadüf ettirilmesi, iki mem
leket arasındaki münasebetlerin de 

rin samimiyetini gösteren mesut 
bir vesile olmuftur. 

Meclis dün açıldı Türk tayyarecileri 
Atinaya gidiyorlar 

Şehir Meclisi 
Dün açıldı 

Bütün fakülteleriyle beraber a
çılmış olan yüksek ziraat enstitü

aünün yetittireceği yüksek mühen

dislerin, ilerde, memlekete fayda

lı olacaklarına fÜphe yoktur. 

Sanayideki teşebbüsler dahi, teş
'11 ik edecek ve cesaret verecek ma

hiyettedir. Fakat memleketin müb

rem sanayiinin kurulması bitme

dikçe, her noktai nazardan, yürek 

istirahati duymamıza imkan yok

tur. Bu sebeple, memleketin ainai 

techizahnı , tamamlamak için, bü

tün gayret ve dikkatinizi celbet

meyi yerinde buluyorum. 

Bütçe muvazenesi 

Efendiler, 

Cihanın iktisadi vaziyeti he
nüz eyiliğe doğru fazla ümit 
vermemektedir. Mali vaziyet, 
bu sebeple de, büyiik alakanı
zı davet edecektir. Geçense
neki bütçe tahminlerinin vari
dat noktai nazarından tema
men tehakkuk etmiş olduğu 
anlaşılmıştır. Fakat, içinde bu
lunduğumuz sene varidatının 
nasıl tehakkuk edeceği hak
kında, henüz bir hüküm veri
lecek zaman geçmedi. Her hal
de bütçe muvazenesini muha
faza ve temin etmek için yük
sek heyetinizin her tedbiri al
mağa, bilhassa ehemmiyet ve
receğine eminim. 

Açık bir bütçenin, hesapsız 
mahzurlarını eyi bilen B. M. Mec· 
liıinin, muvazene yolunda kati ka
rar ıahibi bulunması, devletin ma
li ve hatta umumi ıiyaıeti için bü
yük teminathr. 

Üniversite 

Arkadatlar, 

Üniversite tesisine verdiğimiz 
ehemmiyeti beyan etmek isterim. 
Yarım tedbirlerin kısır olduğuna 

şüphe yoktur. Bütün itlerimizde ol
duğu gibi maarifte ve kurulan ü
niversitede de radikal tedbirlerle 
yürümek kati kararımızdır. 

Beynelmilel vaziyet 

Efendiler, 
Beynelmilel münasebetlerin, ge

çen sene zarfında, sulh ve huzur 
noktai nazarından inkifafı, cihanın 
bir çok mühim kısımlarında inşi
rah verici bir halde olmamıştır. 
Beynelmilel iktisat ve silahları bı
rakma konferanslarından da şim
diye kadar müsbet bir netice alın
mamıtbr. 

Sulh ülküsü 

Milletimizin müdafaa vasıta ve 
kuvvetlerine hususi ehemmiyet at
f etmemeıi lüzumunu söylemek va
zifemizdir, müteselli olabili

riz, ki ·sulh ülküsü, bizim, içinde 
bulunduğumuz yakın muhitte, mem 
nnn olunacak terakkiler kaydetmiş 

tir. Türkiye Cümhuriyeti, beynel
milel sulh ve emniyeti kuvvetlen
dirmek için, kendi tesiri ve iktidarı 
olan sahada ve ayni arzuda olan

larla beraber, hayırlı faaliyetlerde 
bulunmuştur. Londra'da imzalanan 
mütecavizin tarifi muahedeleri, 
beynelmilel ademi tecavüz fikrini 
tevsik eden diğer mukavelelere ha 
kiki bir canlılık vermektedir. B. M. 
;Meclisinin, bu mühim eseri takdir 
buyuracağına ,üphe yoktur. 

İki memleketin çetin zamanla
rında kurulmuş, on beş senedir tür

lü İmtihanlardan, daha kuvvetli 
çıkmış bir dostluğun daima yüksek 

kıymeti haiz olması, beynelınilel 
sulh için değerli ve ehemmiyetli 

bir amil olduğunda tereddüt edile
mez. 

Bal hanlar 

Balkanlarda münasebetlerimiz 
inkişafa mazhar olmuştur. Yuna

niatan'm mümtaz başvekilini ve 
nazırlarını kabul ettik. 

Yunanistan 

Balkanlarda münasebetlerimiz 

inkişafa mazhar olmuştur.--v;:;-na
nistan'ın mümtaz başvekilini ve 

nazırlarını kabul ettiğimiz esna

da, dostça anlatma paktı imza edil

di. Başlıca hükmü , iki memleketin 

müşterek hudutlarını karşılıklı 

teahhüt altına alan bu mukavele 
Yunanistanla aramızda mütemadi

yen artan dostluk ve emniyet rabi

tasının neticesidir. Bu muahede, 

denizde ve karada yükaek menfaat 

)eri ve coğrafi rabıtaları bu kadar 

birbirine girmiş olan iki memleket 

için tabii ihtiyacın ifadesidir. Bu 

muahede, Balkanlarda dahi sulhun 

ve umumi ahengin kuvvetli bir va
sıtası olacaktır. 

Bulgaristan 

Bulgaristan'la dostluk ve emni

yet münasebetlerinin arbrılması 
için, biz bütün imkanları kullan

maktayız. iki memleket arasındaki 
bitaraflık ve hakem muahedesinin 

uzatılmasını derpiş eden bir pro

tokol, vekillerimizin komşu hüku

mete cevabi ziyaretleri esnasında 

imzalanmıştır. iktisadi ve siyasi 

münasebetleri inkişaf ettirmek, 

Cümhuriyet hükfimetinin ciddi ar
zusudur. 

Yugoslavya 

Mütenekkiren seyahat eden haş

metli Yugoslavya hükümdarı ile, 

telaki vukuunu, mesut bir hadise 
telakki ederiz. Balkanlarda sulh ve 

huzur temennilerini iki memleket 

arasında eyi münasebetler inkişafı 

nı ve bir ademi tecavüz muahedesi 

yapılması kararını tebarüz ettiren 

konuşmalardan, beynelmilel sulh 

., eeınniyet ülküsü, yalnız, müstefit 

olmuştur. 

Romanya 

Romanya'nın değerli hariciye na 

.z; rının resmi ziyaretini ve bu esna

da iki memleket arasında ademi te

cavüz ve hakemlik muahedesi im

zalanmış olmasını memnuniyetle 

zikrederiz. 

Mütecavizin tarifi muahedesiyle 

ademi tecavüz ve tecavüze ademi 

iştirak ve tecavüzü takbih fikirle

rini tebarüz ettiren muahedenin 

memleketler arasında hakiki bir 

emniyet havası yaratmakta olduğu

na şüphe yoktur. 

Macaristan 

(Başı 1 inci sahifede) 
alkıtlarla karşılamışbr. 

Gazi Hz. nutuklarını söylerlerken 
Reisicümhur hazretleri nutuklarını 

İrat buyurdukl~ı müddetçe bu alkıt· 
lar sık sık devam etmiştir. Harici si ... 
yasete taalluk eden ve bilhassa Sovyet 
heyetinin memleketimizi ziyaretleri ve 
iki millet arasındaki samimi dostluğa 
taalluk eden kısımları ise sürekli ve 
t.iddetli bir surette alkışlanmıştır. 

Alkıta kendini tutamıyarak ittirak e
den dostlarnmz da bu sırada alkış tu
fanına coşkun bir şekilde iştirak etti
ler. 

Nutuklannı irat buyurduktan 5onra 
kürsüyü terkederken bütün meclis G... 
zi hazretlerini sürekli ve ıiddetli alkış
lar ve yaşa ıadalariyle ıelimlamıttır. 

Bundan sonra meclis riyaseti inti
hababna geçilmiştir. 

Meclis Reisi 

ANKARA, 1. A. A. - Gazi Haz
retlerinin nutuklarını müteakip Mec
lia riyaseti ve reis vekillikleriyle idare 
amirlikleri, divan kitipikleri intihaba 
tı yapılmıttır. Tasniflara neticesinde 
Meclis İryasetine 265 reyle Kazım Pa· 
§a Hazretlerinin intihap edildiği bildi
rildi ve sürekli alkışlarla kar§ılandı. 

Reis vekillikJerine Esat (Bursa), 
Hasan (Trabzon), Refet (Bursa) bey
lerin, idare amirliklerine irfan Ferit 
(Mardin), Halit (Bayezit), Mehmet 
Ali (Artvin), beylerin, divan katiplik
lerine de Haydar Rüıtü .(Denizli), 
Ziya Cevher (Çanakkale), Avni (Yoz
eat), Ali (Rize) Refik (Konya), Ham· 
di (Mersin) beyler seçilriıiılerdir. Mec 
lis önümüzdeki perıembe günü top· 
]anacaktır. 

Kiizım Paşa Hazretlerinin nutku 

ANKARA, 1. A.A. - B. M. M. ri· 
yasetine intihabını m.üteakip Kizım 

bu mesut vesilelerle taşkın bir su
rette gösterilmiştir. 

Muhterem efendiler, 
Balkanlarda ve orta A vrupada

ki devletler arasında, Türkiye 
Cümhuriyeti, ancak politikasının 
dürüst ve açık mahiyeti sayesinde, 
samimi mevkiini muhafaza etmek
tedir. Pek nazik olan bu siyasetin 
icaplarını dikkatle göz önünde bu 
lundurmaktayız. 

Türkiye Cümhuriyetinin diğer 
devletlerle miinaaebetlerinin, ara
dahi muahedelerin hükumlerine 
ve beynelmilel dostluk icaplarına 
uygun olarah umumiyetle eyi ol
duğuna söyliyebilimı. 

Aziz arkada,lar, 

B. M. Meclisinin bu seneki 
çalışma devri mühim mevzu
larla doludur. Bir kaç yıldan 
beri, milli ve beynelmilel va
ziyetler, her sene bir evvelkin
den daha ehemmiyetli olmak
tadır. Yüksek basiretinizden 
memleket ve milletimiz, iti- ı 
mat ve emniyetle, yeni ve bü
yük seyirler beklenmektedir. 
Açmakta olduğumuz ikinci on 
yıllık devrenin ilk yılı, yeni bir 
azim ve kudret devrinin parlak 
bir misali olacaktır. 

Gazi Hz. nin teşekkürleri 
ANKARA, 31. A. A. - Riyaseti 

Cümhur umumi katipliğinden : 
Reisicümhur Hazretleri 29 birin

ci te~rin günü yüksek Türk mille
tine hitabettikleri nutuklarında bü
tün yurttaflara büyük bayramı kut
lulamışlardı. 

Kendilerine telgraf ve mektup
larla arzi tebrikat eyliyen zevat ile 
cemiyet ve müesseselere teşekkür
lerinin Anadolu Ajansı vasitasiyle 
bildirilmesini bu kerre ayrıca emir 
buyurmuşlardır. 

Halkevlerine hediye 

Sovyet heyeti 

Efendiler, 
Bu sene, mümtaz bir Sovyet he-

Macaristanın mümtaz başveki

linin ve hariciye nazırının ziyaret

lerini çok samimiyet ve memnuni

yetle kar,ıladık. iki memleket a· 

rasındaki bitaraflık ve hakem mua

hedesi de uzablmıttır. Milletleri

miz arasındaki kardeşçe duygular 

ANKARA, 1 (A.A.) - Gazi Hazret
leri onupncu yı)dönümü münasebetiyle 
Halkevlerine, Fırka vilayet idare heyet· 
)erine imzalanmıf birer fotoğrafilerini 
hediye buyunnuılardır. 

Milliyet'in romanı: 50 

ESRARSIZ HAY AT 
Hollywood'da sinema yıldızlarının romanı -,., 

Yazan: VICKl BAUM Tercame: KAMRAN ŞERiF 
o kadar hoıana gidiyordu ki, adeta muz frengili idi. Vapurda herıey korkunç 
tarip oluyordu.. Duyduğu aık değildi, derecede tatsızdı. Aldens kolunu Fran· 
çok tiddetli bir histi. Onun botuna gi- cis'in beline doladı. Genç kız itiraz et• 
den, podralı penıkaaı albndaki nazik, medi. Hatta nahif omuzlan hafif bir 
rokoko çehresi, üst dudağının inhinası, tazyikle mukabele bile ettiler. Anlaıdan 
iki el ile kolayca kavranabilecek kadar timdi kazanmağa baılamııtı. Onu al-
İnce, ideta gülünç derecede ince beli İ· mak için eve gittiği zaman üzüntülü 
di. bir hali vardı. .Şimdi oldukça iyi idi. 

Kmk bir sesle: Kazandı, kaybetti, tekrar k:ızaıidı. AI-
- Çok kamayız, dedi. dens birdenbire geri kalan dört dolarını 
Francis cevap verdi: da çıkardı ve derhal kaybetti. Bundan 
- Burası o kadar güzel ki... Hem dolayı acı bir elem duydu. Kendisi 

de ne eğlenceli!.. Darmstadt'lı idi, iyi ailedendi. Onun i-
Al<lens etrafına baktı. Bu kadar abus çin Amerikaların gösterdikleri çocukça 

yüzlü insanın bir araya toplandığını şim lakaydiyi hiç bir zaman gösteremiyecek 
diye kadar .görmemiıti. Altlarında ze- ti. Cebinde daha be§ dolarla elli centi 
min sallanıyordu. Krupienin bumu in- vardı. Otomobilin durak ücretiyle vapu 
r:ktı: Ya ealti bir _boksördü, yahut ta run bilet parasın1 önceden verL'!tİşti. 

- Gel yemek yiyelim, dedi. Burada 
pek faza kalmamalı. 

Apartımarunda yapbğı hazmklan dü 
ıündükçe biraz kendi kendine acıyordu. 
Thomas'ın bir peyzaji, sazla söyenilecek 
bir ıarkı. Meğer dünyada yalnız ya§a• 
mak ne fana feymİf·•• 

Franciı: 
- 1 tte, dedi, artık cici bebek oyna

mıyacak.. Cici bebek tam yedi dolar 
kazandı. Tam bir gündelik. Harikuli 
de bir §ey ... 

Paralannı avucunun içine toplayıp 
bekledi. Sonra mahcup bir çocuk eda
ıiyle sordu: 

- Sana beş dolannı geri veriyo
rum. Ost tarafı bende kaJsın mı? 

Aldens: 
- Elbette, dedi .. (Şimdi gene on 

doları olmuştu. Francis'in de yedi do
lan vardı.) Gel, yemek yiyelim, dedi. 

Francis ili.ve etti: 
- Yiyelim ve içelim. 
Lokantada çalınan havayı mırıl

danarak koluna girdi. Muzika sesine 
doğru yürüdüler. • 

Vapurun lokantası, kumar salonu• 

Paşa Hazretleri şu nutku irat etmiş
lerdir : 

Milli iradenin bir tek mümessili o
lan yüksek meclisin hakkımdaki iti
mat ve teveccühünün devamile müfte
hiriın .Bugün dördüncü B. M. meclisi
nin üçüncü İçtima senesi batlıyor. "Al
lah muvaffakiyet versin sesleri'' bun
dan üç gün evvel Cüm.huriyetin onun
cu yıl dönümünü •evinçle kutluladık. 

Bu münasebetle birinci, ikinci, Ü· 
çüncü 8. M . Meclisinin vatanpervera· 
ne mesaisini tükranla yadetıneyi bir 
vazife addediyorum. "bravo sesleri, 
tiddetli alkıtlar" o meclisler kendi iç
tima devrelerinde milli emellerin ta• 
hakkuku için icap eden kanunları çı· 
karmakta ve krarları vermekte hiç te
reddüt göstenniyerek bugünkü mesut 
İnki§afab temin etmİ§lerdir. (Alkı§· 
lar.). 

Bu üç mecli• memleketin yüksek 
menfaatlerini herşeyden Ü•tün tuta
rak milJi ve vicdanı vazifelerini hak
kıyla yaptılar. Dördüncü B. M. Mec
lisi de o meıkur mesaiyi ayni §ekilde 
devam ettirmekle bu yeni verimli dev
rin şerefli müessisleri içinde bulunmak 
tadır. (Alkıtlar.) , 

Harp senelerinden sonra fedakar 
orduJl!uzun kazandığı muzafferiyeti 
her zaman minnetle anmak borcu· 
muzdur. (Bravo sesleri alkışlar) mu
zafferiyetin neticesinde akdedilen Lo
zan muahedenamesile milletimiz sul
hu salah devresine girdi. (Alkışlar). 
Cümhuriyetin ilanile de yeni Türki
ye devleti tam bir şekilde teessüs etti. 
On senedenberi memleketimizde ba
§arılan işlerin, yapılan iyiliklerin de 
ğerini anlamak için ondan evve1ki va
ziyete bugünü göz önüne getirmek 
kafidir. 

Muhterem arkadaşlar, İnsanların 
daha ilk devirlerinde bile milli deha
siyla yarattığı medeniyet eserlerini ci
han tarihinin sayfalarına tevdi eden 
büyük Türk milletinin tekamüıüne ma 
ni olan sebepler B. M. M. tarafından 
verilen ve hükfunetçe isabetle tatbik 
olunan kararlarla ortadan kaldınla 

rak yükselme yollan bütün genişliği 
ile açılmı§tır (Alkışar) milletimiz bu 
yoUar Üzerinde büyük kabiliyet ve 
bayert verici bir hızla iJerilemektedir. 

Dahili İcraat ve islahata müvazi o
larak harici siyasetimize ve tabü vü
sat ve inkitafı venniJtir. Bunun fay
da]ı tesirlerini memnuniyetle görmek
teyiz. Vücuda getirilen bütün büyük 
işlerde necip milletimizin yüksek ev
saf ve akli seliminin başlıca amil ol
duğunu daima hatırda tutmalıyız 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Aziz arkadll'!larnn bugün iftiharla 
zikrettiğimiz muvaffakiyetlerin en büyük 
şerefi feyiz ve saadet yollarını gösteren 
milli rehbermiz Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerine aittir. (Bravo sesleri sürek
li ve şiddeli alkışlar) asıl eser onundur~ 
(Alkışlar) ulu Reisimize candan merbu
tiyet ve hürmetlerimi tekrar ederim. 
(Bravo sesleri alkışlar). 

Yeni girdiğimiz bu içtima senesi için
de de göstereceğiniz gayret ve faaliyet
le millet ve memleketimiz için çok iyi 
neticeler elde edileceğin emin olarak i§e 
başlıyorum ve hepinizi derin saygılarla 
selamlarım. ( Alkı§lar). 

Fırka grupunda 

'.ANKARA. 1 (A.A.) - C. H. Fırka· 
sı grupu indare heyeti reisliğinden: 

C. H. Fırkası grupu bugün öğleden 
evvel umumi reis vekili İMnet Paşanın 
riyasetinde içtima ederek öğleden sonra 
açılacak olan B. M. Mecli•i reis ve riya-

(Başı 1 inci aahifede) 
zevat, Tayyare Cemiyeti idare heyeti a
zası, Halk Fırkası idare heyeti reisi Cev· 
det Kerim Bey, .Şehir Meclisi daimi 
encümeni azaları ve tayyare zabitlerimiz
le gazeteciler bulunmuşlardır • 

Ceneral Adamidis bu sabah Taksim 
Cümhuriyet abidesine bir çelenk koya
cak, ve bilahara tayyaresile Atinaya gi
decektir. 

Gazi hazretleri, ceneral Adamidis ile re 
fakatinde bulunan pilotuna çok iltifat 
etmişler ve kendilerine kendi imzalan· 
m ve 29 teşrinievvel 1933 tarihini' havi 
birer altın saat hediye etmişlerdir. 

Ceneral ihtisaslarını anlatıyor 

Ceneral Adamidis dürt Perapalas o
telinde bizi kabul ederek Ankara seya
hati hakkındaki ihtisıulannı ı.-.ilasa et· 
mit ve Türk - Yunan dostluğu hakkın
da ıu beyanatta bulunmuttur: 

- Geçen cuma günü akşamı idi, Baş
vekil Mösyö Çaldaris beni çağırarak, 
Türk cümhuriyetinin onucu yddönümü 
meraoiminde bulunmak ijzere ertesi gü
nü Ankaray.a gitmemi emretti. Vakit 
pek geç idi. Kendisine gitmeğe gayret 
edeceğimi söyledim. Bunun üzerine M. 
Çaldaris bana: - "Muhakkak •urette 
gitmeniz lazımdır, çünkü Türkler bizim 
en büyük dostumuzdur,, dedi. Bu şe• 
refli vazifenin bana tevdi edilmiş ol
masın.dan dolayı kendimi çok bahtiyar 
addediyorum. 

Ankarada , Türk mı1let ve ordusu
nun beslediği hissiyabn, ıon imza edi
len misak dolayısile, Yunan ordusile 
milletinin beslediği hiuiyatm ayni oJ. 
Jıuğunu gördüm. ·Biz, ask.,..Jer ancak 
hissettiğimiz şeyleri söyleriz, bu sebep. 
le sözlerimizde çok samimiyiz. 

Ankarada Türk millet ve ordusunun, 
mülki ve askeri makamların gösterdiği 
hüsnü kabul bizi çok mütehassis ve 
minnettar bırakmıştır. Gazi Hazretleri 
bize kendi imzaları ile ve tarih ile mü
zeyyen birer altın saat hediye ettiler ve 
bu kıymettar hediyeyi Muzaffer Paşa 

vasrtasile gönderdiler. Bu hediye asrın 
en büyük adamının İmzasını taşıması ve 
hakikl ve büyük bir dost tarafından ve
rilmiş olması itibarile çok kıymettar
dır. Bundan maada müşir Fevzi Paşa 
da bize tayyare madalyası ile tayyareci
lik diplomasını hediye ettiler. Bu he
diyeler bize gösterilen hüsnü kalıul alel
ade bir kompliman değil, kalpten gelen 
samimi hislerin ifadesi idi. 

An.karadan ayrılırken, Türkler kadar 
samimi hislerle mütehanis olan kalbi
mizi orada bıraktık. Ankarada g.ıçirdi
ğimiz günler askerlik hayatonızın en 
şerefli bir merhaleoi olınuttur. Oradaki 
tezyinat bizi hayrette brrakb, siz, bu 
memlekette yaşanmı ve bu terakkiyab 
merhale merhale takip etmiş olduğunuz 
İçin belki de bunu bizim kadar takdir 
edemezsiniz. Ankarada, bir çölden me
deni bir tehir meydana çıkanlmııtır. Bu
nun için kuvvetli bir İrade li.zımdı. O 
irade de Gazide fazlasile mevcuttu. 

Türk - Yunan izdivacı, ele tamamile 
intibak eden bir eldiven gibidir. Şimdi 
iki milletin gözü önüncle yeni bir ufuk 
açılmış!lr. Diyebilirim , ki diplomatlı 
bu İşte belki biraz gecikmişlerdir, göz
leri biraz geç açılmıştır ... Daima dost 
kalacağımıza şüphe yoktur. Çünkü i
ki milletin menfaati bunu icap ettiriyor. 

(Başı 1 inci aa.hif ede) 
Bunlar Hacı Adil ve Yusuf Ziya 
lerdi. İstifa sebebi olarak ta h 
vaziyetlerini gösteriyorlardı. D 
encümen intihabına geçildikten s 
reylerin toplanması ve tasnifi es 
da bir taraftan da müzakerata de 
edildi. 

Etem izzet Beyin takriri 
Gazetemiz umumi neşrfiyat m' 

rü Etem izzet Bey bu esnada bir 
rir verdi. Etem lzezt Bey takririn 
"Toplu bir hızın bitimi ııe •onsuz 
atılışın başlangıcı olan 29 Teşrini• 
1933 ün Türkiyede ııe bütün düny 
yarattığı umumi, yüksek heyecan 
şenliklerin lstanbuldaki tezahürle 
maddi bir hatıraın olarak'' diye 
Ciinıhuriyetin onuncu yılı 
nasebetile Taksim abidesi etrafı 
yapılan ıu ve ziya tertibatının muh 
zurnı iıtiyordu. Ayni zamanda i 
dedeki tenvirata bu geceden itiba 
her gece müsait havalarda •aat 2 
kadar devam edilmesini ilave edi 
du. 

Takrir kabul edildi 

Bu takrir alkıılar arasında k" 
edilirken Galip Bahtiyar Bey de 
eli ki: 

- Elektrik tirketi Cümhuriyeti 
nuncu yıldönümünde normal elek 
aarfiyabnın birkaç mislini yapını' 
Şirketin bu fazla karını araıtırac 
çok görecek değiliz. Yalnız şirk 
bunun bir hatırası olarak ıehrin t 
yinatına veya içtimai muavenete 
hayre değer bir İ§ yapmasını teme 
ediyorum. 

Vali Bey de bunlara cevap ve 
rek Etem İzzet Beyin teklifinin 
yerinde olduğunu, bu ite belediye 
de taraftar olduğunu ilave etti. 

Yeni daimi e-ncümen 
Bu esnada daimi encümene ait r 

)erin tasnifi bitmitti. Yeni daimi 
cümenin fu suretle teıekkül ettiği 
la§ıldı. Mehmet Ali Bey (Beyoğ 
Mehmet Ali Bey (Beykoz) Cevdet 
rim Bey, Nakiye Hanım, Avni B 
Ihsan Namık Bey, Hasan Bey, Şer 
fettin Bey. Bu ıuretle Tevfik ve 
ouf Ziya Beyler daimi encümend 
ayrılıyor ve yerlerine ilci Mehmet 
Beyler giriyorlardı. 

Bunu encümenler intihabı takip 
ti. Encümenler de pek az farkla e• 
kisi gibi teşkil edildi. 

Gazi Hazretlerine tazimat 

Cevdet Keriın Bey bu sırada aöz 
tarak dedi ki: 
"- lstanbu1 Cümhuriyetin onun 

yıldönümünü büyük bir yükseklik 
kutluladı. 3 günde zabıtanın müdah 
leaini icap ettirecek tek bir vak'a o 
madı. Her vatandaş böyle bir hadi 
ye yol açmağı bugünün yüksekliği 
halel getirmemek için yapmadı. Şeb 
namına, şehirler namına Şehir mecl 
&İnin bu yüksekliği ve lotanbulluları 
Büyük Gaziye ve Cümhuriyete gö 
terd~~i merbutiyetin iblağını teklif 
derim.,' 

Teklif alkışlarla kabul edilerek M 
bittin, Etem İzzet, Refik Ahmet, 1111 

tat Cemal , Emin Ali ve Feridun B• 
)erden mürekkep bir heyetin çekile<: 
telgrafı hazırlaması kabul edildi. J-l 
yet Vali Beyin riyaaetinde toplana 
ve bu heyetin hazırladığı bu telgra, 
biraz sonra okundu. Telgraf §Öyle idi 

Ankarada bulunduğum zaman Türk 
tayyarecilerini Atinaya davet ettim ve 
zannederim, ki mü~ir Fevzi Pll§ll da 
tayyarecilere bu seyahat için hazırlanma
larım emretmittir. Bu ziyaret, Ankara
da bize karıı gösterilen misafirperverli
ğe mukabele için bize mes'ut bir fırsat 
bahtedecektir. 

Y ann Atinaya hareket edeceğim. 
Reisicumhur Hz.ne çekilen telgr 

Türkiyeyi terkederken teıekkür eder, 
ve Türk milletine iyi ve mes'ut bir is
tikbal temenni ederim.,, set divanı namzetlerini ve meclis fırka 

grupu reis vekillerini intihap etti. .. ..................... . 
"]stanbul umumi mecli.si on yıllı 

bir hı%1n bitimi ııe yeni, •onau:ıı bir fJ 

tılıfın ba,langıcı olan bugün dördii~ 
cü sene toplantısını açtı ııe tıfağıdalı 
telyazt.sını huzurunuza yükseltmeğ 
yekpare bir se3Je karar uerdi: Fırka umumi riyaset divanınca mec

lis reisliğine namzet gösterilen Balıkesir 
mebusu Kazım Paşa ve fırka meclis gru• 
pu reis vekillerine Afyon mebusu Ali B. 
ile Tekirdağı mebusu Cemil Beyler müt
tefikan intihap olunmuştur. 

Müteakıben yeniden intihap olunan 
reis vekili Ali Beyin riyasetinde İçtimaa 
devam edilerek meclis riyaset divanını 
teşkil eden reis vekilliklerine Trabzon me 
busu Hasan ve Buru mebusu Refet ve 
Esat Beyler, idare amirliklerine Mardin 
mebusu irfan Ferit, Beyazıt mebusu Ha-
lit, Artvin mebusu Mehmet Ali Beyler 
ve katipliklerine Çanakkale mebuou Zi
ya Gevher, Rize mebusu Haydar Rüıtü 
ve Konya mebusu Refik Beyler namzet 
intihap olunmutlardır. 

Diğer içimada da Meclis fıtrka grupu 
idare heyeti azaları intihap olunacaktır. 

nun yanında, küçük, lot bir salondu. 
Orada bir bar buldular. Barda yalnız 
liınonata ile buzlu aüt vardL Adetleri 
pek fazla-olmıyan masalarm arasın
da biraz yer bırakılmıştı. Orada bir 
çift dansediyordu. Garson, biraz faz
la Jaübali tavırlı bir Zenci idi. Aldenı 
yemek ısmarladı. Fiatler pek fahişti. 
Alden• sordu: 

- Danscder mİAin? 
Francia: 
- Evet, dedi, birazdan. Evvela bir 

az içelim. · 
Aldenı etra!ına bakıntı. Biraz en• 

diteli bir tavır.la cevap verdi: 
- Burada içecek bir ıey yok ki ..• 
Vapuru bir sefahet yeri olarak ta

savvur etmİ§tİ, fakat buranın her ,eyi 
oldukça kasvetli ve bayağı idi. Fran
cis bozulup ma..,hzunJaşan çehresine 
korka korka bakarak: 

- Ben burada İçecek bir şey bu
labiliriz zannediyordum. "Fakat hiç 
bir şey yokmu§, dedi. 

- Hiç bir ıey yok mu? Nasr) 
olur? Parlak bir gece doğrusu ... Sen 
iı;ej;e~ hiı; bir ~y getirmedin mi? .. _ 

DOKTOR 
Rusçuklu Hakkı 

Galataaarayda Kanzük eczahanesi 
karşıımda Sahne ıokağında 3 numa· 

ralı apartımanda 1 numara. 

DOKTOR 

Hafız CEMAL 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herırün öğleden 

ıonn. saat (2,30 dan 5 e) kadllr isıan

bulda Divanyolunda 118 JIUmaralı hu· 
susi dairesinde dahili hastalıklan mua
yene ve tedavi eder. Telefoıı: lstanbul: 
22.J98. 69713 

- Yoooo ... ne getireceğim? .. 
Aralarında daimi bir münakata 

mevzuu vardı Aldena, birçoklarının 
yapbğı gibi lokantaya giderken pan
tolonunun tabanca cebine küçük bir 
ıite "cin" koyup gizlice ıazinonun j .. 
çine "cin" boıalbnaaım katiyyen iste.
mezdi. Bunu rniakinaı • .J ve çocukçıı 
bir hareket addederdi. Gazoza "cin" 
karışbnnak suretiyle hasıl olan ber
bat içkiden hiç bir haz duymıyordu. 
Fakat Francia kendi tesellisinin dok
trinlerine tevfikan büyiimüı bir genç 
kız olduğu için arka cebinde içki tft!ı 
mıyan bir erkeği erkek &aymıyordu. 

- Haydi haydi, dedi. içecek bir 
teY bul. ... 

Aldens pirheddet yerinden kalktı. 
Düellodan evvel her şeyi göze alını' 
bir adam tavriyle bara doğru gitti 
Döndüğü zaman Francis'e baktı. A
ralarındaki mesafe. artık iki metrelik · 
girli bir parke değildi, aralannda bir 
cümudiye, bir umman, bir uçurum 
vardı. 

O ande Francise' kartı haksızlık e
diyordu. Kızcağız, meyve ı:azİn.Q:ıu-

lstanbul halkının Cümhuriyetin o 
nuncu yıldöniimü münasebetile varlı 
ğında taşırdığı görülmemif duygu ıJ 
işitilmemif seı>inç lstanbulun kurulJıt 
ğundan beri örneği geçmemİf üç gii 
ı>e geceyi tek bir gündü:ıı fekline koY' 
muf, süs ııe ııık bayramında zatı deıl' 
letinize ııe kurduğunu:ıı muhte~ e '. 
•ere olan gönül bağlılığının •fSiz ye~1 

bir delilini ııermiş olduğunu arzetme/ı 
le bizi aeçenlere karı• sadakat borcıı· 
nu ödemi§ oluyoruz. Meclia, Büyük R1 

is ve Jô.hi kurtarıcının "yurdumııztl 
Jünyanın en mamur ue en medeni me 
Jeketi aeoiyesine .çıkaracağız." İ§Qre " 
tini kendisi ııe lstanbul için 11 inci Y' 
İın parlak çalı1ma hedefi aayar." 

Telgraf şiddetli alkıtlar ara11nd"; 
kartılandı ve gelecek içtima pazarte•• 
gününe bırakıldı. 

nun önünde, gözleri yaıarmıt. elle,.;~ 
uiutturup duruyordu. Karar verJJJ! 
ti, iyiden iyiye azmetmiıti, o gece ıl 
adımı atacak, Aldenı'in metresi ol~ 
cakb. Fakat bunun için kendisine lıJ 
az yardım etmek lizun değilmi)' 
ya .... Bunun için u.rhot olmaoı, etf1 

fında her şeyin dönmesi, bulanıxı• 
Jizrmdı; birlikte içmek, dansetııı•~ 
çılğınca yürümek, sanki etraflarııı~ 
bir §ey yokmuı gibi ÖpÜJ111ek lilznll : 
Ufak, soğuk gazoz şişesini meyuı•", 
bir tavırla ellerinde sıkıyor, bu :ıll1~ 
sum içkinin kendiıini ıarhoş edere , 
imdadına yetiımesini temenni ediyo', 
du. Bu esnada, Aldena'in apartıJJ.1.', 
nında, kendisini yavaı yavat ve JJlıl~ 
fikane bir surette yola getirecek b , 
Thomas Peyzaji, bir de saz butund~ 
iu hatırından biJe geçmiyordu. 

Aldens bardaki adama: I 
- Bana bak, dedi, §Öyle biraz b' 

döndürmenin bir çareıi ~,;. mu? 
Ac' ~ "l'J: 

- Bızde öyle şey bulunmaz, diye et' 
vap verdi 

(Bitmedi) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalar~ Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda c;ıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme tekerler 29 Tem;:ıuz tnrihinden itibaren bin kilodan az o!mamttk 

Üzere her iateyene satılmaktadır. Fiatlarımız es)ıd~i gibidir. Yani iatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!ir:a Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ı~!a Küp Ş~kerin Kilosu 39,50 Kurustur. 
Ancak en az beı vagon ıekeri birden alanlara vagon başına beı lir~ indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak siparişler be
delin yüzde yirmisi peıin ve 611t tarafı hamule ııenedl mukabilinde ödenm~k üzere cierhal göaderillr. Depodan itibaren biltin masraflar 
ve mes'uliyet miiıterlye aittir. Gönderilecek mal ılrket tarafından müıteri heıtabına aig\)rta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gön
derenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en lılZ bet vagon ıi·parlı ederek bet!~linia temamuıı peıin ödeyenler vagon batına beı lira 
ltnıilattan istifade ederler. 

Adre•: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. Ne. 40-30 Telgraf adresi: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470 . 

•• 

I 

--
--

Şq:Vqnt hayret bir hadise : Ladumigue Halistbir lngiliz yarış 
100 metre üzerinde yarışmış ve aft geçmiştir. 

.. Türkiye atletizm Birincilikleri 

atile 

de ~t~iye atletizm şampiyonasına dün 200 metre: birinci Hakkı (Ankara) 24 
•• 'o.ın ~ ~uallim mektebi saba•mda de· saniye, ikinci Rifat (İzmir) 2S 2 / 10 sa• 

ri t •?ıldı. A~ağıya yazdığımız neti_ce!e- niye, üçün~ü Nail (Konya) 
~ Çol:tkilı; ederken her şeyd~ evvel pısbn Bu müsabakada Balikesir mıntakaam-
~e İc fena olduğunu naz.an dıkkate almak dan Raif birinci gelmişse de kuluar de. 
•' . •~der. Hatta bu hal tramblen vazife- 1 ği§tİrdiğinden dolayi diskalifye edilmiı· 
1, :ı~ gören noktaların kafi derecede alas- tir. Derecesi 23.4/ 10 dır. 

olmadığından dolayi yüksek atla• 1 500 tr b' • · ş ki (Ank ) e• "'•d h la 1 d b' . me e: ınncı ev ara 
t k ". ve atta uzun at ma ar a ıle 4 41 6/ 10 'ki · K d · ( A _..._ ) 4 44 

""dı · h' · · l' D I . . d · • sa., ı ncı a rı >UUU1ra . 
jf fi;,\(nı ısettinnı! ır. et'ece et' IÇlft e ÜÇÜnCÜ Cemal (lstanbul) 4,47 6 , 10 sa.. 

~ilkı .. 1!e rekorunu kıranlar ve hatla ona ' 
i· lllaı:ı~ olmamıştır. Yalnız tevfiğin 110 Üç adan uzun atlama: .. BD:inci Seli!" 

ali •lalt da 16 6-10 ve bir gün evvel uzun (İstanbul) 13,05 metre, ~kı!.'cı .. -ı:~vf'!< 
•• ı lıtıada 6.80 ile a tığı iki parlak re- ( lata~bul) 13,04 metre, uçwıcu Hu•eyın 
., ~or IJ>Üıtea Y p ( lzmır) 12,36 metre. j 

Ilı nadır. 10 · li B 0 

• • T f'k (l h· ~ı dikkati celbetmesi lazım gelen metre manıa : mncı ev ı •· 
h~dnoktada atletizm sahasında lstan- tanbul) 16. ti ~iny~ .. ~kı~ci ~eaat \ ·~-

i• •aı.ı,il' gayri mıntakaların da mühim te- tanbul) 17 ~nıye, uçuncu Saim (lzmır) 
1 h et> göstermiş olmasıdır. Ankarayi 19,3 / 10 sanıye. 1 
el ic:ı:ıktai nazardan bilb.aua tebrik etmek 400 metre: birinci Ali Riza (Ankara) 
ç bir kıae... Mamafih latanbul atletlerinden SS.4/ 10 s.aniy~ ~~i Hikmet (lznıir) 
~ tıtlar, llUıun buraya gelmemiı olması ya 31,29 sanıye, uçuncu Mufahham (latan-
f tere n ıre kongul'ların tam heyecanla bul 29,28 1-2 saniye, 
jı d;;11 Y11lnırıa mani teıkil etmiıtir. Mesela: 10.000 metre mukavemet : Birinci: 

•irli P.f}(J_ ?'· 10 9 / 10 da kateden Bal•ke- Mehmet (lstanbul) 37,18,5/10 saniye, 
he1~ 1'ifın Semih ile karşılaımaııı ıüp- ikinci lbrahiın (lzmir) 37,4S,4/10 sani-
d~. 4 ~ edilir bir spor hareketi olur• ye, üçüncü Cemal (Balikeıir) 43,13 ••· 
Yapd 100 bayrak yarııının lotıuıbulda niye. t..ıdl. 
lıta ';," miiaahaka11 ihtiliflı olduğu için 4 >< 100 bayrak : Birinci Ankara, Genç-
iıı;,\ ul ~·müsabaka harici yarışa ler birliği 47,5/10 saniye, ikinci fzmir 

Tamışvar 
Fener bahçe maçı 

Yeni teıekkül eden Ateı • Günq klü
bü tarafından lstanbula getirilen Re>- ı 
menJ.,rin Tamııvar talmnı yarın Kadı
köy ıahasında F enerbahçe birinci takı. 
mile karşdafaCBktır. Bu maç Romenle
rin bir hayli dedikoduları davet eden 
kuvvetini Türkiyenin eo kuvvetli futbol 
takmu karıısmda tecrübe etmek imka
nını vereceği gibi gelecdı: cuma günü 
fzmirde Türkiye şampiyonası finalini oy 
naya<:ak olan San • Lacivertlilerin son 
vaziyetini de bize gösterecektir. 

Diğer taraftan bu cuma giiaü Tak
sim stadyomunda oynanması mukarrer 
olan Beşiktaı - E tnikos maçının da ya
pılnuyacağı anlaşılmışbr. Beşiktat Idü
bü idare heyeti •tadyom iclaresile Gala
tasaray Idübü riya&etine yazdığı resmi 
tezkerelerle Bqiktaş Idübünün bu kom
binezona dahil olmadığını ve pazartesi 
günü Yunanlılarla "Beıiktaş., namı al
tında oynayan takımın bu isimle ala
kası olmadığını bildirrniı ve ilanlarda 
Beıiktat klübünün ismi kullanılmakta de 
vam edilirse mahkemeye müracaat e
dileceği ilave olunınuıtur. 

Esasen pazartesi günü Yunan muh .. 
telit takımının karşısına çıkan ekipin 
Beşiı.taşın bildiğimiz formasını giyme
miı olması da bir hayli nazarı dikkati 
celbediyordu. Klüp idaresinin tavzihin-
4erı sonra yaptığımız tahkikata naza
ran bu hareket idare he;etile arası e• 
çık bazı oyuncuların şahıi tqebbüsle
rinin neticesi olmuştur~ 

Güreşler 
Ne oldu? 

Vecihi Bey tayyaresi 
denize indi 

Evvelki gün Vecihi Bey, Kızıltoprak
tan tayyare ile Y eplköye giderken F e
nerbahçe önünde denize iıunek mecbu
riyetinde kalDUf ve tayyare denize in
dikten aonra karaya çıkanlmı:ştir. 

Darülacazcnin anahtarı 
Askeri müzede askerlikle ve aake· 

ri müzeyi ali.kadar eden harpler ve 
harp ganimetlerile biç ali.itası olma· 
yan birçok eıya vadrır. B~. '!'eyan~a 
belediyenin malı olan Darulacezenın 
albn anahtan da Askeri müzededir. 
Daha ziyade tehir müzesini ali.kadar 
eden bu kıymetli anahtar gayet zarif 
bir kadife kutu içerisinde ve nişan 
camekanında teıhir edilmektedir. Er
meni azizlerinden birisinin mukaddes 
eli ile Hüseyin Avni paıanm murassa 
sakal tarağı, Rus Çarının çini takımı, 
Çariçenin murassa aynası da bu eşya 
meyanındadır. Belediye Darülaceze 
anahtannm şehir müze~~e ko~ulma~ 
üzere kendisine teslimını Mudafaaı 
Milliye vekiı.letinden istemekle karar 
vermiştir. 

Maarif vekaleti de Etnoğrafya mü
zesini alakadar eden eıyayi Askeri 
müzeden istemeğe karar vermiı, mü4 

ze müdürü Mazhar Ferit Bey müzeyi 
gezerek bu etyayi tesbit ebnİştir. 

Bundan başka Maarif veki.leti A
nadoludaki muhtelif müzelerde teı • 
bir edilmek üzere e.ı.i Türk silô.hla
nndan mürekkep amıalar yap~a~k 
br. Bu arınalara li.zrmgelen eskı Turk 
&iJilhları da askeri müzeden alına -
caktır. Belediyede bu silahları gayet 
zen&in, pek çok kolleksiyonları var
dır. -PERTEV 
En mükemmel 
Teminat 
Alacağınız malın 
Markasıdır. 

PERTEV 

İstanbul Mr. Kumandanbğı 
Satmalma kom. ilanlan 

Haydarpaşa da bulunan 
Askeri Tıbbiye mektebinin 
300 ton eşyasının mektepten 
deniz kenarına kadar ve Sir ' 
keciden de Beyazıttaki yeni bi
nasına kadar olan kara nakliya 
tının pazarlığı 4-11-933 cu 
martesi günü saat 10 da icra 
kılınacaktır. Nakle iştirake 
deceklerin belli saatte Topha
nede Merkez Satmalma Ko
misyonunda hazu bulunmala ' 
rı. * (;9:) (5975) j 

Maltepe Piyade atış mektebi 
için on sekiz kalem malzeme 
4-11-933 cumartesi günü saat 1 

11 de pazarlıkla satın alınacak 
tır. Pazarlığa gireceklerin bel 
li saatinde Merkez Satın alma 1 

komisyonunda hazır bulunma- ' 
ları. (497) (5976) 

* * ıı 
Merkeze bağlı kıt'at ve 

müessesatın ihiyacı için 150 
ton yulaf 25-11 -933 cumarte· 
si günü saat 14 te aleni müna
kasa ile alınacaktır. Şartname 
sini göreceklerin her gün ve 
taliplerin belli saatte teminat
larile Merkez Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. (495) 
(5968) 

f,: * 
Harbiye mektebi için 40 a· 

det ders dolabı 4-11-933 cu 
martesi giinü saat 14 te aleni 
münakasa suretile almacaktır. 
Taliplerin mühürlü niimunesi 
ni Harbiye mektebined görme 
leri ve belli saatte Merkez K. 
Satın alma komisyonuna gel 
meleri. (418) (5536) 8085 . ~ * .y. 

.............................. ~~~ 
Deniz Yolları lıletmeai 

ACENTALARI: 
KAraköy • Köprübqr Tel. 4236.; 

Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 
~-:-:-~~~~~~~~~~!• 

Mersin Sür' at Postası 
lnebolu vapuru 3 ikinci tetrin 

Cuma 10 da Sirkeci rıhtunrndan 
kalkarak lzmir, Antalya, Mer
sin, Fayasa. Dönüfte bunlara i
laveten Alanya, Finike, Fethi
ye, Küllük, Çanalc'lı:al,.'ve ui
rar. (5958) 
~:-:--~~~~~~~~ 

Karadeniz Sür' oıt Post.uı 
Eğe vapuru 2 ikinci tetrin per

şembe 18 de Galata rıhtunm
dan kalkarak lnebolu Samsun 
Gireson, Trabzon, Rize, H~ 
pa'ya. Dönütte bunlara ilaveten 
Pazar, Ordu'ya uğTara. (5959} 

Ayvalık Aralık Postası 
Antalya vapuru 2 ikinci tet

rin per~embe 17 de idare Rıh
tımından kalkar. (5960) ........................... 

ROMANYA HOKOMETI 
ldarei Bahriyesi umumi Agentalığı: 
Vapurlarının tarifesinde berveçhizir 

tadilat İcra eylediğini muhterem halkın 
erur.an ıttılaına arz eyler : 

1 - REGELE CAROL 1 ve RO
MANYA vapurlarile ıs günde bir yapı
lan lstanbul • Pire • lskenderiye posta
sı; lstanbul'dan Çaqamba günü tam 
saat 10 da Pire ve İskenderiye'ye hare
ket edecektir. 

2 - DACIA vapuru ile lS günde bir 
yapılan lstanbul • Pire - Berut • Hayfa -
lskenderiye ve lstanbul • Pire • lalı:en
derye • Hayfa • Berut post.ası lıtanbul
dan çarşamba gÜnÜ tam saat 10 da hare
ket edecektir. 

3 - PRINCIPESSA MARIA vaporu 
ile 15 günde bir yapılan lstanbul- Sela
nik postaoı pazar günü saat 16 da hare
ket edecelltir. 

4 - Köstence postaları münavebeten 
haftada bir defa perşembe ııünleri &aat 
12 de Ye haftada bir deE.. cumarteoi 
~leri bun saat 12 de Te her IS günde 
bır defa Perfelllbe günleri saat 21 de ha· 
reket edeceklerdir. (V ama İ•l<eleai ı.::.. 
vedilmittir. ""' 

Fazla tafsilit için Galata' da M..-kez 
Rıhtım Hanındaki umumi acentalığma 
müracaat. Telefon: 44828-44827. 

i (9380) 
z:s 

yonuna gelmeleri. (440) 
(51)82) 8102 

• 
b; ıa: .etti ve birinci geldi. Fakat bitta· Kaqıyaka 48.2/10 saniye, üçüncü Bah-

liu IUfe tabi olmadı. I keıir , fdmangücü 48.4/10 saniye. 

Türkiye ırüreı fanıpiyonları Ankara 
salonunda yapılmış ve muhtelif ıildetle
rin neticeleri elde edilmittir. Ankara'nın 
Eakiıehirin ve Bursa'nın bazı sikletlet'• 
de kendilet'inden daha tecrübeli olmaları 
na ragmen lstanbul güreıçilerine calebe 
ederek birinci ııelmeleri ,ırüretin terakki· 
si ve yaydmaaı nolı:tai nazarından taya· 
ru kayıt bir hadise addolunabilir. Mağlup 
olan gürqçiler arasında Ankarada 72 ki
loda Hüseyin ve Konyadan yine ayni sik 
!ette Ihsan nazarı dikkati celbedecek bi
rer atlettir ki federasyonca beynelmilel 
müsabakalar için ihzar eı!ıı1meleri çok mu 
vafık olup müsabakaların netieeıinde f, .. 
tanbul 15, Ankara 11, puanla ve pek ya· 
kında ldanbul'u takip ebniıtir. 

ismini taşıyan bütün 
ınüstahzarab tam bir 
emniyetle kullanabi· 

Harp Akademisinin şubat 
934 nihayetine kadar ihtiyacı 
olan 2500 kilo ıspanak, 2500 
kilo pırasa, 2500 kilo lahana 
ile 4000 kilo kuru sovan 
12-11-933 pazar günü sat 15 
te aleni münakasa ile alınacak 
hr. Taliplerin belli saatte te
minatlariyle Merkez Satın al 
ma komisyonuna gelmeleri. 

Harp Akademisi ihtiyacı i
çin 1200 kilo kuru üzüm 12-
11-933 pazar gÜnÜ saat 15,30 
da aleni münakasa ile alınacal, 
tır. Taliplerin belli J1aatte temi 
natlarile Merkez Satınalma Ko 
misyonuna gelmeleri. (441) 
(5683) 8103 

·ı 

llıii, nları kaydettikten sonra atletizm Bu müsabakada lstanbul namına ko-
lı 1ıt~alarının iki gündür büyük merak şan Fenerbahçe takımı birinci gelınit ve 
kip rl alk kütlesi tarafından dikkatle ta-ı fakat müsabaka haric. i..oştuğunclan de>

o Uııduğunu bugün ele kaydediyoruz. Jayi tasnife dahil edilmemiıtir. 

Henri d'Eglan'nın son yaptığı güreşlerden iki enstantane. 

Buna7, Eskiıehir 4 dtt puan almışlar
dır. 

Tasnif neticeler şunlardır : 
Filiz - 56 kilo : Mestan Eskiıehir, 

Kazım • Konyavı Tuıla Ali I.t,..,h,ıl, 
Musa Bursayi, Hükmeotan. Eskiıehir, 
Osman Ankarayi tuşla Ali lıtanbul, Ka
zım Konyayı tusla Musa Bursa, Osman 
Ankarayİ tuıla Mestan Eskişehir, Ali ls
tanbul tuşla. 

Mestan , Eskişehir , Musa, Bursayi 
anza dol"\y•sil"' . Netice: Mestan Eskife
hir Türkiye birincisi. 

Ali l.tanbul Türkive ikinci. Musa 
Bursa Türkiye üçüncüsü~ 

En hafif - 61 kilo - Ahmet Bursa, 
Kamil lotanbul tuşla. Esat Ankara, Er· 
tuğrul Eıkitehiri tutla Kamil lstanbul, 
Remzi Konyayi tuıla Esat Ankara, Ah
met Bursayi tuıla , Kamil lstanbul Er
tuğrul Eskiıehir hükmen , Kamil lstan· 
hul, 'Esat Ankarayı tuşla. 

Netice • Eıat Ankara, Türkiye birin
cisi. Ahmet Bursa Türkiye ikincisi. Ka
mil f stanbul Türkiye üçüncüsü. 
Hafif~ kilo - izzet Eskişehir, Ne

jat Konyayi tuıla. Hakkı Ankara, Şükrü 
Eursayi tuşla. lsmail lstanbul Nejat Kon 
yayi tu4la, Şükrü Buna. izzet Eskişehir, 
hükmen, Hakkı Ankara, izzet Eskiıehir 
tuşla, lsmail l stanbul, Şükrü Bursayi 
tu4la, lsmail latanbul, Hakki Ankarayi 
tuıla. 

Netice' l1mail htanbul Türkiye birin 
ci•İ. Hakkt Ankara Türkiye ikincisi, Şük
rü Bw·sa Türkiye üçüncüsü. 

Yan orta: 72 kilo : Hasan Ankara, 
Ali Bursayi tuşla, Saim lstanbul, Ihsan 
Konyayİ tuşla. Hüseyin Ankara, Lütfü 
E•kiJehir tuıla, Ihsan Konya, Ali Bursa
yi tuşla, Hüseyin Ankara, Ihsan Konya
yi tuşla. Saim lstanbul, Hüseyin Anka· 
rayi tuşla. 

Netice: Saim lstanbul. Türkiye birin
cisi. Hüsevin Ankar~ Türkiye ikincisi. 
Lütfü Eskilehir . Türkiye üçüncüsü. 

Orta 79 kilo: Ahmet İstanbul, Ab
dull~h Konvavı tu .. ı""-

Netice : Ahmet Türkiye birincisi. 
Aptullah Türkiye ikinci.i. 
Yarı ağır , 87 kilo: Hüsnü Bursa Şe

fik Ankarayi tuşla. Aiır 88 kilodan iti· 
haren çoban Mehmet lstanbul, Namık 
Ankarayi tuşla yenerek kazannuşlardır. 

lirsiniz. f8085] 

Daktilo Aramyor 
Almancaya bihakkın vakıf Fransız· 

cayı da hatasız derecede yazmağa 

muktedir bir Türk daktilosu aram· 
yor. Tal ip ol:ınlarm puartesi günün
den evvel İstanbul'da 4 ncü Vakıf 
Hanında zemin katta 3 numeroya mü 
racaat ey lemderi. ( 9366) 

lstanbul Asliye mahkemesi birinci ti
: caret dairesinden : 

Avukat Hamdi Halim Bey tarafından 
Kadıköy Cevizlik sokullu sokak 1 nume 
roda Muharrem Bey aleyhine 32-512 dos 
ya numerosile ikame olunan 1300 lira 
alacak davasından dolayı müddeealeyh 
Muharrem Bey ilanen vaki tebliğata rağ 
men mahkemeye celmediği cihetle hak· 
kında gıyap karan ·verilerek tebliğ ma 
kamına k~ olmak üzre kararname mah 
keme divanhanesine talik kılınmııtır. 

Müddeaaleyh Muharrem Bey ilanın neş· 
rinden itibaren bet gün zarfında gıyap 
karanna itiraz etmediği ve 2S-11-933 ta
rihine müsadif cumartesi cünü saat 
13.30 da mahkemeye gelmediği veya bir 
ırekil göndermediği takdirde bütün mua• 
melal ifa ve müralaa hüküm derecesine 
geldiğinden, yapdacak başka bir muame· 
le de kalmadığından mahkemenin gıya
ben intaç edileceği ilan olunur. (9352) 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya 

çevrilmesi mukaı·rer iki öküzün S-11,933 

pazar günü saat 12-14 kadar Bostancıda 

Orta yolda 24 No. lu bostanda ilk açık 

arttırma suretile satılacaktır. Taliplerin 

mahallinde bulunacak memuruna müra-
caatları ilfin olunur. (9367) 

{-J:W) (5678) 8099 
* * * 

Harp Akademisi ihtiyacı i-
1 çin 1500kilo sabun 12-11-933 

pazar günü saat 14 te aleni mü 
1 nakasa ile alınacaktır. Taliple 

rin belli saatte teıninatlarile 
Merkez Satın alına Komisyo
nuna gebneleri. ( 438) 
(5680) 8100 

• * * 
Harp Akademisi ihtiyacı 

İçin 50 bin kilo saman 
12-11-933 pazar günü saat 
14,30 da aleni münakasa ile 
alınacaktır. Taliplerin belli 
saatte teıninatlariyle Merke't 
Satın alma Komisyonuna .gel 
meleri. (439) (5681) 

8101 
• • • 

Harp Akademisi için 5000 
kilo meşe kömürü 12-11-933 
pazar günü saat 16 da aleni 
münakasa ile alınacaktır. Ta
liplerin belli saatte teminatla
riyle Merkez Satın alma Komis 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut kıt'at ve müeasesat 
ihtiyacı İçin 7 4000 kilo toz 
şekerin kapalı zarfla münaka
sası 20-11 -933 pazartesi gü 
nü saat 14 te yapılacaktır. Şart 
namesini göreceklerin her gÜn 

belli saatinde teklif mektupla 
rını Merkez Satmalnıa Komis 
yonuna vermeleri., (474) 
(5780) 8124 

* * * 
Harbiye ve merbutu mek

teplerin ihtiyacı olan 600 kilo 
A ve 1002 kilo B 306 kilo C 
marka mobiloil yağı ile 732 kı 
lo gaz yağı 19-11-933 pazar 
günü saat 14 te aleni münaka
sa ile alınacaktır. Taliplerin 
belli saatin.de teminatlarile 
Merkez Satmalma Komisyonu 
na gelmeleri. (478) (5826) 

8125 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Seksen takım maa teferr..ıat nevresin palaska 5-11-933 
pazar günü saat 10 dan 11 re kadar pazarlıkla satın alınacak 
hr. Talipler pazarlığa İştirak etmek üzere mezkur günün 
muayyen saatinde mali;eye teslim edilmit (2400) 
kuruştan ibaret ilk teminat makbuzile komisyonumuza 
müracaatları. (5970) 



FJl:ıc!lilll!"'"!.' AVCILAR 
ve kc.pek' l>e; 

en kuvvetli besle';ic 
ve fenni köpeklere 
mahsus imal olunmuş. 

ATLAS 
Bisküitlerini 

Büyük bakkaliye mığanlanndan 

ara yınız. Is~ Asmaa\tı. Cambaz hın 

No. 20 Tel: 11096. (871!7] 
8077 

13 üncü kolordu ilanları 1 
K. O. ve 1. F. Kıt'a ve mües 

seaeler ihtiyacı için 300,000 
kilo Un kapalı zarfla münaka 
saya konınuttur. ihalesi 11 • 
11-933 cumartesi günü saat 
14 tedir. isteklilerin tartname 
.sini görmek üzere her gün ve 
münakasaya ittirak için de o 
gün ve vaktinden evvel teklif 
ve teminat mektuplarile bir
likte Fındıklıda Üçüncü Kol
Ordu satın alma komisyonuna 
müracaatları. ( 454) ,(5693) 

8104 
• * * 

Bursa Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Bursa Askeri lise talebesi i
cin alınacak 1300 çift fotinin 
kapalı zarfla münakasası 
25-11-933 cumartesi günü 
saat 15 te fırka satın alma ko 
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartnameyi görmek ü
zere her gün ve münakasaya iş 
tirak edecekler belli vaktin
den evvel (487) lira (50) 
kurutluk teminat makbuzlari
yle teklif mektuplarını komis

rona vermeleri. (3372) 
,(5967) 

••• 
Çorlu Askeri Satınalma Ko 

misyonundan : 

MiLLiYET PERSEMBE 2 TEŞ INISANI 1933 

31-10-933 sah günü saat 14 
te kapalı zarfla ihalesi yapıla 
cağı ilan edilen 300,000 kilo o 
dunun ihale günü Cümhuriyet 
bayramına tesadüf ettiğinden 
ihalenin 4-11-933 cumartesi 
günü öğleden sonra yapılacağı 
ilan olunur. (3371) (5966) 

' • -t,,.. .. , - 1 - 1 \ ' • • - "t. ...,,, . '!' ·.. • • • /:> " 
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lıtanbul Aıliye mahkemeıi 6 ıncı hu· 
kuk dairesinden : 

Server Hannn tarafmdan Kadıköy Ka· 
lamıt caddcıi 17 No. lu Tahıin Bey ha
nesinde mukim iken mahalli ikameti meç 
bul olduğu anlatılan Ahmet Ki/ı'tlı ef. a
leyhine ikame olunan botanma davaıının 
icrayı muhakemesi 8-11-933 çarpmba 
saat 10,30 tayin ve bu bapta imla kılınan 
davetiye varakası muhakeme divanhane
ıine talik ve onbet gün müddetle ilanen 
tebliği karargir olmuf olduğundan yevm 
ve vakti mezkurda latanbul Aıliye Mah 
kemeıi 6 ıncı hukuk daireıi heyeti haki
meıi huzuruna gelmediğiniz takdirde gı
yabınızda muhakemenin icra kılınacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzre ilan 
olunur. (9353) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 CncU Vakıf Haıa lstanbul 

Jhtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye lı Bankası tarafındılıı teıkll olunm ıtur. idare meclisi ve mildiirler 
heyeti ve memurlan kimllen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke
tidir. Ttirklyenln her tarafında (200) il geçen acentalannın hep•l Türktür. Tür
ldyenln en mühim müess_eselerinln vebankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle )apar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yedi adet tek at arabasına ait sevk dizğini ve altı adet 
mahfe kolanı 4-11-933 cumartesi günü saat 15 ten 16 ya ka
dar pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin pazarlığa iştiraki 
için mezkUr günün muayyen saatinde maliyeye teslim edil-
nİ§ (400) kuruştan ibaret teminat makbuziyle birlikte komis· 
yonumuza müracaatları. (5969) 

Tahlisiye umum müdürlüğünden: 
Kuması Dairede Mahfuz nümunesine tevfikan gösterile

cek fabriakdan alınmak üzere İdare müstahdemini için 230 İ· 
la 250 takım kışlık elbise ile ayni miktarda kasketin imali 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
9 Teşrinisani 933 tarihine müsadif perşembe gü-
nü saat 14 te ihalesi icra kılmacağından taliplerin bu baptaki 
şartnameyi görmek Üzere Galatada Rıhtım Caddesindeki lda 
rei Merkeziyeye müracaatları. (5703) 8137 

Adli Tıp işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

Müessese kalöriferleri için elli ton yerli kok kömürü 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şe
raiti anlamak üzere kat'i ihale günü olan 15-11-933 çar 
şamba akşamına ICadar her gün saat birden iki buçuğa kadar 
Soğukçeşmede adli tıp işleri Umum Müdürlüğüne müra· 
caatları. (5896) 8146 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

r- Etülük için 8 adet benzin bidonu 4-11-933 cumartesi gü
nü saat 13 ten 14 e kadar pazarlıkla satın alınacaktır.Taliple 
rin pazarlığa iştiraki için mezkur günün muayyen saatinde 
maliyeye teslim edilmiş (600) kuruştan ibaret ilk teminat 
makbuzile komisyonumuza müracaatları. (5971) 

EVKAF MÜDİRİYETİ İLANLARI 

1-Hocapaşa, Emirler, Tram 
vay caddesinde 42-44 No. 
Dükkan. 

2 - Çartıda divrik sokağın
da 16 No. dükkan. 

3 - Kızıltoprak Tuğlacı Mus 
lafa ağa cami sokağmda 
21 No. dükkan. 

" 
" 

4 - Çarşıkapı makasçılar· 936 ,, 
da mescit mahalli 

" 
" 

,, 

" 
,, 

" 
5 - Saray burnu kale hari- 936 ,, ,, ,, 

cinde bot arazi 
Balada muharrer emlak hiazlarında gösterilen müddet

lerle kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunınuştur. Ta
liplerin yevmi ihale olan 25-11-933 cumartesi günü saat on 
beşe kadar Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar kalemine mü
racaatları. (5956) 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Baş tabipliğinden: 

Tuzla Tahaffuzhanesinde elektrik dairesi pozitif plakala • 
rı akümülatörlerinin değiştirilmesi açık münakasaya konul • 
muştur. Münakasa 11 Teşrinisani 933 cumartesi günü saat 
on dörtte Galatada Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Li 
manı Sahili Sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda İcra 
edileceğinden taliplerin mezkur merkez levazım memurluğu • 
na müracaatalrı. (5823) 8141 

Büyük Tayyare Piyangosu 
16. ncı Tertip başlamıştır 

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

bir misli artmıştır. 
1. inci keşide 11 T esrini sani 1933 dedir. 

8075 

Galata'da 

MAYER 
Mağazasında 

BÜYÜK 

Tenzilitlı Sabş 
devam etmektedir 

Fırsatı Kaçırmayınız 

M.M. V. Hava 
Müsteşarlığından: 

1 - Kayseri Tayyare fabrikası için (13) birinci s 
tesviyeci ve madeni levha İşçi si alınacaktır. A§ağıda y 
evsafı lazimeyi haiz olan taliplerin tekmil vesaikile Kayser 
Tayyare Fabrikasına müracaat etmeleri. 

A - Sanayi mektebi mezunu olup 5-1 O sene 
çalışmış olması. 

B - İngiliz ölçülerini kullanacak derecede bilği sahi 
bulunması. 

C - Mani'i istihdam hali olmadığına dair mahalli 
niyet müdürlüğü vesikası 

D - Bon servis ; hastalıkla malul olmadığına dair ra 
por. 

E - Ecnebi bir kadınla evli olmadığına dair bir vesika. 
2 - Talipler Kayseri Tayyare fabrikası müdürlüğün 

müracaat edecekler ve fabrikada, imtihana tabi tutulacaklar 
dır. İmtihanda kazananlar fabrika hey'etince taktir edilen ye 
miyeyi kabul eyledikleri takdirde Kayseri'ye kadar olan me 
sarifi mübreıneleri de verilecektir. (5910) 

8131 

inhisarlar U. Müdürlüğü 
Alım, Satım Komisyonu ilanları. 

Pazarlıkla (500) kilo Berğamot esansı satın almac 
tır. Taliplerin şartnameyi gördükten sonra pazarlığa ittira 
etmek Üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 6-11-933 pazar· 
lesi gÜnÜ saat 15 te Galatada Alım ve satım komisyonuna miİ 
racaatları. (5767) • -

• 

Şartnamesi ahkamı dairesinde ve (1000 X 1500) mili• 
metre eb'admda bir adet (Etüv) makinesi satın almacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde 7,5 tem 
nallarını hamilen 8-11-933 çarşamba günü saat 15 te Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. (5879) · 

Pazarlıkla bir adet su pompası alınacaktır. Taliplerin 
şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et· 
mek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamilen 6-11-933 pazartesi 
günü saat 14 te Galatada Alım, satım komisyonuna mü• 
racaatları. (5835) 

Listeleri mucibince pazarlıkla muhtelif malzeme satın 
almacaktır. Taliplerin yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 
5-11-933 de Galata' da Alım, Satım Komisyonuna müracaat 
ları. (5946) 

Çankırı vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - llgaz - Çerkeş yolunun 33 + 075 ile 36 + 715 inci 
kilometre arasında ve 3640 m etre tulündeki şosa tamiratı esa 
siyesi 15389 lira 55 kuruş bedeli keşfile 18-10-933 tarihin• 
den itibaren 18-11-933 tarihine kadar bir ay müddetle ve ka • 
palı zarf usulile münakasaya konulmuştur, j 

2 - Münakasaya iştirak edecek talipler münakasa umu • 
mi ve hususi şartlarına kesbi vukuf eylemekle beraber mün • 
derecatıru tamamen kabul eylemiş bulunacaktır. 

3 - Talipler deruhte eyleyeceği İnşaatı becerebi~ecek de· 
recede iktidari fennisi bulunduğuna dair mahalleri Nafia Baş• 
mühendisliklerinden almış oldukları vesikaları ihale tarihin -
den laakal sekiz gün evvel Çankırı Nafia Başmühendisliğine 
ibraz ve tasdik ettirmeleri lazımdır. Bu usule riayet etmiyen • 
ler münakasaya iştirak edemiyeceklerdir. 1 

4-lhale 18-11-933 tarihine müsadif cumartesi günü sa· 
at on beşte icra kılınacağından talipler yüzde yedi buçuk nis • 
belindeki teminat akçelerile beraber kanalı teklif zarflarını İ· 
hale saatinden evvel makamı vilayete vermiş olacaklardır. 

5 - Teklif zarfları Encümeni Vilayette talipler müvace· 
hesinde açılarak en muvafık teklif sahibine ihale edilecek faz· 
la malumat almak İsteyenler Çankırı Nafia Başmühendisli • 
ğıine müracaat edecektir. (5814) 8139 

Umumi Ne1riyat ııe Yazı işleri Müdürü ETEM iZZET. 
Gazetecilik ııe Matbaacılık T. A. Ş. 


