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Yunanistanda af ilanı mese
lesi kabineyi bir çıkmaza 
soktu. Vaziyetin ne şekil 
alacağı belli değil .. 
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• ldar• •• Matl::~~: 24310, 

Selinik Konferansında Balkan Misakı Meselesi -Konuşnldu 
Sulh için 
Fedakarlıklarımız 

--o--

Dünyada ve bilbasaa Balkanlarda 
devamlı bir sulh riizamının kurul
lhaıa, Mustafa Kemal Türkiyeainin 
Çok özlediği bir ıeydir. Senelerden 
heri bu politikayı samimi bir arzu ve 
hareketle yürütüyoruz. Geçe~erde, 
1"ürkiyenin Balkanlar sulhündeki fay
da ve tesirlerinden bahsederken bir 
ecnebi dostumuz dedi ki: 

0
., Ben, Türkiye, Yunanistan, Yu

goM.avya ve Romanyanın sulh için ara
'•rında anlaşmaJannı, uyu§maJannı 
o kadar mühim görmüyorum. Ortada 
bu memleketler tarafından göze alı
nan bir fedakarlık yoktur. Bu deYlet
lerin hepsi de Umumi harp neticesin
de tatm; n edilmit bulunuyorlar. Bu 
halamdan statükonun muhafaza ve 
lniidafaaıı esasına müstenit bir aulh 
Politikası; elbette itlerine gelir. Bakı
ı:uz, vaziyetinden memnun olmayan 
Balkanlı Bulgaristanı dütündüğünüz 
•Uı!h kombinezonun& sokabildiniz 
:tni ?,, 

Bu zat; bilerek veya bilmiyerek, 
'Y&ziyetleri yanlıt mütalea ediyordu. 
k.endisine hakikati anlatmağa çalıt· 
hk: Büyük iılerin takdiri güçtür. Oıı
iarı, güzel neticelerini verdikten son
~~ bile, anlamak, bazı kabiliyetler 
•çın ekseriya mümkün olmuyor. Baş• 
l~ıı ve etrafa çok zarar vermit olan 
hır yangını söndürenlerden ölçüsüz 
l11kdirler esirgenmiyor. Halbuki en 
h~him ihtimalleri hiçe indirenler, en 

llyÜk felaketlere mani olanlar; ba
jan ayni derecede takdir görmüyor-

h
ar. Hayatın ve İnsanların o kadar 
Of tarafları var ki ..• 

Bir defa düıünmek lazım: Türkiye, 
lıınumi harpte bütün kaybettiklerini 
tekrar kazandı, Umumi harp muahe
delerinin tespit ettiği bütün eaas1arı 
hak ve adalete uygun buldu da onun 
için mi samimi bir sulh politikası ta
lı.ip ediyor? 

Her halde on beı sene evvelki tarihi 
'Ye coğrafi vaziyetlerimiz unutulma
bıııtır. lstikli.l harbinde kazandıkla
l°lmız; mütareke devrinde vukubulan 
hak11z ve fuzuli İfgallerle bizden alı
•an Yerlerdir. Hakikatte, yirmi sene· 
Jile kıaa bir zamanda bugünkü top
l'aklarımızın, bugünkü nüfusumuzun 
)arısından fa:dasmı kaybetmİ§ bulu
lluyoruz. Aaırlardan beri bu toprak
ların üstünde ektiğimiz maddi ve 
ltlanevi kuvvetlerimizi, servetlerimizi, 
hatıralarımızı bir hamlede bıraktık, 
0 nlan gönüllerimizin karanlıklarında 
tÖındük. 

Bize diyorlar ki: "Terkettiğiniz 
)t.1'lerde yaıayan İnsanlar, sizin mil
L~ltaf]annız değildiler. Onun içindir 

ı, bu ayrılıktan elem duymadınız.,, 
\' llıuldıklan noktalardan biri de bu
dur. Gerçek elimizden alınan toprak
l11rda yabancı milletlere mensup İn
'allJar da vudı; fakat bugünkü hu
~utlanmızın ötesinde milyonluca, 
1111lia Türk unsuru da kalmadı mı 7 
~-~tta bu toprakların bazısında yalnız 

urk ekalliyeti değil, hatta Türk ek
~riyeti bile hakim bulunmuyor mu 
•di? 

Bu bakımdan, Yunanistanla olan 
"•ziyetimiz de batka türlü değildir: 
&undan yirmi aene evvel, Selanik, 
<larbi Trakya ve havaliıinin Türk ek
'<>riyetile meskün olduğunu hatırla
lıııyan var mı? Şüphe yok ki, elimiz
derı alınan bu güzel topraklarm ele
lııirıi, intikamını gönüllerde ya§at
lıı11k, bu topraklar üzerinde her gün 
)enj haklar iddia etmek için ne milli 
lı.ahiJiyet ve haaaasiyetimiz eksikti, ne 
~e bugünkü beynelmilel politika usul
erine kartı menfi, gayriahlaki, uygu

•u:ı: bir hareket olurdu. Fakat biz bu
ll11 yapmadık. Komtular arasında iyi 
teçim ve aulhün hakimiyetini, her 

~.'.ila?a~dan üstün .t~ttuk. Her halde 
urkıyenın sulh polıtıkastnı mütalca 

ederken; bunun basit, mücerret bir 

~~ ~lma~ığı'.", h_u politika yolunda 
ı;rkıyenın hıslennden, emellerinden, 

klanndan büyük fedakarlıklar 
Yllptığını unutmamak; en basit bir 
lııantık ve insaf icabıdır. Şunu da he
ltıen ilave delim ki, tuttuğumuz yolun 
:0iiruluğunda tereddüdümüz yoktur. 
I •kat istiyoruz ki, hizmet ve fedakar
•klarımız da karanlıkta kalmasın, 

"1akadarlar tarafından takdir edil-,. 
•ıı .•• 

lı. Bulgarislanda hüküm süren politi
• a huht'anının, bu komşu memleket 
l>olitikasındaki tereddüt ve istikrar-
••tlıg' b 1 . . b k b ın ae ep erını; u ararsızlık, 

ufır"'' ve tereddüt politikasında Bul
tar Hükümctinin ve milletinin vazife 
"e rne ' ı· l · · · h b btı s u ıyet erının ıza ını a§ka bir 

<>kaleye bırakıyoruz. 

S "iri Jlfeb'usu 
MAHMUT 

Dost ve kardeş milletin büyük 
İHTİL "'LiN . 

ayramı: 

YILI! 
Dün Sovyet ihtilalinin 16 ncı yıldönümuydü. Türk milleti 

de bu bayramı büyük dostlarıyla beraber kutluladı 

MİS~Fİ~LERİMİZ DÜ~ BU~SA y A ON AL TiNCi YIL 
GiTTiLER, GECE DÖNDULER 

Bugün mektepler gezilecek ve akşam Dolma
bahçe sarayında büyük bir balo verilecek 

Misafirlerimize Bursada 80 kişilik bir zıyafet verildi 
- - · ----- - ----

Sovyet heyeti ıerefine Bu• · --fa kurulan bir tak ..• 
Sovyet Harbiye komiseri Voro~ilof 

Cenaplarının riyaseti alımdaki Sovyet 
heyeti dün sabah aaat 7 de Ertuğrul 
Yatile Mudanyaya ve oradan Bursaya 
gitmiıler ve akşam geç vakit ıehrimize 
avdet etmitlerdir. 

Misafirlerle beraber Hariciye vekili 
Tevfik. ·· ·· Mookova sefirimiz HÜ· 
seyin Ragıp Beylerle Mösyö Suriç ve 
Mu;ıaffer Paıa da Buraaya gitmi§ler· 
dir. 

llursa' ela •.• 

Kardeş Sovyet ihtilali 
16 yaşına girdi 

Bu mesut devir senesinde yük
sek Sovyet milletine candan 

selam 

• BURSA, 7 (Telefonla). - Bugün 
saat on buçukta Ertuğrul Yatile Ban
dırmaya gelen Sovyet misafirlerimiz is
kelede vali Zeynelabidin, Ordu ku
mandanı Ali Hikmet Paşa, Halk Fırka
sı, doktor Sudi Bey tarafına karşılan
clrlıır. 

'-----------------~ 
----

MisafirJerimi.z Bursada (Devamı 6 mcr sahifede) 

:Son çete de yakalandı 
Ağrı firarilerinden 

çetesi nasıl ele 
Abdurrahman 
geçirildi? 

DlY ARIBEKIR, (Milliyet) - Meh 1 
metçiğin süngüsünden kurtulup Ağrı 
dağında firara muvaffak olan ve o za
mandan beri şakavette bulunan Abdur 
rahman çetesi Cümhuriyet bayramın· 
dan beş gün evvel Çalchran hudut 
taburu tarnfından yakalanmış ve Va-

na te&lim edilmittir. Çetenin reısr 
meşhur Şeyh Abdurrahmandır. Resim 
de ba~ı kesilmiı olan adam, Şeyh Ab
durrahmanın yeğeni ve (Dünya güze· 
li) namile maruf şakidir. Şakiler aile
leri'. e h; ... likte v;.''"" 1"'""-"'I: ..... r·~"'"'\hu -
rİytt adliyes:ne tevdi ed:J:nişlcrdir. 

ismet Pş. Hz. 
Kayseriye gittiler 
Başvekile Milli Müdafaa 
Vekili refakat etmektedir 

ANKARA, 1 ( A.A.) - Baıvekü 
ismet Paıa ha.zretleri refakatlerinde 
Milli Müdafaa vekili Zekai Beyefen
di olduğu halde bu akfQm aaat 21 ,30 
da hu•u•i trenle Kayseriye hareket 
etmiılerdir. 

Baıvekil Paıa hazretleri, istas
yonda B. M. M<tcli•i reiai Ka.zım Pa
ıa hazretlerüe vekiller, Reisicümhur 
ha.zretleri namına •eryaııerleri Celal 
ve Riyaseticümhur umumi kô°tip ve
kili Hasan Rıza, C. H. Fırkası umu
mi katibi Recep Beyler rJe Milli Mü
dafaa müsteıarı Nazmi Paıa Anka
ra valiıi Nevz.at ve Polia müdürü Bey 
ler tarafından uğurlanmıılardır. 

Fırka meclis grupu 
İdare heyeti 

ANKARA, 7. A. A. - Cümhuriyet 
halk fırkası meclis grupu idare heyetin
dan Fırka grupu, bugün öğleden ıonra 
reis Vekili Cemil Beyin riyasetinde top- 1 
lanarak yapılan intihap neticeıinde meclis 
fırka grupu idare heyeti azalığına Gazi 
Ayıntap mebusu Kılıçali, ordu mebusu 
Hamdi, Antalya mebuıu Rasih, Erzurum 
mebusu Aziz, Erzincan mebusu Abdül
hak beyleri, Gireson mebusu Ihsan Pa
:p.yi ve Sivas mebusu Ras · m, Seyhan 
mebusu Damar, Kırklare~i mebuıu Fuat 
beyleri İntihap etmiştir. 

Ali Rana Bey geldi 
İnhisarlar ve Gümrükler vekili Ali 

Rana Bey dün Ankaradan tehrimize 
gelmittir. Vekil B. 
dün öğleden sonra 
inhisarlar idaresi -
ne giderek inhisar 
idarelerinin ıalahı 
hakkında Ameri -
kalı mütehaaaıslar 
tarafından veril -
miş olan raporla -
rın tatbikatı ile 
meşgul olmu1 ve 
bu vadide şimdiye 
kadar yapılmış o -
lan işler hakkında 
İzahat almıştır. 

On yılın yalnız TürkiyeJe değil bütün "dünyada yarattığı canlı varlı
ğının bir vesikası claha: Berlin Büyük elçiliği binası önünde "S. A. " 
kıt'aları geçit resmi yapıyorlar ve Kemaleclclin Sami Pş. tarafından 
geçit resmi yapan Alman NasyonalSosyalist kıtaatı teftiş ediliyor. 

Balkan Konferansında 
misak meselesi görüşüldü 
Konferansı durdurmak mı isteyorlar? 
Yugoslavların, hususi Balkan birliği teşkil olunmasına 

dair teklifleri müsait surette karşılanmadı 

M. Papana•tasiou 

SELANIK 7 (Telefonla - Heyetle gi 
elen arkadaıunızdan) - Balkan kon
feransı siya•i komisyonunda bupn 
Balkan misakı meıı.zuuna temas edil-

mişıir. Heyeti murahhaıamız reısı 
Haşan Bey • hükUmetimWn umumi -
,,etle mi.sah e•aslarıno muarız olmadı
ğını ifade etmiştir. 

Yugoslavya heyetinin teklifi 
hayret uyandırdı 

SELANIK 7 (Heyetle giden arka-
• datımızdan) - Yugoslav murahhu 

heyeti teşkilat komisyonuna bir pro
je vermiştir. Konferans mahafilinde 
hayretle kartrlanan bu projede Bal -
kan memleketlerinde birer hususi Bal· 
kan birliği cemiyeti teıkil olunması, 
bu suretle bugünkü mahiyeti ile bir 
konferans toplanacağına bu cemiyet
lerin her sene heyeti umumiye halin· 
de birer İçtima akdetmeleri tavsiye e-
dilmektedir. M. Papanaotasiou proje • 
ye derhal itiraz etmiı ve bu proje ka· 
bul edildiği takdirde, konferansın bu· 
günkü yan resmi mahiyetini kaybe • 
deceğini tebarüz ettirmiştir. Yun an 
baımurahhası bilakia konferansın da
ha ziyade takviyesi lizım geldiği ka· 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Gençler mi, ihtiyarlar mı 
intihabı kazanacaklar? 

Hangi tarafın kazanacağı cumartesi gunü 
olacak - 20,600 liraya 
Şehrimizdeki genç; d~ktorlar z~~

resinin Etibba odaaı ıntihabatına ııtı. 
rak etmiyerek, Etibba tnuhadenet ce
miyeti ıibi, yeni bir .,Hekimler Birliği,, 
teıkil etmeğe karar vermeleri Etibba 
odasında mülhit bir asabiyet uyandır
mı~tır. Bilhassa genç doktorlardan bir 
zatın: 

- Yapılan masrafla görülen it ara· 
aında bir nisbet yok, demeıi birçok mü. 
nakaıayı mucip olmaktadır. Dün E. • 
tibba odaaı idare heyeti azasından hır 
zat bize dedi ki: J 

- Bütün hücumlar , Etibba odaaı i· 
çin yeni satın aldığımız bu yeni bina• 
dan dolayıdır. Burasını yirmi bin altı- · 
yüz liraya satın aldık. Altı bin l!raya 
tamire verdik. Koskocaman bınaya 
verilen bu para çok mudur ? Bu iti 
biz kendi kendimize yapmadık. Kon
grenin kararı ile yaptık. Kongre, bize 
ayda ikiyüz lira vererek oda için bir 
bina kiralanması için salahiyet vermiı
ti. Bu salahiyeti senelerce kullamna
dık. Tasarruf ettik. Sıhhiye müdürlü
ğü binasında bir tek odaya sığındık. 
Şimdi de bu binayı aldık. Genç dok • 
torlar 650 kişilik bir zümre teşkil ediyor
larmış .. 60 kişilik bir zümre teşkil e
derlerse ne mutlu! Fakat ortada anla 
tılmayan bir vaziyet var. Etibba odaaı 
heyeti idaresi için Etibba Muhadenet 
cemiyeti namzetleri var. Biz bunları 

bina alınmamalı mıydı? 

Etibba oda5'nın ıimdiki reisi 
TerJfik Salim Paıa 

seçmek i..ıiyoruz. Genç doktorların da 
ayn bir namzet li&teleri var. Onlar da 
onları seçmek istiyorlar. Meoele basit. 
Eğer genç doktor]ar zümresi ekseri -
yeti temin edebilirse, hıbiidir ki onla• 
rın namzetleri kazanır. MünakaşAya, 
ayrılmağa ne lüzum var.. Ekoeriyeti 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Mithat Paşa ve Kızlar Ağası 
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Sultan Azizin Mitat Paşaya çıkışmaaı ! - Mitat Paşa..ını 
cevabı Sultan Aziz, biraz aükllnet buluyor. 

Sultan Aziz, layihayı okuyunca , 
Mitat Patanın açlktan açığa kendi· 
ne taarruz edip ıaltanat ve hilafet 
hak ve kuvvetlerini elinden almak 
istediğine ve bütün memlekette hü
küm sürmek fikir ve emelini takip 
eylediğine kani olmuttu. P&J&yı, 
huzuruna çağırıp bir iyi hatlamak, 
haddini bildirmek, ağzını bkamak 
istemi,ti. 

ikinci mabeyinci Fahri Beyi ça· 
ğırttı; Fahri Bey gelince. Padi· 
şah: 

- F abri, 'imdi doğruca Mitat'ın 
evine giderıin .. Benden selam aöyli 
yerek acele saraya gelmeıini tebliğ 
edersin! 

Emreni verdi. Fahri Bey: 
- Ferman Sevketli Efeodimizin-

dir ! · 
Diyip temennalar ederek huzur

dan çıkarken Sultan Aziz: 
-Dur! Dur! Sen gitme! Küçük 

rütbeli bir yaverin gitsin, çağırsın! 
Buyurmuştu. Memur edilen ya. 

ver Bey, atına binerek ıüratle Mi
tat Patanın konağına varıp, P&f& 
Hz.rini Zatıtahane acale istedikle
rini tebliğ etti. 

Mitat Pata: 
-Şimdi geliyorum! 
Diye cevap vermekle beraber bu 

acele, hem de mutat hilafına erken 
davetin elbette mühim bir sebebe 
mebni olacağını dütünmeğe başla
dı. Bu düşünce ile harem dairesi
ne gidip huzurluk alaturka setresi
ni giydi. 

Hatırına gelen iki ihtimalden, bi. 
ri, muhakkaktı: Dün gece, Valide 
Sultandan Kızlar Ağası geldi; se
lamlar, iltifatlar getirdi, akıl danı
şıklığı yapıldı, Dertlere derman a
randı, buna kartılık layiha takdim 
olundu. Bugün de yaver gönderilip 
huzura çağrılıyor. Paşa, Sadrazam 
olacaktı! Yahut ta, Sultan Aziz, 
layihayı okudu, kızdı, küplere bin
di, Beşiktaş sahilinde istim üstün· 
de yatan gemilerden birine bindi
rilip kim bilir nereye sürülecekti! 

Artık bu, baht itidl! Ya devlet 
başa, ya kuzgun !ete idi! 

Araba hazırlanmıtlı; pa,a, bu 
dü,üncelerle saraya vardı. ikinci 
Mabeyinci Fahri Bey kartıladı, VÜ· 
keli salonuna alındı. Musahip Ha
ııirn ağa, gidip Hünkara haber ver· 
di. 

Abdülaziz, kabına sıgmıyacak 

hiç bekletmeksizin huzuruna getiril 
meıini irade etti. Fahri Bey, velini
metin biraz öfkeli olduğunu pata
ya İma etmitti. 

Mitat Pap., "T eveklcetüalillah,, 
diyerek ıerbset adımlarla, tam bir 
aükün ve edeple huzura girip idet 
veçbile selam ve tazimat reımini i
fa edip Hünkirm oturduğu aedi· 
rin dört bet adım gerisinde durdu. 

Abdülaziz, katları çatık, batı yu
karıda hemen söze batlamıftı: 

- Devletin uğradığı bu halleri 
beğenir miıin? İçeride., , dıtandan 
idarece, maliyece mütküller, dert· 
ler kartısındayız. Validemiz, sen
den hayırlı tedbirler sormu~; sen 
buna kartı layiha yazıp göndermit
sin. Yazdığın şeylerin, tanzimatm, 
bilmem nelerin timdi ııraıı mı? On
lar sonra dütünülür, yapılpıak mü
nasip görülürse ve li.zımgeline ya· 
pılır. Hem o lihihada lif arasında 
saray iarafabndan bahsedip durur· 
sun! Bunlar ne demektir? İt bil
mez, ıöz anlamaz bir adam olıan, 
ne iıe ne! Derdim. Likin aen, akıl
lı, temkinli bir vezir olduğundan 
çok canım ııkıldı. Haklı değil mi
yim? Söyle! 

Hünkar, biraz 'nefes alarak itabı
na fasıla verir gibi olunca, Mitat 
paf&, hemen bu fırsattan istifade 
etmitti: 

- Kulları, Veliniymet Şevketli 
Padişahımız Efendimizin en sadık 
bir hendesi olup yegane emelim 
zatı akdesı mülllkii.nelerinin ızdrya 
dei Şevket ve miknetine ve devlet 
ve memleketi tahanelerinin umran 
ve saadetine hizmet edebilmektir. 
Gece gündüz dütündüğüm ancak 
budur. Tevfikatı aamadaniye ile sa
yeihilafetpenahilerinde mütkülatı 
hazıranın serian bertaraf edilip sa
lah ve selamete erilereğinde hiç 
'üphem yoktur. 

Pa+l, bu suretle maruzata devam 
ederken Sultan Aziz: 

- Ben, öyle dilbazlıklar iıte
mem. Şuraya gel ! Kartıma outr ! 
Düzce konuşalım. Telitla ıeni ayak 
ta bırakmıtız ! 

Kelimelerile havayı değittirrnit , 
bir nevi itizar etmi9ti. 

Mitat Pata, ferahlamıttı; Hün
karın gösterdiği koltuğa oturdu ve 
kartılıklı adeta senli benli konu,. 
tular. 

kadar öfkeli sıkıntılı olduğundan, (Bitmedi) 

..... ~. ~;!'B!!~!!!!;ıe;;;;;;;;;;r;;;;;;;;;;;§~i!i15i5iiii1i;;;;s;;;~---------
Yarın: 
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' Abdülazizin can damarı. - İstikraz akdi kolaydır 
amma .. Amması vardu.- Mitat paşanın tavsiyeleri. 

Spor 
• 

F enerbahçe lzmire gitti 
Sarı - Lacıvertliler İzmirde iki 

mühim maç yapacaklar 
ban, Fikret, Lebip, Necdet Beylerden 
mürekkeptir. Antrenör Her Şovenin 
de takımla beraber gitmittir. 

Maçı görmek için yirmiden fazla 
Fenerbahçeli de ayni vapurla lzmire 
hareket etmiılerdir. Ayni vapurla Vi
yanadan maçı idare etmeğe gelen A • 
vusturyalı hakem de gitmi~tir. Fener
bahçenin lzmirde ikhci bir maç yap· 
ma11 ihtimali de vardır, 

Ankarada yapılacakken yarım 
kalan Türkiye futbol şampiyonaaı ma 
çı malüm olduğ11 üzere Fenerbahçe 
ile lzmir şampiyonu lzmirapor takımı 
arasında yapılmış ve maç neticelen ... 
memi;ıti. Çekilen kur'ada maçın lzmir 
de yapılmaaı kararlaştırılmıt ve bu -
r.un için de dün F enerbabçe birinci 
takımı tam kadrosile Ankara vapuri
le lzmire hareket etmiştir. Fenerbah-
ç~lileri dün Galata rıhtımında büyük Kasımp B .d. 
bır kalabalık tefyi etmiftir. Fenerbah· IŞ8 UrSaya QI ryor 
çe kafilesine ba! kaptan Zeki Bey ri- Kasımpaıa spor birliği takımı da 
yaaet etmektedir. Giden takım: Hüııa· Buraada Sebat kulübü takımı ile ;ki maç 
meıtin, Fazıl, Ya~r. Zı"ya, Cevat, E • k " 

r- yapma uı:cre cuma günü Bursaya gj. 
sat, Reıat, Niyazi, Muzaffer, Zeki, Şa decektir, 1 • 41 

--------~------------.; M. Paul Boncour 
İzahat verecek 

PARIS, 7 (A.A.) - Ayan harici
ye encümeni Almanyaıun Milletler ce 
miyetinden ve ıilahlan azaltuıa konfe 
ranaından çek.ilmeai Üzerine Fran.aa ... 
nın harici aiyaaetinin umumi heyeti 
hakkında M. Paul Boncour tarafmdan 
-verilen izahatı dinleyecektir. --o-

Harp borçlan 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Harp 

bof'\'larr hakkındaki dütünce ve dilek 
lerinin dinlenmesini iateyen F enlandi~ 
ye, Çekoslovakya ve daha batka mil • 
letlerle müzakereye bu hafta icinde 
baılanması muhtemel olduğu hariciye 
nezareti tarafından h"-''~•-· t' ._......,.lf ır. 

M. Mussolini hakkında 
bir konferans 

NURENBERG, 7 (A.A.) - lıtefa. 
ni Ajansmdan: Alman Batvekili mu• 
a~nin erkek _kardeti "forenberg'de 
zahıtler mahfelınde M. Musoolini hak 
kında bir konferanı vennit, ltalyan 
b8.4 vekilinin tarihi ~ahııiyetini ehem
miyeti~ _kaydetm~ ve Almanyanın 
Mu11olını hakkında beılediği minnettar 
lı~ ~uygularıru açık bir lisanla bildir 
mı§tir. 

.. 
vak'ası Bir soygunculuk 

PARIS, 7 (A.A.) - Parisin göbe 
ğinde bulunan Lyon • Alemand ban • 
kasındaki kaıalardan bir çoğu dün ı• 
ce birkaç hınız tarafından kınlıp ..,. 
yulmuıtur • 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 8 T.EŞRI?mANl um 

HARiCi HABERLER 
Yunan kabinesi 
Çıkmaza girdi 

Af meselesi kabinede 
ihtilaf çıkardı 

ATINA, 7 (Milliyet) - B8.4vekil 
M. Çaldariııin dahilde bir tasfiye icra
" hakkındaki karara, memleket da • 
hili siyasetini yeni bir devreye sok -
muştur. HükUmet zümresine men.aup 
fırkalar reisleri Çaldaria, Kondiliı Ye 
Metakıas arasında vuku bulan müza
kerelerde, Baıvekil parlamentonun 
sayri muttant vaziyetine nihayet ver
mek için affin lüzumundan bahaet -
mit, Harbiye nazm Kondilia bu fikre 
derhal ittirak eylemiıtir. Fakat M. Me 
takaaı bu fikri kabul etmez görün -
müttür. Nihayet gerek kendiai, ge.-ek 
fırkasının ikinci reiai bulunan Maarif 
nazırı M. Turkovaıili istifa ettiklerini 
beyan ederek müzakereyi terl.:etmit • 
lermr. Bunlardan baıka Bah- / O na • 
zın Haci Kiryako, Ziraat n ... 7.•\·ı M. 
Teotoki M. Met.akaa ile birliklerini 
ifade etmişlerdir. 

Diğer taraftan Hariciye nazırı M. 
Maximou, Maliye nazın M. Lavre • 
des, lkbaat nazın M. Peamezoğlu af 
yapılmadığı takdirde istifa edecekle
rini a.öylemitlerdir. Bu suretle aiyasi 
vaziyet bir çıkmaza girmiştir. Nasıl 
bir tekil alacağı da rimdiılıen malUın 
değildir. 

Uzlaıma fkrinde olan hükümet ta
raftan gazeteler, M. Çaldari•i memle
ketinin İntizanna nıüabet cevap ver -
meğe, kat'i bir karar vererek uzlat -
mak iıtemeyenleri terke davet etmek· 
tedir. 

Diksmud 
Bıılundu .. 
Denize düşen balon 40 
metre derinlikte yat yor 

PALERMO, 7. A. A. - Meıı!i balık· 
çılarırun bundan bir k • Ç •~ne evvel Sciac
ca civarında fır:ına)a y k l•~arak d ni
ze düşmü, elan Dixmud ismideki büyülı: 
frans~z klbi i sevk biılonunun c nll.zırun 
bulunduğu yeri ketfebnİf oldLkla ·ı ıiiy
ltnmektedir. 

il~onun iskeleti sa~il .:!en takriben i .. 
ki mil mesafede ve 40 metr~ df rinlikte 
bulunmaktadır. Bal:>nu-, bulunduğu, ba· 
lık ı ğlarıoın den'zin dii>inde bir teye ta
kılması ve çekildiği zam:ın balona a:t of. 
d<ığu anlaşılan madeni ~ir takon ŞO)lerin 
yukarıya çekilmesi sayesinde meydana çı 
karılmııtır. 

lngiliz kralının kızına 
ameliyat yapıldı 

LONDRA, 7 (A.A.) - lngiltere 
Kralı befinci Jorjun kızma bu aabah 
bir apandiıit ameliyatı yapılmııtır. 
Prensesin sıhhi vaziyeti memnuniyete 
ıayandır. 

Lehistanda tevkifler 
LIVOV, 7 (A.A.) - Sovyet kon -

ooloıhaneıine bu yakınlarda yapılan 
taarruz ve Okranyalı tedhişçilerin fe
aat çıkarmak makaadmı göıeten faali· 
yetleri aebebüe Lehiıtandaki Okran -
yalı mahfellerinden bir çok araştırma 
lar ve tevkifler yapılmıştır. 

Bir sahtekar çetesi 
yakaladdı 

VARŞOVA, 7 (A.A.) - Dançic 
limanına celen Danimarkalı gemici -
]erden eıki pasaport almak ve bun -
lan düzeltip değiftirdikten sonra sat
mak itile uğraşan bir ıahteki.r çetesi 
yakalanm.ıtbr. 

Primo Carnera 
MILANO, 7 (A.A.) - (lstefani 

Ajanarndan): - Primo Carnera ge -
çenlerde Romada Paolino Uzeudum i
le yaptığı maçta kınlan ıağ c!ini teda 
vi ettirmek için birkaç gün kalmak 
üzere Sequals'den Milanoya gehniı • 
tir. 

Hindenburg Berlin 
hemşerisi 

BERLIN, 7 (A.A.) - Berlin birin
ci belediye reisi M. Sohn bugün öğle 
vakti Reiıicümhura Berlin hemşerilik 
Ünvanını tevcih eden diplomayı tevdi 
etmiştir. 

Mussolini kabinesinde 
değişiklikler 

ROMA, 7 (A.A.) - Kabinede ya 
pılan deiitiklikler devir prensipinin 
tatbiki ıuretile izah edilmektedir. 

Milli Müdafaa nezaretlerinin M. 
Mussolininin elleri arasında biı!leıtiril 
mesinden maksat taaarruf yapılmıuı· 

na ve miletin müdafaa kuveveterile 
bizzat millet arasındaki kaynaşma ve 
birleımeyi tamamlamağa imkan ver -
mekten ibarettir. 

M. Musaolininin milli müdafaa ne 
zaret1erile en mühim gayri askeri ne
zaretlerin bafında bulunmaaı bu hu • 
ıusta hakiki bir timse.! mahiyetini ha· 
izdir. 

Zabitler arasmda seçilmif bazı kim 
seter ayan azalığına tayin edilmi§ler -
dir. 

Diplomatlardan bir kaçının da a· 
yan azası yapılacakları söylenmekte • 
dir. 

Elçiler arasmda bir takan deiitik
Jikler yapı!acaima dair bazı şayialar 

Sovyetler 
Protesto ettiler 
Japonlara göre tayyareler 

hududu geçmemişler 
TOKIO, 7. A.A. - Bazı Japon tayya

relerinin 3 ikinci te!rinde Sovyetler hükıl 
meti toprağı üzerinde uçtuğu iddiasile 
mezkür hükümet tarafından verilen pro• 
testo' n: tası har:ciye nezaretiz.ce redde· 
dilmiıtir. 

Hariciye nazm bu mü,,..ebetle ya~tıiı 
beyanat'.a demiıtir ki : 

" Gerçi iH Japon tayyaresi e ki ahra 
kıır,ı giriı'1eıı askeri haTeketlerle alaka
dar olan ruı hududuna yakm yer'erin ü~ 
zerinde uçup do~aşmıştır. 

Ancak yaı:ılan tahkikat herhanzi bir 
Japon tayyareainin ruı hududunu aş ... 
madığmı ortaya çıkarmı§tır. " 

Goering Romada 
--o--

M. Mussolini ile umumi 
meseleleri görüştü 

ROMA, 7 (A.A. ) -- M. Goering 
bir tayyare ite beraberinde Prenı Aı· 
ıia ve müstetar Koerner olduqu hal
de paytaht yakininde kilin Centocel
le tayyare meydanına gelmit ve ora
da yere inmiıtir. Ken Jisini müıte..ıar 
M. Luvich ile Alnuuıyanın Roma sefiri 
M. Vail ve hava itleri ile Hariciye ne
zaretleri erkam kaqılamııtır. 

ROMA, 7 (A.A.) - M. Goering 
dün öğleden aonra bu günkü aiyasi 
meıelderin umum.i heyete hakkında 
M. Muıoolini lle görü.Jmiqtür. 

M. Goering M. Muasolini ile bugün 
de konutacakbr. 

Bu ııörüpneler hakkmda biç bir 
tebliğ çıkarılmam•f olmakla beraber 
efkan umumiye bu mülakatlara bü • 
yük bir ehemmiyet atfetnıektcdirJer. 

M. Goering yann BerlJıe dö~e
cektir. 

M. Liyapçef öldü 
Eski Bulgar Başvekili 

67 yaşında vardı 
SOFYA, 7. A. A. - Bulgar a"ansı 

bildir" yor : 
Sabık batYekil M. Andre Liapçei dün 

saat ı9.30 da fj7 yaşında olduğu halde 
kanserden vefat etmi1tir. 

Makedonyada Renen de .loğmut olan 
Liyapçeff, çok g nç ik :n gueteciliğe ve 
sonra ıiya ~i hayata at lmıtt r. 

Elli .eneden beri mütemad:y ?n me
bus intihap edilmittir. 1908 senesinde Bul 
gariatanın iatik'iıli i'i.n edild'.ği .zaman ik~ 
ti1ar mevk"inle buluna~ Mılin f ı.n de
mokrat kabinelerinde nazırlık denh'e et
miş ve 1918 de B~lgariıta n mura'.:.ha11 
sı'a " iyle itil:ü d<v'efe.-iyle Seliinik mü
tarekenameıini imzalamqhr. Demokrat i
tilafının lideri uf.tiyle Tzankoff kal in:
ı"ne halef o'rrak kabineyi 19::6 b'daye
tinde tetkil etırit ve b~ h•}el 1.31 ha· 
ziranına kad:ır iktidar mevkiinde kalmıı· 
br. Mümtaz bir iktisatÇJ olan Liyapçd 
Bulgar:ıtanda kooperatif hareke.tinin İn· 
kitafına hizmet ctmi~ fr. 

Alaka uyandıran bir buluş 
PARIS, 7 (A.A.) - (lstefani A

jansından): - Eure eyaletinde Roma 
lılar devrinden kalma değ~rli ve ala
ka uyandırıcı bir hamam ortaya 
çıkarılınııtır. 

M. Markoni Japonyaya 
g:diyor 

SAN FRANCISCO 7 (.A.A.) - ls
tefani Ajansmdan: ltalya ayan aza • 
aından M. Marconi Yokohama'ya git· 
mek Üzere Franciaco'dan aynlmıttır. 

Markoni Yokohamada vapura bine· 
rek Çin ve Hindistandan geçmek su -
retile lta!yaya dönecektir. M. Marko
ni buradan hareketi eanaıında ltal • 
yan ceneral konsolosu belediye reisi, 
Amerikan hük\ımet memurlanndan 
bir çoğu ve kalaba.Irk bir ltalyanhal
kı tarafından uğurlanmıthr. 

Amerikada alhn mübayaası 
VAŞiNGTON, 7 (A.A.) - Mali 

kalkınma teşkilatının reisi M. Jease 
Jones, bu tetkilatm şimdiye kadar 
dahili pİya&adan 2.800.000 dolarlık 
albn satın aldığını bildirınittir. 

M. Jonea, Nevyork'taki Federal 
Reaerv Bankaaı vasıtaıile Londra ve 
Paristen d<> külliyetli mikdarda altın 
satın alındığını i.lave etmittir. 

M. Jones mübayaa fiyatları bak -
krnda hiç bir fey söylememiıtir. Fakat 
zannedildiğine göre bu fiyatlar dahi • 
li piyaaa.lardakinden çok farklı değil 

Italyada değişiklik 
ROMA, 7. A.A. lıtefani haber veriyor: 

Gazeteler M. Mussolin'nin hava itleri ve 
bahriye naz rlıklarrnı deruhte etmesinin 
evvelce harbiye nazırlığını d ruh· e etme 
sinin mantiki neticesi olduğunu yazmakta 
dr.lar. Bu suretle üç nezaret de tek dü· 1 
şünceye, t ek iradeye ve tek direktife ma 
lik olaoakt:r. Bu vahd•t, zoruri olduğu 
kabul ve teslim edilmiş olan muhtelif 
teslihatın vezaifini tevzin ettnek için li.-
21m b'.r şart idi ve yine de öyledir. 

Gazeteler k t ndisine mühim b·r vazife 
tevdi edilmit olan Balbo ile memleket 
8'nayiine IWcmet ebnİf bulunan Siriaıa-

• . .. 

Beşinci Balkan konferansı 
Belgratta toplanacak 

Selanik Üniversitesi Emininin Nutku 
SELANIK, 7 (Telefonla ·Heyetle giden arkadaşımızdan) 

Bu ak,am Selônik Ticaret odcuı taralından konleran11 azaları fere/ine 
parlak bir ziyafet verilmiştir. Öğrendiğime göre beşinci Balkan konfe
ransı Belgratta toplanacaktır. Selônik Universitesinde yapılan resmi 
kabulde Univer•İte emini M. Kyriyakitles hararetli bir nutuk söyledi, 
ezcümle dedi ki: ~· 

- Milli hudut tanımayan beşeriyetin müşterek n.imeti olan ilmin 
yurdu Oniversitemiz korkunç harbin yerine mesut bir sulh ikame et -
mek isteyen konferansın mesaisini alkışlar. l 'd• 

Meclis encümenleri intihabatı 
ANKARA, '1 (Telefonla) - Meclisin perşembe günkü içtimaın -

da encümenler intihabatı yapılacaktır. Persembe günü Meclis fırka 
grupu öğleden evvel içtima edecektir. , • /' - ...._ 

• 
lzmirde 224 mahkum serbest 

IZMIR, '1 (Milliyet) - Al kanunundan istifade eden 224 mahküm 
tahliye edilmif ve Adliye vekôletine keyfiyet bildirilmiftir. lzmir ha
pishanesinde '1'14 mahkum kalm!ftır. 
.................. I ............................ _ 

Alman intihabatı 
Hindenburg cumartesiye 
telsizde nutuk söyleyecek 

BERLlN, 7. A. A. - Rei iciimhur 
Mareşııl Hinclerıbour, cumarteıi günü 
raat 19 da AlmFn milletine hitaben 12 
teşrinisani intihabab bakkmda b'r nu
tuk söyliyec•k ve bu nutuk telsizle neıre
dilecektir • 

M. Hitler'in bir nutku 
KIYEL, 7. A.A. - Volff Aj • nsı bil-

diriv<r) : . 
Başvekil M. Hitlcr dün Kiyel'd> aöy

lediği bir nutukta bilhassa doır.ifir ki : 
., Alman mi]et ve hük~rnetinin di· 

ğer milletlerh sulh ve l:ar ıı!dık hainde 
yaşamaktan ba~k" bit' dile~ ci:nadıiını · 
bütün dünyaya temin ede.-iz. i 

"Alman milletinin kin ve intikam duy 
gular:na kapılarak b'r harp çı kannak is
tediği hokkındaki sözlerin aslı yoktur. 

" Alman ır.i]eti yalnız ıu:h ve siikün 
i slemekte.lir. Ayni za Tanda şerefinin ve 
inki.r edilemiy.:cek hakkının korunmaıı· 
nı d~ d !emektedir." 

Baıvekil nutka fU suretle nihayet ver .. 
miat, .. · 

" Ben bu İntihabatı yapbrmakla aaıl 
demokraıinin bizde olduğunu, milletin 
reyine müracaa~~....,., çeldnmediğimiz: di ... 
ğer hükiimetlere göı termek istiyonım. 

Hiç 2&D etmiyorum ki diğer hükümet 
l<rd>n herhanei biri - Bizim gibi dört 
ıene için tam ıelahiyct almıt o!ıunda 
o tarihten yedi ay sonra yeniden millet 
huzuruna çıkmak istesin." ..:ıttİ 

Van Neurath'ın nutku 
BERLIN, 7. A. A. - Volf ajan11ndan: 

M. Von Neurath, Alman kulübünde aöy 
leıriı olduğu b"r nutukta ıöyle demi1tir: 

" Alınan milleti, Rayiştağ- için ı2 te ıri 
nisan"de yeniden in·iha':at yapmağa da· 
vet edilmesi ve arayı umum.iyeye müra· 
caat olun'11llaı kararlacı filhakika Alman 
yanın milletler ce :niyetinden ve ıili.hları 
bırakma konf. ransından çekilmesi üze-
2ine ittihaz edilmiştir. Fakat bu kararla
rın politik., mülahazaları dolayısiyle itti
haz edilmit olduğunu ve ancak kıımi bir 
m :se!cnin n:evzuu bo:bs bulu.n:fuğunu za 
nctmek hatadır. Bu lu.rarlar, bütün harici 
siyasetimiz hakkında kati bir karar ver
m•k irin ittihaz edilm'ştir. 

Mühim olan nokta, Alnun millet ve 
hükümetinin büt<in dünyaya beynelmilel 
mÜ'1Aaehellerin müıtı.kbel inkitafınm ye 
ni hareket noktasını göstermekted:r. 

Dançig meselesi ---T emps gazetesi vaziyeti 
nasıl görüyor? 

PARIS, 7. A. A. - Havas ajansın· 
dan : T emps gazetesi dünkü bat yazıaın 
da Dançiğ ayan mec!isi ile Mille'ler Ce
miyeti ili komiı<ri ara.a:nda çıkan ihtili· 
fı a.narak diyor ki : 

" Bu yakınlarda baş göstereceğini hiç 
bir teyh ıe?dirmedigi bu hadise Alman 
yanın Mili tlcr Comiyet.ndeıı çokildiği 

günün crt : ıi zuhur etmesi itibarile da· 
ha manalı bir mahiyet alıruıtır. Bundan 
dolayı bu hadise B<rlind !ki Hitler hükü 
m•ti ile Da•ciğ'd<ki milliye'.çi soıyaliıt 
idare arasmda mevcut olduğu cöy:en ·n 
yakınlığı teyit e~er gibi görünmektedir. 

Bu badi3enİn çıkarılması, Alm1n mil
liyetçi sosyalistlerine mabıua olan uıul 
ve muamele .. er"n serbest dançiğ ıehrinde 
de zorla tatbiki maksadını gü ~<n Dan
çiğ hükümetinin milliyetçiliği ile Ber
lin'in milliyetçi so•yaliıtliği ara11ndalı:i 
tesanüdü sağlaınla,brmalc gayesini göze
den bir tetebbüstür. " 

''Tempa" yuııının sonunda ıu n:Üb· 
lealan ileri sürmüıtür : 

" Almanya Cen,vre ile alakaımı kea
ti. Şimdi müttahit l:ir ha'e gelen Almarı 
devleti çerçevesine yeniden girmeğe mü 
sait bir hale getim~ istediği bir mem• 

Filistin vakaları 
Yalnız bir nümayişte 43 

ölü, 120 yardım var 
Beruttan Adana gazetelerine yazı

lıyor: Geçen hafta Filiıtin Araplarının 
Y ahudileria Filiıtine doldurulmalarını 
protesto için Milletle.- Cemiyetine bir 
proteato telgrafı çektiklerini ve aynca 
da bir nümayit yaptrklanru yazmıttnn. 

Bu nümayit yapılmıt ve çok kanlı 
hadiıelere .de sebebiyet vermiştir. 

Geçen cuma büyük camide toplanan 
Yafa ahalisi biraz aonra ıokağa çıkaralı: 
yirmi bin kişiden fazla bir kütle halin· 
de nümayiş yapmağa başlamıttır. 

Polis kuvveti nüınayitçileri dağıt
mak istemiş , fakat büyük bir galeyan 
içinde olan halk polislere hücum etmiş· 
tir. Bu sırada celbedilen poliı takviye 
kuvvetleri hükümet konağının önüne g&
len nümayiıçilerle karşdapnı4br. Polis
ler yeniden halkı dağıtmak istemiş, 
fakat muvaffak olamıyacağını görünce 
silah istimaline baılanuş ve halkın ü
zerine ateı açmıştır. 

On anda meydan bir harp yeri ha
lini aJmııbr. Yarım saat devam eden 
müsademeden sonra yerde kırk ınaktül 
ve yüz yinni mecruh kalmıttır. Bu kan
lı hadise balkı dehıet içinde bınıkmıt· 
tır. Yalnız üç tane lnııiliz poliıi halkın 
atbğı taşlarla maktül dütmüştür. 

Uç 1 ngiliz de yaralanmııtır. 
Müsademeyi müteakip poliı kuvvet

leri sokaklara yayılarak önüne geleni 
tevkif etmeğe baılamışbr. Bir saat i
çinde üç yÜz kişi tevkif olunmuıtur. 
Bu hidiıeden ıonra Filistin ili komis...-. 
!iği de.-hal örfi idare ilan eylemittir. 

Gece ıükUnetle ııeçmittir. Sokaklar 
lngiliz tankları ve mitralyözleri ile dol
mu~tur. 

Ertesi gün Yafa dükkan lan ve ma
ğazalan kapanmııtır. Kudüa, Gazze, 
Hayfa, Nablus, halk1 hadiseyi proteıto 
etmiştir. 

Nabus'la nümayişler 
Nablıstan gelen haberlere göre, pa· 

zar günü bu şehirde büyük bir niima
yif yapılmı!tır. 

Burada da nümayişçiler polis lı:uv
vetlerile kartılaşmıı ve hükümet ko
nağı önünde yapılan müsademede Üi 
kişi ölmuş, on bir kişi ağır ıurette ya
ralanmıştır. 

Seksen kişi tevkif ve bapsolunmu,_ 
tur. Ayni gün (Hanin) de de bir nü
mayiş ve mü1ademe olmuştur. Burada 
yedi maktül ve yinni mecruh vardır. 

Hayla'daki hôdise: 
Hayfaıla da Çok mühim lıidiıeler ol

muttur. Yafa ha.lisesini proteato için 
nümayit yapan halk polisin mümaniatı
na ve ateşle mukabelesine raat gelince 
dağıltnJştır. Fakat nümayişçilerden bir 
lasnn doğru lngiliz tayyare karargahı
na giderek zorla içeriye girmit ve bet 
lngiliz askeri tayyareıini yakmıştır. 

Burada vaki olan müsademede on 
rnaktül ve yirmiden fazla mecruh var• 
dır. 

Son dakikada Filistinden aldığnn 
haberlere göre; Filistirun bütün şehir
lerinde her taraf kapalıdır. 

Akki'da büyük bir nümayit olmut 
halk hapisaneye hücum ederek mah
kümları serbest bırakmıştır. Burada po
lislerle yapılan müsademede iki kip öl
müttür. 

Diğer taraftan Yafa Araplan ile 
(T alebip) Yahudileri arasında vaki o
lan müsademe yanm saat ıürmüı ve 
Şaruleı·den emiri Abdülhaşimi'nin ar
kadaşlanndan birisi maktül düımüıtür. 

Uç kadın beş çocuk ağır ıurette 
. yaralanmııtrr. 

" Tek sahan ,, hasılatı 
llERLIN, 7 (A.A.) - Kr, mevıi -

minde muavenet maksadile yapılan 
"tek &ahan'' Ünvanlr iane için toplanı
lan para yalnız Berlin şehrinde 400 
bin ra.yiımarkta baliğ o'muıtur. 

leketi kendi pe}ine takıp süriıklemeğe ça .. ...,_,.......,,.......,...,,... _______ _ 

hşıyor. Dançiğ' deki mitliyetçi sosyalistler 
Milletler cemiyetinin nu~uzunu tanıma· 
mak ıuretile bu cemiyete karşı ayaklan· 
makla Bertin bükümetinin ekmeğine bile 
bile yağ sürüyor. 

Bu hadise Ahnanyanın Dançiğ üzerin 
de yaptığı tesirin bir neticeıidir. Bu 
teı'.r iıe Avuıturyanm Alm>nyaya bağ
lanmaaı ıiyaae'i~in <ğr:dıjı muvaffaki
,..M.!iji Dusii tanıfıBtlıı elde eolil-.k 

b'r muvaffakiye:le telafi e'.mek ümidile 
başlamaktad.r. 

" Dançiğdeki milliyetçi ıoıyaliı" lerin 
bu manevralarına Cen :vrde kapılacak 
olanlar tamir cd:lemez bir yanlışlıga düş 
müt olurlar. 

Mil"etler Cemiyetin"n nufuz ve itibari. 
misaka dayanarak kabullendiği umumi va 
zifesinin en mühim luımı tehlik. de bu· 
lanuyor. • 



Ancak iki pudra kutusu ve rimel 
lüpü ağırlığında izci sopa11 tatımak 
Ve trampetin temposuna uyup jim
nastik adımı atmakla askerliği öğ
rendiklerini zanneden kızların bu 
havealeri bir çok dudaklarda ha
fif tebessümler yarattı. 

Onlar diyorlar ki vatan erkek ve 
kadın ayırt etmeden hepimizin 
hıütterek malıdır. Şu halde onun 
ınüdafaa vazifesi de hepimizindir. 
Biz de asker olacağız! 

Vatan müdafaasında ne yüksek 
Vazifeleri olduğunu unutan genç ha 
nıınıarın bu arzularını beh bir za
ınan ciddi telakki etmem. 

Mizah kısmı daha kuvvetli olan 
bu davayı hukuk alimi, fiziyoloji 
ınütehasaısı, akliyeci, ruhiyatçı ken 
dilerine göre tetkik ederler. Fakat 
hepsinin varacakları netice menfi
dir. 
Kadın asker olmaz! 
Omuzuna izci çomağı vurmak 

beline su matarası takmak kıt balo
larında maske ve Domino ile görün
ınek gibi hot bir harekettir. fakat 
Mavzer tüfeği izci sopa11 olmadığı 
gibi arka çantası da pudra kutusu 
değildir. Ve hilkatin doğurmak, 

. j°';Zirmek, insan yeti9tirmek vazife 
erıni verdiği kadın hayat, rejim, 
bıaişet ne tekil alırsa alam, di9idir. 

Vatan hepimizindir. Fakat onun 
ınüdafaaaı yalnız silahta olmaz ve 
~dafaa hatb yalnız cephe değil. 
dır. 

Yükaek harp akademisiyenleri 
ıePhedeki müdafaa tertibabnı bi
e askeri sınıfları aldıkları Tazifele

re göre ayırı ayrı mevkilere tabiye 
ederler. 
.. Piyadenin yeri, topçunun mevkıi, 

•uvarinin vaziyeti, istihkam kıt' ala
rının mevzii hap ayrıdır. Piyade 
ınevkiine giren topçu mahvolmut 
d~ınektir. Topçu mevkiinde kalan 
Pıyade dütmanın yüzünü bile göre
ınez. 

. Asıl cephede vazife alanların 
~ıle yerleri böyle ayrıdır ve ilim, 
en bu vazifeleri insanlara, kabili

Yetlere göre taksim etmiştir. 
Kadın, erkek davasını ise ilim

~en, fenden evvel tabiat halletmit
tir. Cephede ölen bir erkekle memle 
~et bir evlat kaybeder. Fakat göğ
•ıinü dütman kur9unu yırtan bir f enç kadının ölümile kaç evlat kay 

kedeceğimizi tahmin etmek müt
üld'" ur. 
Evet vatan hepimizindir. Ve onu 

0 n Yedi milyon Türk müdafaa ede
C:ektir. Fakat hepimiz evvela tabi. 
atin, sonra fen ve ilmin, daha son
ra da nizam ve kanunun bize işa-

ıret ettiği vazifeleri yapmak tarti
e ! 

..ı 
Burhan CAHJT 

Dünkü sis 
._ D_iin sahah limanda oldukça kesif 
"'' 111 hüküm ıÜrmüf, limanda i§liyen 
~l>\lrlar, bilhaua Haliç vapurlan az 
~ teahhürle seferlerini yapabilmiıler-

Mın. Venizelos her sene 
lstanbula gelecek 

ı.,. Yunan menabiinden ıayi olan bir 
d he.re cöre Madam Venizelos Moda
t.İ' hır kötk oahn almak istemektedir. 
. adam Venizelos her sene yaz mev -
~"'1inde lıtanJıula celip bir nıüddet 

odada kalmak arzusunu izhar et • 
8ıiş tir. 
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Ergani tahvilleri 
Başabaş kabulü banka

lara tebliğ edildi 
Ercani istikraz tahvillerine mukabil 

bazı bankaların müteahhitlere verecek· 
)eri teminat mektuplan için boroa fiat
Ieri üzerinden bir marj tefrik ve tenzil 
etmekte olduklan görülmüttür. Hüku
metçe, teminat mektubu iıtihıali için 
verilecek Ergani tahvillerinin bankalar
ca başabat kabulü muvaf k görüldü
ğünden bu hususta yeni karar veril
mit ve bankalara tebliğ edilmiştir. 

Bu karara göre, bankalar, kendile
rine tevdi edilecek tahvilat için aynca 
teminat mektubu venniyeceklerdir. Bu· 
nun yerine kaim olmak üzere tahvili
tın hazine nam ve hesabına · kabul ve 
emre amade bulunduğuna ve tahvila
tın tesellüm edildiğine dair müteahhit· 
lere birer makbuz vereceklerdir. Bu 
rnakbu.z1ar, reımi, hususi ve mülhak ida
relerce teminat mektubu makamında 
kabul edilecektir. 

OlçU ve muayene aletleri 
Avrupadan cetirtilecek ölçü normal· 

imle muayene alat ve tertibatının kon
tenjan haricinde ithali hakkındaki He
yeti Vekile kararının bugünlerde alaka
dar ıehrimiz rnakamabna tebliği bek· 
lenmektedir. 

Yunanistandan ihracat 
Yunan hükumeti, Yunani~tandan 

ecnebi piyasalara yapılacak ihracatı sı· 
lo bir kontrol altına almağa karar ver
mittir. İhracat e'yaıı, Yunaniıtandan 
ıevkedilirken ciddi surette muayene 
edilecektir. Bu suretle Yunan ihracat 
emtiaımnı hariç piyasalardaki revacın.m 
tezyidi cayeıi istihdaf edilmektedir. 

Ceviz isteniyor 
Bu sene Romanyada az ceviz yetiı

miıtir. Avrupa piyasalarından ceviz 
utenmektedir. 

Alman piyasasında Romanya ceviz· 
!eri sürülüyordu. Bu vaziyetten Alman· 
yaya ceviz ihracatında istifade edilmesi 
mümkün görülmektedir. 

lzmirde uzum, incir 
Sene başındanberi lzrmr piyasasına 

26,801,810 kilo çekirdeksiz üzüm gel
mif, 7 - 30 kuruı arasında muame1e 
görmü,ıür. 

Geçen hafta zarfında satılan çekir
deksiz üzüm miktaırı 20,574 kiloyu bul
muştur. 

Gene Jene başmdanberi lzmir piya. 
aa11na 11,338,910 kilo incir gelmit, 4,5 -
26 kurut arasında muamele görmüı
tür. Son hafta zarfında satılan incir 
miktarı 11,416 kilodur . 

Muhasipler Birlig ' 
Yeminli muhasip eksperler birliği 

tesisine karar veren muhasipler, bu ak.
tam ticaret odasmcla ikinci İçtllnalan
ru yapacaklar ve idare heyetlerini seçe
ceklerdir. 

Bir haftalık ticaret 
lstanbul mıntakasının ıon bir hafta 

zarfındaki ticari ve iktısadi hareketle
rini gösteren haftalık rapor, bu ak~ 
mmtaka ticaret müdürlüğünden lkb
sat vekaletine cönderilecektir. Bu ra
porda dercedilmek üzere odadan ve o
fisten lazım gelen malumat alınmııtır. 

Kasarlı mensucat 
Kasarlı yani yıkanıp kullanılabi

len pamuk'ıu mensucatın boyalı tarife
sine tabi tutulmaması lüzumu gümrük
lere tebliğ edilmittir. 

Kambiyo talimatnamesi 
Şimdiye kadar mevcut kambiyo mu· 

karreratını toplayan yeni kambiyo ta
lirn."ltnamesinin, bugün, yarın tebliği 
beklenmektedir. 

iki aydanberi hariçte bulunanlann 
buradaki ilratlarmdan kendilerine gön
derilmek üzere döviz müıaadeıi itası 
için yapdan müracaatlar, yeni talimat
nameye göre tetkik edilerek muvafık 
olanlara müsaade veı\lecektir. 

Bulgaristandan uzum ihracatı 
SOFYA, 7. (Milliyet) - Dün 

ve evvelki gün bura«.a 56 vagon Üzüm 
daha ihraç edilmittir. Bunlarla §İm
diye kadar ihraç edilen üzümler 1480 
vacona baliğ olmuıtur. 

Bulgar Ziraat nezaretinin 'bildirdi
ğine göre, ecnebi memleketlerde Bul
car üzümlerinin fiati yeniden yüksel
miıtir. Gene nezaretin bildirdiğine gÖ
re, geçen sene Bulgai-istandan 6,S00,000 
kilo uzum ihraç edilmiştir. Bu sene İıe 
düne kadar 8, 700,000 kilo üzüm ihraç 
edilmiştir. 

Ayni zamanda dün, S vagon ceviz 
de ihraç edilmiıtir. Yumurta ihracatı 
ise 2,600 vagona baliğ olacakbr. 

A.rjantinde bir "Philips" mürııilesi 

Buenos Ayreı'te bir ay evvel "Phi • 
Jips" tarafından tesis olunan 20 kilo· 
vatlık bir radyo münileai küıat rca
minin Felemenk sefiri ve sair güzide 
zevat huzurunda iara edildiği istihbar 
edilmetkedir. Philips müe11esatı u • 
mum müdürü Dr. f'"hilips bu vesile 
ile F elemenkte bulunan Huizen §eh • 
rinde bir nutuk ıöylemİJ ve bu nu -
tuk Buenos Ayreı'te alınarak yeni 
müraile vaaıtasile netredilmittir. Yeni 
mürsiJenin iraalitı hayrete §&yan bir 
netice vermiştir. 2000 kilometreden 
fazla uzaklıkta bulunan Brezilya pay 
tahtı Riyo dö Janero'da bile bu mür • 
ailenin programı açık ve pürüzsüz ola 
rak itidilmi§tir • 

ll••rlft• 

İnkılap 
Sergisi 
Galatasaray'da yapılan 

sergi çok beğenildi 
Cümhuriyet bayramının onuncu y1l

dönümü münasebetile Galatasaray lise
sinde talebe israfından tertip olunan 
inkılap ıergiıi yarın akıam kapenacak
*· Serci büyük bir rağbet görmüı, bir 
çok zevat tarafından gezilmiı ve takdir 
edilmittir. 

Cümiıuriyet çocukları tarafından vÜ· 
cuda getirilen bu aergi, tertip tarzı ve 
te,hir olunan eserlerin kıymeti ve zen
cinliği itibarile cidden takdire değer. 

Sergi, Galataaarayın resim sergile .. 
rine tahsis etmi, olduğu salonda açd. 
mqtır. Baılıca iki kısmı ihtiva etmek
tedir. 

Birinci kısun:!'a Gazi köşesi gelmek
tedir. Buraya talebeden Orhan Efen
di tarafından kübik bir tarzda yapılan 
Gazi hazretlerinin bir büstü konulmuş
tur. Büstün konulduğu yere Gazi Hz. 
nin ceçen sene Galatasarayı tanh im
tihanı sırasında teırif ettikleri vakit 
ikram edilen kahvenin fincanı ve ıu 
bardağı konulmuştur. Aynca Gazi haz
retlerinin imzalamıı oldukları mekte
bin hatıra deft<ıri de vardır. 

Bu köıede Cihat Şükrü Efendi ta-. 
rafından yağlı boya olarak yapılan Gazı
nin portresi, Fikret Efendi tarafın
dan yapılan Gazinin annesinin, ismet 
Paşanın, Kizım ve Fevzi Paıaların por
treleri cüzeld>rler. 

Samim Efendinin Gazinin ilk Pa
namalı plarak ve traktör üstünde alın
mıı bir fotoğraftan mülhem yapılmıt 
reımi de beienilmiıtir. 

Gazi kö§IOıİ etrafında Cihat Şükrü 
Efendinin istiklal harbinde Gaziyi köy
lüldr ara11nda gösteren tablosu, Hil· 
mi Efendinin karda çocuğu elinde o
muzlannda top mermisi taşıyan Türk 
lcad1nını tasvir eden tabloıu, T ogan E ... 
fendinin kağnı çeken kadın tablosu 
cüzeldirler. 

Burada inkılap safhalarını cösteren 
daha bir çok tarihi fotoğ'raf ve talebe 
tarafından vücuda getirilıniı reıim1er 
vardır. 

Bunlar arasında cümhuriyetten ev
vel eski çiftçi ile asri aletle çalışan 
yeni Anadolu çiftçisini gösteren lavha· 
lar ve 1923 le kağnı giden yollarda cüm
huriyetin azimli ve verim1i idaresile 
itliyen ve 1933 te ıimendiferleri gös
teren Nevzat Beyin lavhası güzeldir. 

Eski ve yeni kadın liıvhaları, eski 
ve yeni mektepleri gösteren dövizler 
teşhir edilmiıtir. 

Köıelere Gazi hazretlerinin vecize .. 
leri yazıJmı§trr. On senelik iktısadi, 
ilmi faaliyet (yüksek, lise, orta, ilk 
mektepler talebe miktarı) , ithalat, ih
racat maddeleri, zirai ma!ısulat güzel 
grafiklerle mukayeseli şekilde göıteril
miıtir. Bunlar hep talebe tarafından 
muvaffakıyeıle yapılmıştır. 

Serginin tanziminde resim mual1imi 
Mehmet Ali ve muallim Faik Şevket 

Mahkemelerde 

Pellete 

İki çocuk 
Kuyuya düştü 

Birisi kurtarıldı, ötekisinin 
cesedi çıkarıldı 

Kadıköyünde feci bir kaza olmut· 
tur. Devlet demiryollan Haydarpaııa 
muhasebe kalem amiri Eyüp Beyin oğ
lu alb ~lannda ismet ile cordöfren A
li Rıza efendinin oğlu yedi y9.Jlannda 
Seyfettin Y eldeğinneninde bo, bir arsa· 
da bir kediyi kovalarlarken kazaen o
rada bulunan kuyuya ikisi birden düı
müşlerdir. 

Bu sırada civar evlerden birinin pen
ceresinden kazayı gören bir aoam ba
ğımuş ve derhal arsaya koımuştur. Et
raftan yetitenlerin yardnnile lımet sağ 
olarak kuyudan çıkarıl.nuı, fakat Ser· 
fettin boğulmu,tur. 

Bir otomobil kazası 
Evvelki gece saat bir buçuk radde

lerinde Beyoğlunda Tophane üstün -
de feci bir otomobil kazası olmuştur. 
Diştabibi Avni Beyin idaresindeki oto
mobil havagazı ıirketine ait boruları 
tamir etmekte olan amele lımail ve 
Neşete çarpmıştır. Bu çarpmada lsma 
il ve Neşetin ayaklan otomobilin al
tında kalarak yaralanmışlardır. Yara• 
lılar Etfal hastahanesine kaldırrlmış • 
tır. Suçlu hakkında tahkikat yapıl -
maktadır. 

Kadına dayak 
Beşiktaıta Paıa mahallesinde otu

ran Emine Hannn vatman Sıtlu Efen
di ile kavga etmiş ve Sıtkı Efendi E • 
mine Hanımı dövmüıtür. 

Beyler talebeye nezaret etmiıtir. 
Bu canlı ve muvaffaluyetli serciden 

dolayı Galatasaray tedris heyeti ve ta
lebeleri cidden tebrike değerler. 

Hukuk talebe cemiyetinin içtimaı 
Hukuk fakültesi talebe cemiyeti bu

gün bir toplantı yapacaktır. 
Bu toplantıda, bu sene sırufta kalan 

talebenin vaziyeti haklunda teııebbü
ıatta bulunmak üzere Ankaraya giden 
heyetin temasları hakkında cörüıüle
c..ırtir. 

Ankara Hukuk fakültesinin 
imtihanları 

Ankaradaki Hukuk fakültesi talebe
sinin ikmal imtihanları yapılmış ve bir 
sınıfta 15(! • raütecaviz talebe kalmı§· 
tır. 

Kalan talebe, bu sistemin değiştiril· 
meai için vekalete müracaatta. bulun
muşlardır. 

Talebe birliği ıçın kasket 
Milli Türk Talebe Birliği yeni bir 

kasket nümunesi tesbit için Güzel San'· 
atlar akademisine müracaat etmittir. · 
Yapılacak kasket nümunelerinden bi· 
ri tercih edilerek kabul edilecektir. 

Bir abide ve arazi hikayesi 
Kağıthane köyü ahalisinin açtığı dava 

Kağıthane köyü ahalisi betinci hu
kuk mahkemesine müracaatla yeni ara
zi dava11 açmıflardır. Bu dava Niktas 
Efendi isminde bir zatla Kiryakiçe is
minde bir Hanım aleyhindedir. Mevzu 
u dava ıudur: 

Mütareke ve istiklal harbi esnasın· 
da ıehrimizdeki bazı Yunanlılar o za. 
manki Yunan ricali namına ıehrimi.zde 
bir abide dikmeğe karar venni§ler ve 
bu abide için de Hürriyetiebed:iye te
pesini muvafık bubnuı~ardır. Aneak 
Hürriyetiebediye tepesi hükumetin ma• 
lı olduğu ve burayi hotbehot tasarruf 
ec!'emedikleri için bir çare düıüıunüıler 
ve şöyle bir muamele yapD114lardır: 

O zaman Hasköy maliye ıubesinde 
Damyanos Efendi isminde bir ta.'ıak
kuk memuru varmıf, bu tahakkuk me
muru vasıtaıile Hürriyetiebediye tep&o 
sindeki arazinin bir kısmını ayırlmıf• 
lar ve bu araziye Ahmet Rafit Efendi 
veresesi malı imit gibi 3 numara koy
durmuşlar ve 500 bin küsur kurut ver
gi tarh ettirmiılerdir. 

HürTiyet abidesinin hemen yanıba
tındelı.i arazi ı.u suretle Ahmet Ratit 
Efendi veresesine temellük edildikten 
sonra bunu guya Niktas Efendi ile Kir
yaki<;e Hanım tarafından mübayaa e
clilmiı gibi tasarruf senedi çıkartmıt
lar ve bu muameleye ait ilmühaberle
ri de Kağıthane köyünden. almaları i
cap ederken Mecidiye köyünden alını§· 
lar ve IKı muameleyi yaptınmtlardır. 

Fakat muamele bitıijH esnada iıtôk. 
liil mücadelesi de zaferimiz ve galibi
yetimizle neticelenınit, yapılmak ıatenen 
abide yapdamamıt, arazi de Niktas E
fendi ile Kiryakiçe Hanunm uhteıinde 
kalmııbr. 

Bu arazi Kiğıthane köyünün mer'a .. 
11dır. Şimdi Kağıthane köyü ahalisi 
bqinci hukuk mahkemesinden 'bu ara
zinin kaydının köyleri namına tashi· 
hini istemektedirler. Muhakeme yalan
da betinci hukuk mahkemeıılnde rüyet 
edilecektir. 

Bu arazi hakkında Kağıthane köylü
lerinin bir batka davası daha vardır : 

Hüseyin Ragıp Pata veresesi Evkaf 
aleyhine bir dava ikame ederek Hür· 
riyet tepesinin kendi mallan olduğunu 
iddia ebnit, bu dava rüyet edilirken 
Kağıthaneliler araya karıtarak tepenin 
ne Hüseyin Ragıp Paşa veresesinin, 

ne de Evkafın olmadığını ve kendile
rinin mer'aaı olduğunu iddia etmİf, bu 
davaya belediye de karıtarak Hürriyet
tepeainin mezarlık olduğunu, binaen· 
alyeh Üzerinde evkafın, Kağıthanelile
rin ve Hüseyin Ragıp Paşa vereseainin 
tasarruf iddia edemiyereğini bildirmit
ti. Dava da ketfe kalmııtı. Verese ke
tif harcını da vermifler, fakat clavayi 
takip etmemitlerclir. Şim.di bu davada 
ketif icrası için veresenin müracaatına 
muallak bulunmaktadır. 

Adliyede teftiş 
Adliye vekiiletinin lıtanbul adliye

ıinde teftiı yaptırmakta olduğunu yaz
mııtık. Tefti~ için lstanbula müfettiı 
Ferit Beyden batka Vesalettin Bey de 
gelmiştir. Tef!İfat icra dairesinde ve 
bazı mahkeme dosyalan üzerinde yapıl
maktadır. 

Al~eltin Bey hakkındaki 
tevkif kararı 

Maslak yolunda bir otomobil kaza. 
11 neticesinde bir jandarmamızı ezerek 
ölclürmekten ıuçlu olarak istintak ha
kimi bırafmdan tevkif edilen kllteci A
liettin Bey haklmıda ağır ceza mahke
mesinin verdiifi tahliye karan müddei
umumiliğin vekalete müracaatı üzeri
ne temyiz mahkemesi tarafından nakze
dilmiı tir. 

Bu nakiz üzerine muamelenin eski 
haline cetirilmesi icap etmektecllr. Ka
rar istintak hakimliğine tevdi edilmiı, 
fakat istintak hakimi henüz tevkif ve 
ya ademi tevkif hakkında bir karar ver
memiıtir. 

Dun de otuz kişi bırakıldı 
2330 numaralı af kaaununun tatbi. 

katı için hapiıhane ve tevkifhanede ça
lııan beşer kişilik heyetlerin hapiıha
nedeki heyet dün mesaisini bitinnİ§· 
tir. 

Tevkifhanedeki heyet henüz meaa· 
isini bitirememiştir. Bugün de çalışa· 
caktır. Dün tevkifhaneden 30 mevkuf 
tahliye edilmiıtir. Bunlardan onu ko
münist propagandası yapmaktan suçlu 
bulunmaktadırlar. 

Tarikati salabiyeciler hakkında ve
kaletten henüz cevap gelmediği söylen· 

••l•dl:r•d• 

. Et fiatı --Kilo başına resim alınınca 
fiat düşecek mi? 

Senehatından itibaren et resmi ki
lo batından alınmağa batlanacakbr. 
Bu husus için getirilen otomatik kan -
tar tecrübelerine baılanını§br. Şimdi 
et resmi reiı ba~ına 165 kuruı alın
maktadır. Halbuki 20, 30, 40 okkalık 
muhtelif büyiiklükte koyun vardır. 
Hepsinden 165 kurut alındığı için ok
ka başına mezbaha reuni ayni derece 
ye isabet etmemektdir .• 

Kilo başından reıim alınmak için 
ıene bapna kadar tecrkübeler devam 
edecek ondan sonra bir tarife vücude 
getirilecektir. ·!Cilo başından r eaim a -
lmmağa b~landığı vakit et fiyatları 
ucuzlayacaktır. Y alruz bu et meselesi 
kolay kolay halediememektedir. Bele 
diye erki.nından bir zat dün bir mu • 
harririmize bu hususta demittir ki: 

- Kilo Üzerinden reaim alındığı 
vakit adilane bir resim alınmış ola -
caktır. rJ!esela 40 okkalık bir koyun
dan alınacak resim ile 30 okkalık bir 
koyundan alınacak resim biT olmaya
caktır. Ancak bir mesele var. Et cinıi 
bir değildir. Meseli. 20 okka gelen 
bir koyun cinsine göre 5, 10, 15, 20 li
raya dıJ&nda satılacaktır. Çünkü cin
ai değİ§İyor. Halbuki alınan reıim ay
ni olacaktır. Meae1i en birinci kıvırcık 
eti seksen kuru~a aablıyor. Kilosuna 
bilfarz 10 kul'\1§ mezbaha resmi alı -
nacak .. Diğer taraftan okkası 40 ku
ruşa aatılan atağı derece bir etin ki
loıundan da 1 O kuruı reaiın alınacak... 
Et cinai akdlara hayret verecek de -
recede çoktur. Bunu kasaplar İyi bilir. 
Halk yalnız bet altı türlü et cinsi bi
lir. Mübaliğaaız, kasapların taksimi
ne göre elli türlü et vardır. Bunlann 
arasında, gıda, fiyat, lezzet itibarile 
bariz farklar vardır. Netice fU olu -
yor. Mezbaha resmi kilo Üzerinden 
diyip geçiyoruz. Altı türlü kıvırcık var 
dır. Fiyatlara dikkat ediniz. Şehrin 
her tarafında muhteliftir. 25 kuruta 
okkası et aablıyor, 50 kuru§• okka11 
et satıJıyor.0 

OlçU miyarları 
Seneba§ından itibaren tatbiluna 

ba§lanacak olan yeni ölçüleri kontror 
ve ayar ehnek üzere belediye her cina 
ten bir takım ölçü miyarı yaptınruı
br. Bu miyarlar 1750 liraya mal ol
muştur . . Senebaıından itibaren bele • 
diye yeni ölçüler i daimi bir mürakabe 
altında bulunduracağı için ücretle 
dört baımurakıp alınmııtır. 

mcktedir. Maahaza cumarteai günü ta
rikati ıalahiyeciler hakkında na11I ı.ua
mele yapılacağı sureti kat'iyede tahak
kuk edecektir. 

Şimdi hapishaneden ve tevkifhane
den bu son af kanunundan kaç kitinin 
tahliye edilmek, kaç kitinin cezası in
dirilmek, kaç kitinin haklarındaki ce
za tebdil edilmek, ve ka; kitinin aley
hindeki takibat durdurulmak ıuretile 
istifade ettikleri tesbit edilmektedir. 
Bı,ı rakamlar da cumartesi cünü neıre
dilecektir. 

Kaçak rakı 
iki gün evvel Tophanede Bostanbafı 

civanndaki apartımanında yapılan ara
mada 5 kilo kaçak rakı, cibre, imzan 
vı! saire zuhur eden Madam Katina,;n 
muhakemesi d4in dokuzuncu ihtisas mah 
kemesinde baılaıruştır. 

Madam Katina rakının bir paket de
rununda V angel İsminde bir adam ta
rafından iki saat muhafaza edilmek i
çin bırakıldığını, fakat yamn saat son
ra evin taharri edildiğini, cibrenin ıir
ke yapılmak üzere hanrlandığını, ka
zanın kapaksız çamatır kazanı olduğu
nu söylemittir. Muhakeme tahkikatın 
tevsii için batka güne bırakılmıı, Ma
dam Katina hakkında tevkif kararı ve
rilınittir. 

Madam Katina muhakemeden sonra 
bayıbruıtır. Ken:!isi Tıbbı Acili tarafın
dan muayene edilmiı ve tevkifhaneye 
cönderilmiıtir. 

Ticaret gazetesi aleyhine 
iki dava 

Onyon Sigorta ıirketi müdürü M. 
Antuvan Piyos müddeiumumiliğe mü
racaatla Ticaret cazeteıi aleyhine iki 
hakaret davası açnn§hr. 

Bu davalardan biri Ticaret gazete
sinin Antuvan Piyoı Efendi al~yhinde 
hakaret imiz netriratta bulunması, di. 
ğeri de bu neıriyatı idame ettinneş.i do
layıailedir. 

Müd<fıeiumumilik davayİ üçüncü ce
za m.ahkemesine sevketmiıtir. Muhake- · 
me bu hafta yapılacaktır. 

lhtısas mahkemesinde tahliye 
edilenler 

Gümrükteki sekizinci ihtisas mah
kemesinde davaları rüyet edilen bir 
kıaım mahkUmla.r, af kanunundan iı
tifade ederek dün tahliye edilmiıler -
dir. Bu meyanda Kalyoncukulluiun -
da meydana çıkanlan eroin fabrikası
nı iıleten ve müddeiumumilik maka -
mınca mahkumiyetleri talep edilmit 
bulunan Galatada Cümhuriyet §apka 
mağaza11 sahibi Marko Efendi ile rü
fekasmd,.n Miltiyadi, Landros, Anaa
tas oğlu Koço ve Hasan Efendiler tah
liye olunmutlur. Hapishanedeki koca 
aına eroin ve esrar götürdüğü aırada 
yakalanan ve 6 ay hapse ve 133 lira 
pa.,. cezasına mahkum edilmi§ bulu
nan Seher Hanımla morfin kaçakçılı. 
ğmdan Say hapse ve 33 lira cezayı 
nakdiye mahkum edilen Elefterya da 
temyiz mahkemesi kararile dün tah -
liye olunmuşlardır. 

3 _, 

l .fELE~ 
Memurlar ve yaşayışları .. 

Gazetelerde ufak bir haber gör • 
dük: lstanbul belediyesi memurlarına 
maaflarından batka celideri olup ol
madığını ıormuı .. Bundan makıat me 
murun ba§ka yollardan para kaaznıp 
kazanmadığını kontrol etmektir. Ar -
kadaşım Burhan Cahil Beyin sanırım 
iki gün evvel çıkan "ir yazısını t<Jyle 
okudum. Kendisi bu tedbire taraftar 
değil... 

Ben iıe buna bütün kuvvetimle 
taraftanm. Çünkü bu aiıtemi bundan 
on heı sene evvel latanbulun en ka -
rııık ve ıuiistima]e müsait bir m üeaae
ıesi olan iaıe teşkilabnda tatbik el • 
tim. Çok iyi neticeler aldım. 

Unutmamalıyız ki; İnaan, İns.an ol
dukça daima zayıf noktalan vardır. 
Bu zayıf noktaların sevkile bir me • 
murun auiistimal yapmaaı çok muh • 
temeldir. Bundan l.i:nıenin kuıku
lanmasına mahal yok. Hepimiz ıçın 
naaıl katil olmak mümkün ise bir me· 
mur için suiistimal yapmak o kadar 
mümkündür. Lak.in maalesef bugün • 
kü kanun ve tarasıut vaıntalan bu 
auiistimalleri ket fedecek kur<etle de
ğildir. Zaten rü~vet verenle alan ay • 
ni ceza ya çarpıldıkça rüşvetin önüne 
ceçmenin imkanı yoktur.Eğer parayı alan 
adam verenin kendisini haber vermeıi ihti 
malini düıünürıe almaz.A!llma h >ler ve
renin de ayni cezaya çarpılacağını bi
line ondan korkmaz. Rüşvet le ap 
açık alınır verilir bir §"Y değildir. O
nu bir veren bir de alan b tl ir. O hal
de bunun meydana çıkmasına imkiln 
yoktur. D emek paranın alınıp veril • 
diğini kontrol edemiyeceğiz. . O za -
man iı paranın sarfedilişini kontrol 
etmeğe kalır. Bu usulün iyiliklerinden 
biri de memurları lekelemede n suiisti
malin önüne geçilebilmesidir. 

Dediğim gibi on beı sene evvel bu 
aiıtemi tatbik ettiğim zaman, maaıın ... 
dan fazla para aarfeden memurları 
hemen teshil ederek alıttıkları muhit
ten ayırmıı ve en teairaiz yerlere koy· 
muştum .. Dayanıunayıp iıtifa etti1er. 
Onlar da kurtulda; ben de. D:iyecekıİ· 
niz ki para aıl ır da H.rletmez ... Hayır! 
Buna pek az ihtimal vardır. Hele böy
le birden bire hayatının irat ve mas -
rafı sorulan memur tarzı maitelini de
ği§tirmeyc kalkaraa büıbütün nazarı 
dikkati celbeder. Yalnız bu ıidemi 
tatbikte en büyük hüner, hükümleri 
verirken acele etmemek ve yaşla ku -
ruyu biribirine kanıtınnamaktır. Is • 
tanbul belediyesini bu iyi tedbiri aldı· 
ğmdan dolayı tebrik etmeliyiz .• Uma
lnn ki; en küçüğünden Ye l.ilhassa kü
çük maaılı büyük salahiyetli memur
lardan bathyarak yapılan tetkikat iyi 
neticele r versin •. Hem memurlar, hem 
halk hesabına!... 

Diri diri yolunan tavuklar 
Bazı insaniyetperverler H imayei 

Hayvanat cemiyetine müracaat edip, 
bazı tavukçuların tavukları diri diri 
yolduklanndan §ikiyel ed~ceklermİ§ .• 

Tavukların canı var da, efe ndim. 
diri diri yolunan kazların yok pıu?. 

Onları kim müdafaa edecek?. 

Okuyucularımızdan M. 
hanıma 

Safa geldiniz. Tenkitlerinize İnli- ' 
zar ediyorum. Askerlik bahsine ne 
dersiniz?. Taraftar mısmız?. Fikrini
zi öğrenmek İıterim. Hürmet ~e itibar 
lar efendim . 

FELEK 

Yıldızdan alınan 
Kıymetli eşya 

' 
Nuri Beyin iade talebi 
şimdilik reddedildi 

Hareket orc1uıunun lstanbula mu
vaaalatı esnasında Yıldız sarayından 
bazı e§yanın kaybolduğunu, bunlar
daD bir ibrik ile bir liğen ve 8 pe§kİ
rin eski Kerbe.li mebusu Nuri Beyin e
vinde bulundUğunu, ve bu eşyanın 
müddeiumumilik tarafından yedi e
min aıfatile Topkapı mü.zeıine tevdi 
edildiğini ve Nuri Beyin bu etyanın 

istirdadı için hukuk mahkemesine mü 
racaat ett!ğini ya.zmıttık. Nuri Bey 
mahkemeden evvel emirde vazedilen ted· 
biri ihtiyatinin ref'ini ve yediemine 
tevdi edilen eıralann ktndisine iadesi
ni iıtemittir. Fakat mahlteme Nuri 
Beyin bu talebini §İmdilik reddetmit 
•e muhakemenin bu qyanın Nuri Be
ye aidiyetinin isbabna talikine karar 
...-ermjıtir. 

Ebubekir Hazım Bey ne diyor? · 
Hareket ordusu geldikten sonra Y d 

dız sarayındaki eıyanm teıbiti için hi· 
lahara Dahiliye nazırı ve Niğde me -
busu olan Ebubekir Hiızun Beyin ri • 
yaıetinde bir komisyon letkil edil • 
miıti. Dün Ebubekir Hiznn Beye bu 
meseleyi ve Nuri Beyi tanıyıp tanı
madığını so.:duk. Hazım Bey Nuri Be
yi hatırlayamad)ğıru söyledikten son
ra demiştir ki: 

·•- Biz, Yddızdaki efyayı tesbite 
baf]a~ığım.ız vakit ortada evvelce 
bunları tesbit eden bir liste bulama
dık. Bu itibarla mevcut etyayi teıbit 
ettik. Binaenaleyh bir sirkat vaki e -
lup olmadığı hakkında sureti katiyede 
bir ıey söylemek mümkün değildir .. " 

Muhakemat müdürlüğünde 
Dün muhakemat müdürlüğünde 

hazine avukatları toplanarak hazine 
davalan hakkında görüşmüşlerdir. 
Yukarıda yazdığımız meıe1eyi avukat 
Şemsettin Bey takip etmektedir. 

Muhakemat müdürü Sıtkı Bey, me 
selenin tahakkuk safhasında o!duiu • 
nu söylemistir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Devam ediyor Burunlarını kırmak için ... ----Bir İtalyan mebusunun 
intibaları 

Şehrimize gelmiş olan ltalyan meb'
uslanndan Mösyö Mario Jannelli dün 
akşam Sofyaya gitmiştir. Möa>:ö . Jan
nelli dün Türkiye hakkındaki ıntıbala
rı hakkında pı beyanatta bulunmuştur: 

- Türkiye cümhuriyetinin 10 un
cu yıldönümünü kemali heyecanla se
li.mlarun. 1 tal yan matbuatı on ıene 
zarfında Türkiyede yapılmıı büyük it
lerden, cümhuriyetin vücuda getirdiği 
terakkiyattan hararetle bahaettiler. Ga
zi ve Duce Türk ve ltalyan milletleri
nin maddi ve manevi terakkisini can· 
dan arzu ediyor ve onun için çalışıyor
lar. Ve ayni zamanda herkese hürmet 
telkin eıl'en, kuvvet üzerine müesses bir 
aulh iatiyorlar. Biz on bir senede Fa
tizmden büyük aemereler elde ettik. 
Faşizmin muvaffakıyetleri ümidin fev
kindedir. Siz de Gazinin isrini takip 
etmekle biz.im kadar mühim semereler 
elde ettiniz. Elde ettiğiniz neticeler, 
bir milletin hiç bir zaman bu kadar az 
bir zaman zarfında eritemediği mu .. 
vaffakıyetlerdendir.,. 

Müfide Ferif H.ın bir makalesi 
V arıova sefirimiz Ferit Beyin reli. 

kalan Müfide Ferit Hamm cümhuriyet 
bayramı münasebetile Leh matbuatın
da bir yazı ne§retrniıtir, Bu yazının ba
zı kııım]arını alıyoruz : 

"Derler ki, on sene bir milletin ha
yatını!a nedir? Halbuki on •enenin bi
zim tarihimizde bir asırlık ehemmiyeti 
vardrr. Cihanın karş111nda yeni bir Tür
kiye yülueliyor. 

Gene derler ki, itiyatlar değiıir, pe
çeler kalkar, kafesler yıkılır. Fakat ruh, 
gene oruhtur. Bu belki doğrudur. Bir 
milletin ruhu, yani derin tahaiyeti öl
mez, fakat telcimül eder. Türkler bu 
td<amülün en yüluek merhalesini de 
dünyaya göstereceklerdir." 

Müfide Ferit Hannn bundan sonra 
milletlerin tarihlerindeki yüksek kah
ramanlan saydıktan ve bunlann oyna
dıkları muazzam rollerden bahsettik
ten ıonra: 

"Gazinin yarathğı mucize Türk de-. 
haaını canlandırdı ve Türkü her tür
lü ecnebi nüfuz ve tesirlerinden kur
tardı. 

1918 de Türk imparatorluğu ölmüt
tü. Fakat İmparator yerinde duruyor
du. Bu adam "Hasta adam,, ın ta ken
disi idi. Gazi cümhuriy~ti i!An etmek
le "Hasta adam,, ı ehediyyen kovdu. 
Bu suretle yapmak istediği yeni Türici
yenin sağlam temelini kunnut oluyor
du.,, 

Müfide Ferit Hanım bundan sonra 
geçirilen bütün inkılapların safahatı
nı tahlil ederek makalesini şöyle biti
Tiyor: 

"Şimdi Gaziyi me§gul eden milli 
kültürdür, Bu, memleketine istikbal i
çin hazırladığı bir hayat ülküsüdür. 
Memlekette Türkün menıeini aramak 
için tarih ve dil cemiyetleri kurulmuı
tur. Eski muhtelif Türk medeniyetle
rinden vesikalar çıkarmak için, her ta
rafta asarı atika hafriyatı yapılıyor. 

Üniversite gençliğe milli ideal ve 
kültür vermek için ıslah edilmektedir. 
Buıilnün kurtancııı yarını hazırlıyor. 

Şimdiki Türkiye onun Türkiyesidir, 
:rarrnki Türkiye de onun Türkiyesi o
lacaktır.,, 

Yüzlerce telgraf ve mektup 
alıyoruz .. 

Cümhuriyet bayramı münasebetile 

Taksimde Elektriğin muhtelif 
tatbikabnı gösteren bir sergi açıl
dı. Geçen gün, yolum düşmüştü. 
Sergiyi gezdim. Meğerse, biz gör
miyeli Elektrik, almış yürümüş. Ak 
la gelen, gelmiyen ne kadar ev hiz
meti varsa, elektrik, sessiz sadasız 
hepsini görüyor. Ortalık süpürmek 
onda .. Bulaşık yıkamak onda.. Ye
mek pitirmek onda.. Kaynatmak 
onda, soğutmak onda.. Sergide 
rastladığım bir arkadaşla, bu alet
leri seyrediyorduk.. 
Aramızda bir çok ta hanım vardı. 
Ben dedim ki : 
- Buraya hanımları çağırmak

tan bir şey çıkmaz .. 
- Ya kimleri çağırmalı? 
- Kimleri olacak, hizmetçileri!. 

Buradaki makineden hizmetçileri 
görürlerse nazeninlerimin belki bi
raz burunları kırılırdı!... 

M. SALA.HADDiN 

lnhl••rlarda 

Yugoslavya ile afyon 
satış mukavelesi 

Türk - Yugoslavya afyon satıı mu
kavelesinin tatbikatına ait hazırlıklar 

ikmal elıi\mek Üzeredir. Müıterek büro 
teıkilatı ikmal edilmiıtir. 

Bir kaç ııün evvel ıebrimize gelen 
Yugoslavya murahhası Mösyö Mihai
lovitch ile uyuıtıırucu maddeler inhi
san umum müdürü Ali Sami Bey a
rasında, ihzan lizrm gelen nizamname.
nin esas hatları görütülmüıtür. 

Eskiden Selanikte Yugoslavya ate
lemiliteri olan Mösyö Mihailovitch, 
BaHuın konferansında da Sırp murah
hası bulunduğundan bir hafta sonra 
avdet etmek üzere Selaniğe gitmiştir. 

Avdetinde nizamnamenin maddeleri 
de görüıülecek ve nizamname iki hü· 
kumetin tasdikine iktiran ettikten son
ra tatbikine baılanacaktır. 

Afyon fiat'arı 
Uyuıturucu maddeltt inhiıar ida

resi, dünden itibaren afyon fiatlerini 
yükaeltrniıtir. idare timdiye kadar 80 
bin kiloyu mütecaviz afyon mübayaa el· 
miıtir. Fiatler daha ziyade yükselmeğe 
meyyaldir. 

idare, 12 morfinli afyonun okl<a11-
nı 890, 12,5 morfinli afyonun okkasını 
944 ve 13 morfinli afy.onun okka11nı 
998 kuruıtan mübayaa etmektedir. 

.. ...- - -
MÜESSİF BİR İRTiHAL 

Deniz Liseıi Fizik muallimi ve Muh· 
telif Sana't müesseselerinin Kimyageri 
Kemal Aum Bey Alman hastanesinde A
pandisitten vefat etmiıtir.Merhum dürüst 
ahlakile ve mesleğindeki vukuf ve ehliye 
tile tanınnuı kıymetli bir gençti. C•na
zesi bugünkü çarıamba gÜnÜ saat 14 le 
Bakırköy Çar~ı camiinden kaldırılarak 

köy kabristabma defnedihcektir. (9600) 

birinci gündenberi yurdun içinden ve 
dışından pek çok telgraflar ve mektuplar 
almaktayız. Bunlann hepsini ve hatta 
bir kısmını dercetmek için gazetemi
zin hacminin müsait olmadığı a~ikar
dır. Ancak vatan içindeki muhabi~le
rimizden gönderilen sayısız resimler· 
den bir kaç tanesini de bugün dercedi
yoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 

ve 

SigortalarınIZı Galatada Ünyon Hanında Kain 
O N Y O N S!GORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptırmayınız. 

Telefon : Beyoğlu 4.4888 

Milliyet'in edebi romanı: 34 . ..., 

KIR (l(lf.' 
>..ııı-..;..--------B UR HAN CAHIT 

(inkılap Romanı) 

Hanımefendinin bu nasihatleri 
beni çok alakadar ediyor. Bana 
bu kadar şefkat gösteren bu nazik 
kadına gün geçtikçe daha çok ısı
nıyorum. 

Evde iki güzel piyano var. Biri 
kuyruklu konser piyanosu. İlk gel
diğim günkü kıyafetime bakarak 
beni tahsilsiz, bilgisiz bir kız zan
neden hanımefendi bir aktam pi
yanoyu karışbrırken pe"f. sevdiğim 
bir Rapsudi çaldığımı duyunca ko
fa koşa salona gelmif, hayretle din
lemisti. 

O gündenberi vakit buldukça pi
yano çalıyorum. Bakımsızlıktan tel
leri gevşeyip akurdu bozulan piya
noyu açtım, temizledim. Mahir Bey 
bir piyano anahtarı getirdi. Kendi 
kendime, uğrata uğr~a akort yap-, 
hm. 

Musikiye bayılıyorum. Mahir Be-
1 

yin evinde her şey var. Buna rağ
men hanımefendi hiç bir şeyden 
zevk almıyor. 

Bir akşm tunelden çıktıktan son
ran geze geze Taksime kadar yürü
düm. Bir çok camekanların önün
de durup seyrettim. Biraz gecikmi
şim. Hanımefendiyi ilk defa bana 
kartı sinirli buldum. Beni görünce 
telatla yanıma geldi: 

- Geç kalıyorsun Çiçek. Yazı. 
haneye bir saat evvel telefon ettim. 
Cevap vermedi. Demek bir saat ev
vel hepiniz çıkmışsınız. Nerede ktı.l 
dm? 

Anlattım. Yalan ıöylemeğe te
nezzül etmiyeceğimi bildiği için i
nandı. Fakat ellerimi sıkı sıkı tutup 
gözlerimin içine baktı: 

-Üzülüyorum Çiçek, dedi. İt
ten çıkar çıkmaz doğru eve gel. 
Sonra istersen beraber çıkarız. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 8 TEŞRINİSANl 

HİKAYE 
Yanlışlık . 

Cevat niıanlı11 Semihaya pek düıkün- 1 
dü. Her batından geçen bunu bilir ki ni
ıanlıllk hayatı çok tatlı ve heyecaıilı~ır. 
Daha hisli, daha aamimi olan bu yaıayııı 
evlilik hayatında pek bulamayız. O za
man maddileşmi§, nezahetinden aaffetin
den, her teYinden bir çoiunu kayhetmit· 
tir. 

Bu zamanlarda aile halkından fırsat bu 
lup bet dakika yalnız kalmak, hele bir 
kaçamak buse .. Dünyada değişmek için 
karşılığı olmıye.n ne büyük, ne büyük şey 
lerdir. 

Garip ve mini.sız kıskançlıklar, serze
nişler, ithamlar, kalbi olmıyan iğhirarlar .. 
Tıpkı bir nisyan havasını andırır. 

Her aerzeniı biraz dahi! yakınlık verir, 
her itham aradaki bağlara yeni bir düğüm 
olur. Her kıskançlık yeni bir sadakat ye
mininin teklifi mini.sındadır. 

Cevat Semihayı bu gaıyedici hava i
çinde aeviyor, dnnağı, k lbi, bütün hüvi
yeti her yerde ve her zaman yalnız onun
la meıgul oluyordu. En mes'ut zamanı 
nişanlısını ziyarete gittiği ırünlerdi-. Ne
ticesi ufalt tefek fırsatlar düştükçe tatlı 
bir kaç kelime söylemek veya dinlemek
ten ibaret olan bu buluımalar, onun için 
bulunmaz ve kaçırılmayan fırsatlardı. 

Cevat, bundan daha ilerisine gideme
miıti ve bu ne acı bir ıeydi. Fazla değil, 
Semihanın uçları kıvrık, biraz dolgunca 
olal\ kırmızı, güzel dudaklarından bir 
defa ol.un öpebibeydi .. Hi11ediyor ve an
lıyordu ki, Semiha da ayni ateı içindeydi, 
Kızın babası açlk ve serbest fikirli bir 
adam olmakla beraber, uzun müddet Av
rupada sefaret hizmetlerinde bulunduğu 
için merasİnl, ve etikete ıayel riayet.kardı. 
Kafası bir adabımuaşeret kitabı gibi idi. 
Hareketlerinde eski bir tetrifatçırun mü
taassıp usulperestliği yer etmiıtl. 

Bu sebepten niıanlıların hali ciğere ba
kan kedilere benziyordu. 

Büyüklerin kısa ayrıldıklarmda hiç ol
mazaa yanlarında Semihanın kardeşi Şem 
si bulunurdu. Nöbetçileri o olduğu zaman 
Cevadm cebinden çıkarıp eline toka etti
ği bir paket çikolata ile vaziyetleri biraz 
aerbeatlerdi. Fakat bunda da biraz içten 
konuşmaktan başka bir günah iıledikle
ri yoktu. 

Dört ay böyle geçti. Kaç defalar niıan
lılar biraz gezmek veya sinemaya gitmek 
isteaeler, müstakbel kainpeder: 

- Ne acele ediyorlar .. Bir gün gelir, 
biribirlerinden bıkarlar, diye bu havesle
rini de kınyordu. 

Evleri de pek yakındı. Bir gün Cevat 
daireden çıkınca, doğru nitanlısının evi· 
ne gitti. Kapıyı açan hizmetçi kız: 

- Küçük Bey, dedi, Şemai sana bir 
ıey söyliyecekmiı. Yukarıda bekliyor. 

Cevadın kalbi hop etti. "Haymlır ln
taJlah,, diye yukanya çlkb: 

- Ne var Şemsi? Benj ~ bekliyor
dun? 

- Ağabey, ablam sana bir kağıt bırak
tı, fakat bir kutu ıeker almazsan. ver-
mem ı 

-

0

Peki, istediğin ıeker oleun. Ver ba
kayım, neymif o? 

Şemsi bir kağıt verdi. Cevaf merakla 
okudu ve çehreai birden bir bahar se .. 
ması gibi açıldı ve gülümsedi. 

Semiha diyordu ki: 
" ..• Bu akıam muhakkak bize gel. Ba

bam yemekten sonra uzun senelerdir gÖr· 
mediği bir Fran11z arkadaıına gidecek. 
Biliyor musun ki o, rantjevülerine çok 
sadıkbr. Onun İçin mutlaka gel, e mi?,, 

Cevat öyle sevinmit ti ki, hemen küçük 
Şemsiyi havaya kaldırarak öptü. Çarşıya 
çıktılar, çocuğa bol bol şekerleme, çıko
lata, bonbon vesaire alındı. 

Cevat o akşam sevinç içinile ni§Bnlısı
nın evine ııitti. Bermutat kainpederle 
biraz günün haberlerinden, biraz itlerden 
konuıtular. Semiha da oturdukları odaya 
girip çıkıyor ve nitanl·aınır,a. İai.imz.!çkir 
bakıılanru ümitli tebessümlerle karşılı
yordu. Bir aralık bahane ile o da dı§Bl'lya 
çıktı ve Semihayı ııördü. O aormadan 
genç kız söyledi: 

- Bugün beraber gezebilceğiz, Anne
mi zorla razı ettim. Babam gittikten son
ra bir iki saat Modada gezmemizi kabul 
etti. O kadar mes'udum ki bugün.. Hay• 
di içeri gir. Babamın gene adabımuaıeret 
damarı kalkmasın. 

Bunlar itte böyle o kadar biribirlerine 
yakın ve o kadar biribirlerinin hasretini 
çeken bir çiftiler. 
Yarım saat sonra hepsi yemek odasın-

O kadar heyecanlı idi ki ıesinin 
titrediği !belli oluyordu. 

O akşam hanımefendi bir ipek 
kadar yumuşak, 11uya atılmış bir 
sünger gibi ti,kindi.. Gözleri ya
şarmağa hazır gibi çakmaklaşıyor
du. 

Mahir Bey de geç geldi. Kulübe 
uğramıt. Halbuki Sirkeciden Şişli
ye yayan gelmi' gibi yorgundu. Ye
mek yeryemez odasına çekildi. 
Hanımefendi ile salonda konu

şurken lakırdı Mahir Beye geldi. 
O akşamki gecikişin sebebini ha 

mmefendi batka tekilde anlattı: 
Mahir Beyin T arlahatında bir 

ıevgilisi varmış. Bazan sabahları, 
vakit buldukça ak'amları uğrıyor
muş. Hatta hazan mühim bir it çık
tığını bahane ederek ç"ntalarmı, 
valizlerini hazırlatıyor, 

- Ankaraya, lzmire gidiyorum! 
Diyerek kayboluyormuş. 1 
Hanımefendi ilk defıı. bu seyahat 

leri hakikat sanmış, fakat sonra işi 
anlamıf, böyle vak' ali'll'ın tafsilatı
nı öğrenip dilden dile ballandıran
bir çok ahbaplar hanımefendiye h;r 
çok havadis getirdikleri halde ala-
kadar olmamıf.. 

1 Ne ehemmiyeti var.Ben yalnız Ma 

da toplandılar. Burada bile her zaman bi
çarelere istiptad vardı. Yan yana oturma- 1 
lan yasaktı. Kızı ile babaaı yan yana, da- 1 

mat ve anne bir sırada oturuyorlardı. 
Niıanhlar sevinçlerinden yemek bile yiye 
mez olmuılardı. Peder Beyin biran evvel 
randevüaüne gibnesini ve ilk defa olarak 
kol kola, sıkı fıkı gezmeğe çıkmalarını is
tiyorlardı. Kartı karııya oturdukları için 

1 
ara sıra bakışları kancalatıyor ve her iki 
bakışta da meserretin pmltılan kaynaıı
y<ırdu. 

Yemek bitmeğe yakındı. Cevat keyfin
den vaktin yaklaıtığıru ima etmek mak
sadile niıanlısının ayağına hafifçe dokun- ı 
do.Onun aldırmadığını görünce,ıaka ol
sun diye biraz daha hızlıca hastı, gene o 
ti.kayıt kalınca bira~ daha bastı. f 

Yemek bitmiş, salona geçilmiıti. Heye
canla kayınpederin gitmesini bekliyorlar
dı .. Semiha hizmetçinin elinden kahve 
tepsisini alarak içeriye girdi. Evvela ba
basına, sonra annesine en arkaya da nİ· 
ıanlısına kahvelerini verdi. 

Dönecekti ki habaaı koltuğundan ağır 
ağır doğruldu: 

· - Semiha, dedi, git telefonda "bir, iki, 
sekiz, bir,,i bul. Benim bu aktaın rahat· 
sızlandığınu ve Mösyö Annand'ın ziyare
tine gelemiyeceğimi söyle. ikincisi de 
niıanlma tenbih et. Bundan aonra ayağı
na basacağı zaman, dikkat ehin, yanhş
hkla benim ayağıma basıp nasırlarımı ber 
bat ederek, randevümden alakoymasın. 

........................................................ uu 

c1s•1-ttit,~: .:·· -.:.:: OGUTLER"J 
['eri hastalıkları tedavisi 

Vücudumuzu örten deri her tarafta bir 
değildir. Avuçlarımız ayaklarımızın altı 

omuz ve ense deriıi diğer yerlerin deri
sine nisbeten daha kalındır·. Derimizin Ü· 

zerinde bazan ben, nİfan, ergenlik ve di· 
ğer buna benzer taneler §İşler ve kahar
clklar çıkar ve az çok rahatsızlıklara se
bep olurlar. Bunlar bir takan hucrelerin 
küme halinde toplanmasından hasıl olur
lar ve diğer hucrelerden daha ziyade renk 
li olmalarile aynlırlar. 

Derimiz tıpkı kalp, akciğer, ve kara
ciğer gibi vücudumuzun baılıca elıemmi
yetli bir uzvudur. Herhangi bir aeheple 
cilde giden kana bir mani olursa derinin 
nesci sertleıir katılııtır ve tabü hali kay
bolur. 

Zaman ile yaılar ilerledikçe kan damar 
larının cidarları tagayyür eder,bundan kan 

da mütee11ir olur. Bu itibarla deri eles
tikiyetinin büyük bir kısmı ile gençliğe 
mahaus taravetini kaybeder. Buruıukluk
lak peyda olur, ve cildin rengi de değiıir. 

Cildin bu büzülme ve değiımesi sebep
lerinin pek çoğunun önüne ancak İyi bir 
sıhhat yolunda yürümekle geçilebilir. 
Deriye kan veren ve götüren deveran ıağ 
lam olmalı, ayni zamanda derinin yağ çı· 
karan guddelerinin de iti sağlam ve düz
gün gitmeli .• 

Derinin her çeşit hastalıklanru mer
hemler, sular, ve tozlarla her vakit mu· 
vaffakıyetli bir ıekilde tedavi etmek müm 
kün değildir. Bugün deri hastalıklarını 

iyi etmek için kullanılması icap eden bir 
sürü tıbbi usuller ve türlü türlü aletler 
vardır. (Rontgen) reyyonlan hucrenin 
neıvünüma11nda büyük değiıiklikler hu
sule getirmek için kullarulmaktadır. Ra
diwn da deri kanserini, varis tiılerini, ben 
leri ve bunun gibi deri üzerndei peyda °"' 
lan diğer bir takım şi9leri mahvetmek için 
kullanılır. Bunun gibi hu ıiıler keza kar 
haline getirilen hamızıkarbOnla dondura
rak, bıçakla keserek, elektrik hararetile · 
onlara giden kana mani olarak ta vücut- ı 
lan kaldırılıyor. 

Bu itibarla bunları tedavi etmek vazife
aini üzerine alan hekim her biri hakkın
da lüzumu olan tedavi ıeklini gayet dik
kat ve itina ile aeçmek hususunda pek 
ihtiyatlı davranmalı ve hüahütün batka 
türlü ve baıka tahiatte vücudun bir par
açsı elinin altında olduğunu hiç hatırdan 
çıkarmamalı. 

Büyükada 
Dr. ŞOKRO 

hir Bey için değil bütün erkekler 
hakkında hükmümü vermişim. 

Diyor. 
Bilmem nasıl bir maksatla sor

dum: 
- Mahir Beyin sevgilisi güzel 

mi acaba? 
Hanımefendi omuzlarını silkti: 
- Güzel veyahut çirkin .. Ne e

hemmiyeti var. Mahir Beye metres 
olacak kadm hele genç bir kadın
sa onun sevgisini değil, parasını is
ter. 

·Neler öğreniyordum. 
Zaptedemediğim bir sual dudak

larımdan döküldü: 
- Kocanızı kıskanmaz mısınız 

hanımefendi? 
Duadkları büküldü: 
- Kıskanmak için sevmek la

zım. 

Hanımefendi kocasını sevmedi
ğini, zaten ikisinin de karde' gibi, 
biribirlerine iyi anlaşmış iki samimi 
ahbap gibi muamele ettiklerini gö
rüyorum. Hanımefendi dütündüğü
mü hissedince çenemi tuttu, gözle
rime baktı: 

- Bak bu aktaın sen biraz geçik 
tin. Nasıl üzüldüm. 

-T etekkür ederim hanımefendi 

EN MUAZZAM, EN GÜZEL FİLMİ 

Roma Ateşler İçinde 
Sinemanın keıfindenberi yapılan en büyllk 

Bu aktam büyük MELEK yarın !°.atineler-
suvare olarak den ıtıbaren 

taheaer 

iPEK 
sinemalarında birden 

zam yoktur, Suvareler için biletlerinizi evvelden 

Paramount filmidir. (9611) 

S A R A Y ( Eski Gloıy• ) aa 

DON JOSE MOJİCA 
en son ve en güzel 

ŞEHVET ADASI 
filminde görünecektir. 

Bugünkü Program 
ISTANBUL ı ~ . 

18 Graomfon. 
18 30 Franuzca ders (tlerlemit olanlara). 
19:15 Hazım Be:r tarahndan karaıöz 
20 Kemani Reıat Bey ve arkadaıları. 
21,30 Gramofon. 8il. 
22 Anadolu Ajansı, Borsa haberi, SaaL 

A N K A R A, ı538 m. 
12,30: Gramofon. 18: Orkestra. 18,45: Dans 
mu.ikisi. 20: Ajana haberleri. 

V A R Ş O V A, 1441 m. 1 
16,45: Hafif havalar ve t•rkılar (piyano ile.) 
17,15: Çocuk netriyatb. 17,45: Muaahabe. 17, 
55 Pli.k. 18,10: Piyano • Keman konseri. 18.SS 
Zirai musahabe. 19,25: Orkestra. - Neteli 
monoloj. - Da.ns ve balet musikiai. 20,.30: E· 
debi yat. 21 ,20: Konservatuvardan naklen or• 
.kestra ve piyano konseri. 23,15: Ders, 23,35: 
Dı.ns musikisi. 24: Tayyareci.tik. 24,10: Dans 
musikisi. 

B U D A P E Ş T E, 550 m. 
17: Kadın neıriyab 18,05: Zimbal aletile kon· 
ser. 18,40: Ders. 19,15: Columbia pli.idari. 
20,.20: Konferans. 20,20: Gitara konseri (ta· 
aanni rerakatile.) - H~_berle~. ~Z.~: _o_r:•.ra 
orkestrasının lıı:onseri Flut sohsh Domotor un 
i t tirakile •• Moı:art. Sc;buman'ın e•er.lerinden 
23,25: Piyano konseri (Brahma, Chopuı., Scbu
mann, Rachmaninow.) 

V 1 Y A N A, SıS m. 
18,25: Şimdiki Viyana musikiıinaslarnun e•er· 
lerinden konser. 19,15: Muaahabe 20: Piya_no• 
Viyolonsel konseri. 20,05: Haberler. 21: Ak· 
tivite. 21,20: Operetlerden mürekkep konser. 
(Sopran muıa.nniye ırobman ile Tenor _mu• 
ıanni itlirikile). 23: Esperanto haberlerı. 23, 
3S: Bar muaikisi (Piyano, taıanni.) 1 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
18,15: Taaanni. 19,45: Haberler. - Plik. 20: 
Haberler. - Plik. 20,25: Ecnebi li•anile haber 1 
ler. - Plik. 21: Musahabe, 21,35: Pli.k. 22,05: 
Opera temsili. 

P R A G, 488 m. 

ELHAMRA SİNEMASI 
Bu akıamdın itibaren 

TERSİNE DÜNYA 
fevkalade eğlenc~li operet 

Mümessilleri: 
Henri Garat, Meg Lemonnier 

Bugün matinelerde 
ıon olarak 

Mm. Buterflay 

Bu akşam 
İPEK Sinemasında 

Münir Nurettin 
ve arkadaşları 

KONSERi ve SiNEMA 
Klasik 
halk 

parçalar yeni 
şarkıları, zengin 

prr>gram. Biletler evvel-
den temin edilebilir. 

Telefon: 44289 (9614) 

J 

18,35: Pli.k. - Mu•ahabe. 19: Plik. - Haber· 
ler. 19,20 : Almanca neıriyat. 20,15: Fran•ızca 
dtta, 20.25: "Beyaz daj 11 isimli triloıi. 21,~0; 
Filharmonilıc konser, 23: Çelıt •• Fransız d,(. 
(erile haberler. 

IST ANBUL BELEDİYESi 
SEHIR TİYATROSU 

Z 0 R 1 H, 459 m. 
17 35: Halk düetleri. 18: Popüler operalardan 
aabneler. 18,35: EY musikisi, 20,15: Üç yenı 
ıarkt (piyano refakatUe.). 20,55: "Tekrar ıö· 
rüıtüiümüzde,, isimli halk piyesi. 22: Son ha· 
berler. 22,15: Orı musikisi. 

ROMA, 441 m. 
18.20: Radyo orkestrası. - Haberler, ~l,05: 
Haberler. - Pli.k. 21,50: Keman konaerı (Kra 
isler Waber • Castelnuovo • Terdersc;o.) 
22,oS: Opera temsili. - Müteakiben haber• 
ler. 

B 0 K R E Ş, 394 m. . 
13: Pli.k. 14,20: Pli..k. 18: Orkeıtra konserı. 
20: Oniveraile dersi. 20,25: Plik. - Nonf~rans 
21: Piyano konseri (Bac;h, Scb.umann, Luzt.) 
21,35: Konferana. - Kon•erin devamı (taıan• 
nili.) 22,10: Keman konseri. 22,50: Romen mu· 
sikiai.. 

B R E S L A U, 325 m. •. • 
17 05: Hafif musiki. 18,40: MutJ.ahabe. - Mu· 
te;ki.ben Viyolonsel ve piyano ile dans ba•ala· 
rı, 19,35: Berlinden: Konferana. 20: ~r .. ankfu.r· 
tan kl&.ik ooperet parçaları. 21: Mıllı neırı· 
yat. - Haberler. 24,15: M~n~btenı "1:~rihi. 
kudret,, isimli neıri7at. 1: Munıbten: Öluleerı 
habrlaı-ıt ıeceai. 

Elif Naci 
On yılda 

RESİM 
Genç ressamlarımızdan Elif N.a
ci Beyin Türkiyede on Cümhu
riyet senesi zarfındaki re~im ~a
reketlerini hülasa eden hır kıta-
bıdır. Fiyab 20 kuru~tur. Her 

kitapçıda bulunur. 

ciğim. 
Yanaklarımı acıtacak kadar sık-

Buaktam 
Saat 21 de 

BİR KAVUK 
DEVRİLDİ 

'{azan : Müsahip 
zade Celal Bey 

Üniformalı zabitana tenzilat var
dır. 

8306 

-ABONE OCRETLERl: 
1 ii.rkı7• içuı tlarıç ıçio 
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G•len nrak ı•ri .... aımn.- Müddeti 
s•ç•n nüahalar 10 lw~ttur.- 4?-.tı&•t• •• 
matbaaya ait lıler tçıa mGdlrıJ'ele mi• 
racaat edilir. Gaa:etemb ilinlarıa m••'u• 
liy•tini kabul nmn. -BUGONKO HAVA 

Y eıi1köy askert raıat m•rke&inden ••· 
rilen maJUmata na:1·ran buıün ha.Ya kıa· 
mtn bulutlu v• Alti.a. o1aa.kbr. 

Dün ha•a tazyiki 740 milimetr• en fu .. 
la hararet 19 en az 12 derece idi. 

lazımsa alırım. Dedi. 
Yüzüne baktım: 

Acaba Mahir Bey beni evinde lü-
tı: b l _ Bir daha betıi bekletme, üz- zumsuz veyahut zararlı mı u uyor-
me emi Çiçek'im. du. Teklif beni o kadar tatırtmıftı 

Geç vakte kadar konuştuk. Yat- ki birdenbire kendimi toplıyama-
mağa çıkarken hanımefendi: dım. . . . 

_ Yarın aktam otomobille ge- , - E:vın~z.de rahatsızlı~ verı!~~-
lip seni yazıhaneden alacağım. (Le &am benım ıçın za~mete. gırmenızı ıs 
bun) da çay içeriz. Sonra terzive temem Be?'efendı, ded~m. B8fımı 

'd · sokacak hır yer bulmaga çalıtırım. 
gı erız. h' ık ı· · _Peki hanımefendiciğim. Ma ır Bey sıkı s ı e ımı tuttu: 

• • • - Hayır. Hayır. O fikirle söyle-
Sabah biraz geç kalktım. medim. Maksadım senin rahat ya-
Her gün saat sekizde kalkıyor. şamanı temin etmek. Maamamih 

Dokuz buçukta yazıhanede hulu- bu bahsi kimseye açma, seninle mü
nuyorum. Bu sabah geçikince telat nasip bir gün konutacağım. Otomo-
ettim. Mahir Bey: bil Galataya iniyordu. 

- Merak etme, ben de erken i- İçime öyle bir gariplik çökmüttü 
neceğim. Geçerken seni bırakırım. ki 0 kadar iyliğini gördüğüm bu a-

Dedi. damın yanında adeta sıkınbdan 
Kahvaltı eder etınez otomobile bunalıyordum. 

atladık. Ahit Hanının köşesinde indim. 
Mahir Bey, bu hava gibi belirsiz Mahir Bey tekrar etti: 

adam bugün civa gibi sert ve hare- - Hanıma bir fey söyleme. Ak-
ketli idi. · 1 

Taksimi geçiyorduk. Bana: fam geçerken senı a ırım. 
-Aktam hanımefendi gelecek. - ister misin sana burada kü-

çük bir apartıman tutayım. istedi~ - O halde yarın akşam. 
ğin gibi rahat yatarsın, ben senı Adeta sersemlemiştim. 
yalnIZ bır~am. Sık sık gelir, ne- (Devamı var) 



Yeni aletlerin 
Hususiyetleri 

Son zamanlarda yeni radyo a letfe
l'İnden bahııetmiıtik. Fakat bugünler
de karilerimizden aldığımız müteaddit 
lllektuplarda nasıl bir radyo aleti al· 
bıa.Jan kendilerine bildirilmesini arzu 
ettiklerinden yeni gelen alet tiplerin
derı babsetın~k isterim. Bazı karileri .. 
iniz kaç lambalı bir alet almaları doğ
ru olduğunu, diğer bir kariimiz de kı
la dalgalı bir alet almasının naııl ola
cağını soruyorlar. Bunlaı• tamamile 
arzuya tabi bir şeydir. Yalnız fazla 
1&.ınbalı bir alet tabii daha kuvvetli 
olur. Yalnız ıimdiki lambalar eski bil
diiiiıniz lambalarla mukayese edilemi· 
Y•cek kadar kuvvetli olduğundan ev
"•lce 10 lambalı bir aletin yaptığı iti 
t!ındi üç, dört lambalı bir alet yapa~i
hr. Parazit meselesine gelince; bu oy· 
le bir ıeydir ki, nispeten her makine· 
de ayni derecede vardır. Şüphesiz 
lambası fazla c"-...., aletlerde parazit 
daha çok olur; fakat sada azaltılınca 
Paı-a:zit te o derece azalır. Buna mu
kabil az lambalı bir aletin oadası da 
Çok o:lmadrğı cihetle paraziti ona göre 
~ı:dır. Bunun için bence kuvvetlice bir 
alet almaktan çekinmemelidir. Zira 
llıüsait havalarda bu aletle en uzak 
Yberler yükoek oesle dinlenebilir. Hal-
uk; 2 lambalı bir aletle ancak iyi ha

"alarda yükoek olmayarak uzak yer• 
l~r ve gayri müsait havalarda yalnız 
hı. kaç yakın ve kuvvetli iotaoyon bul· 
llıak kabil olur. Orta ve §İmali Avru· 
Pada 2 lambalı aletleri uzakları dinle
ten ahizelerden oayıyorlar. Orada 
bÇ~Yle bir alet en aı.!ğı 20 istaoyon alır. 

unkü merkezler biribirinden uzak 
~eğildir. Burada ioe bu kadar az lam-
alı bir ilet yaz mevsiminde hiç bir U· 

Zak istasyon alamaz. iki lambalı bir 
e..let yalnız l.tanbulu dinlemek için kaf• gelir. Kııın lambaları yeni olan böy
~ bir alet 8, 10 Avrupa merkezi bula

lıılir. Yazın hiç bir uzak yeri almaz. 

Geçen gün bir kaç kiıiyi bir radyo 
rtla.ğa:zaaının vitrini önünde gördüm. 
A.ro.lannda aletler hakkında ıöyle ko· 
!\uttu.tar. Bu makinaların Üzerlerinde 
iataıyon iıimleri yazılı değil, tabii 
rerkezleri numaralarla bulmak isim
i •ri üzerinde yazılı olanlar kadar ko-
8.y değildir. Ben tanımadığım bu ha
l>ıın ve beye bir ıey söyliyemedim.Yal· 
llıı: buna dair fikrimi yazacağım. 

1_ Şurası muhakkaktır ki bir kaç aya 
"adar bütün radyo merkezlerinin dal
go.lan değiıtirilecektir. Binaenaleyh 
radyo merkezlerinin ıehirleri yazılı o. 
hlb aletlerin hükmü kalmıyacağr gibi 
e.ınatörü büsbütün §atırtmağa ıebep 
Olacaktır. 

lı. Eoaoen merkezlerin dalga itibarile 
. ~ribirlerine pek yakın bulunmaıı, bü

tün nterkez isimlerini yanyana arğdır
ttıa.k İı:nki.nını vermemiıtir. Bunun için 
huınara ile teopit edilen merkezlerin 
lı ~lunmaomda bir güçlük olmadığı gi
d 1 her zaman bir liste üzerinde icabın .. 

o. taohihi pek kolay olur. Nasılsa 
lıer zaman bir çok merkezler dalgala
l"ıllt da değiıtirmektedirler. Kondan;. 
latör üzerinde matbu bulunan bu iıim-

Viyana radyosuna 
Suikast 

Viyana radyosuna N asyonal Sosya
liıtler tarafından yapılacak her hangı 
bir taarruza mani olmak makoadile 
Viyana merkezi bir miktar jandarma 
tarafından beklenildiğini bildirmiıtik. 
Bununla beraber geçen hafta gecenin 
karanlığında iki meçhul ıahıs ellerin· 
de tel keomeğe mahous bir aletle mer· 
kezin bulunduğu Bizamberge yaklat
mıılar ve merkezin anten direğinin tut 
turulduğu kalın tellerden birini kesme 
ğe baılamak üzere iken (teller kol ka· 
lmlığına yakındır) nöbetçiler adamla
n tutmak için karanlığa doğru ilerle
miıler, fakat teli keoemeden karanlık· 
ta kaybolmu~ardır. 

Alman merkezlerinde de 
ecnebi diller 

Son zamanlarda bütün memleketler 
kendi membalarile ajanslarından al
dıkJan haberleri bir propaganda ol
mak üzere radyolarında yabancı lisan
larla neırettikleri halde biz ve Alman· 
lar bu uoulü tatbik etmemekte idik. 
Almanlar da bu nevi haber neırinin 
faydalarını görerek dünyanın her tara 
fından iıitilen kısa dalgalı Königıvus
terhausen merkezi vaaıtasile her gün 
lotanbul saatile saat 16, 22 ve gece 
yansından sonra saat 3.45 te İngiliz 
ve lopanyol lisanlarile. Ayni merkez 
geceyarısı 1 de programlarını tam.ami
le İngilizce neıretmektedir. 

ı•••Mlllllllllllllllllllll•t HllllllllH 11111•111111111111 .. 

ler değiımeyince her halde zevki bo-
zar. 

Bun1an dütünerek merkezlerin iaim 
leri Üzerlerinde yazılı aletlere aldan
mamalıdır. Bir nevi aletler de vardır 
ki üzerindeki iaim1er müteharriktir. 
Böylelerinin dalgalan değiştikçe ioim
ler yeni dalgaoı hizaaına konulabildi
ğinden, pratiktir. 

Bundan baıka bir alette neler aran• 
malı? 

Düıünmelidir ki 15 kanunusaniden 
ıı>nra bir çok radyo merkezleri biribi
rini rahatsız edecek kadar yakın dal
galarda çalııacaklardır. Aralarında 9 
kilohertzlik bir farkla çalııacak mer
kezlerin adedi pek çok olacaktır. Yeni 
imal edilmekte olan istaayonlann kud
retlerinin fazlalığı ile aralarındaki dal 
ga yakınlığını heıap edecek ol;ırsak 

ancak dalgaları ayırmak kabiliyeti 
pek fazla olan aletlerle radyo dinle
mek mümkün olacağı tahmin edilebilir 
Bu itibarla alınacak bir aletin ayırma 
kabiliyeti asgari 9 kilohertz olmalı
dır. 

Hoparlör oadarun fazlalığından mü
teessir olmamalı ve fadinge kartı oto
matik ayan ihtiva etmelidir. Kıaa dal
galı mı, yokoa yalnız uzun dalgalı mı 
olması tamamile arzuya tabidir. Bura
sı tecrübe edilip hoıa hangisi giderııe 
tercih edilmelidir. Yalnız ayırma ka
biliyetine dikkat olunmasını tavoiye 
ederiz. 

Turgut MITHAT 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 8 TEŞRiNiSANi 1933 

6000 kiloluk bir cam 

Nevyorkta "Amerika radyo şehri,, namı verilen büyük bir radyo kolonisi 
inıa edildiğinden müteaddit defalar bahsetmiıtik. Bu muazzam radyo kolo
nisinin içerisinde stüdyo dairelerinden maada sesli film sinema aalonları, ope-
ra salonlan, opera ve tiyatrolar da vardır. . . . 

Buralarda verilen temsiller radyo ı~erkezlerı vaaıtaaıle neıredılmekle 
kalmayıp stüdyoların bir kıımı kalın camlardan imal edilmiı aamiine mah· 
ous mahallerden temoilleri oeyreden 800 kiıilik koltuklar konmuıtur. Ka
lın camlardan sada İ§İtilmediğinden aamiin aalonunur;ı bir çok yerlerine ho
parlörler konulmuı olup bu vasıta ile dinlenmektedir. 

Radyo için propaganda 
Almanlar radyoya propaganda ol

mak için bu aym ortasına. doğru bir 
"Radyo günün yapacaktır. Bugün rad .. 
yolarla ve umumi yerlerde hükfunetin 
ve bütün radyo müesaeae.1erinin yar- ' 
dımlarile her tarafta radyoya azami 
reklam ve propaganda yapılacaktır. 

Ayni tarihte her sene bu propaganda 
tekerrür edecektir. Bugiinde radyo· 
Jar 24 aaat fasılası zolarak fevkalade 
ve müstesna bir neıriyat icra edecek· 
lerdir. Ayni zamanda o güne mahouı 
olarak radyosu olmayan her fakire 
radyo sahipleri radyo aletlerini amade 
bulunduracaklar ve dinlemeğe davet 
edeceklerdir. 

GUç işidenlere radyo 
Londra oergiıinde güç iıitenlere 

mahsus gayet hasoaı ve yükoek oada 
neşreden bir alet gösterilmiştir. Ma
kine "Multitone Electric Company,, 
tarafından imal olunmuıtur • 

Strasburg merkezinde 
Geçen ayın 18 inden beri yapılmak

ta olan tadilattan dolayı Straıburg 
Fransız merkezi gündüzleri çalııma
makta idi. Bu ayın altısından beri de 
bütün neıriyatını durdurmuıtur. Ne 
zaman tamirat ve tadilatın biteceği 
henüz bilinmemektedir. 

Radyoda tam bir gazete 
Parioteki Oporto radyo iotaoyonun

da gündelik resmi gazetelerden birile 
mutabık kalındığı üzere gazete her 
gün muayyen bir zamanda baımaka
leıinden en küçük bir havadisi, ili.nla
rı ve tefrikalı romanı da dahil olarak 
radyo ile ne~redilmektedir. Gazete
den, radyo sahipleri, gözlermi yorma
dan tamamile istifade etmektedirier. 

Amerikada temizlik 
Amerika radyo ıirketi balka kulla

nılması caiz olmayan aletleri aattır
mamak için radyo tüccarlarını teftiı 
ettirmektedir. Meııela eaki sistem o
lup yeni me;kezJeri biribirlerine ka .. 
nıtıran veya ıakat ve kullanılmıı lam
bah aletlerin yeni yerine aablmaması 
nı temin etmiıtir. 

Çocuklar v& Çekoslovak radyosu 
Çocuklara :ıııahsus neıriyata Çekos

lovakya tad}"olan bilhasoa ehemmiyet 
verirler. Bu m"rkezlerde alelekser ço
cuklann bizzet çaldıkları konoerler ile 
söyledikleri hitabeler neıredilir. Şimdi 
de zeki çocuklara hazırlatılan küçük 
temoil!er neıre baılanacaktır. Muvaf
fak olunan temsiller için bir çok mü
kafatlar hazırlanmııtrr. Bu suretle 
çocuk fikirlerinin inkiıaf edeceği şüp
heoizdir. 

C;;rtıhuriyetin onuncu yı.lı't• te.fİt için 2 iJ Teırinieilviı"Ji"Vllayetlerimi:ule yapıl an tezahürata ait intibalarımız: 1 - /;ıı; mıtte Gazi heykeli önünde toplanan 
halk, ;: - Alvonkara hisarındaki tezahürat, 3 - Tekirdağın daki büyük takın Ve kalabalığın kuıbak ııı 11örÜnÜfÜ 4 - To~attaki merasim 
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IAMELi BiLGiLERI 
Çelik muhafazalı antenler 

Çelik muhafazalı antenin verdiği iyi 
neticelerden A vrupada çok bahıedilerek 
bu nevi antenlerin parazitlere karşı fay
daları dokunduğu ileri sürüldüğünden 
bilhaua parazitin çok olduğu ıehir dahi
lindeki motörler çelik muhafazalı teller 
kullanırlar. Fakat tecrübeler ile sabittir 
ki bu pahalı anten telinden yapılmıt tesi
Sftt baıka fenalıklar doğuruyor. Bu itibar 
1a böyle bir antenin iylik ve fenalıklarını 
tespit etmek ve ona göre kullanmak İcap 
eder. 

llkönce kaydetmeliyiz ki bu nevi ante· 
nin üç limhalı ve daha küçük aletlerde 
kullanılması doğru olmaz. Çünkü ahize
nin yükıek tekerrür kısmının haHasiyeti 
a-::alır ve ıada derhal düıer. 

Bir de yüksek apartımanlarm alt kat· 
larında oturanlar böyle bir anten tesis 
etmemelidirler. Ve lüzumunda kullanıla
cak o)d,.ğu takdirde antenin init dirseği
ne bir yü 'ı.sek tekerrür transformatörü 
konulmalıdır ki 20 metreye yakın init kab 
tosundan gelecek kuvvetin tesiri azalma
sın. Fakat pratik olan kısımlar anten dir· 
seğinde yağmur ve güneıten mubafazaaı 
güç olan bu fenni tavsiyeyi pek dinlemez
ler. 

Memleketimizde pek çok kimıelerd< 

Varıova merkezi spikerlerinden M. 
Zbigniev Svietochavski 

örtürü (abgeıchirmt) anteni tanımadık 
arasından bulunan ne olduğunu izah ede
lim: Bu anten bir metal kılıf içerisinden 
geçirilir. Kılıftan uzatılan bir hat toprağa 
verilir. Bu suretle parazite sebebiyet ve· 
ren atmosfer cereyanları antene nufuz 
edemeden toprağa göçülmüt oluyor. 
Tabii anten ha1Sa1İyetinden kaybeder. 
Binaenaleyh yalnız kuvvetli aletlerde iı· 
timali muvafıktır. Fakat toprak hattından 
da bir çok parazitler huıule geldiği cihet· 

5 
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Yeıilköyde Ihsan Beye: 
Mektubunuza geç cevap verdiğimiz

den özür dileriz. Radyo aletinizle gra
mofon plikl!tn çalınabilir. Ancak ale
tiniz bateri ile mi, yoksa ;ebir cereya
nı ile calısan bir a let midir? Şehir ce• 
reyanı ile iıliyen ahizelerin hepsinde 
plak çalan tertibatın raptı için bopar· 
lörün talnldığı duyların yanında ayrı· 
ca iki duy vardır. Baterili aletlerin 
ekserisinde plak için ayrıca duy yok
tur. Bunu imal ettirmeniz li.zım.dır.Fa
kat naaıl yapılmak lazımgeleceğini ta
rif edelim: Aletinizin müaa.it bir yeri~ 
ne duy geçecek kadar geniılikte iki 
delik açar, deliklere iki duyu yerleşti
rirsiniz. Aletin içeri tarafından duy]a .. 
ra iyi izole edilmiı birer tel lehimliye• 
rek {tabii bu ameliye duyların alete 
takılmasından evvel yapılmalıdır) te
lin birioini dedektör lambasının fila· 
man, ikinciaini de pli.k ayağına rapte· 
dersiniz. Teller liınba ayaklarının 
geçtiği duylann merbut bulunduğu te
oisata bağlanırsa daha iyi olur. Telle
rin aletin içerisinde hiç bir yere temas 
etmemeai için iyice muhafazalı olma
lıdır. Makine üzerindeki tertibat bun· 
dan ibarettir. 

Plak çalmak için "Piköp,, denilen 
hususi bir cliyafrağm vardır. B:r ucuz 
gramofon veya aadece dört köşeli bir 
kutuya yerleıtirilen 5, 6 liralık bir gra
mofon makineoi tedarik edilerek plakı 
çevirmek için bundan istifade edilme
lidir. Kutuya bir de diyafraim kolu 
raptedilmelidir. Buraya Piköp geçiri· 
lir. Piköpten uzanan iki tel de aletiniz. 
deki iki duya takılır. Bu auretle çalı· 
ıacağmız plaklar mükemmel olarak 
hoparlörden İ§İtilir. Bahsettiğimiz ter
tibat takriben 18 liraya yapılabilir. 

Ali Suai Beye: 
Dedektör aletlerile kuvvetli bazı 

merkezleri alabilmeniz mümkündür. 
Yalnız posta ile gönderdiğimiz ıema• 
da kullanacağınız bobini dikkatle 
aarmanız ve iyi bir kondansatör teda .. 
rik etmeniz lazımdır. Normal boyda 
bir kondanoatör kullanmayı tercih e
diniz. Anteniniz yüksek ve 50 metre 
uzunluğunda olmalıdır. Alabileceğiniz 
merkezler Varıova ve Moskovadır ki 
bunlar da ancak lıtanbul neıriyatı· 
nın hitamından sonra mümkündür. Mu 
vaffak olamazsanız kontrol etmemiz 
için aletinizi bize getiriniz. _______ .............................. __ ,_ 
le tamamile parazitin önüne geçilemez. 
Herhalde mevki ve ıemtin büyük rol oy• 
nadığma fÜphe yoktur. 
Yapılması 19.zımgeluı bir ıey varaa 

o da bir mütekabil balano bulmaktır. T 01> 
rak olan bu balansta da parazit fazla o
lur, ne yapılmalıda? Şu takdirde anten 
den gelen parazitler toprağa verilip, 
topraktan tekrar makineye gireceğine bu 
toprak hattını pratik, batka bir toprak 
hattı aramalıdır. 
Limbaıı az olan aletlerde esasen pa

razit de az olduğunda.ı bu anten hiç mev• 
zuubahis olamaz. 

Ancak çok lambalı uzaklan dinliyen 
aletlerde çelik kablolu antenler tavıiye 
olunur. Çünkü bunlara ayrıca bir toprak 
hattına bile lüzum yoktur. 

------ - -----~-·-----

Sağdaki hmitte Gazi heykeli Soldaki, Tekirdağında un labri• 
kan önün deki tak. 

29 Teırinievvelde Gemlikteki Fabrikanın tez.l'iruıh 
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ON AL TiNCi YIL 
(Başı 1 inci sahifede) 

lerini beraber kutluluyoruz. 

Moskovada bayram 
MOSKOVA, 7 (A.A.) - Taa Ajan 

aı bildiriyor: Sovyet Rusya, 16 ıncı yıl 
clGnümünü ıes:t etmektedir.Sovyet Rus
ya aıneleai, bu yıldönümünü bütün ik
tısadi ıahalarda harai teceddüt saha
aındaki muvaffakıyetleri ile teait eyle 
mektedir. Her taraftan gelen haber
ler, yeni fabrika ve İmali.thanelerde 
plinların tama.mile ve hatti fazlaaile 
yerine getirilmit olduğunu bilıliı mekte 
dir. Bir çok yeni hastahaneler, mek • 
tepler ve kulüpler açılmııtır. Yüz bin 
)erce amele, yeni ve her türlü iatira • 
hat ve sUıhat tartlannı haiz mesken
lere yerleştirilmiıtir. Gazeteler, 9 ay 
zarfında ağır sanayi iatibsalitınıo 
1932 acneainin ayni devresine naza -
ran yüzde dokuz nisbetin:le artm·ı oldu
ğunu yazmaktadırlar, Kolkhoze'lcr yap,l
mıı olan programı hemen hemen tamamiy 
le yerine getirmitlerdir. Şenliklere iş
tirak etmek üzere ecnebi memleket ... 
!erden bir çok amele ve köylü heyet -
leri gelmektedir. Moskova §ehri, bir 
yortu günü manzarasını almıştır. Ya
rın ~uazzam askeri geçit resmi ya -
pılacaktır. Binlerce ressam ve bey -
keltraf Moakovanın meydanlannda 
mağazaların camek&n1arında tezyinat 
vücudc gE:ti'l"'TT'lt-ktedirler. Hali ha'?• .... 
da nazarı dikkati, en ziyade büyük 
tiyatronun karşııında inşa edilmeıı:.te 
olan metropoliten ile beyaz denizle 
Baltık denizi arasında inıa edilmekte 
olan kanala müteveccihtir. Merkezi 
meydanlardan birinde Sovyetlerin 
lrutb,,. gön,.l,...rmj" oldu(;,~ heyeti •Pfp -
riyenin me5aİ&İ i]e istratosler bal ::ınu .. 
nun uçuşuna ait temsili reıiınler ve 
tekiller vücude getirilmittir. Tablo -
Jar, levhalar, tekiller ve ziya oyunla
n Sovyet Ruıyanın mazhar olınuf ol
duiu tf'r~ L-k;feri vt" mernf Pkf"tin kuv
vtt ve satve:ini temsil etmektedir. 

MOSKOVA, 7 (A.A.) - Moskova 
Sovyetleri, teırinievvel ihtil&linin on 
altıncı yıldönümü ıerefine olarak bu
gün büyük tiyatroda muazzam bir 
toplantı yapmıştır. Bu toplantıda muh 
telif teıkilat, fabrika ve imalathaen -
lerin mümeuilleri hazır bulunmakta -
dır. Stalin, Molotof, Kalenin ve Haka 
noviç'den mürekkep olan divan heye
ti tiddetli alkışlarla karıılanmışbr. M. 
Molotof uzun bir rapor okumuıtur. 

Möayö Molotolun nutku 
MOSKOVA, 7. A. A. - Tas Ajant1 bil 

diriyor : 
Te1rinienel ihtilalinin 16 ıncı yıl dö

nümü münasebeti'e Moıkovanm büyük 
tiyatrosunda aktedilen heyeti umumiye iç 
timaında M. Molotof, uzun bir nutuk aöy 
lemittir. 

M. Molotof, içinde bulunduğumuz se
nenin bat'anğıcında mavaffakiyetleri 
tescil edilmit c lın biı inci beş ıenelik pla 
run b;Jinçoıunu yeniden yapman.:_n bir 
faidesi olmıyacağını beyandan sonra de
mittir ki : 

Son JO ay. birinci b>t ıene zarf.ndaki 
muvaffakiyetleri Sovyetler tarafın
dan kazan1lan zaferlerin ancak bir baı
langıcı olduğunu göıtermiıtjr. Sovyet 
Rusya ihya ve İmar faaliyetıne devam 
ederek sanayie muazzam paralar tahsiı 
ve memleketini takviye etmektedir. 

Yeni, yeni ve burjuva kuvvetler bugÜn 
bu memlekette, yarın öteki memlekette 
iktidar mevkine aeliyor!ar. Bu kuvvetler, 
milli ihtiraıları körüklüyerek buhrandan 
kurtulmak için gittikçe talihlerini harbe 
bağbyorlar, silahlannın artmasına bağb
yorlar. 

So't'yet Rusya, bir sulh siyaseti, bütün 
memleketlerle münasebetlerini sıkıtl"§
tmnak ve kuvvetlendirmek ıiyaseti takip 
ediyor. Kuvvetlerini, yeni harpler aleyhi
ne ve sulh davasının müdafaası İçin sefer 
ber ediyor. 

M. Molotof, b~rçok dahili meseleler 
bakında etraflı bir tahlil yaparak, fabri
kaların iıletme neticelerini mütemadiyen 
arttırabilecek vaziyette bulunduklannı, 
Holkhoze'lar ziraatinin muvaffakiyet ka
zandıimı söylemiş, sözü harici siyaset me 
selelerine naklederek demiıtir ki : 

" Hatta birçok düıman memleketler 
bile, Sovyet hükfunetinin ıulhpervera
ne siyasetini takdir etmek mecburiyetin
de kabnalıtadırlar. Bu siyaset ıimdiye 
k.d:ır Sovyet Rusyanın har"ci münasebet 
!erine esas teıkil etmiıtir. Ve bundan 
sonra da böyle olacaktır. Bu mus" ihane 
ıiyaıetle iktiıadi ve harsi ..aıı~daki imar 
ve islah itlerinin kazanmıı olduğu mu
't'afiakiyetler, Sovyet Rusyarun beynel
milel vaziyetin tahkim etıniıtir. 

Sovyet Rusya ve Amerika 
Sovyet Ruıya ile biri.tik Amerika a• 

rasındaki münaıebat hakkında görüıül
mek üzer.e l:ir Sovyet mn-ahhas n.n iza .. 
mı için Amerika reisicümhurant n yap
ımı oldufu teklif, bu noktadan pek ziya
de manidardır. 

Rooaevelt - Lltvinor müzakerderinin . 
Milliyet'in romanı: 56 

Balkan 
Konferansı 

(Başı 1 inci sahifede) 
naatindedir. Yuıı:._oslav heyetinin bu 
teklifi, konferan~ta arzularını izhara 
vesile bular:. Bulgarlara kar§ı, konfe
ransı akamete ujratınak maksadile 
't'aki olduğu şeklinde tefsir edilmekte· 
dir. - Mecdi 

Teklif müsait zemin bulmadı. 
SELANIK , 7 (Telefonla - Heyetle 

Biden arkadaf:mızdan) - Yugoslav -
ya heyetinin hususi Balkan birliği ce 
miyetlm tf!fkili hakkındaki teklifi 
mü.soit müzakere zemini bulmayacak
hr. Konff!ranı devlet meseleleri hari
cinde hu•uri mevz.ularla uğraıan bir 
müe.s.se•e olmadığından teıekkülün 
tamamen hu•ıui bir hale sokulmasına 
imkan lfÖrülmemektedir.Bilaki• Türk
lerle Yunanlılar konferansın bünyesi
nin daha da tahviyeşine taraftardır • 
lar. 

Bulgar gazetelerine göre 
SOFY A, S - Bulgar gazeteleri 

Balkan konferan&1 ve Balkan devlet
leri arasında yapıJa-;.-.;Üzakereler hak 
kında uzun makaleler neırediyorlar. 
Bu makalelerin hülasa&1 ıudur: 

Balkan devletlerinin birle,mesi 
çok arzu edilir bir ıeydir. Fakat bu 
birle§me için bir tak,un meselelerin 
halledilmesi lazımdır. Şimdiki halde 
bu meselelerin tetkikine baılanmış • 
tır. Bir anlaşma olursa Balkan birliği 
tahakkuk edecektir. Bulgar gazetele
rinin verdikleri haberlere göre Bal • 
kan anlatması ıimdilik Balkan dev • 
!etleri arasında Türk - Bulgar hakem 
ve ademi tecavüz misakı tarzında mi
saklar akdi suretile tahakkuk ede • 
cektir. Sonra bunlann yerine on sene· 
lik umumi bir misak aktedilecektir. 
Balkan devletleri bunu temin için 
Bulgariıtanla mahreç ve ekalliyetler 
meseleıi hakkında anlaıacaklardır. 
Romen gazeteleri konferansın fay-

dalarını anlatıyorlar 

BOKREŞ, 7 (A.A.) - Rador Ajan
., bildiriyor: Gazeteler, Balkan dev • 
Jetleri konferansına fevkalade ehem
miyet atfetmekte ve bilhaua son za
manlarda yapılmış olan aiyaai mü • 
zakerelerden sonra bu konferansın da 
ha ziyade ehemmiyet kazanını§ oldu
ğunu kaydetınektedirler. Adevarul 
gazetesi, Balkan memleketleri ara11n
daki münasebetlerdeki gerginliğin 
zeval bulması sayesinde Seliıni.k kon -
feransının daha sakin bir hava için • 
de çalıtacağmı ve murahha&lann da
ha iyi anlatabileceklerini ve hakiki 
terakkiler elde edilmesinin mümkün 
olacağım yazmaktadırlar. Bu gazete 
diyor ki: ' 
"Bu konferansın Balkan hükiimetleri 

nin hiç bir teahhüdüne dokunmamak
ta olduğu doğrudur. Fakat konferans 
meaaiıinin efkin umumiyede takip e
dilen gayelere müaait cereyanlar hu -
sule getirmeğe pek müessir bir suret
te medar olacağı §Üpheden azade • 
dir. Eğer bundan evvelki Üç konfc • 
rana toplanmamıt olaaydı, resmi dev
let adamları halisane mükalemelerde 
bulunamıyacaklar ve Titulescunun ıe· 
yahati münasebetile Sofya, Atinai An
kara ve Belgrad'da yapdmıf olan res
mi beyanat yapılanuyacaktı. Balkan 
konferana.Iannın meıaisi sayesinde 
reımi makamların pek yakında gİri§e
ceklerini ümit etmekte olduğumuz fa
aliyetlerine yol açılmaktadır. 

Liman nizamnamesi 
lıtanbul ıümrükleri muhafaza mü 

dürü Hasan Bey, dün deniz ticaret 
müdürü Müfit Necdet Beyi ziyaret et 
mittir. Bu esnada lıtanbul limanı ni
zamnameıinin tatbikatı etrafında gö
rüıülmüıtür. 

ehemmiyeti, yalnız iki memlekete ıamil 
de(ildir. Bu iki memleket hudutlarını aı 
maktadır. Ve beynelmilel bir ehemmiyeti 
olacaktır. 
Vaıhington müki.Iemelerinin ne suret• 

le nihayet bu!acağını evvelden tahmin 
ve ketfedemeyiz ve birıey aöyliyemeyiz. 
Siyasetimiz, Kalenin'nin mesa~ındaki §U 

sözlerle tarif edilmittir : 
İki millet arasında mütkülat mevcutsa 

veya bir takım mütkü~at zuhuru muhte
melse, bunlar arasında dcğrudan doğru
ya münasehat tesis ediL-nedikçe halledi
lemez. 

D;ğer taraftan bu münasebe~ler mev
cut olmadıkça, bu mütküller" n halli im
kanı mutasavver değildir. Litvinof ile A
merika reiıicümhurunun mülakatının ge
rek iki memleketin menfaa tlan namına 
ve gerek umumi sulh if"n"n nefine müs
mir neticelere iktiran edeceiine kaniim. 

ESRARSIZ HAY AT 
HollywooJ'Ja ainema 

Yazan: VICKI BAUM 
yıldızlarının romanı 

Oliver'in evinde, ırarip surette boı, kof 1 
n ötücü bir hal vardı. Daha doğrusu ge-1 
ce ıeç ... akit eve ıeldikleri zaman Oliver'e 
ni öyle ıörünmüttü. Yatak oda11 birinci 
katta idi? Onun yanında hiç kullanmadı
ğı, guya sabahlan kahvaltı etmeğe mah
ıus bir yemek oda11 vardı. Sonra üç ta
ne misafir için yatak odasr, bir banyo O• 

dası. Nihayet kısa bir koridor, Yerry'ye 
ait iki odo. Yukarı çıkar!arken Oliver'in 
kolu hi.li Franciı'in omuzunda idi; o 
kadar yorgundu ki kendini bu hararetten 
ay ırmağa takati yoktu. Ona: 

- Allah rahatlık versin, dedi. 
Fakat yatak odaıının kapısını ardına 

kadar açık bıraktı. Henüz aarih surette 
işin sonuna varılmamıştı. Odada Tobis'i 

Terc~me: KAMRAN ŞERiF 
güldü. Köpek, küçük kuyruğile, halının 
üzerinde trampet çalarak efendisine hoı 
ıreldik diyordu. Oliver bu ufacJk beyaz 
İpek yumağına hiddetle haykırdı: 

- Beni burada bekle diye sana kim i
zin verdi? 

Bu sefer Tobis banyo yapmıf, bilhassa 
tertemiz olmuttu. O da biliyordu. Bütün 
gün efendiıinin halini çok merak etmiıti. 
Ona doğru ıözlerini çevirdi. 

Oliver: 
- Sen bir Zencisin! Dedi. 
Bu, aralarında ötedenberi yaptıkları 

bir latife idi, Tobis'in çini mavi gözleri
nin bazan siyah bakıtları olurdu; bu lati

fe o bakıta bir telmihti. Tobias terbiyeli 'ı 
terbiyeli gülümsedi. Fakat halinde hala 

t. /~. 
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Misafirlerimiz 
Borsadan geldiler 

(Başı 1 inci sahifede) 
iskeleyi dolduran yüzlerce halkın 

alkı§lan arasında misafirlerimiz Bur
ıaya hareket etmiıtir. Muhterem mi· 
safirlerimiz Bursada askeri kıtaat, iz
ciler, sporcular, riiesa:Yı memurin ve 
halk kütlesi tarafından alkı,larla kartı
laruruttır • 

Mösyö Voroşilof askeri ve halkı Türk 
çe : "Merhaba,, diyerek selamiadı. Şe
hir ba§tan başa Türk ve Sovyet bay· 
raklarile donatılmııtı. Belediye tarafın
dan yaptınlan taklarda rusça "Hoı gel
diniz,, yazılmıttı. 

Zafer meydanından itibaren hükumet 
önüne uzayan caddelerin her iki ta
rafına sıralanmıı kadın erkek kalaba
lığın mütemadi alkııları ve yaşa sada· 
1an arasından geçen misafirlerimiz ev
vela vilayeti, sonra Y eşiltürbe ve ca
mii, yüncülük enstitüsünü, lpekiı fab
rikasını ziyaret etmitler ve lpekiı zi. 
yaret defterine İntibalannı kaydetmiı
lerdir. 

Ziyafet ve nutuklar 
Misafirler ıerefine öğleyin belediye 

tarafından 80 kiıilik bir ziyafet veril
di. Yemeği müteakip belediye reisi ta
rafından samimi bir nutuk söylenmiı, 
buna heyet reiıi tarafından mukabele e
clilmiıtir. M. Voroşilof nutkunda bil
hassa ıunlan söylemiştir: 

"Gayelerimiz herkesin bildiği gibi 
dünyada sulh ve milletlerin refahını te
mine matuftur. 

Onuncu yıl bayramınızı ve ihtila
limizin yddönümünü sevinçle aranızda 
geçirdiğimden babtiyarım. Her iki mil· 
lelin dostlukları ıerefine kadehimi kal
dınrım,, demi§tir. 

Bunctan sonra askeri fırka ile Çekir· 
gedeki askeri hastane, eski kaplıca ve 
ziraat mektebi gezilmiıtir. 

Mektepte misafirlere ayran, tütün 
ve çilek verillnİ§tİr. Mektebin çalıtma 
tarzı ve talebe mevcudu hakkında mü
dür Fehmi Beyden izahat alan Mösyö 
Vorotilof bu müessesenin mükemme
liyetinden memnuniyetle bahsederken 
yalnız talebenin azlığına İfaret etmİ§Se 
de, mektebin daha ziyade civar köylü
lerin zirai bilıilerini arttırdığı ve köy
lülerimizin bu müesseseden büyük ıı
tifadeler temin · ettikleri kendisine izah 
edilmiıtir. 

Misafirler akıam saat yedide Mu
danya yolile lotanbula hareket etıııiıler
dir. 

Evvelki geceki ziyafet 
Evvelki akıam Moskova büyük el -

çisi Hüıeyin Ragıp Bey tarafından 

Voroıilof yoldat ve heyeti şerefine To 
katliyanda verilen ve Hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Beyin bulunduğu ziya -
fette, Hüıeyin Ragıp Bey, miıafirle -
rin madamlan, Vorotilof yolda§, Türk 
• Sovyet dostluğunun teessüsü için de 
vaınlı faaliyette bulunmuş olan Kara
han, bu dostluğun devamı hususunda 
kıymetli yardımları olan Suriç Y oldaı 
ve zevceıile diğer Sovyet erki.nı Bour 
denny, Boubnov, Krijanevski ıerefle -
rine kadehini kaldırmııtır. Voroıilof 
Y oldaı ta cevap vermit ve bilhassa 
uzun senelerden beri eıir hayatı ya§a
yan Türk kadınının medeni haklarına 
kavufmaıı ,erefine içmiıtir. 

Voroıilof, Y oldaşm bu hareketine 
Şükiife Nihal Hanım Türk kadınlan 
namına cevap vermiıtir. 

Ziyafette vali ve belediye reiıi Mu
hittin Beyle zevcesi, Şükrü Naili, Ali 
Hikmet, Muzaffer P"§alar, vali muavini 
Ali RızaBey, Cevdet Kerim Bey, liman 
inhisarı umum müdürü Hamdi Bey ve 
zevcesi Şükufe" Nihal Hannn ve l'Zmir 
vapuru ıüvariıi Aziz kaptan Hariciye 
ve askeri erki.n bulunmuılardır. 

Misafirler bugün mektepleri geze
ceklerdir. Aktam Dolmabahçe sarayın· 
da Hariciye vekili Tevfik Rüıtü Bey 
tarafından 1ereflerine bir balo verile
cektir. 

Tay yare Cemiyetinin :ziyafeti 
Tayyare Cemiyeti lıtanbul ıubeai 

tarafından dün aktam Perapalaıta 
şehrimizde bulunan Sovyet tayyare 
heyeti ıerefine parlak bir ziyafet veril
mittir. Ziyafet samimi görütmeler içinde 
geç vakite kadar devam etmiıtir. 

Muhtarlıklar ilga -edilince 
ne olacak? 

Muhtarlığın lağvı ile vazifelerin be
lediyeye devri için, Dahiliye vekaletin
den vaki teblipt üzerine belediye bir 
nizamname yapnuıtır. Bu meseleyi ls
tanbulda tatbik için mülkiye müfettiı
lerin.den bir zat memur edilmiıtir. Bu 
müfettiı tetkikata bailanuıtır. 

biraz endite vardı. Oliver banyo odasına 
gidip musluğu açtı. Bu esnada köpek le 
efendiıinin yatağının Ü.zerine ııçradı. Bu
nu gören Oliver, bu sefer adam akıllı kız. 
mııtı. Hiddetle haykırdı: 

-Ne haltediyorS11n? 
Tobiaı dümdüz önüne bakıyordu. Cid

di surette azarlandığı zaman daima böyle 
bakardı. Hayvan kendi kendine: 

- Bizim efendi hasta. .• Diye düıündü. 
Efendinin hasta olduğunun kimse f~
kında değil ... 

Oliver kapıya doğru giderek: 
-Çık dııarı bakayım! Diye haykırdı. 

Koridorda Francis ayakta duruyor ve 
düşünmeden ıülüyordu. Hayli sersemce
sine olarak merdivenin batına konulmut 
bir güneı ıaate yüzünü dönmüı bekliyor
du. 

Oliver kapılardan biri açarak: 
- Hangi odada isterseniz yatınız, de

di. 
Elektrik düğmesini çev'.rdi: Bu oda 

hepsedilmiı hava ile dolu idi. Duvarları 

bez kaelı idi. Bir de büyük karyola vardı. 

Osmanlıcadan 
Türkçeye --Şimdiye kadar 35,000 

fiş tarandı 
ANKARA, 7. A. A. - T. D. T. C. U

mumi katipliğinden : 
T. D. T. C. nin hazırlamakta olduğu 

Osmanlıcadan Türkçeye karıılıklar kla
vuzunda İstifade edilmek Üzre derleme 
fiıleri gözden geçirilerek osmanlıca-türk
çe fitler yapılması kararlatm•ftı. Saym 
125 bini geçen derleme fiıleri lstanbulda 
lise, orta mektep ve ilk mektep muallim
leri arat1ndan seçilen 43 muallimden 
mürekkep bir heyet tarafından taranmıı 
tır~ Bu taramadan çıkan yeni fitler 30 
muallimden mürekkep bir kontrol heye· 
tinin de murakabeainden geçmiı, gerek 
derleme fitleri, gerek onlardan çıkarılan 
tarama fiıleri 19 kiıilik bir heyetçe sıra
ya konmuştur. Çıkan tarama fiıleriniı:ı. 
sayısı da 35 bini aımııtır_ 

Derleme fiılerinden baıka eski, yeni 
bir çok lugatler ve kıymetli kitaplar da 
ayrıca taranılmaktadır. Bunlardan orhon 
abideleri ile Radloff lugatının birinci ve 
üçüncü ciltlerinin, uygurca metin]erinin, 
dede korkut kitabının taramaları da bit
miıtir. Diğerlerine devam edilmektedir, 

İskenderiye postası 
Devlet denizyollarımn lskenderiye 

postası dün hareket etmiıtir. Bu pos· 
tadan itibaren, on bet günde bir lsken
deriyeye vapur tahrik edilecektir. ---Deniz postalan henüz 

taksim edilmedi 
Devlet denizyolları idal'esile Türk 

vapurculuk tirketi arasında muhtelif 
hatlara iıletilecek poatalann taksima
tına dair Ankarada cereyan eden mü
zakerat henüz neticelenmediğinden te
ıekkül erkanı dün de ıehrimize avdet 
etınemiılerdir. 

Şirket haricinde kalan vapurcular, 
harice vapur iıletmek ve bazı vapur
ları.;, ıilepçilikte çalııt.ı.rmak için hazır
lanmaktadırlar. 

Bu kısan vapurcular, takdiri kıymet 
komisyonunun istediği hakkı takdire, 
kendilerinin haricinde kaldıkları için 
ittirak etmele.-i mevzuu bahsolamıya
cağı fikrindedirler. 

Şirket idare meclisi ise henüz bu 
hususta karannı vemıemiıtir. Şirket ma
hafilinde, iıtenen paranın yükıekliği i
leri sürülmektedir. 

Beyoğlu tahsil müfettişliği 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Divanı 

muhasebat mürakiplerinden Tevfik Be. 
sim Bey terfian Beyoğlu tahsil müfet
tiıliğine tayin edilmiştir. 

Gençler mi 
İhtiyarlar mı? 

(Başı 1 inci sabi lede) 
temin etsinler, İ§ batına geçsinler, 
daha iyi İ§ görsünler .. Geçen sefer in
tihaba gelmediler. Ne oldu?. Bu ıu -
retle kazanacaklar mı? Halbuki ekıe
riyet iddia ettiklerine göre, .gelaeler -
di, kendi namzetlerini kazandırsalar
dı. Cumarteıi gÜnÜ tekrar intihap var. 
Bu sefer nizamname mucibince 863 
doktorun reye iıtirak etmesin" lüzum 
yoktur. Salonda mevcudun ekseriyeti 
kafidir. Bu sefer onlardan isterlerae 
tek bir kiti bile gelmesin .. Etibba mu
hadenet cemiyeti namzetleri kazana
caklardır. Bizim namzet listemizde 
Ziya Nuri Pata, Niyazi ismet, Omer 
Liitfi, operatör Murat, operatör Na -
zım Hamdi Beyler var. Onların liste
sinde Mazhar Osman, operatör Emin, 
Talat, Rusçuklu Hakkı Beylerle, Kad
ri Raıit Paıa var. 

Genç dotkorların bir çok garip tek 
lifleri var. Oda memurlan maaı al • 
masın, idare heyeti hakkı huzur al -
maıın, azadan aidat alınmasın diyor· 
lar. Para verilmeden, para alınmadan 
kim ve nasıl İf görür? Onlar idare he
yetine seçilseler, itlerini , güçlerini bı
rakıp buraya gelip bedava çalııırlar· 
mı? .. 

29 bin liraya mal olan bina mese -
lesinden dolayı hücum. ediyorlar, bir 
yolsuzluk görüyorlarsa heaaplnnmız 
açıktır. Binayı biz çok ucuza da aldık. 
Kona-re tekrar karar versin. Müşterisi 
hazırdır. Derhal satalım." 

Cumartesi günü yapılacak İntihap
ta oda intihabını, Etibba Muhadenet 
cemyeti naın_zetleri mi, yoksa ıenç 
doktorlar zümreıi namzetleri mi kaza 
nacak, timdilik belli değil! .• 

Franciı toz içinde kalmıt pijama11na bak
tı. Oliver uzaklaıtı ve Y erry'ye tesadüf 
etti; 

Jerry: 

- Arabayı ıaraja koydum ,dedi. Dan 
bugün izinli. 

Jerry'nin süklüm püklüm bir halde idi; 
çehresi incilmiı, rengi mütaddan faz'a 
ıolmuıtu. O!iver önünden geçip aıağı in .. 
eli. Alt katta buz dolabını karııtırıp bir 
soğukluk aradı; fakat her nedense dolap
ta ıördüğü her ıeyden istikrah ediyor
du. Tobias orada yacu batında idi; kısa 
ayaklan üzerine kakılmı§, duruyordu; si
yah burnu en mütekasif bir dikkatle tit
riyordu. Oliver bir kapı açarak: 

- Haydi herkesi rahatoiz etme. Git ye 
rinde yat. 

Tobias ona soluk ve mustarip bir ba
kışla baktıktan sonra çekildi gitti, Oliver 
odat1na döndü. Koridor bom boıtu: Jer• 
ry ile genç kız ortadan kaybolmuılardı. 

Merdivenin ortat1nda, tam Aizzedo 
Saint - Sebastien'in resminin fena bir 
kopyaıının asılı bulunduğu yerde Oliver' 

Balkan haberleri 

Bir casusluk davası 
BOKREŞ, 7 (Milliyet) - Kula'de 

divanı harp bir casusluk meselesinin mu
hakemesine baılamııtır. lttiham olu
nanlann arasında maruf kimseler de 
vardır. , 

Şimdiye kadar 21 kiti tevkif edil
mİftİr. Bunların arasında iki mülizım, 
bir profesör ve bir de gazeteci vardır. 

Posta ile gönderilen dinamit 
ve bombalar 

BELGRA T, 7 (Milliyet) - Bul
gar hududuna civar iıtaıyonlardan bi
rinden Belgratta Bitole sokağının 37 nu· 
maralı evde oturan Petkoviç ile Niko
loviç namına bir sandık gönderilmittir. 

Bu adreote kimse olmadığı anlaı.Iın
ca fÜphe hasıl olmuı ve polia sandığı 
açmııtır. Sandıktan 25 kilo kadar di
namit ile iki malôneli bomba çıkm•t· 
tır. Makineli bombalar mihaniki bir 
surette ayın üçünde patlamak üzere ku
rulmuştu. 

Bulgar Başvekili BUkreşe 
gidiyor 

BELGRAT, 7 (Milliyet) - Bel
gratta çıkan 4 tarihli Politika gazete
ıi bildiriyor: Bulgar başvekili M. Mu
?JIOV Romen hükWnetine iaılei ziyaret 
iç.in bu ayın 20 ıinde Bükreıte bulu-
nacağını bildirmi~tir. ...; 

Bulgar meclisinde 
SOFY A, 7 (Milliyet) - Bulgar par. 

lamentosu bu ayın dördünde toplanmıı· 
tır. 

Burada batvekil M. Muşanov Bul
gariıtanın harici vaziyeti hakkında iza
hat vermittir. Müzakereler üç gün sa
bahtan akşama kadar devam etrn.iıtir. 

Söz alan meb'uslardan Mösyö Bu
rof, .Yugoslavya , Makedonya, Bulgar
ların hukukunu tanıdığı takdirde ara
daki münasebatın dostane olacağını söy
lemiştir. 

B. Smilov da misaklar hakkında fU· 
D\l ıÖylem.ittİr: 

- Nöyyi muahedesi mucibince ka
zandığumz hudutları büsbütün kaybet
mek için bize misaklar imzalamamızı 
teklif ediyorlar. M. Titulescu da mi
ıakların ancak ıimdiki hudutlara göre 
imzalanacağını açıkça söyledi. Eğer Bul. 
garistan bu esat1 kabul etqıezse, Tu
na üzerinde yapılacak köprü, Yugoslav
ya tarilcile ihra.ç ve Ege denizinde ti
cari mahreç gibi ikt11adi menfaatlerin
den mahrum kalacaktır. 

Bulgarların iddiaları 
ATINA, 7 (Milliyet) - Sofyadan 

verilen mali\mata göre, Cumai balada 
küçük redif zabitleri bir toplantı yap
mıılardır. 

Bir çok hatipler söz alarak Bulgar
ların komtu devletler elinde bulunan 
araz.isinden vazgeçm.iyecekJerini söy
lemiılerdir. 

Yunan - Bulgar meselesi 
ATINA, 7 (Milliyet) - Bugünler

de Atinaya ıiderek iki hükumet ara
sındaki muallak meseleleri görüımek ü
zere M. MuşDnorun bir heyet tayin ey
lediği Sofyadan bildirilmektedir. 

Bu heyeti Atina sefiri M. Neykof, 
Hariciye memurlarından M. Şi§manof ve 
Düyunu Umumiye müdürü M. Stoya
nof te§kil etmektedir. 

M. Çaldaris ve M. Maksimos 
ATINA, 7 (Milliyet) - Sofyaclan 

alınan resmi malumata göre, M. Çalda
riı ve M. Maksimoı M. Muıanof ile 
Yunan ve Bulgar hükumetleri arasında 
mevcut muallak meseleleri müzakere 
için Sofyayı ziyaret edeceklerdir. 

M. Mutanof bu ziyaret hakkında 
sorulan süali ne tasdik, ne de tekzip 
etmİftİr. 

Balgar nasyonal liberalleri 
SOFYA, 7 (Milliyet) - Burada bu 

ayın 12 sinde hükumet fırkalanndan 
Naıyonal Liberallerin kongresi topla
nacaktır. Kongrede müzakerelerin mü
nakaşalı olacağı zannedilmektedir. Çün
kü ayni partinin umumi kitibi ile maa
rif nazın M. Boyaciyef arasında ihti
laf vardır. 

M. V enizelos affedildi 
ATINA. 7. - Dün toplanan nazırlar 

meclisi, Pliıtiras darbei bükUnıeti müna 
sebetile hakkında takibat yapılması mev 
zuubahsolan M. V enizelosun vaziyeti
ni uzun boylu tetkik ettikten ıonra 
affına karar venniıtir. Şu hale göre Ha
riciye nazırı M. Metaksaı tarafından M. 
Venizelosun Ali mahkemeye sevki hak
kında mebusan mecliıine verilen takririn 
reddedilmesi tabüdir. M. Metaksat1n hü
kfunetle teıriki mesaiden vazgeçeceği tah 
min ediliyor. Af iracleıi yarınki resmi ga
zete ile neıredilecektir. 

in batına bakm ne ıeldi: Gözünün önün
de her f"Y birden bire al bir renıe bo
yandı, ıonra karardı, hakikatte mevcut 
olnuyan parlak bir siyahlık hasıl oldu. 
Sonra kendinde hem infilak edici. hem de 
kıncı bir 11caklık hiuetti. Kalbi bedenini 
terketti, kanı takaklarına öyle hız~a hü
cum etti ki boğulacak ıibi oldu. Biraz 
inildedi ve inildediğini kendi de iıitti. 
Bunlar olup bittikten ıonra Ü§Üdü, vÜ· 
cudu sırsıklam oldu: Döktüğü ecel terini 
dıtan atabilmek için mesamatının tekal
lüs ettiğini hissetti. Sonra titremeğe bat· 
ladı. Çenelerini sıktı, fakat tiddetle çarp
malarına mani olamadı. Sonra ürperme 
tiddetli titremeğe inkılabetti. Bütün bu 
ihtioaslar ancak biran devam etti, Çok 
geçmeden hepsi sükunet buldu. Oliver 
bitap ve methut bir halde olduğu yerde 
kaldı. 

- Allah müstahakkını versin, fena 
cin içmiıim, dedi. 

Halsiz halsiz odasının yolunu tuttu, 
merdivenin parmaklığına tutunarak yu
karı çıktı, Odasında daima bir sürahi 

İlk Türk 
Kadın muhtarı 
Köyünden yüksek mili 
tine selamlar gönderiyo 

Köy kadınlarına muhtar ıeçm 
hakkını veren son kanun üzerine i 
defa muhtarJığa ıeçilen Cine'nin 
mirdere köyünden lbrahim kızı G 
Hanımdan aıağıdaki telgrafı aldı 
İlk kadın muhtarı tebrik ederek tel 
grafını büyük bir memnuniyetle ne 
rediyoruz: 

"Uly hatlarımıza, ulu Cümhuriy 
Halk fırkamıza, ulu Türk milletin 
kahraman matbuatına ve yüce Tü 
kadınlığına Karpuzlu nahiyeıi kadı 
lığı namına öz yürekten aeli.mlar. 

Cine Karpuzlu nahiyesi mer 
kez muhtarı lbrahim kı:r.ı G 

-----,o~----

Af y On ve tütün satın 
alınıyor 

IZMIR, 7 (Milliyet) - Afyon i 
hisarı ile tütün inhisarı mübayaata ba 
lamıılardır. 

Mübadele komisyonunu 
lağvi itilafı 

ATINA, 6.- Muhtelit mübadele k 
misyonunun liğvı için Atina sefirimiz 
nis Beyle Yunan hükümeti arasında c 
reyan eden müzakerat bitmek üzeredi 
Yalız halledilecek ufak bir mesele ka 
tır. Bu hususta iki tarafça imza oluna 
itilüna.me metni hazırlanmıştır. 

itilaf Ankara Yunan sefirile Harici 
Vekilimiz Tevfik Rüıtü Bey 
da imzalanacakbr. 

Salahiyettar bir membadan aldığım 
liimata göre, itilifın imzasından itibar 
yedi ay zarfında bütün mübadele iıle 
tasfiye edilecek ve muhtelit komisyon 
vedilecektir. ı 

Memlekette 

Bir hapishanede mahkOm 
kalmadı 

AKHlSAR, - Kazamızda ye 
Af Kanunundan istifade eden 38 
kek ve bir kadın mahkum tahliy 
edilmişlerdir. Kadınlar hapiıhan 
sinde bu bir tek kadından başka k 
dın bulunmadığından kadınlar h 
pishaneai kapanmıftır. Şimdi Ali 
hisar erkek hapishanesinde yaln 
21 mahkUm kalmıttrr. 

Tahliye edilen mahkfunların e 
rakı üzerinde tetkikat yapılmak · 
zere evrak Manisaya gönderilmi 
tir. 

Hacı yoldaşın mezarında 
TARSUS, - Milli harekat ean 

sında balluca harbinde şehit ola 
hacı yoldaşın kemikleri Tarsus 
yeni açılan mezarlığa nakledilm" 
ve bu münasebetle bir merasim y 
pılmıştır. Merasimde Adana v 
Ceyhanda bulunan Türkistanlı lÜ 
carlarla Tarsus halkından bir ço ~ 
kaymakam Hayri belediye reisi 
vaffak Ziya beyler bulunmuşla 
dır. 

Kaymakam Bey bir nutukla me
ruimi açmıf, bundan sonra M 
vaffak Ziya ve ihtiyat zabitleri 
den İbrahim beylerle Adanadan 
len belediye muhasebecisi Bahri 
Türkistanlı doktor Salih ve Ceyh 
tüccarlarından Nuri Beyler nutu 
lar ve hitabeler söylemitlerdir. 

Hacı yoldat 336 ıenesi 14 haz 
ranında balucu harbinde şehit o 
muştur. 

Gemliği daha güzelleştirmek iç 
GEMLiK, (Milliyet) Mülkiye mü 

fettiıi Faik Beyin buralardaki tefti 
leri neticelenmektedir. Faik Bey şe 
bircilik noktasından Gemliğin güzel 
leımeğe müstesna bir kabiliyeti ola 
yerlerini İ§aret etınekte ve halkın d 
niz banyosu ihtiyaçlarını tatmin ma 
sadile sığ ve kumıal kıyılarında de 
niz ham81J!lan açılmasını pek uygu 
bulmaktadır. Müfettiı Bey Gemliği 
yurt sevimi tezahürlerine makeı ol 
cak ıreniş bir meydana ihtiyacı oldu 
ğu lüzumunu da ileri ıürmii 
tür. Gemliği düıman iıgalinden il 
defa kurtarmıt olan yüzbaşı Cem 
ve neferi için ayrı birer me%ar yapı 
maaı da diifünülmektedir. 

buzlu süt dururdu. Sütü içti, derin deri 
nefes aldı. Sonra banyo dairesine ıidir 
bütün içtiklerini eziyetle kustu. Kencl 
kendine: 

- Artık yeti1ir. Burada kalmak iste 
miyorum. Beni öldürecekler Yarnı Av• 
rupaya gideceiim, diye düıünüyordu. 

Yatağınm kenarına oturdu. Y atam , 
yacak kadar yorgun ve hasta idi. Bir ka 
dakika Donkay'ı çağırmak için ölçüsüı 

bir arzu duydu. Maama{ih bu arzuyu 
yendi. Fakat bu bir gülüıten daha ıatır•I 
lı oldu. 

Biraz sonra kapısı vuruldu. Hafif bi 
sesle: 

- Giriniz, dedi. 
Kapıyı vuran Jerry değildi, genç kıı 

dı. Filvaki üzerinde Jerry'nin heliyolroP 
pijamalarından biri vardı. Pijamayı her 
halde ona Jerry vermiı olacaktı. MahcuP 
bir tebessümle kapının eıiğinde duruyor
du: Dudaklanna kırmızılık sürmüştü; pİ• 
jamanın kıvnlmış kollarından, ufak ve 
taşkın elleri çıkıyordu. Sol gözünün üze 
rinden yanağına b:raz kan akıyordu. 

(Devamı var) 
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İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve keame tekerler 29 Tem;:ıuz tnrihinden itibaren bin kilodan az olmam!lk 

iizere her isteyene satılmaktadır. Fiatlarımız ealıı:i~I gibidir. Yani f•tanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba veya kayıkta 

ç~:!'r:. Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 ~an~ıtta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kurn~lur. 
Ancak en az heı vagon ıekerl birden alanlara vagon batına bet lira fndiriUr. lıtanbul haricindeki yerl~rden yapılacak siparitler be
delin yüz:de yirmisi peıin ve 6.ıt tarafı hamule 11enedi mukabilinde ödenmek üzere d.erhal göaderllir. Depodan itibaren btltin maaraflar 
ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ılrket taı:afındal! müıteri hıe ... bına ıigıı>rta ettirilir. SiparJı bedelinin tamamını gön
der~nler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en atz beı "Vagon alparlı ederek bed"linin temam~uı peıin ödeyenler vason bapna bet lira 
tenzilattan i11tifade ederler. 

Adres: fstanbul'da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40-30 Telgraf adreıl: lstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

İş ve işçi 
~~ımlll!~-~--~ 1 Deniz Y oliarı ltletmesi 
1 ACENT AI.ARI : .1 
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İşçi aranıyor 

~3 üncü kolordu ilanları 
Darıca Askeri Satın alma 

Komisyonundan : 
Darıcadaki kıt'at ihtiyacı 

için aşağıda cins ve mıktarı 
yazılı maddeler açık münaka
sa ile satın alınacaktır. İhale
leri hizarmda yazılı tarih ve 
günlerde öğleden sonra yapıla
caktır. Taliplerin şartnameleri 1 
görmek üzere her gün ve iha
leye iştirak için de tayin edilen 

Gedikli Küçük Zabit Mek- nacaktır. Taliplerin belli saa
tebi ihtiyacı için bet bin kilo tinde teminatlarile birlikte 
odunun pazarlıkla satın alınma Merkez Kumandanlığı Satın
sı 9-11-933 perşembe günü j alma Komisyonuna gelmeleri . 
saat 14 te yapdacaktır. Taliple (479) (5825) 8120 

Handa - Dramalis - Prineas 
Yunan operet heyeti 

FRANSIZ ' 1:-tY ATROSUNDA 

Bu aktam saat 21,30 da ik"nci de!a o

larak Matmazel Handa, l.azaridu •e K.,. 

mik Prineas'in en çok munffalc oldukla

rı opereti ONIRO iTAN . Pek ya

knda: AH SOULTANAMOU. 

Karaköy • K:öprilbqı Tel. 4236ô 
Sirkeci Mühürdar zade han Tel. :22740 

Karadeniz Sür'at Postoı 
Gülcemal vapuru 9 ikinci T et· 

rin Pertembe 18 de Galata rıh
tımından kalkarak İnebolu, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Ri
ze, Hopa'ya. Dönütte bun!ara i· 
liveten Pazar, Ordu'ya uğrar. 

Türkçesi kuvvetli, fransızca ya.• 
zar okur, Tahsili orta derecede bir 
hanım müeaaeaeJerde çalıf1Dak arzu 
ediyor. Matbaamıza (n) adreaine mü
racaat edilebilir. 

rin muayyen gün ve saatinde 
1 

,. * " 
şartnameleri görmek üzere ko- Kuleli mektebi ihtiyacı için 1 

misyona gelmeleri. (505) 2450 çift tire çorap 19-11-933 
(6082) ;_ l pazar giinü aaat 15 te aleni 

Devredilecek ihtira beratı ; 
" Mevaddı üzvüyei mÜYellüdülma ile 

terekküp eden temaıcılann i-li Ye bua· 
!arın nınadı mezlıUreain ve bilJuıua ma
den kömürü ile petrolların talı:tirindaa 

ha11l olan ıeylerin müvellüdülma ile tat
biki uıulü 3 hakkındaki ihtira için istih· 
sal edilmiı olan 26 Şubat 1928 tarih n 

891 numaralı ibtinı beratının ihtin etti
ği hukukun bu kere baıkasına deYİr Ye- 1 

ya icara verilmesi teklif edilmekte oldu· 
ğundan bu hususta fazla malıimat edin
mek iıteyen zeYabn lıtanbul'da Bahçe-

* • * • • • münakasa ile alınacaktır. Nü
(6095) 

Türk tabatında, ve 20 yq<nda bir 
gençin, türkçe, almuıca. fı-anao:ca, lngi· 
lizce ve muhaıebe usulleriııe vakıf, ve 
mükemmel bonaerviılai havi, ebYen fe• 
raitle iş arıyor. H. W. rumuzwıa mÜra• 
caat. 

günlerde Darıcada Alay Satın Harbiye mektebi talebeleri· 
alma Komisyonuna müracaat- nin ihtiyacı için 1500 çift terli 
ları. (3370) (5951) ğin münakasaıu bir hafta müd-

Arpa 184,000 kilo 15-11-933 detle talik edilmiştir. Münaka
Çarşamba sası 11-11-933 cumartesi günü 
Yulaf 216 000 kilo 15-1 1-933 saat 16 da icra edilecektir. Şart 
Cartamba' \ namesini göreceklerin her gün 
Saman 200,000 kilo 16-11-933 ve münakasaya gireceklerin 
Pet'§embe 1 belli saatte Merkez Satmalma 

Ankara malül gaziler cemi· 
yetinin şubeleri 

Ankara Malulgaziler cemiyetin • 
den: lstanbulda açmıf olduğumuz JU
bemizden başka Bursa, Konya, Edir -
ne, İzmir, Menin Malili cemiyetleri -
le tam bir birlik yapılmııtır. Diğer te 
Şekküllerle de birlik işi bugünlerde 
bitecektir. Yalnız lıtanbul Harp ma -
lulleri cemiyeti idare heyeti birliğe 
taraftar görünmüyor. Buna mukabil 
lstanbulda bulunan malul arkadatlan 
mız tarafından hararetli taraftarlık 
ve mutabakat mektupları almaktayız . 
Heyeti idarenin yerinde olmayan bu 
muhalefetini de lstanbulda teıkil , 
e.tınek üzere bulunduiumuz bir JDJn -
taka merkeziyle bertaraf e-ııt mec• 
buriyctjndeyiz. Birlepne iti biter bit -
ınez mevsime bakılmak11zm Ankara • 
da umumi bir içtima yapılacaktır. 

8132 Komisyonunda hazır bulunma 
• • • 1 lan. (512) (6104) 

Eskişehirdeki hava birlikle 1 * • * 
r~ iht!yacı için pazarlıkla 45 / . Harbiye mektebi ihtiyacı İ· 
b~ kilo kok ve 80,000 kilo I çın alına~k .?!~ .~50 ton K~- I 
krıple maden kömürü alma - rıple komurunun pazarlıgı 
caktır. İhalesi 11-11-933 cu- 9-11-933 perşembe günü saat 
martesi günü s:ıat 11 dedir. 13,30 da talik edilmiştir. Şart 

Taliplerin şartnameyi nameşini göreceklerin her gün 
görmek üzere her gün ve pa • ve p&.zarlığa gireceklerin belli 
zarlığa iştirak için o gün ve saatinde Merkez Kumandanlı. 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. ğı Satınalma Komisyonunda 
K. O. SA. AL. KO. na gelme· hazır hulunrr.a!arı. (511) 

Müddeiumumiliğe davet leri. (478) (6054) (6105) 
* • * Söke müatantikliiine tayin kılınan 

hukuk mezunlarından Ispartalı Oa • 
lt\an Beyin aerian memuhriyetimize 
tn.Üracaatr. 

latanbulda Manisa azasından Ce -
18.1 Beyin serian memuriyetimize mü
ı-acaatı. 

v-ı n••r•r•t 
Resim 

8280 

Çorlu Askeri SA. AL. KO. 
dan: 

Çorludaki kıt'at hayvanatı 
ihtiyacı İçin 160,000 kilo yulaf 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 28-11 -933 salı günü saat 
15 tedir .. Taliplerin şartnameyi 
görmek veya almak üzere her : 
gün ve münakasaya İştirak j. 1 

çin de o gün ve vaktinden evvel 
teminatlarile Çorluda Askeri 1 

SA. AL. KO. na müracaatları. 
(3375) (6ü99) 

OOKTOR 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaanıydn Kanzük cczahaneıi 
karımnda Sahne sokağında 3 numa

ralı apartrmanda 1 numara. 

Ressam Naci Bey, on yılda Türki
Yenin resim hareketlerini hülisa eden 
bir eser neşretmittir. Gazetemizde sa• 
nate ait değerli yazılarını seve seve 
okuduğunuz genç sanatkir, bu ese -
tinde on cümhuriyet yılı içindeki açı
lan reaim aergileri.ni _ve bunlar hak .. 
kındaki tenkitleri. münaka§aları kısa 
\re veciz bir şekilde an'atabilmi~tir. 
l'ürk sanat taıihine enı ittihaz edi- i 
lebilecek olan yeı;iine eserdir. Mem -
leketimizde resim hayatının tarihini 
Ya.zırak hus'Jsunda ilk l'ayreti göoto
ten E'if Naci Beıin sanat hakkında 
lci derin vukufu ile vesai.ke istinaden 
kaleme alınmış olan bu eaerini kari
lerim.ize tavsiye cderz. 

1 ·- -----ll!Jlll!.llllll 
Hüyük l'ayyare Piyangosu 

16. ncı Teri.ip başlamıştır 
Bu tertipte (50) bin numara (25) bine 
indirilmiştir. Bu suretle· isabet ihtimali 

bir misli artmıştır. 
keşide 11 T esrini san\ 1933 dedir. 

8075 

1 lSTANBUL BELEDlYF-St ILı\NLARI ' 

. Beykoz Belediye3İnden : Üsküdar· Kad köy Eu Sirke-
tı~in tanz"fat vergİsinr!en o'an borcunun -ödenmemesi ha
aeb'le emvali menku~e3inden hıı.czedil--, lOOa kiio yeni kurşun 
~ru,_50 adet su saab ve 50 adet yeru 1.emir su borusu 9 Teşri
~ısanı 933 perşembe günü saat 11 de mezkur Şirketin Kadı
kcyi.inde Moda Caddesindeki dairesi önünde bilmüzayede sa· 
lıla~ağmdan talip o'anlar:n yukarda yazılı gün ve sa!ltte Satış 
Yerınde hazır bulunacak memura müracaatları ilan olunur. 
.. (6103) 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
d Beylerbeyinde Abdullah ağa nahalleainde Kerim efendi soka y 

a 18 No. lu hanede Sakin iken elyevm ikametgahı meçhul Hadiye gHın· 
nınıa : &· 

le _Emniyet sandığından 25 T. sani 928 tarihinde borç aldığınız (f · • 

do~ısyon ve maaarifi saire haı:iç) 600 liraya mukabil birinci d aız, 
e ıpotek .. t d' Y• • h k d h erece

goı er ıgınız atap apıaın a oca hamza mahallesinde K 
~er a!tı ~~~a.ğında 5 No. lu gayri menkulünüz, borcunuzu elan teav: 

e~~edıgınızden dolayı satı~a çık:ırılarak 6036 lira tahmin olunan k 

ttnetının yüzde 75 i aranılmak üzere 13-12-933 çar""mba günü t 
1
tY4-

en 16 y k d b' . . 1. T- ıaa 

933 a a ar .. ır:_n~! arttırması ta ıp zuhur etmediği taktirde 28-1 2. 
Pıla ~e,..em~ye gunu yın~ 14 ten 16 ya kadar ikinci açık arttırması ya
l• cagı teblıg makamına kaim olmak üzere 933-33 doıya No sil · 
an olunur. ( 6094) · e l• 

Halıcı cğlu ihtiyat zabit 
mektebi ihtiyacı için 100 adet 
dershane srrası 9. 11-933 per
şembe günü saat 13,30 da pa 
zarlık'a satın alınacaktır. Nü 
munesini göreceklerin her gün 
ve pazar"ığa gireceklerin belli 
saatinde Merkez Kumandan· 
lığı ~ahl'lalm:ı Korr:isvonunda 
hazı; bulunma!arı. (510) 
(6084) 8309 

•- * -4 

Harbiye mektebine mer· 
but kıt' at ve müessesat iht iyacı 1 

İ<':n2300çekicdun 9-11-933 J 

perşembe günü saat l 6 da pa· ı 
za· lık1a &atın <:lmacak:ır. Şart ! 
namesini göreceklerin her gün 1 

pazarlığa gir~eklerin b"'°ı:: ,;:ıa · 
ti~de ve Merkez Kurrandanlı- 1 

ıb Sı.tına'ma Korrisyonunda J 

hazır bu!unma!arı. (SOS) 1 
(6035) 8310 

~ ~ . 
Yeşil Köy Hava Makinist 

mektebi ihtiyacı i~in 350 çeki· 
odun 9-11-933 pert:embe gü. 
nü taJt 14 30 da pa'!arlık'a sa 
tın abnacakttr. Şartnamesini 
göre::ek1erin her gün ve paz:ır 
lığa gireceklerin helli saa~inde 
Merkez Ku:nardanlığı Satın
alma Komisyonuı::d!l hazır 
bu'unmaları. (507) 
(6086) 

• • • 
8311 

Merkez Kumar.danlığına 
merbut kıtaat ve müessesat 
ihtiyacı İçin 4:30 çeki odun 
9-11-933 perşembe günü saat 
15 te pazarl!k'a satın alınacak 
tır. Şartnamesini göreceklerin 
her gün pazarlığa gireceklerin 
belli saatinde Merkez Kuman
danlığı Satmalma Komisyo
nunda hazır bulunmaları. 
(506) (6087) 8312 

• • • 
Harbiye ve merbuti mek

tepler ihtiyacı için 7000 kilo 
kesme ve 4000 kilo çubuk ma
karna ile 1500 kilo arpa ve 
50~ kilo tel şehriye 16 Teşrİnİ· 
sanı 933 perşembe günü aaat 
14 te aleni miimıka.a ile alı-

mune ve şartnameaini göre
ceklerin her gün ve taliplerin 
belli saatinde teminatlarile 
Merkez Kumandanlığı Sa 
tınalma Komisyonuna gelme· 
leri. (482) (5848) 

8122 
... ,. ... 

Kuleli liseai ihtiyacı ıç1n 
3451 adet yün fanila 19-1 1-
933 pazar günü aaat 15 te ka 
palı zarfla alınacaktır. Nümu 
ne ve şartname&ini görecekle
rin her gün ve taliplerin belli 
saatinde teminatlari ile Mer
kez K. Sabn alma komisyo
nuna gelmeleri. ( 481) 
(5849) 

• • • 
8123 

Merkez Kumandanlığına 
bağlı kıt'at ve müesaesat ihti 
yacı ıç.uı 3000 kilo Sirke 
15-11-933 çarşamba gunu 
saat 14,30 da aleni münakasa 
ile alma,caktır, Taliplerin belli 
saatte Merkez K. Satm alma 
komisyonuna müracaatları. 
(483) (5847) 8127 . ,. . 

Maltepe Askeri Llseai ihti
yacı için 300 metre nevresim· 
lik ve 1600 metre yatak çar· 
şaflık bez 16-1 1 -933 perşem 
be günü saat 16 da aleni mü 
nakasa ile alınacaktır. Talip 
lerin be!li gün ve saatinde 
Merkez K. Satın alma Komis
yonuna gelmeleri. (486) 
(5865) 8128 

• • • 
İstanbul Levazım Yollama j 

Müdürlüğünün vesaitleri kafi 
gelmediği .zamıınlarda nakli
yatın temini için Mayıs 934 ni· 
hayetine kadar muhtelif za- i 
nlanlarda tutulacak vesaitin ki 
raianması 22-11-933 çar~amha 
günü saat 14 te aleni münaka 
sa ile yapılacaktır. Sartname 
sini göreceklerin her. gün mÜ· 1 

nakasasma iştirak edeceklerin 
belli saatinde Tophanede Mer
kez Kumandanlığı Satınalma 
Komisyonunda hazır bulunma 
lar1. ( 488) (5894) 

8152 

Harbiye Mektebi icin alma· 
cak 14 metre mik'abı .kereste· 
nin münakasasmda verilen 
fiat pahalı görüldüğünden 
1 l -1 1 -933 cumartesi g·ünü 
saat 15 te pazarlıkla alınacak
tır. Taliplerin belli saatte Top
hanede Merkez Satm alma ko
misyonuna gelmeleri. (499) 
(5973) 8197 

. kapu'cla Tq Hanında 43-48 mmıar.Jarda 
kain vekili H. W. Stock Efendiye mÜ· 

racaat etmeleri ilan olunur. (9499) 

8271 

Ayvalık Aralık Postoı 
Antalya vapuru 9 İkinci T et

rin pertembe 17 de idare rıhtı
mından kalkar. (6096) 

Mersin Sür' at Postan 
Adana vapuru 10 ikinci Tet

rin Cuma 10 da Sirkeci nhtı· 
mından kalkarak İzmir, Antal
ya. Merııin, Payaaa. Döniifte 
bunlara ilaveten Alanya, Fini
ke, Fethiye, Küllük, Çanakkale
ye uğrar. (6097) 

latanbul Birinci iflaı memurlujwıdan : 

Müfliı, Kunduracı Koıtantia Mihailidiı Ef. masasına ait alacakldar 11ra defteridir. 
Kayıt Talep Kabul Sırası Ret Eıbabı 

No. Alacaklıların i°'iın ve hüviyeti olunan olunan olunan ret 

1 - M. Kizi mahdumları vekili: AY· 
ram Fotyadis ef. 

2 - Madam Teodoıiya sopaki Toz 
koparan çeıme sokak f.' o. 7. 

3 - Hayret B. Beyoğlu i ı tikl:ıl cad· 
desi 285 No.la k.urtulut apart• 

manı. 

4 - Ferit B. divan yolu 7Z No. da 
.... ı..t 

S - Dimitri Sopak.i d . Rumeli hi
sar miibayacı 1>kok No. 17. 

6 - Aleksandır Pasanci Ye ı•riki 
elendil<r vekili: Kalodi ef. 

7 - AYyernos Diınitri ef. 
8 - Kaste'li Zervod kiı ef. 

9 - Lağoph ve teriki 
10 - Safra biraderler. 

l1 - Manol Makras ef. 
12 - Hri.to Hiristidi ef. 

13 - Ağa memn•·n Nil:ola~i e 
14 - lstavri Veleço ef. 
15 - Y. Kara•a• ef. 
16 - Marsusamidi • 
17 - Kirya Kiça H. 
18 - D. Zanğas ef. 
19 - H. Şemetop ef. 
20 - latilyanas Papa~anel ef 
21 - Laır.rus Calak" ı ef. 
22 - Manol leyle midiı ef. 
23 - Mardiras ef. 

2 l - S. Miliailidis ef, 

25 - Ziso Suronohlos el. 
26 - Balıklı rum bastahaneai, 

27 - K. N. Tiripo ve rr.abdwnları. 

28 - Anğelilci makriı mibalo. 
29 - Foti dulos ef. 
30 - Haakiya danon mahdumL.rı la

tanbul kütüphane ıokak eıki 

reji ban No. 6 

31 - Hacı kaıım zade Hüseyin ef. 
vekili: Rolıer Daniyel ef. 

32 - Hazine. 

412 50 412 00 6 • • 

1000 00 1000 00 6 • 

753 00 

200 00 

1027 00 

1500 00 
4500 00 

200 00 
lll 00 
220 00 
700 00 
150 00 
100 00 
lo:ı oo 
200 co 
16 00 
40 00 
ıss Ol 

1079 00 
33 35 
55 71 

200 00 
78 00 
50 co 

224 00 

190 00 
500 00 

100 00 
550 00 

.._1so oo 
128 00 

753 00 6 • • 

200 00 6 • • 

683 OJ 6 3J9 00 öden
mit olduğ" 
müflisin del 
terlerinde ya 
z:lı olma
ımdaa 

1500 00 
4500 OD 

2 <İ derecede 
mümtaz 

200 00 
lll 00 
220 00 
700 00 

150 00 
100 00 
100 00 
200 00 
16 00 
40 00 

186 00 
1079 00 

33 35 
55 71 

200 00 
78 00 
50 00 

220 00 

6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6. 

6 

190 00 6 
370 00 6 

47 50 6 
518 00 6 

8S 00 6 
102 00 6 

• 
• 
• • 
• 
• 
• • 

• 

• 

• 
• 

4 o;ı Mülez 
senet iki yü1 

liralık .... 
ma11ndan. 

130 00 Müf
liain d •fi.er 
terine röre. 

52 45 
32 oa 
65 00 
26 00 

" .. .. .. 

1690 00 1636 00 6 54 o:ı .. 
Birinci 

20517 00 20517 00 derece " ------müm--
taz 

36961 31 36ZS8 86 70Z 45 • 

M k •K•· • d nlı y 1 Müflis, kundtll'aci Kostuıin Mibaildiı ef. masaıma 32 elar•klr müracaal et• er ez uman a gına 
merbut krt'at ve müesseaat ih mittir. Bunlarm talep eyledikhri para 36961 lira 31 kuruttur.Bundan 36258 lira 

tiY.aCı için 8890 çeki odun 86 kuruıu •esaİka müstenit olmalıla k~halve 8 alacaklıya ~t .t~epten k·smnı olmaı.k 
9 11 933 pe...._ b .. ·· t üzere 702 lira 45 kurut esbabı mutelifeden dolayı ret edilmittır. Kabul olunon a • · - . .,.em e gunu saa 
15,30 da pazarlıkla satın alma cakta 20517 lira birinci derecede .ve 4500 lira ik'nci derecede mümtaz olup 11944 
caktır Şartna · • " k ı lira 31 kuruı altıncı sırayı tetlıil etmittir Ve neticei tetkikatı mübeyyin itbu aıra . mesını gorece • · . · · 
ferin her gun·· l y • k defteri tanzim edilmiıtir. Müflis al<caklılanıuı kartı konğurdato teklif etmıı'ır. pazar ıga gırece • · . . . . .. .. · 
lerin belli saatinde M k K ikinci alacaklılar toplanmuı 30 ıkıncı teırın 933 Perşembe gunu uat 14 te ıcra 

er ez u rd -'-lif" . .. • 
mandanlıgrv S l l K • kılınacaktır Alacaklı'arın okuna· ak raporu tetkik ve konğu ato tca ını mu:a .<e-a ma ma omıs- · 
yonunda hazır bulunmalan re etmek ve liz.ım gelen kararı it!ihn eylemek üzere yevm ve nkti mrakürde 

(E09) - (608J) , Sultanabmette adliye sarayında ikinci katta Y_.. birinci ifl&ı dair.inde toı:h-1a. 
'- • oluav. (eım'. 
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Kıymeti: 1 Lira 

Piyango bayileri ve HilAliahmer merkezi ve şubelerinde satılır. 

Çekilişi 10 Teşrinisani 933 Cuma günü 
BUyllk ikramiyeler: 

10,000 liralık ev, 
3,000 liralık otomobil, 

30,000 muhtelif eşya 
Muhtelif numaralara ve daha bir çok kıymetli eşya (9259) 

Deniz 

Eyi ' Te • tanı- bir sihhat içiıı \ 
1aıuntazam bit haziııı lizimdirJ 
1

Tatli müleyyin ve taami litif~ 
tolan Eno's· "Fruit Salt"' size : 
bunu temin; nıideyi takviye 

1 

ive barsaklari tanziııı eder .Jj 

Levazım Satınalma 

8159 

Komisyonundan: 
45 000 kilo Kuru Fasulye : Açık münakasası: 16 T. 

25000 kilo Nohut ~ 

Sani 933 perşembe gÜnÜ 
saat 14 te. 

: Açık münakasası : 16 T. 
Sani 933 perşembe gÜnÜ 
saat 15te. 

10 000 kilo - Kuru Üzüm - : Açık münakasası : 16 T. 
Sani 933 perşembe gÜnÜ 
saat 16 da. 

' 8 000 kilo Zeytin yağı -: Açık münakasası : 18 T. 
1 

·.- Sani 933 cumartesi gÜnÜ 

15000 kilo Zeytin 

15 000 kilo Sabun 

20000 kilo Pirinç -

saat 13 te. 
: Açık münakasası: 18 T. 

Sani 933 cumartesi gÜnÜ 
saat 14 te. 

: Açık münakasası : 18 T. 
Sani 933 cumartesi günü 
saat 15 te. 

!_ : Açık münakasası : 18 T. 
Sani 933 cumartesi günü 
saat.16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda cins ve mıktarı ya
zılı erzakrn münakasaları hizalarındaki gÜn ve saatlerde yapı 
lacağmdan şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün ve mez 
kiir erzakr itaya talip olacakların da münakasa gün ve saatle
rinde muvakkat teminat makb·ızlarile birlikte Kasımpaşada 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonuna müracaatları. 

(5844) 8126 

Emniyet İşleri Umum l\'Iiidürliiğiinden: 
1 - Zabıta memurlarının elbiseleri icin lazım olan 6730 

metro kaputluk, 6650 metre _ ceketlik ve 4G50 metre pantolon 
luk kumaşın imali kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle mü 
nakasaya konulmuştur. : 

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

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

Edirn~ Evkaf Müdüriyetinden: 
Eritilen kurşunlardan çıkan ve Evkaf dökümhanesin

de mevcut olan takriben (200 '.)) kilo kurşunlu torak satı'mak 
üzere müzayedeye çıkarıhnıştır. İhalesi 23-11-933 perşembe 
günü saat on beşte icra kılınacaktır. Her türlü tafsilat Evkaf 
Dairesinden alnur. (5961) 

MiLLiYET ÇAR@BA 8 TEŞRiNiSANi 1933 

/ PAZARLIKLA SATIŞ 
Boğaziçinin en kıymetli ve şerefli bir mevkiinde 
bugün Kömür Depoları olarak kirada bulunan iki 
parça arsa ile bir parça arsa ve üzerindeki sahilhane 

1 

J 
1 

fstanbul Evkaf M~düriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi Mevkü Mahallesi Sokağı Emlak No. Harita No. Mıktarı ve ci nsl 

Lira K. Eski Yeni 
21158 25 Boğaziçi Kuruçetme Kuruçeşme C. 105 119 4 3296 metre murabbaı arsa ve ilzerindeki 

Sahilhane 
16938 O:> ı .. " 

105 119 ı 2 3242 metre murabbaında arsa " -2 
18459 ()0 

" " " 
105 119 1 3533 metre murabbaında arsa 

3 
Kuruçaşmede bir tarafı tramvay caddesile deniz kenarında kii.n sahilhaneden milfru ve yukarda muhammen kıymetlerile mahılle, ıokalr, 

emlak ve harlta No. !arı ve mıktarları yazılı ve halen kömür deposu olarak kullanılan arsalarla sahilhane ayrı ayn ıatılmak üzere kapalı 
zarf usulile müzayddeye vazcıluıımuş ise de mllzayede günü 4 her:ta numerolu sahilhaneye teklif edilen bedel haddi liyıkında görülme:
diğindeıı ve dij-erlerinede tal'.p zuhur etmediğinden açık pazarlık suretile ilanına karar verilmişlir. ihalesi Teırinisaninin 16 cı perşembe 
gllnü saat 15 te icra kılınacağından taliplerin kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber lstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Mahlülat kalemin~ mlracsatları. (6088); 

BEŞiKTAŞ 

DiKiŞ YURDU 
Tahsili yllksek Maariften mu11d
dak hanımlar biçki ve dikiş 
mektebidir. Muallim, terzi ve 
makastar yetiştirir. Kayıt açık-

br. Akaretler 64 - \9551) 
8299 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk hakim• 

liğinden : Galatada Senbenuva mektebi 

rahiplerinden ve Fransa devleti tabasın

müteveffa Emili Sazani, Antuvan 

ani, Rone Bodıı.vi, Luiz Miçi, Bran

Leopol Mavz<rin bila varis vefat el· 

lduğundan mutasarrıf bulundukları 

i gayri men.kulelerine hazine namı· 

ziyet edilmesi hakkında hazine avu 

ından Rüstem Kemal hey tarafın· 

dan 

Gılav 

dizi 

miş o 

emval 

na va 

katlar 

dan 

nu m 

müracaat edilmiş olduğundan kanu

edeninin 534 ücü mad 1esine tevfi

mirasçdan mevcut ise üç ay zarfın· 

alacaklılarında bir ay zarfmda 

glu dördüncü sulh hakimliğine mÜ• 

ı etmeleri lüzumu ilan olunur. 

kan 

da ve 

Bey o . 
racaa 

(9601) _ _.. 
Dr. 1 H S A N SA M 1 

KSOROK ŞURUBU ö 
öks Urük ve nefes darlığı boğmaca ve 

mık öksürükleri için pek tesirli kıza 

ilaç! ır. Her c:-czanede ve ecza depo

larında bulunur. - (9329).,. _ 
________ 7340 

lst anbul bitinci iflas memurluğundan: 

s, Karnik Arslanyan iflas idare aza· 

gösterdiği lüzum üzerine masaca 

Müfli 

sının 

ala 
rın ,e 

cakları kabul edilmiş olan alacaklıla· 

hri halin 22 nci çarşamba günü saat 

Sultanahmette adliye sarayında ikin 

la vaki birinci i'.lis dairesinde yapı 

toplanmada hazır bulunmaları ilan 

14 le 

ci kat 

lacak 

olunu r. (9608) 

Um umi Neşriyat ve Yazı lfleri 
Müdürü ETEM iZZET 
tecilik ve Matbaacılık T. A. Ş. Gaze 

i EVKAF MODtRlYETl lLANLARI 1 

1 

2 

3 

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

- Çarşıda divrik sokağın
da 16 No. dükkan. 

- Kızıltoprak Tuğlacı Mus 
tafa ağa cami sokağında 
21 No. dükkan. 

Müddeti İcarı 
934 Mayıs nihayetine kadar 

" " 
,, 

,, it 1 ,, 
, _ , l 

Çarşıkapı makasçılar- 936 ,, ,, f 

da. mescit mahalli f " 
4-

5 - Saray burnu kale bari- 936 ,, ,, r ,, 
cinde boş ara:ı;i r .r 

lerl 
Balada muharrer emlak hiazlarında gösterilen müddet

e kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Ta
rin yevmi ihale olan 25-11-933 cumartesi gÜnÜ saat on 
kadar Evkaf müdürlüğünde vakıf akarlar kalemine mü-

liple 
beşe 
rac aatları. (5956) 8175 

y alova'da Otel inşaatı Proje Müsabakası: 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
yat 

Akay İdaresince Yalova'da yaptırılınası düşünülen 150 
aklı otelin projelerini yap:nak Üzere Mimarlar arasında 
müsabaka açılmıştır. Müsa3ııka şartnamesi 5 Teşrinisani 

den 20 Teşrinisaniye kadır Akay İdaresi müdüriyet bü
undan alınabilir. Projeler 20 Kanunuevvel 933 de saat 15 
adar Akay İdaresine teslim edilecektir. (6004) 

bir 
933 
ros 
sek 

8239 

Afyon Vilayetinden: 
'(7415) lira 13 kuruş bedeli keşifli Afyon'da dikilecek 

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

J DEVLET DEM1RYOLLARI lDARESl lLANLARI 1 
Ecnebi müstahzarat ve tıbbi ecza kapalı zarfla müna• 

kasası 25-11-933 cumartesi günü saat 15 te İdare binasında ya 
pılacaktır. • 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelernide beş li 
raya satılan şartnamelerde vardır. (5965) 

8237 

Yerli tıbbi eczanın kapalı zarfla münakasası 26-11-933 pa 
zar günü saat 15 te İdare bina3mda yapılacaktır. Fazla tafsi • 
lat Ankara ve Haydarpaşa vez;elerinde birer liraya satıları 
şartnamelerde vardır. (6057) 8290 

Preventorium Müdüriyetinden: 
933 senesi icin alınacak odunun yapılan açık münaka: 

sasında verilen fiatlar muvafık görülmediğinden 15 Teşrı 
nisani 933 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 'ce Yükse1' 
Mektepler Mubayaat Komisyonunca tekrar münakasa yapı• 
lacaktır. (5919) sı41 

!! 


